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Resumo: 

Este trabalho analisa a cartilha “Direito Humano à Educação”, disponibilizada pela 

Plataforma DhESCA Brasil em parceria com a ONG Ação Educativa. A princípio será feita 

uma apresentação do material em estudo, capítulo a capítulo, a fim de trazer um panorama ao 

leitor familiarizando-o com a temática. Em seguida, inicia-se uma análise introdutória sobre 

os direitos humanos, fazendo um breve histórico, tratando da legislação que protege estes 

direitos e sua importância na vida de todas as pessoas. Destacam-se ainda seus principais 

aspectos e a necessidade de sua garantia pelo Estado. Por fim, enfoca-se a educação como 

direito humano, tratando de seu reconhecimento pela legislação internacional, sua importância 

na formação das pessoas – como direito habilitante –, ressaltando suas principais 

características. 
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 O presente artigo é parte de uma pesquisa, ainda em fase de elaboração, que tem como 

objeto o estudo e a discussão sobre Direitos Humanos, realizada na condição de PIBIC do 

Núcleo de Pesquisa em História do ICHS. Nesse texto enfocaremos a temática da educação e 

do ensino dos Direitos Humanos nas escolas brasileiras, usando como base a cartilha “Direito 

Humano à Educação”, disponibilizada pela Plataforma Brasileira de Direitos Humanos 

Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (Plataforma DhESCA Brasil) e pela ONG Ação 

Educativa, com sua 1ª edição publicada em março de 2009. 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, que utiliza, de forma bastante 

significativa, o estudo de fontes legislativas, quer nacionais, quer internacionais para a 

compreensão da temática referente aos Direitos Humanos. 

 Antes de referirmos acerca do conteúdo da matéria analisado são necessárias algumas 

reflexões introdutórias acerca da constituição e consolidação dos direitos humanos, como 

elementos indispensáveis para a sociedade alcançar efetivamente um patamar de dignidade da 

pessoa humana, propósito maior de qualquer sociedade, especialmente da escola. 



 Os direitos humanos são aqueles que “podem ser vindicados indistintamente por todo 

cidadão do planeta e em quaisquer condições, bastando a violação de um direito seu, 

reconhecido em um tratado internacional do qual seu país seja parte.” (MAZZUOLI, 2008, p. 

737). Foram construídos com base na idéia de dignidade da pessoa humana. Pressupõem que 

todo ser humano, independente de qualquer condição pessoal, deve ser igualmente 

reconhecido e respeitado. 

 É possível identificar em legislações bastante remotas da antiguidade elementos 

importantes para a construção do que, na atualidade, denominamos de direitos humanos. 

Contudo, os mesmos encontraram na Magna Carta Inglesa, datada de 1215, a sua primeira 

sistematização, merecendo referência ainda o Bill of Rights de 1698 e a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão na França revolucionária de 1789. Estas Declarações 

contribuíram para o surgimento de uma série de direitos, como por exemplo, o direito à vida, 

à liberdade de expressão, de pensamento, a garantia de que a lei só proibiria o que fosse 

prejudicial à sociedade, entre outros. 

 Há que se destacar também as colônias da América do Sul e da África, nas quais os 

povos passaram a exigir os mesmos direitos proclamados na Declaração de Independência 

dos Estados Unidos da América (1776) e na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. Em muitos casos, aos movimentos de independência somaram-se às lutas contra a 

escravidão, sendo a resistência dos africanos e de seus descendentes o principal fator que 

inviabilizou a manutenção do regime escravocrata. A resistência indígena na América Latina 

também se valeu do ideal dos direitos humanos, sendo atual a luta pelo reconhecimento de sua 

tradição cultural e pela posse de suas terras originárias. Esses direitos acabaram por 

influenciar Constituições de diversos países pelo mundo, fazendo com que surgissem os 

chamados direitos civis e políticos, denominados Direitos Humanos de Primeira Geração. 

 Com o advento da industrialização, no século XIX, o desenvolvimento do capitalismo 

teve como conseqüência a contratação de grandes contingentes de pessoas gerando a 

exploração dos trabalhadores e o enriquecimento de pequenos grupos – a burguesia. Iniciou-

se assim uma luta pela reivindicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

denominados de Segunda Geração dos Direitos Humanos. Tais direitos referem-se ao 

trabalho e salários dignos, direito à saúde, à educação, à alimentação adequada, à organização 

sindical, o direito de greve, à previdência social, acesso à cultura e à moradia, entre outros. 

Essa modalidade de direitos teve sua grande expressão no início do século XX, com a 

Revolução Russa e com o início de sua incorporação às constituições nacionais, merecendo 

destaque o caso mexicano e alemão. 



 A temática dos direitos humanos ganhou maior centralidade com o final da Segunda 

Guerra Mundial, período identificado pela literatura especializada como o momento da efetiva 

internacionalização dos Direitos do Homem, visto que: 

 

 “O Moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno do 

pós-guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas 

violações de direitos humanos da Era Hitler e à crença de que parte destas 

violações poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema de proteção 

internacional de direitos existisse.” (BUERGENTHAL apud PIOVEZAN, 

2002, p. 131) 

 

A Carta das Nações Unidas de 1945, bem como a criação de agências especializadas 

em resolver conflitos dessa natureza (Corte Internacional de Justiça), inauguram esse novo 

momento no que tange a internacionalização dos Direitos Humanos. Vale citar o artigo 55 da 

Carta das Nações Unidas que explicita o propósito dessa organização no que diz respeito à 

promoção dos direitos humanos: 

 “Art. 55: Com vistas à criação de condições de estabilidade e bem estar, 

necessárias para a pacífica e amistosa relação entre as Nações, e baseada nos 

princípios da igualdade de direitos e auto-determinação dos povos, as 

Nações Unidas promoverão:  

 o respeito universal e a observância dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.” 

 É preciso referir ainda que na Carta das Nações Unidas não há uma clara definição do 

que são direitos humanos, o que somente foi feito no ano de 1948 com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos que estabeleceu um conjunto de direitos e prerrogativas sem 

as quais não pode o ser humano desenvolver-se plenamente. Acerca desse documento Flávia 

Piovezan afirma: 

 “A Declaração Universal de 1948 objetiva delinear uma ordem pública 

mundial fundada no respeito à dignidade humana, ao consagrar valores 

básicos universais. Desde seu preâmbulo, é afirmada a dignidade inerente a 

toda pessoa humana, titular de direitos iguais e inalienáveis. Vale dizer, para 

a Declaração Universal a condição de pessoa é o requisito único e exclusivo 

para a titularidade de direitos; a universalidade dos direitos humanos traduz a 

absoluta ruptura com o legado nazista, que condicionava a titularidade de 

direitos à pertinência à determinada raça (a raça pura ariana) [...] Além da 

universalidade dos direitos humanos, a Declaração de 1948, ainda introduz a 

indivisibilidade desses direitos, ao ineditamente conjugar o catálogo dos 

direitos civis e políticos ao catálogo dos direitos econômicos, sociais e 

culturais.” (2002, p. 146) 

 

 A Declaração Universal de 1948 foi adotada pela ONU na forma de Resolução, sendo 

considerada a parte interpretativa da Carta das Nações Unidas por dar conteúdo à expressão 

“direitos humanos”. 



 No entanto, a proteção dos direitos humanos civis e políticos, econômicos, sociais e 

culturais não foram suficientes. O desrespeito ao meio ambiente, a devastação, a poluição do 

ar e da água, o acúmulo de lixo fizeram surgir uma nova categoria de direitos humanos, os 

quais visam proteger não somente a pessoa individual ou socialmente, mas protegem direitos 

considerados de interesse da humanidade, inclusive das futuras gerações. Assim, garantir 

esses direitos é garantir que a vida de todos, inclusive dos que ainda serão concebidos, será 

melhor e mais saudável; estes são os direitos ao desenvolvimento e à autodeterminação dos 

povos, denominados de terceira geração. 

 Na Constituição brasileira a matéria dos direitos humanos é tratada no art. 5º, §3º 

(parágrafo adicionado pela Emenda Constitucional 45/2004): “§ 3º Os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais.” 

 Nota-se, portanto, a intenção do legislador constituinte em defender esses direitos e 

colocá-los na categoria constitucional. Além disso, vale ressaltar também o art. 4°, II do texto 

constitucional, o qual deixa ainda mais premente a vontade do legislador de salvaguardar os 

direitos humanos: “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: II - prevalência dos direitos humanos.” 

Como é possível asseverar pela leitura do trecho acima, ao tratar da prevalência dos 

direitos humanos, o constituinte destaca a importância destes para nossa legislação. 

 É importante analisar que não foi somente no Brasil que a repercussão da proteção aos 

direitos humanos ganhou força. São inúmeras as Constituições que trazem em suas cláusulas 

artigos de proteção aos direitos humanos, citamos a Constituição da Espanha de 1978 e a 

Constituição da Argentina
i
 de 1994 para exemplificar nossa assertiva. 

 Além da proteção pelo direito interno, são diversos os órgãos internacionais de 

proteção aos direitos humanos, com destaque no cenário global para a ONU.  

 Este reconhecimento internacional dos direitos humanos representou um passo 

histórico decisivo, pois, a partir desse processo, tais direitos foram colocados acima das 

contingências políticas dos países, fortalecendo a luta contra os regimes autoritários, o 

imperialismo, o genocídio e a discriminação. Portanto, ao tratar de matéria de direitos 

humanos, estamos diante do “princípio da prevalência ou do primado dos direitos humanos”, 

que nada mais é do que a aceitação da supremacia de temática referente a direitos humanos. 

No entendimento de Piovezan: 

 



“[...] Não será mais possível a sustentação da tese de que com a ratificação 

os tratados obrigam diretamente aos Estados, mas não geram direitos 

subjetivos para os particulares, enquanto não advier a referida intermediação 

legislativa. Vale dizer, torna-se possível a invocação imediata de tratados e 

convenções de direitos humanos dos quais o Brasil seja signatário, sem a 

necessidade de edição de ato com força de lei, voltado à outorga de vigência 

interna aos acordos internacionais.” (2002, p. 99) 

 

 A violação ou negação de direitos humanos pode implicar, portanto, em penalização 

do Estado violador ou do Estado que teria a responsabilidade de impedir a violação e assim 

não procedeu, visto que as sanções do direito internacional público são, via de regra, dirigidas 

aos Estados. 

 Afirma-se, por fim, que os direitos humanos constituem normas mínimas necessárias 

para levar uma vida digna. Possuem quatro características que ajudam a entender como 

devem ser realizados na prática: são universais, interdependentes, indivisíveis e justiciáveis.  

 São universais em função de valerem para todos os seres humanos. Não há condição 

ou situação que justifique o desrespeito à dignidade humana. Não importa o país em que a 

pessoa tenha nascido ou viva, seus direitos são os mesmos. O que pode mudar é a forma como 

esses direitos são garantidos pelos governos. 

 Sua interdependência se deve ao fato de todos os direitos estarem relacionados entre si 

e nenhum possuir mais importância do que outro. Assim, só se pode exercer plenamente um 

direito se todos os outros são respeitados. 

 A indivisibilidade ocorre em função de todas as pessoas terem direito a gozar dos 

direitos em sua totalidade, sem fracionamento ou redução. 

 Já a justiciabilidade, atrelada à exigibilidade, remete ao fato de que estes direitos 

podem ser exigidos tanto política quanto juridicamente quando forem desrespeitados ou 

violados. Como os direitos são previstos em leis nacionais e também em normas 

internacionais para exigi-los pode-se recorrer tanto ao sistema de Justiça nacional como 

internacional. 

 Cabe discutir neste momento a educação como direito humano. Esta é reconhecida 

nesta categoria pelo art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

“1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 

menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 

obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 

como a instrução superior, esta baseada no mérito.  

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais 



ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da 

manutenção da paz.  

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que 

será ministrada aos seus filhos.”  

 

 Nas normas internacionais há que se destacar, principalmente, a garantia deste direito 

pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art.13 e 14), pela 

Convenção sobre os Direitos da Criança (art. 28 e 29) e pelo Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos 

Econômicos, Sociais e Culturais (art.13). 

 Feitas essas considerações, passar-se-á agora a descrever a cartilha “Direito Humano à 

Educação”. Todo o material constante no texto analisado tem como base fontes legais – 

legislação interna e internacional. 

 O texto se inicia com uma breve análise da educação no Brasil, na forma de 

diagnóstico, trazendo tabelas com números a respeito do acesso e permanência na escola 

brasileira. 

 Em seguida traz a temática “Educação e Direitos Humanos”. Neste ponto os autores 

fazem um panorama com um breve histórico dos Direitos Humanos e suas principais 

características. Além disso, trata da educação como direito humano, trazendo a legislação 

internacional que o garante, além dos principais pontos que devem ser levados em 

consideração a fim de assegurar o cumprimento desse direito. Destaca-se deste capítulo 

também, a diferença entre “Direito Humano à Educação”, que não deve se resumir ao simples 

fato de freqüentar uma escola, e sim à promoção do pleno desenvolvimento da pessoa; 

“Direitos Humanos na Educação”, que afirma que o exercício do direito à educação não pode 

estar dissociado do respeito a outros direitos humanos; e, por fim, “Educação em Direitos 

Humanos”, que demanda a necessária incorporação dos direitos humanos no processo 

educativo das pessoas. 

 No capítulo seguinte é tratado o direito à educação no Brasil. Neste abordam-se as 

principais legislações interna de proteção a este direito, quais sejam: a Constituição Federal, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Plano Nacional de Educação. 

Explicita ainda as competências dos entes federados na garantia do acesso a uma educação de 

qualidade e com igualdade de condições para todos. 

 No próximo ponto é feito um panorama das verbas da Educação, mostrando a 

legislação interna, com destaque para a Constituição (art. 212), a LDB (arts. 70 e 71) e o 

Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação).   



 Cita-se ainda o capítulo “Como exigir o Direito à Educação”, o qual trata das diversas 

possibilidades de fazer valer o direito à educação. Aborda a importância das pressões sociais, 

da atuação política e, de forma inicial, trata das maneiras de demandar esse direito por via 

judicial, tanto de forma direta quanto de forma indireta. Relata ainda a força das pressões 

internacionais e os principais órgãos a recorrer, quando do não cumprimento deste direito, ou 

de seu cumprimento insatisfatório. 

 O material é importante também por ajudar o leitor com questões práticas. Há 

inclusive um capítulo que ensina “Como fazer uma petição”. Vale ressaltar também os 

capítulos seguintes que tratam de órgãos públicos e de organizações civis que visam promover 

e defender os direitos humanos – “Quem é quem na defesa do Direito à Educação” – e 

endereços eletrônicos que servem de material de apoio para o tema – “Sugestões de páginas 

na internet”. 

 Em seguida é feita uma apresentação do trabalho da “Plataforma Dhesca Brasil”, 

relatando suas ações. Nesta parte é ressaltada também a importância das Relatorias Nacionais 

de Direitos Humanos, que têm como objetivo investigar e monitorar a situação dos direitos 

humanos no país e apresentar soluções viáveis para o enfrentamento dos problemas por meio 

de políticas públicas e pela criação de novas leis que visem tornar mais favoráveis as 

condições de vida da população brasileira. 

 Por fim trata da organização não-governamental “Ação Educativa”, a qual promove a 

cartilha em parceria com a Plataforma DhESCA. Esta organização foi fundada em 1994, 

possuindo a missão de promover os direitos educativos e da juventude, visando a justiça 

social, a democracia participativa e o desenvolvimento sustentável no Brasil. Cabe citar que 

esta organização atua de forma a promover a participação da sociedade em processos locais, 

nacionais e globais. Para tanto, alia a formação e a assessoria a grupos nos bairros, escolas e 

comunidades com a atuação em articulações amplas, a pesquisa e a produção de 

conhecimento com a intervenção nas políticas públicas.  

 O texto destaca ainda o Programa Ação na Justiça, que tem por objetivo promover a 

difusão do conceito de educação como direito humano, tratando os direitos educativos como 

direitos exigíveis, por meio da divulgação de suas possibilidades de justiciabilidade. Para 

viabilizar este direito há que se envolver a atuação judicial propriamente dita, o 

aprofundamento e difusão de informações qualificadas sobre a natureza, o conteúdo material, 

a exigibilidade e a justiciabilidade do direito humano à educação; a ampliação das garantias 

materiais e processuais dos direitos sociais; assim como a formação e mobilização de 

defensores do direito à educação. 



 Após esta breve apresentação do texto em análise, enfocaremos o tema Direito 

Humano à Educação, com o propósito de disponibilizar aos leitores algumas informações 

acerca do tema.  

“O direito à educação surgiu recentemente nos textos constitucionais. Os 

títulos sobre ordem econômica e social, educação e cultura revelam a 

tendência das Constituições em favor de um Estado social. Esta clara opção 

constitucional faz deste ordenamento econômico e cultural um dos mais 

importantes títulos das novas Constituições, assinalando o advento de um 

novo modelo de Estado, tendo como valor-fim a justiça social e a cultura, 

numa democracia pluralista exigida pela sociedade de massa do século XX.” 

(FERREIRA apud OLIVEIRA, 2008, p. 270)  

 

 Deve-se entender a educação como um direito humano, tendo claro que ela não poderá 

ficar suscetível às condições econômicas e de mercado, a fim de conseguir que todas as 

pessoas possam exercer e estar conscientes de seus direitos.  

 É necessário entender o direito à educação de forma ampla, não se restringindo 

somente à educação escolar. O processo educativo é algo que se prolonga ao longo da vida de 

cada pessoa, ocorrendo aprendizagem em diversos âmbitos, na família, na comunidade, no 

trabalho, no grupo de amigos e também na escola.  

 Não se pode esquecer que nas sociedades modernas o papel do conhecimento escolar é 

tão fundamental que chega a se tornar quase uma condição para a sobrevivência e o bem-estar 

social. A educação é um “direito habilitante” ou “direito de síntese”, pois uma pessoa que 

passa por um processo educativo está “habilitada” a exigir e exercer melhor todos seus outros 

direitos. 

 Há que se destacar as principais características do direito à educação, as quais devem 

ser observadas por todos os países. A educação deve ser disponível, acessível, aceitável e 

adaptável. 

 Disponibilidade remete que a educação gratuita deve estar à disposição de todas as 

pessoas. O Estado brasileiro deve, a priori, assegurar que existam creches e escolas para todas 

as pessoas, garantindo para isso as condições necessárias (como instalações físicas, pro-

fessores qualificados, materiais didáticos etc.). Contudo, o Estado não é o único investidor 

para a realização do direito à educação, mas as normas internacionais de direitos humanos 

obrigam-no a ser o investidor de última instância. 

 A acessibilidade trata da garantia de acesso à educação pública. No plano da 

acessibilidade é necessário observar a não-discriminação; acessibilidade material, a qual 

representa a possibilidade efetiva de freqüentar a escola; e acessibilidade econômica, que 



significa que a educação deve estar ao alcance de todas as pessoas, independentemente de sua 

condição econômica, sendo, portanto, gratuita. 

 Ao falar da aceitabilidade o que se precisa dizer é que a educação deve ter sua 

qualidade garantida, isto relacionado aos programas de estudos, aos métodos pedagógicos, à 

qualificação do corpo docente e à adequação ao contexto cultural. O Estado deve assegurar 

que todas as escolas se ajustem aos critérios mínimos elaborados e deve certificar-se de que a 

educação seja aceitável tanto para as famílias como para os estudantes. 

 Por fim, a adaptabilidade requer que a escola se adapte a seu grupo de estudantes, a 

fim de que a educação responda à realidade imediata das pessoas, respeitando sua cultura, 

costumes, religião e diferenças; sem esquecer das realidades mundiais em rápida evolução. 

 Com base na discussão supra apresentada, conclui-se que é necessária uma maior 

organização do Estado com vistas a garantir o acesso à educação, direito que se mostra 

fundamental. Ressalta-se a importância da educação ser acessível, disponível, aceitável e 

adaptável, a fim de que possa atingir a todos de maneira igualitária e efetiva. Cabe ainda dizer 

que o processo educativo está muito além das salas de aula, contudo, estes ambientes se 

tornam prioridade na formação dos indivíduos, por isso devem ser tratados com o maior 

cuidado, não podendo estar suscetíveis a negligências e ingerências estatais. Acrescenta-se 

ainda a importância do conhecimento dos direitos humanos, afinal são direitos básicos, de 

acesso global, que não podem ser negligenciados da forma como muitas vezes vêm 

ocorrendo; afinal, estes direitos são a base de todos os direitos primordiais da pessoa humana, 

sendo de suma importância. Que a escola brasileira, especialmente na educação básica, trate 

de forma detalhada e rigorosa dessa temática, de tal forma a constituir-se num espaço para 

efetivação da cidadania. 

                                                 
i
 A Constituição Argentina é um exemplo interessante, pois coloca os tratados de direitos humanos em nível constitucional, e 

dá um passo a frente de outras Constituições ao prever que após o Congresso aprovar novos tratados sobre direitos humanos 

deverá dar a eles hierarquia constitucional. 
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