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PREFÁCIO

Não basta saber ler que ‘Eva viu a uva’. É preciso compreender 
qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem 

trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. 
(Paulo Freire)

É a partir dessa reflexão que, como pesquisadora na área, recebo 
o duplo desafio de prefaciar este livro “Educação para a 

Democracia”. A incumbência é em dobro porque, além de ser advogada 
militante, também atuo como docente, possuindo o compromisso 
ético-profissional de fortalecer a temática interdisciplinar e fomentar 
discussões no âmbito das ciências pedagógicas e jurídicas. A advocacia é 
arma a serviço da cidadania e dos direitos humanos. A docência colabora 
para a formação de valores éticos e para a problematização da realidade. 
Ambas, por consequência, contribuem para o aperfeiçoamento da 
democracia. Afinal, a inquietação nos remete à libert-ação.

De modo análogo à concepção defendida por Freire, também 
acredito e defendo que não basta saber ler, é preciso fazer uso social 
dessa prática para a promoção/vivência de um exercício cidadão. É 
imprescindível compreender qual a posição que cada sujeito-leitor 
ocupa no contexto da sociedade, como se dão as relações de trabalho e a 
concentração de renda, que culminam na manutenção de discrepantes 
desigualdades sociais. A educação é a principal agência que promove 
a compreensão crítica dos contextos sociais. Freire pondera que 
aprender é um ato revolucionário. O processo educativo possibilita 
que o indivíduo tome consciência de sua condição histórica e de sua 
capacidade transformadora. Ademais, essa percepção relacionada à 
consciência de condição de oprimidos, de forma concomitante, deve 
possibilitar a interpretação de que são necessárias ações concretas para a 
alteração da realidade que os oprime.

Educação e democracia são historicamente indissociáveis. A 
educação só é plena na democracia e a democracia só pode ser exercida, 
plenamente, com a educação. Nos capítulos deste livro, os autores 
buscam destacar o cotidiano, a sala de aula e os preceitos da educação 
libertadora e da emancipação do ser humano, consubstanciados da 
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produção literária e acadêmica de Freire. A obra é um convite ao diálogo. 
Logo, em razão da interdisciplinaridade e multiplicidade de saberes e 
de dizeres, que recomendo a leitura atenta de cada página. É no e pelo 
movimento dialético que é possível fazer da educação um instrumento 
de formação para a transformação, emancipação e autonomia.  

Setembro de 2020.

Cristina Rezende Eliezer
Advogada, Professora universitária, futura Pedagoga.



APRESENTAÇÃO

Dentre as várias concepções que podem ser atribuídas à 
educação, especialmente em função do complexo trabalho 

de sua definição, Freire (2003) é cirúrgico ao dizer que o instituto “é sempre 
uma certa teoria do conhecimento posta em prática” complementando 
ainda ao lecionar que “como processo de conhecimento, formação 
política, manifestação ética, procura da boniteza, capacitação científica 
e técnica, a educação é prática indispensável aos seres humanos e deles 
específica na História como movimento, como luta”. Justamente por 
ser algo inerente à humanidade é previsto como um direito humano 
no artigo XXVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos e essa 
sua imprescindibilidade é um dos fatores que motivou a elaboração 
da presente obra. No decorrer das próximas páginas se encontram 
os resultados das pesquisas dos mais variados profissionais atuantes 
em diferentes áreas da educação e do direito, todos empenhados em 
demonstrar, sob sua respectiva ótica particular, que o instituto da 
educação é essencial para se alcançar, de fato, a democracia instituída 
no primeiro dispositivo da Constituição da República Federativa do 
Brasil. A obra é pretenciosa ao trazer à tona tema de suma importância, 
especialmente, em função da sua abordagem crítica que permite 
a reflexão e contribui com a apresentação de possíveis soluções para 
que se promova uma sociedade com mais acesso efetivo ao seu direito 
humano à educação e consequentemente mais democrática.

Cayo Vinícius Ferreira Freitas





A IMPRESCINDIBILIDADE DA EDUCAÇÃO 
PARA A HUMANIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO 

DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL

Cayo Vinícius Ferreira Freitas1

1 Introdução

Partindo do pressuposto de que as pessoas pretendem viver 
em uma sociedade regida pela paz, o direito penal (e não 

só ele, mas os demais ramos do direito também) busca a garantia de 
um equilíbrio em sociedade e, nos dizeres de Nucci (2019, p. 69), 
“seguindo-o, vive-se melhor. Não adotando suas regras, pune-se para 
obter o mesmo resultado”.

Dessa forma, quando um determinado indivíduo resolve 
comprometer esse equilíbrio praticando uma conduta, prevista no 
ordenamento jurídico, como criminosa caberá ao Estado, detentor 
do direito de punir (jus puniendi) a aplicação da pena que lhe é 
cabível, viabilizada através do processo penal e de todos os princípios 
constitucionais que lhe são inerentes, dentre eles, a presunção de 
inocência2, o devido processo legal3, o contraditório e ampla defesa4.

1 Advogado. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC/MG). Pós-Graduado em Ciências Criminais pela Universidade Candido Mendes 
do Rio de Janeiro (UCAM/RJ). Pós-Graduado em Direito Público pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG). E-mail: cayofreitas182@gmail.com.

 2 Art. 5º
 (...)
 LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória (BRASIL, 1988).
 3 Art. 5º
 (...)
 LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal 

(BRASIL, 1988).
 4 Art. 5º
 (...)
 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes 
(BRASIL, 1988).
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Proferida uma sentença penal condenatória em desfavor do 
indivíduo e uma vez que essa referida decisão não mais comporte 
recursos (transitando assim em julgado) a presunção que se tinha de 
que aquele indivíduo era inocente não mais prevalece, oportunidade 
em que se encontra oficialmente declarado pelo Estado como culpado, 
devendo assim ser efetivamente punido através de uma nova fase 
processual chamada execução penal.

É nesse momento que o indivíduo, comprovadamente culpado, 
perde temporariamente um dos direitos mais relevantes ao ser humano, 
qual seja, a sua liberdade, sendo recolhido a um estabelecimento de 
segurança máxima ou média (se sua pena deve ser cumprida no regime 
inicial fechado); a uma colônia agrícola, industrial ou estabelecimento 
similar (se sua pena deve ser cumprida no regime inicial semiaberto); ou 
a uma casa de albergado ou estabelecimento adequado (se sua pena deve 
ser cumprida no regime inicial aberto), nos exatos termos do que propõe 
o art. 33 do Código Penal Brasileiro (CPB) (BRASIL, 1940) e ainda os 
arts. 87, 91 e 93 da Lei de Execuções Penais (LEP) (BRASIL, 1984).

É possível ir mais além. Não bastasse o castigo imposto ao corpo 
que se encontra encarcerado a reprimenda também se dirige à alma do 
condenado, conforme magistralmente nos ensina Foucault (1987, p. 
20) oportunidade em que o indivíduo é totalmente transformado e 
despido da concepção que tinha de si mesmo até aquele momento.

Apesar da drástica transformação ocasionada pelo 
encarceramento há que se salientar que existem direitos que não são 
atingidos pela sentença penal condenatória e pela lei, devendo ser 
observados no âmbito da execução penal, conforme nos asseguram os 
arts. 3º da LEP e ainda o art. 38 do CPB. Assim, o legislador optou por 
criar uma lista de direitos da pessoa presa que são intocáveis e que se 
encontram descritos no art. 41 da LEP.

Dentre esses direitos convém chamar atenção à garantia de 
assistência educacional ao preso, prevista no inciso VII5 do referido 
dispositivo considerando que o objetivo do presente capítulo é 
demonstrar o quão relevante a observância de tal direito é para que se 
observe uma execução penal mais humanitária e democrática.

 5 Art. 41 - Constituem direitos do preso:
 (...)
 VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa (BRASIL, 1984).
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Para tanto o trabalho aqui elaborado se valerá de metodologia 
baseada na pesquisa doutrinária de vários autores das mais variadas 
áreas da educação e do direito e ele será dividido, basicamente, em dois 
tópicos: a) a educação como um direito e garantia fundamental que 
também alcança a pessoa presa; b) a relevância da garantia da assistência 
educacional ao condenado como forma de tornar o seu cumprimento 
de pena mais humanitário e democrático.

Assim, pretende-se discutir sobre o tema, demonstrando que 
o investimento em políticas públicas educacionais, no âmbito da 
execução penal podem proporcionar um cumprimento de pena mais 
adequado ao condenado, não permitindo assim que a pena que cumpre 
extrapole os limites que foram impostos pela lei e pela sentença penal 
condenatória que fora proferida em seu desfavor.

2 Educação: um direito e garantia fundamental da pessoa presa

Definir um instituto tão complexo como a educação passa longe 
de ser uma tarefa fácil, sendo possível dizer até se tratar de um trabalho 
hercúleo. Para tanto e com o intuito de buscar a melhor definição 
possível para os fins aos quais esse capítulo se destina, serão utilizados os 
ensinamentos do teórico da educação brasileira mais respeitado no meio 
acadêmico, especialmente nas faculdades de educação e pedagogia, qual 
seja, Paulo Freire.

Em uma das suas inúmeras obras, Freire (2003, p. 40) chega a 
afirmar que “a educação é sempre uma certa teoria do conhecimento 
posta em prática [...]”, ou seja, seria uma concepção filosófica/científica 
a respeito do conhecimento contanto que colocada em prática. Em 
outras palavras, o ato de educar estaria diretamente relacionado ao ato 
de promover a prática de uma teoria sobre o conhecimento.

Dando continuidade ao trabalho de definição da educação Freire 
(2003, p.111) manifesta que “[...] o conhecimento não é algo dado e 
acabado, mas um processo social que demanda a ação transformadora 
dos seres humanos sobre o mundo” mostrando que o conhecimento é 
um processo social que demanda dos seres humanos uma ação/reflexão 
sobre a realidade, evidenciando assim, a sua relevância.

Por fim, Freire (2003, p. 10) arremata ao dizer que “como 
processo de conhecimento, formação política, manifestação ética, 
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procura da boniteza, capacitação científica e técnica, a educação é prática 
indispensável aos seres humanos e deles específica na História como 
movimento, como luta” demonstrando a importância do instituto, que 
é específico dos seres humanos, na construção da sua própria história.

Partindo da definição freiriana de educação acima trabalhada 
fica perceptível a imprescindibilidade do instituto na vida de todos os 
seres humanos, não atoa, encontra-se elencado e reconhecido como 
direito humano no artigo XXVI6 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) além de ser um dos instrumentos de promoção e 
respeito a todos os demais direitos humanos relacionados no referido 
documento internacional, senão, vejamos:

A ASSEMBLÉIA GERAL PROCLAMA A PRESENTE 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e 
todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada 
órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, 
se esforce, através do ensino e da educação, por promover o 
respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o 
seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto 
entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os 
povos dos territórios sob sua jurisdição (Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, 1948, p. 14).

Ainda na pretensão de demonstrar a transcendência da educação, 
a Constituição da República Federativa do Brasil em vigor (CRFB/88), 
como norma positiva suprema que regula a criação de outras normas e 
se trata da lei nacional no seu mais alto grau, conforme sentido jurídico-
positivo que lhe foi concebido por Kelsen (1998, p. 166), lhe dá o status 
de direito e garantia fundamental, o qualificando como direito social7, 
sendo um dever do Estado e da família, além de um direito de todos8.

6 Todo ser humano 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, está baseada no mérito 
(Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, p. 4)

7 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (CRFB, 1988).

8 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 



  21
Educação para a Democracia

Considerando uma acepção moderna de execução de pena que 
se encontra regida pelo princípio da humanidade, um dos fundamentos 
do Estado Democrático de Direito9 e background de todos os demais 
princípios penais, quis o legislador infraconstitucional, manter a 
educação como um direito do preso, não atingido pelas restrições 
que outrora lhe foram impostas em sua sentença penal condenatória, 
conforme se depreende do art. 41, VII da LEP, acima mencionado e 
ainda aos arts. 3º, 1110, e 2111, do mesmo instrumento normativo.

O legislador infraconstitucional ao preservar o direito de educação 
ao preso não só observou o princípio da humanidade e as demais nuances 
que lhe são inerentes, bem como observou tratados e convenções de direito 
internacional sobre o assunto, dos quais o Brasil é signatário, dentre eles, 
as Regras Mínimas Para o Tratamento dos Reclusos, das Nações Unidas 
(Regras de Mandela), que, em suas regras de aplicação de números 4.212, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CRFB, 1988).
9 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos:

 (...)
 III - a dignidade da pessoa humana (CRFB, 1988).
 10  Art. 11. A assistência será:
 (...)
 IV – educacional (LEP, 1984).
 11 Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de 

uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, 
recreativos e didáticos (LEP, 1984).

12 Regra 4.2 Para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades competentes 
devem oferecer educação, formação profissional e trabalho, bem como outras formas de 
assistência apropriadas e disponíveis, inclusive aquelas de natureza reparadora, moral, 
espiritual, social, esportiva e de saúde. Tais programas, atividades e serviços devem ser 
oferecidos em consonância com as necessidades individuais de tratamento dos presos 
(Regras de Mandela, 1955).
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9213, 10414 e 10515 asseguram aos presos o direito à assistência educacional.
Mais do que elucidado que a educação é um direito fundamental 

da pessoa que se encontra reclusa, pertinente mencionar qual a 
compreensão que se dá ao instituto no âmbito prisional, até mesmo 
para que seja possível entender, no próximo tópico, como a garantia 
desse direito pode assegurar um cumprimento de pena mais digno e 
democrático.

Levando em consideração o contexto específico no qual se 
encontra inserida a população carcerária é comum correlacionar a 
educação em prisões ao conceito de educação de jovens e adultos (EJA) 
que pode ser extraído da Recomendação de Nairóbi:

A expressão “educação de adultos” designa o conjunto de 
processos organizados de educação, qualquer que seja o seu 
conteúdo, o nível e o método, quer sejam formais ou não formais, 
quer prolonguem ou substituam a educação inicial dispensada 
nos estabelecimentos escolares e universitários e sob a forma de 
aprendizagem profissional, graças aos quais pessoas consideradas 
como adultas pela sociedade de que fazem parte desenvolvem 
as suas aptidões, enriquecem os seus conhecimentos, melhoram 
as suas qualificações técnicas ou profissionais ou lhe dão uma 
nova orientação, e fazem evoluir as suas atitudes ou o seu 
comportamento na dupla perspectiva de um desenvolvimento 
integral do homem e de uma participação no desenvolvimento 
socioeconômico e cultural equilibrado e independente [...]. 
(UNESCO, 1976, p. 2).

13 Regra 92 Para esses fins, todos os meios apropriados devem ser usados, inclusive cuidados 
religiosos em países onde isso é possível, educação, orientação e capacitação vocacionais, 
assistência social direcionada, aconselhamento profissional, desenvolvimento físico e 
fortalecimento de seu caráter moral. Tudo isso deve ser feito de acordo com as necessidades 
individuais de cada preso, levando em consideração sua história social e criminal, suas 
capacidades e aptidões mentais, seu temperamento pessoal, o tempo da sentença e suas 
perspectivas para depois da liberação (Regras de Mandela, 1955).

14 Regra 104.1 Instrumentos devem ser criados para promover a educação de todos os 
presos que possam se beneficiar disso, incluindo instrução religiosa, em países onde isso é 
possível. A educação de analfabetos e jovens presos deve ser compulsória, e a administração 
prisional deve destinar atenção especial a isso.

 Regra 104.2 Na medida do possível, a educação dos presos deve ser integrada ao sistema 
educacional do país, para que após sua liberação eles possam continuar seus estudos sem 
maiores dificuldades (Regras de Mandela, 1955).

15 Regra 105 Todas as unidades prisionais devem oferecer atividades recreativas e culturais em 
benefício da saúde física e mental dos presos (Regras de Mandela, 1955).
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Identificada a forma através da qual a pessoa que se encontra 
reclusa tem (ou pelo menos deveria ter) acesso à educação, ou seja, 
através do EJA, é possível demonstrar como a efetivação desse direito 
através de políticas públicas direcionadas a população carcerário 
refletem nos índices de criminalidade e reincidência evidenciando que 
a sua efetiva implementação garante um cumprimento de pena mais 
democrático e humanizado ao preso.

3 A educação como ferramenta de efetivação de um processo penal 
mais humanitário e democrático

Visto de forma contundente nos tópicos anteriores que a 
educação é um direito inviolável da pessoa que se encontra privada 
de sua liberdade e que tal instituto pode ser efetivado no âmbito 
prisional através do EJA no intuito de tornar o cumprimento de pena 
um processo mais humano e democrático, em 2005 os Ministérios da 
Educação, da Justiça e da Representação da UNESCO no Brasil, com 
o suporte do Governo do Japão, por meio do Projeto Educando para 
Liberdade, retomaram as discussões sobre garantir a oferta de educação 
nas prisões (UNESCO, 2006).

Em virtude dessa iniciativa e da mobilização de diversos 
agentes envolvidos direta e indiretamente no âmbito da Administração 
Penitenciária foi possível a aprovação do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária (CNPCP)16, das Diretrizes Nacionais para a 
Educação de Jovens Adultos do Conselho Nacional de Educação17 e 
ainda a lei 12.433/2011 que incluiu no âmbito da LEP a possibilidade 
de remissão da pena pelo estudo18.

O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) é responsável 
pelo desenvolvimento de políticas de promoção e acesso à educação no 
âmbito do sistema prisional e o faz através da Coordenação de Educação, 
Esporte e Cultura da Coordenação-Geral de Promoção da Cidadania.

Ocorre que as ações educacionais são executadas diretamente 
pelos Estados membros e Distrito Federal, apesar de contar com o 

16  Resolução nº 03 de 11/03/2009.
17  Resolução CEB/CNE nº 2 de 19/05/2010.
18  Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá 

remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena (LEP, 1984).
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suporte do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da 
Educação, oportunidade em que no site oficial do DEPEN é possível 
encontrar os Planos Estaduais de Educação nas Prisões de cada unidade 
federativa do país19.

No âmbito do Estado de Minas Gerais e em conformidade com 
o Plano Estadual de Educação nas Prisões desenvolvido pelas Secretaria 
de Estado de Educação e de Estado de Defesa Social20 no ano de 2015 
é possível extrair que até aquele momento o Estado mineiro contava 
com 105 escolas estaduais, sendo 36 (criadas entre 2005 a 2010) em 
funcionamento dentro das Unidades Prisionais e Associação de Proteção 
e Assistência aos Condenados (APAC), e 69 autorizadas a funcionar 
como segundo endereço.

No mesmo documento ainda é possível identificar que a Educação 
Superior teve início nos presídios do Estado mineiro em 2011 com a 
realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas 
Privadas de Liberdade (ENEM/PPL) atendendo um total de 795 presos 
distribuídos em 43 unidades prisionais. Como consequência, no final 
de 2012 o sistema prisional mineiro contava com 20 presos no Ensino 
Superior; no segundo semestre de 2013 contava com 90; e atualmente 
são 221 presos beneficiados fazendo com que o Estado lidere o ranking 
brasileiro de detentos matriculados em faculdades21.

Apesar dos dados estatísticos acima mencionados aparentarem 
certa positividade no âmbito das políticas públicas educacionais no 
Estado de Minas Gerais, ainda há um longo caminho a ser percorrido 
quando o assunto é viabilizar ao sujeito que se encontra recluso a 
garantia do seu direito de acesso à educação.

 De acordo com o último Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias (Infopen) são 748.009 presos no país, sendo 
que desses, apenas 123.652, ou seja, 16,53% passaram por algum tipo 
de processo educacional. No âmbito do Estado de Minas Gerais são 
74.712 presos e apenas 10.315, ou seja, 13,81% com passagem por 

19 http://depen.gov.br/DEPEN/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-esporte-
e-cultura/educacao-esporte-e-cultura

20 http://depen.gov.br/DEPEN/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-esporte-
e-cultura/planoestadualdeeducaonasprisesltimaverso06-10-15.pdf

21 https://www.em.com.br/app/noticia/educacao/2020/06/01/internas_educacao,1152836/
minas-gerais-lidera-ranking-de-detentos-matriculados-em-faculdades.shtml
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algum processo educacional22.
Provavelmente falte aos administradores públicos de forma 

geral e à população que representam o interesse no desenvolvimento 
de políticas públicas educacionais no âmbito penitenciário, um reflexo 
dos modelos econômicos excludentes que acentuam drasticamente a 
segregação e a perda de valores humanitários colocando a figura dos 
presos como “marginais” ou “bandidos” que merecem ser excluídos 
da sociedade, em total dissonância com os princípios democráticos e 
humanitários que norteiam o processo de execução penal brasileiro, 
como visto no início desse capítulo.

 Com esse formato de pensamento simplesmente se ignora que 
ao cumprir sua pena o recluso será reinserido na sociedade e a presença 
da escola durante o período em que se encontrou aprisionado pode 
ser um fator definitivo para a sua readaptação, afinal, é um espaço que 
oferece experiências diversas daquelas que lhe são impostas pelo cárcere, 
sendo um caminho para quebra do paradigma do criminoso, conforme 
bem ilustra Onofre (2007, p. 25):

A troca de experiências com o professor e com os outros alunos leva-os 
a um convívio que não é movido pelo ódio, pela vingança ou rejeição. 
A escola é um espaço onde as tensões se mostram aliviadas, que 
justifica sua existência e seu papel na ressocialização do aprisionado. 
Inserida numa ordem que “funciona pelo avesso”, oferece ao homem 
preso a possibilidade de resgatar ou aprender uma outra forma de se 
relacionar, diferente das relações habituais do cárcere, contribuindo 
para a desconstrução da identidade de criminoso.

Além de ser de suma relevância na reabilitação do preso a 
educação pode garantir uma reinserção social mais frutífera e ética, incidir 
diretamente na redução dos índices de criminalidade, ocupar o tempo 
livre, diminuir os conflitos internos nos presídios e simplesmente mudar 
o seu comportamento, como bem pontua Ireland (2012, p. 34-35).

Perceptível assim que a educação deve ser compreendida de 
forma ampla e associada a políticas sociais, sob pena de não ser possível 
se atingir sociedades mais democráticas e humanitárias que lutem pela 
supressão das desigualdades sociais bem como pela garantia a todos de 
seus direitos fundamentais.

22 https://app.powerbi.com/
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4 Considerações finais

Com a elaboração do presente capítulo pretendeu-se trazer à tona 
como a educação é um fator essencial na humanização e democratização 
do processo de execução penal. Como fora abordado, o indivíduo ao ter 
imputada em seu desfavor uma sentença penal condenatória definitiva, 
perde um dos bens mais preciosos ao ser humano, a liberdade.

Apesar da restrição temporária de direito tão relevante existem 
outros direitos que não podem ser atingidos pela sentença penal 
condenatória que fora imposta, ou seja, direitos intocáveis e que devem 
ser observados no intuito de se buscar uma execução de pena mais 
digna e democrática, dentre eles, se encontra o direito à educação.

A educação que, como visto, é um instituto extremamente 
complexo e difícil de conceituar e que ainda assim se trata de um 
direito humano, reconhecido pela DUDH, assegurado como garantia 
fundamental e direito social na CRFB/88 e salvaguardado pela 
legislação infraconstitucional como a LEP e ainda os tratados e demais 
convenções de direito internacional as quais o Brasil é signatário.

Dessa forma, apenas a partir de 2005, com o Projeto Educando 
para a Liberdade, as discussões a respeito da educação no âmbito 
prisional voltaram a ter importância no âmbito nacional o que refletiu 
na criação de algumas políticas públicas nesse sentido permitindo, 
por exemplo, que o Estado de Minas Gerais, atualmente, seja o líder 
do ranking dos Estados que detém o maior número de detentos 
matriculados em faculdades.

Contudo, ficou evidenciado que os números, apesar de serem 
minimamente positivos, mostram que ainda há um longo caminho 
a ser percorrido para que o direito de acesso à educação pela pessoa 
presa, que diga-se de passagem, é um direito humano, seja assegurado 
de forma mais efetiva.

Os motivos para que as políticas públicas nesse sentido sejam 
tão tímidas, conforme demonstrado, provavelmente residem no 
modelo econômico capitalista extremamente excludente que rege o 
país (e praticamente todo o globo) e os interesses dos administradores 
públicos e da população à qual representam, contudo, persistir nessa 
linha de pensamento é praticamente fechar os olhos para o fato de 
que quando aquele indivíduo pagar o seu débito com a sociedade da 
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qual foi temporariamente retirado, para ela irá retornar, entretanto, 
sem o devido acesso à educação, será que se encontrará devidamente 
preparado para se readaptar, se reinserir, viver novamente como membro 
de um corpo social livre e totalmente diverso daquele o qual conviveu 
enquanto esteve atrás das grades?

Por fim é relevante lembrar que o investimento em educação, 
especialmente aos socialmente segregados, é o que lhes garante 
o mínimo reconhecimento como seres humanos, sendo possível 
lhes proporcionar uma chance de viver em uma sociedade cada vez 
mais egoísta e competitiva, ou seja, lhes resguardando o mínimo de 
dignidade. 
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EDUCAÇÃO, UM DIREITO FUNDAMENTAL: 
ENSINO DEMOCRÁTICO E QUALIFICADO 
COMO GARANTIA DE EQUIDADE ENTRE 

ESTUDANTES

Pauliana Maria Dias1

Vitória Araújo Silva2

I Introdução

O presente trabalho busca trazer a reflexão a educação 
perante a democracia em nosso país, retratando o tema na 

perspectiva de enfrentamento da dura realidade educacional que assola 
o povo brasileiro. Nesta conjectura, a abordagem denota relevância as 
decisões políticas que determinam a qualidade do ensino e seus reflexos 
na paridade intelectual como meio de viabilizar a igualdade entre os 
cidadãos e proporcionar uma vida digna. 

 Dessa forma, é inevitável o entrelaçamento entre Estado e 
educação, afinal, esta não só compõe os serviços essenciais promovidos 
por aquele, mas uma relação de poder que se torna cada vez mais 
significativo quando o povo se manifesta pela efetivação desse serviço, 
que na realidade é um direito constitucional que deve ser preservado 
sem qualquer restrição.

 Assim, observar o ensino que é oferecido nos dias atuais pelo 
Estado a sociedade, se torna um desafio na medida em que se pretende 
tê-lo como um efetivador democrático de outros direitos e garantias 
constitucionais como dignidade, liberdade, cidadania, trabalho e 
instrução de qualidade. Para tanto, examinar o que propõe o art. 205 

1  Mestre em Direito Processual pelo Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. Pós-Graduada em Direito do Trabalho pelo Instituto de 
Educação Continuada – IEC. Pós-Graduada em Direito Processual pelo Instituto de 
Educação Continuada – IEC. Docente no Centro Universitário Una de Bom Despacho – 
UNA. Advogada. E-mail: paulianamdias@gmail.com.

2 Graduanda no Curso de Direito do Centro Universitário Una de Bom Despacho – UNA. 
E-mail: vitoriaasilva04@gmail.com.
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da CRFB/88 e imprescindível, mormente para caracterizar as relações 
interpessoais existentes a partir da ordem social que vivenciamos.

Nesse diapasão, notoriamente, a CRFB/88 determina outro 
fator relevante para a concretização do ensino: seu financiamento 
por entes federativos, direcionando-o a pelo menos três pilares (que 
seriam as receitas públicas, o Fundeb conforme art. 60 do ADCT e 
a contribuição social do salário-educação recolhida pelas empresas, 
segundo art. 212, § 5º, da CRFB/88) (BRASIL, 1988), que devem 
contribuir para que o sistema educacional chegue a todos os brasileiros. 

Enfim, para que todo o procedimento educacional ocorra, 
torna-se relevante que os gestores políticos, nos termos constitucionais, 
tenham a consciência de que o investimento em políticas públicas 
voltadas ao ensino é algo que além de um direito, é imprescindível para 
que haja o desenvolvimento econômico e social do povo, e se promova 
com sucesso a garantia de se ter melhores condições de vida.

 2 Educação como instrumento de paridade intelectual e restritor 
de desigualdades sociais

Brasil, maior país latino-americano, desde sempre convive 
com vários imbróglios sociais. A educação, direito garantido 
constitucionalmente, tem sido nos últimos anos um dos maiores 
desafios do Estado, das instituições de ensino e da sociedade em geral. 
O motivo de tanta preocupação é óbvio, pois os índices de evasão 
escolar são cada vez maiores e os números de alunos que completam 
apenas o ensino médio também são alarmantes. E qual é o motivo de 
tanta preocupação com essa realidade? Pode-se inferir vários motivos, 
que restringem ou limitam a capacidade de crescimento do cidadão, 
com pouca ou nenhuma educação formal, como: globalização, 
concorrência no mercado de trabalho, automação dos processos 
industriais que demandam profissionais mais técnicos e qualificados, 
fuga de inteligência do país de profissionais com educação superior em 
busca de melhores condições de trabalho e salário. Diante de tantos 
desafios, não há dúvidas de que a educação é o ponto de partida para o 
cidadão que almeja crescimento profissional e pessoal. 

Portanto, nos últimos anos, discussões acerca da educação 
brasileira tornaram-se constantes e uma das maiores preocupações 
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da sociedade. O direito à educação é um direito fundamental de 
todos, porém nem todos querem exercê-lo. É indubitável que nas 
últimas décadas houve avanços na educação. Um exemplo claro disto 
é o aumento da frequência escolar regular em todas as faixas etárias, 
segundo dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD/IBGE, 2016), como aponta tabela abaixo:

Tabela 1 - Taxa de frequência escolar

TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR

Período
Faixa etária

0-3 anos 4-6 anos 7-14 anos 15-17 anos
1997 8,1 % 46,6 % 91,3 % 73,3 %
2002 11,7 % 56,7 % 95,8 % 81,5 %
2007 17,1 % 70,1 % 97 % 82,1 %
2012 21,2 % 78,2 % 98,2 % 84,2 %

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE via “O MEC pós- 
Constituição”), Célio da Cunha, 2016. 

Outro dado relevante é o aumento da proporção de pessoas com 
25 anos ou mais, com ensino médio completo, passando de 45,0% 
em 2016 para 47,4% em 2018 e 48,8% em 2019. (PNAD Contínua/
IBGE, 2019) Apesar destes dados bastante significativos e promissores, 
deve-se considerar um outro aspecto, os dados se referem à totalidade 
da população brasileira. O Brasil é um país com dimensões continentais 
e possui uma diversidade de culturas em todas as regiões. Entretanto, 
aliado à esta diversidade cultural, há uma disparidade socioeconômica 
entre estas mesmas regiões. No Nordeste, 60,1% dos adultos não 
concluíram o ensino médio. Dos 11 milhões de analfabetos do país, 
6,2 milhões vivem no Nordeste. Ao levarmos em consideração esta 
perspectiva, é importante situar que em 2019 houve uma redução de 
200 mil analfabetos comparado a 2018. (PNAD Contínua/IBGE, 
2019)

Em contraposição aos dados divulgados em 2016 referentes 
às taxas de frequência escolar, a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua realizada em 2019, apresenta que 20,2%, 
equivalentes à 10,1 milhões das 50 milhões de pessoas entre 14 e 29 
anos, abandonaram ou sequer frequentaram a escola, não completando 
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alguma das etapas da educação básica. Em decorrência desta realidade, 
os principais motivos apontados foram: a necessidade de trabalhar, a 
falta de interesse, a gravidez e os afazeres domésticos. (PNAD Contínua/
IBGE, 2019).

Um outro ponto a evidenciar é a formação docente e o nível 
socioeconômico do aluno, fatores de extrema importância. De acordo 
com os resultados obtidos nos indicadores do Enem em 2014, o 
Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) concluíram que os 
estudantes com alto nível socioeconômico obtiveram melhores notas 
em todas as áreas de conhecimento avaliadas. Em relação à formação 
docente, quanto mais específica, melhores as notas dos estudantes. 
(MEC/INEP, 2014).

De acordo com Campos (2017) a “maioria dos alunos no país 
faz educação básica em escola pública e universidade na rede privada.” 
Segundo dados apresentados em 2017 pela Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua, 2016) e pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), dos 56,5 
milhões de estudantes brasileiros, 73,5% cursavam a educação básica na 
rede pública e 26,5% na rede privada. Já na educação superior, 72% dos 
alunos das universidades privadas cursaram a educação básica na rede 
pública, enquanto 24% cursaram na rede privada (CAMPOS, 2017).

Essa inversão demonstra que os estudantes da rede pública 
não conseguem ingressar nas universidades públicas com a mesma 
facilidade que os estudantes da rede privada. Em razão desta realidade, 
deve-se considerar outros aspectos além da qualidade do ensino, como 
disciplina e compromisso dos estudantes. Tendo em vista a carga horária 
dos alunos, formação docente, estrutura física etc., é inegável que a rede 
pública ainda ocupa uma posição inferior em comparação com a rede 
privada. Em relação aos estudantes, a maioria dos que estudam na rede 
pública não se comprometem e se dedicam tanto quanto aqueles que 
estudam na rede privada. 

No entanto os fatores alhures não se restringem aos estudantes da 
rede privada. Logo, ainda que oriundos da rede pública, os estudantes 
comprometidos e que almejam sucesso acadêmico, profissional, pessoal 
e social, estarão tão preparados quanto os estudantes da rede privada. 
A ambição e desejo pelo estudo são capazes de igualizar os estudantes. 
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Diante do exposto, é importante citar os avanços na educação 
nos últimos 13 anos. Segundo Pereira (2020), “o Brasil investe em 
Educação tanto quanto os outros países investem. Mas a grande questão 
é que esse investimento precisa ser mais bem distribuído, a partir de um 
mecanismo de financiamento estruturado.” Desta forma, observamos 
que existe uma desordenação de prioridades no ciclo orçamentário que 
coloca em risco serviços essenciais, como a educação, contribuindo 
para uma queda na paridade intelectual dos cidadãos. Objetivando 
investimentos na educação básica, em 2007 instaurou-se o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que, por conseguinte, 
tornou-se a principal ferramenta de investimento da educação básica. 

Com o objetivo de equalizar o direito de acesso dos estudantes 
às universidades públicas foi criado o sistema de cotas.  A Lei n° 
12.711/2012 determina que 50% das vagas de todos os cursos e turnos, 
de todas entidades de ensino federais, serão destinadas aos alunos que 
cursaram todo o ensino médio na rede pública. (BRASIL, 2012).

Em 2013 oficializou-se no país o ensino obrigatório entre 
os 4 e 17 anos, alterando a Lei de Diretrizes de Bases da Educação 
Nacional (LBD). A Lei n° 13.005 que aprova o Plano Nacional de 
Educação (PNE), foi promulgada em 2014 e tem como propósito 
estabelecer metas e planejamentos por 10 anos (2014 - 2024), visando 
difundir o atendimento escolar, a melhora da alfabetização, aumento 
do investimento público, dentre outros. Um dos objetivos do PNE 
propõe-se a favorecer “o acesso à Educação Básica e ao atendimento 
educacional especializado para toda a população de 4 a 17 anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação”. (BRASIL, 2014).

No mesmo sentido, é relevante noticiar que, o Conselho 
Nacional de Educação ratificou, em 2017, a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). De acordo com o presidente da Comissão da 
BNCC, Cesar Callegari (2018, p. 68), “a Base poderá avançar ao 
sugerir novas formas de organização do tempo, do espaço e do trabalho 
escolar, mas haverá de preservar a liberdade de escolha de concepções, 
abordagens, métodos e estratégia de ensino pelos educadores e por suas 
escolas”.

Diante dos dados acima apresentados, podemos observar que 
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temos, na realidade, uma agenda lenta para o crescimento populacional 
em termos de igualdade intelectual, sendo que o investimento 
orçamentário é de fundamental importância e, portanto, deve ser 
articulado com discernimento pelos gestores políticos. (PINTO, 2020) 
Ao lado da gestão está o desejo de evolução do cidadão que empreendido 
na melhora de vida, deve investir tempo e disponibilidade ao estudo. 
Não é demais expressar que a desigualdade social advinda da ausência 
de oportunidade educacional, pela falta de investimento do Estado ou 
do cidadão,  enfraquece a economia e destoa a própria democracia. 

3 Art. 205 da CRFB/88: Direito a efetivação democrática do ensino

O Direito constitucional a educação, não obstante resguardado 
pela Constituição Federal de 1988, é protegido desde a Constituição 
do Império, sendo portanto, alicerce efetivo e público que se mostra 
essencial para a concretização dos demais direitos e garantias aos 
cidadãos desde os idos anos. (NOGUEIRA, 2012) Assim, inegável a 
relevância que se atribui a educação e, consequentemente ao ensino 
letrado.

O próprio dispositivo constitucional, art. 205 da Constituição da 
República, é expresso ao explanar que somente chegaremos a capacitação 
para o trabalho e a uma formação consciente da cidadania, da liberdade 
e da dignidade, se possibilitada a instrução. (BRASIL, 1988) Portanto, 
o ensino deve ser democrático. Democrático no sentido de ser pário 
a todos, indistintamente. A educação, nesta seara, se torna o único 
instrumento através do qual a escolarização, como fator indissociável 
do modo humano de ser, oferece ao homem condições para que se 
desenvolva como indivíduo e profissional instruído legalmente, ao 
ponto de ter em seu bojo suprimento cultural suficiente para garantir 
que tenha um futuro digno, protegido por seus direitos amplamente 
efetivados (PEREIRA et al, 2009).

Noutro giro, percebe-se que no mundo hodierno, é notável 
que o contexto científico-tecnológico, bem como a globalização estão 
imbuídos pela trabalhabilidade e buscabilidade, o que traz relevância 
substancial para o bom desenvolvimento do próprio Estado, como 
garantidor do ensino. Ou seja, a capacitação leva a evolução do 
Estado, sendo que através dela, é construído no cidadão a técnica e a 
crítica necessárias para solucionar problemas de contexto social como 
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o desemprego, o preconceito, a violência, as desigualdades sociais, a 
criminalidade, dentre outros.

Destarte, ladeada pela família, de forma democratizada, a 
instrução é indicativo de um prognóstico positivo e relevante na 
concretização da educação básica ou suficiente para a formação pessoal 
e social dos brasileiros, contribuindo de forma decisiva para o sucesso 
de cada receptor. Portanto, resta óbvio, que a qualidade do ensino é 
direito fundamental, além de parcela imprescindível para a melhoria de 
vida e satisfação da pretensão humana. 

Nessa esteira, estando o ensino na classe dos direitos sociais, 
e sendo restringido ao cidadão, este estará legitimado a sua busca, 
mesmo que para isso tenha que retirar da inércia a jurisdição. Desta 
feita, o ensino, que integra o direito a educação, coaduna, segundo 
a Constituição da República, de significante atuação prestacional por 
parte dos órgãos que realizam as funções essenciais e políticas do Estado, 
tornando-se o que Marrafon (2018) chamou de “trunfo do cidadão em 
face do Estado”, constituindo portanto, em verdadeira arma contra o 
mesmo, quando este violar o direito social a educação e ao ensino de 
qualidade.

Nessa perspectiva, quando o cidadão busca a efetivação ao 
seu direito social ao ensino de qualidade, nada mais realiza do que 
a democracia trazida pela Constituição, em seu art. 6º. (BRASIL, 
1988) Portanto, coletiviza o próprio direito, tornando-o democrático 
e superior as decisões políticas dos gestores públicos. Neste linde, tais 
gestores devem em respeito a este direito fundamental, buscar efetivá-
lo a partir das verbas orçamentarias que lhes são destinadas em cada 
exercício, de acordo com os vieses constitucionais insculpidos no art. 
212 da Constituição. A respeito:

Seguindo essa linha de raciocínio, a vinculação orçamentária e a 
garantia de recursos para a educação se justificam por, ao menos, 
três motivos substanciais: i) o direito à educação em dimensão 
coletiva se constitui um “trunfo” em face da política ordinária; 
ii) a eficácia do direito à educação é condição estruturante na 
realização do projeto civilizatório de nação previsto na Carta de 
88; e iii) os resultados obtidos com o atendimento ao direito à 
educação apenas são aferíveis ao longo do tempo, às vezes em 
prazos geracionais que não podem depender de pretensões 
políticas eleitorais imediatistas. (MARRAFON, 2018).
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Pelo exposto, é perceptível que proporcionar ensino que atenda 
aos preceitos do art. 205 da Constituição da República demanda um 
procedimento. Uma sequência de atos que se tornam indispensáveis 
para se alcançar a finalidade prescrita no dispositivo constitucional. 
Contamos então, com um processo contínuo para nos tornamos 
sujeitos com direitos efetivados, no qual Estado-família-sujeito são os 
autores diretos, que em maiores ou menores dimensões, contribuem 
frontalmente para que direitos e deveres sejam observados segundo o 
Estado Democrático de Direito.

Assim, é interessante que todos tenham conhecimento político 
socializado e produzido conforme sua experiência educacional. De 
igual forma, partindo da autonomia, de estratégias e habilidades, 
é relevante que o Estado, insira junto aos entes federados políticas 
públicas que vão desde o patrocínio financeiro à formação essencial do 
ser, que garanta uma instrução contínua ao ponto de estar preparado 
para o enfretamento de todas as circunstâncias vindouras. Afinal, trata-
se de cidadão brasileiro, que sobrevivente na sociedade é merecedor de 
retorno pessoal e profissional a partir de um ensino democrático e de 
qualidade (PEREIRA et al, 2009).

4 Considerações finais

Em virtude dos dados e informações apresentados, conclui-se que 
ainda existem muitas demandas para atender plenamente às necessidades 
dos estudantes brasileiros. O problema da educação no Brasil não está 
relacionado apenas às condições socioeconômicas destes. Questões 
estruturais, formação adequada do docente, interpretação e aplicação das 
leis que garantem o direito à educação, recursos financeiros mal geridos 
etc., interferem diretamente no acesso e qualidade da educação no Brasil. 
Não obstante, ainda que sejam oferecidos todos os recursos necessários 
aos estudantes, é fundamental que queiram estudar e se tornar cidadãos 
preparados tanto para a vida em sociedade quanto para o mercado de 
trabalho. De fato, estudar é desafiador e nem todos estão dispostos a 
fazerem sacrifícios para concluírem a formação acadêmica. 

Dados ainda apontam alguns motivos para evasão escolar que 
são considerados comuns no Brasil e muitas vezes característicos da 
região onde ocorrem. Trata-se de gravidez precoce e trabalho infantil. 
Situações desta natureza criam um círculo vicioso, ou seja, se os avós 
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não estudaram, os pais não estudaram, dificilmente os filhos estudarão. 
Deste modo, alguém deste círculo deverá quebrá-lo.

Por fim, alcançar a paridade intelectual e reduzir ou extinguir as 
desigualdades sociais, no Brasil, requer empenho de todos os envolvidos 
e interessados, investimentos direcionados e bem geridos. São ações que 
devem ser iniciadas urgentemente, a fim de que as próximas gerações se 
beneficiem destas mudanças, inclusive de mentalidade, e as aperfeiçoem.
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1 Introdução

No âmago da sociedade existem peculiaridades, inerentes à 
própria junção de indivíduos, no contexto da busca pelo 

bem-estar individual e coletivo. Entre essas peculiaridades, algumas 
tendem a afligir, de certa forma, a malha social, ameaçando rompê-
la. Nesta perspectiva, a criação de regras se inicia com o objetivo de 
constituir um “dever ser”, carreado por mandados de otimização, com 
base no grau de estima de cada coletividade, projetando-se como o 
desígnio principal para a manutenção de um tecido social firme.

O caráter deontológico, que é intrínseco aos princípios 
constitucionais, os quais estão carreados por mandados de otimização, 
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são comandos de obrigatoriedade. Nesse sentido,

[...] os conceitos deontológicos caracterizam-se por estarem 
referidos ao conceito de comando ou do dever ser. Estão 
compreendidos nesta categoria as proibições, permissões, 
comandos e direitos a algo [...]. Assim, os princípios fazem 
parte do âmbito dos conceitos deontológicos na medida em que 
constituem comandos de otimização [...] (LOPES, 2001, p. 56).

Por consequência, a mobilização coletiva em prol do bem 
comum necessita que essas regras sejam acompanhadas de sanções que 
repudiem condutas consideradas inaceitáveis para a manutenção dos 
objetivos principais da sociedade, consubstanciados na paz e na justiça. 
Neste ínterim, é importante o estudo dos fatores sociais que levam ao 
surgimento de práticas delituosas, bem como uma análise acerca da 
necessidade de contê-los.

 Logo, a proposta do presente capítulo é provocar reflexões sobre 
a necessidade de se entender as relações que estão por detrás do crime. 
Debruçando-se sobre as ideias de grandes pensadores que se propuseram 
a destrinchar as minúcias das relações sociais, o estudo objetiva buscar, 
dentro da teoria do fator social, no caso, a educação, a contenção desse 
outro fato social que é o crime.

Assim, ao mergulhar-se nesse estudo, o leitor poderá 
compreender, por meio de uma visão panorâmica, os liames sociais aos 
quais está sujeito. E, desta forma, entender que é possível mudá-lo, 
recorrendo ao poder emancipatório da educação.

2 Breve evolução do pensamento criminológico

Etimologicamente, criminologia origina-se do latim crimino 
(crime) e do grego logos (tratado ou estado), sendo denominada, 
inclusive, por alguns teóricos, como uma ciência humana e social, 
todavia, existem divergências quanto ao seu conceito, haja vista 
as diversas classificações que surgiram ao longo do tempo. Consta 
que a palavra criminologia teria sido utilizada pela primeira vez por 
Paul Topinard, um antropólogo francês, em 1883, mas somente foi 
universalmente reconhecida e aplicada por Raffaelle Garófalo, em 
1885, que a definia como ‘ciência do crime’ (FERNANDES, 1995, 
p. 85 apud HABERMANN, 2010, p. 20). Farias Junior (2008) assim 
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conceitua a criminologia:

Criminologia é a ciência humano-social que estuda: a) O 
homem criminoso, a natureza de sua personalidade, e os fatores 
criminógenes; b) A criminalidade, suas geratrizes, o grau de sua 
nocividade social, a insegurança e a intranquilidade que ela traz 
a sociedade e aos seus membros; c) A solução do problema da 
criminalidade e da violência através do emprego dos meios capazes 
de prevenir as incidências e a reincidência do crime, evitando ou 
eliminando suas causas (FARIAS JUNIOR, 2008, p. 13).

Por outro lado, Fernandes (1995), ao definir a criminologia, traz 
aspectos acerca das determinantes endógenas e exógenas: 

[...] a ciência que estuda o fenômeno criminal, a vítima, 
as determinantes endógenas e exógenas, que isolada ou 
cumulativamente atuam sobre a pessoa e a conduta do 
delinquente, e os meios laborterapêutos ou pedagógicos de 
reintegra-lo ao grupamento social. (FERNANDES, 1995, n. p. 
apud HABERMANN, 2010, p. 21).

A criminologia, portanto, possui uma interdisciplinaridade 
histórica, tendo sido desenvolvida principalmente por um médico, 
Cesare Lombroso (1835-1909); um jurista sociólogo, Enrico Ferri 
(1856-1929) e um magistrado Raffaele Garofalo (1852-1934), que 
juntos construíram uma abordagem científica do crime. 

2.1 Escolas criminológicas Clássica e Positiva

As escolas criminológicas surgiram no final do século XVIII 
e contavam com a cooperação de estudiosos de várias áreas como a 
Biologia, a Psicanálise, a Psicologia e a Sociologia e tinham o objetivo 
de esclarecer a origem do crime, bem como a maneira de combate-lo 
e preveni-lo, possuindo como principal objeto de estudo o criminoso. 

A primeira escola que buscou destrinchar a criminologia foi 
a Clássica (século XVIII), desenvolvida a partir das ideias de Cesare 
Beccaria (1738-1794) e Jeremy Bentham (1748-1832), com forte 
influência do iluminismo italiano, e possui como característica principal 
o estudo do crime como fato individual, frente aos direitos naturais 
do homem e as leis que asseguram os seus direitos (HABERMANN, 
2010).
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Para a escola clássica o delito deve estar incluso na lei vigente 
e o delinquente é visto como um indivíduo indiferente dos demais. 
Sustentam, ainda, que fatores internos e externos não estimulam o 
indivíduo, pois, ao cometer um delito, ele o faz por vontade própria, 
pois é um ser livre e consciente, devendo o juiz aplicar a pena descrita 
na lei (FARIAS, 2008).

O classicismo adota o método lógico-abstrato e dedutivo, 
baseado no silogismo e na fundamentação da responsabilidade penal 
do indivíduo no seu livre arbítrio. Beccaria, em sua importante obra 
Dos delitos e das penas, busca encontrar fundamentos racionais para o 
Direito Penal, bem como desenvolve uma reflexão sobre o Direito a 
partir do problema da penalidade das condutas. Ademais, a obra traz 
uma importante crítica ao sistema penal vigente, denunciando torturas, 
suplícios e penas desproporcionais. 

A partir daí se forma a estrutura teórica do classicismo que 
entende que a legislação teria a função de prevenir a ocorrência do 
delito, já que, para eles, o homem pratica o crime buscando satisfazer 
os seus desejos. Aqui vale destacar um pequeno trecho do Livro de 
Beccaria:

É melhor prevenir o delito que puni-lo. Este é o fim principal 
de toda a boa legislação, que é a arte de conduzir o homem ao 
máximo de felicidade ou ao mínimo de infelicidade possível, 
para falar segundo todo o cálculo do bem e do mal da vida 
(BECCARIA, 1978, p. 22-23 apud GOUVEIA, 2018, p. 31).

A escola positiva, por sua vez, questiona os motivos e os fatores 
pelos quais o indivíduo se torna um criminoso.  Essa escola possui 
como grandes pensadores Lombroso, Ferri e Garófalo e, apesar de 
haver algumas diferenças nas suas teorias, tais teóricos consideram que 
existe um fator criminógeno, sendo que o comportamento humano é 
influenciado por fatores externos e internos.

Enquanto Lombroso, autor de importante obra para a escola 
positiva O homem delinquente, considerava que os traços físicos 
identificariam o criminoso, sendo relevantes, ainda, as características 
mentais ou físicas em relação aos ascendentes. Garófalo defendia que a 
ausência de sentimentos levaria o indivíduo a se tornar um criminoso. 
Ferri, por sua vez, acreditava que as condições sociais alterariam 
a personalidade do indivíduo transformando-o em um criminoso 
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(HABERMANN, 2010).
O método utilizado pelos positivistas é o empírico-indutivo e 

eles defendem que o delito é um fato natural que decorre de fatores 
sociais, físicos e biológicos. Como asseverado, o delinquente é 
diferenciado através de suas características, estado biológico e psíquico 
e é caracterizado como anormal; para eles, só a pessoa “normal” é 
apta à vida em sociedade. Consideram, ainda, que o homem é sujeito 
de direitos e obrigações e, por isso, possui responsabilidades morais, 
devendo o juiz aplicar a pena conforme o grau de periculosidade do 
delito (FARIAS, 2008).

2.2 A escola sociológica e a criminologia segundo Émile Durkheim

A evolução do pensamento criminológico se deu junto ao 
desenvolvimento dos estudos sobre a sociedade como um todo. Sob esta 
perspectiva de entender a sociedade, alguns estudiosos apresentaram 
várias teses sobre sua origem e daí surgiram também a análise de suas 
complexidades.

Émile Durkheim foi um desses pioneiros. Sua principal 
explanação propõe que a sociedade precede o indivíduo. Partindo da 
ideia de que o que materializa a sociedade é a coletividade, o autor 
propõe que o fundamento principal da sociedade é solidariedade, 
dividindo este conceito em mecânica e orgânica. 

Pontuando essa diferenciação, Gouveia estabelece que as 
socidades

[...] baseadas na solidariedade mecânica, que tenderiam a ser 
sociedades segmentárias (mas não que sejam necessariamente), ou 
seja, onde seus integrantes têm grande proximidade, semelhança e 
um certo grau de isolamento em relação aos demais, precederiam 
historicamente as sociedades baseadas na solidariedade orgânica. 
Estas últimas, que tendem a ter um alto grau de diversificação 
na divisão do trabalho, são sociedades onde há uma prevalência 
da individualidade sobre a coletividade. Como as primeiras 
precederiam as segundas historicamente, o individualismo seria 
uma ocorrência tardia na história humana. Assim, a sociedade 
precede o indivíduo, e possui prevalência sobre suas ações. 
(GOUVEIA, 2018, p. 19)

Partindo dessa premissa, Durkheim aventa que as formas de 
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interação entre os indivíduos vão se diferir conforme as relações de 
solidariedade de cada sociedade. Na análise durkheimiana, sociedades 
mecânicas, as quais têm maior interação entre os indivíduos, tendem 
a formar uma consciência coletiva que sobrepõe à individual, dando, 
desta forma, pouca margem ao individualismo. Por outro lado, em 
uma sociedade caracterizada como possuidora de uma maior divisão do 
trabalho, seus integrantes tendem a desenvolver uma consciência mais 
voltada para si mesmos, intensificando, desse modo, a individualidade.

A cognição sobre esses conceitos de consciência coletiva são 
as pedras de toque para o entendimento do crime. A forma como 
o indivíduo se coloca em meios às relações sociais irá influenciar, 
diretamente, na concepção de crime para sociedade no geral.

A solidariedade de uma sociedade é posta como um fato social. 
Contudo, para chegar ao cerne e, com isso, identificar o objeto de 
estudo, necessário se faz que esse fato social se exteriorize, ou seja, que 
se materialize por meio de normas estabelecidas pela própria sociedade. 
Corresponde, assim, ao que se denomina “forma jurídica”. Em outras 
palavras, os elos de direito, formados em cada sociedade, se discriminam 
conforme as diferentes formas de solidariedade coletiva.

Assimila-se o Direito, nesta perspectiva, com uma norma 
sancionada e sob a qual são regidas as condutas sociais. Essas sanções, 
por sua vez, são determinadas em consonância com os preceitos de 
cada sociedade, congruentes aos juízes de valor de cada indivíduo e, 
por conseguinte, da agremiação. Desta maneira, as regras jurídicas se 
caracterizam à medida que se assenta as sanções aglutinadas a elas. 

Nas palavras do próprio Durkheim, existem dois tipos de 
sanções, sendo que umas

[...] consistem essencialmente numa dor, ou pelo menos numa 
diminuição infligida ao agente; elas têm por objeto atingi-lo em 
sua fortuna, ou em sua honra, ou em sua vida, ou em sua liberdade, 
privá-lo de algo que desfruta. Diz-se que são repressivas – é o 
caso do direito penal. É verdade que as que se prendem às regras 
puramente morais têm o mesmo caráter, só que são distribuídas 
de uma maneira difusa por todo o mundo indistintamente, 
enquanto as do direito penal são aplicadas apenas por intermédio 
de um órgão definido: elas são organizadas. Quanto ao outro 
tipo, ele não implica, ele não implica necessariamente um 
sofrimento do agente, mas consiste apenas na reparação das 
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coisas, no restabelecimento das relações perturbadas sob sua 
forma normal, quer o ato incriminado seja reconduzido à força 
ao tipo de que desviou, quer seja anulado, isto é, privado de 
todo e qualquer valor social. Portanto, podemos dividir em duas 
grandes espécies as regras jurídicas, conforme tenham sanções 
repressivas organizadas ou sanções apenas restitutivas. A primeira 
compreende todo o direito penal; a segunda o direito civil, o 
direito comercial, o direito processual, o direito administrativo 
e constitucional, fazendo-se abstração das regras penais que se 
podem encontrar aí. (DURKHEIM, 1999, p. 46)

É possível notar que o autor faz uma classificação entre as 
sanções, sendo elas: repressivas ou restituitivas. As primeiras dizem 
respeito às sanções que tem como objetivo infligir dor ao agente, uma 
pena voltada para a punição. A sanção restituitiva, no que lhe concerne, 
objetiva restaurar o dano sofrido. Essas diferenciações estão presentes 
até os tempos atuais, na visão de vários juristas.

À sombra dessas proposições, Durkheim desenvolve a concepção 
sociológica acerca do crime, colocando-o como um fato social, ou 
seja, aduzindo que o crime é algo inerente a própria sociedade. 
Tem origem com o surgimento das relações humanas em sociedade. 
Durkheim analisa a conduta do indivíduo infrator mas a contextualiza 
com a consciência coletiva. Nesta acepção, o crime é um ato que tem 
uma reprovação social e, assim, é proibido pela consciência coletiva. 
Por conseguinte, a reação a tais atos se faz por meio da mobilização 
dos instrumentos que representam a sociedade para a punição deste 
indivíduo; surge, então, o conceito de pena.

Como bem ressalta Gouveia:

Importante observar que o juízo de um ato criminoso, do ponto 
de vista da sociologia durkheimiana, não é juízo de valor – ou seja, 
um juízo que se dá sob o aspecto da justiça, do pecado ou da culpa. 
É um juízo objetivo, no sentido de que a conduta examinada está 
ou não está indo ao encontro da ordem jurídica estabelecida por 
determinada sociedade. Da mesma maneira, poder-se-ia dizer 
que a pena não tem a função de fazer justiça, ressocializar, educar 
ou coibir, mas tão somente satisfazer a vontade da consciência 
coletiva. (GOUVEIA, 2018, p. 21)

Em análise aos axiomas durkheimianos, é possível entender 
o crime como um fato social normal, que está em consonância com 
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a evolução da sociedade. Sendo assim, parte do pressuposto que as 
sociedade evoluídas conseguem obter taxas normais de criminalidade, 
evitando, assim, a real patologia que advém do excedente desta 
criminalidade.

Nesta perspectiva, os instrumentos socioeconômicos se põem 
como catalizadores desta evolução social, ajudando na prevenção de 
taxas exorbitantes de criminalidade. Nesse ínterim, a educação mostra-
se como a melhor forma para a resolução desse impasse, haja vista o seu 
caráter emancipatório para com o indivíduo e, consequentemente, para 
com a sociedade e a consciência coletiva.

3 Criminologia sociológica e o fator social educação para a origem 
dos delitos

Noticiados com cada vez mais frequência, os atos de violência 
sempre existiram. Ao mesmo passo, elevou-se, gradualmente, a 
preponderância do estudo da sociologia criminal, buscando o melhor 
entendimento das complexas ações humanas, principalmente aquelas 
ações repudiadas pela sociedade. 

Identifica-se, na atualidade, que o estudo da Criminologia 
Sociológica não está voltado apenas para a análise substancial da 
relação peculiar entre o homem e suas consequentes ações consideradas 
perversas, mas busca compreender ainda, as causas sociais que dão 
origem e influência a prática de delitos. Fernandes explica que:

A Sociologia Criminal, estudando as causas que levam o homem 
ao crime, não desconsidera que a própria forma de organização da 
sociedade, com suas falhas e defeitos surgidos ao sabor da crescente 
complexidade de suas exigências, pode revestir-se de condição 
para que a criminalidade aconteça. Essa sociedade, diga-se, 
necessita de leis gerais que presidam sua constituição, organização, 
funcionamento e sua própria evolução (FERNANDES, 2002, n. 
p. apud KAFER, 2011, n.p.)

Como já vimos, o sociólogo Emile Durkheim é o precursor 
do estudo sociológico-criminal e, coesamente, consegue decifrar a 
complexa correlação entre uma conduta socialmente inaceitável e a 
origem de um delito penal. Para ele: 

A sociedade se funda em um conjunto regular de valores, os quais 
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representariam o consenso da maioria. A norma penal se firmaria 
nesses vetores axiológicos, responsáveis por lhe dar sustentação e 
adequar o tipo criminal. Sendo assim, cada fato típico encontra 
fundamento em condutas que são socialmente rechaçadas, 
de modo que uma vez violada a norma, a população deveria 
demonstrar a sua indignação diante do ato ilícito. Essa revolta é 
importante para ressaltar que o valor protegido por ela permanece 
válido. (SERPA, 2019, n.p.)

Extrai-se também, da conceituação do sociólogo, que esses 
vetores axiológicos, nada mais são do que ideologias de um povo que 
reclamam determinadas condutas humanas e estipulam condutas 
incompatíveis para a convivência social. Assim, nasce e se origina uma 
postura delituosa, que por consequência, merece ser rechaçada, ou 
melhor, prevenida, advertida e penalizada. 

A capacidade de postular o que é certo e errado é, derradeiramente, 
cultural. Trata-se de uma herança genética e cognitiva sociocultural 
enraizada no interior humano, antes, talvez, da sua fase embrionária. 
Portanto, o homem já nasce em um ambiente munido de restrições, 
devendo assimilá-los e respeitá-los para se manter concorde e lícito 
com a sua tribo, povo ou comunidade. Conceitua-se essas limitações e 
imposições como fatos sociais. Durkheim define que:

É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer 
sobre o indivíduo uma coerção exterior; ou, ainda, que é geral 
ao conjunto de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui 
existência própria, independente das manifestações individuais 
que possa ter. (DURKHEIM, 1.972, p. 1).

Nesse contexto, são os fatos sociais6 que determinam as ações 
humanas. Caracterizam-se, os fatos sociais, por maneiras de agir, de 
pensar e de sentir que exercem determinadas forças sobre os indivíduos, 
obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vivem, dotados, 
portanto, de coercitividade. Aliás, o fato social é exógeno ao indivíduo, 
por se tratar de uma influência externa acerca da sua conduta individual 

6 Segundo Durkheim, os fatos sociais teriam duas características que permitem identificá-los 
na realidade: são exteriores e coercitivos. Exteriores, porque consistem em ideias, normas 
ou regras de conduta que não são criadas isoladamente pelos indivíduos, mas foram criadas 
pela coletividade e já existem fora do indivíduo quando eles nascem. Coercitivos, porque 
essas ideias, normas e regras devem ser seguidas pelos membros da sociedade e se acaso 
um destes transgredir esse conjunto normativo e valorativo, poderá eventualmente ser 
sancionado pelo grupo social (DURKHEIM, 2005 apud VARES, 2011, p.01).
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e possui intenso grau de generalidade, porque é imposto a todos os que 
emergem a sociedade.  

Nestes termos, percebe-se que o fato social busca materializar 
vetores axiológicos, reprimindo condutas desaprováveis e repudiadas 
por um determinado povo. Se assemelha ainda, aos fatos jurídicos, 
porque ambos, igualmente, consolidam valores. 

Miguel Reale é cristalino ao abordar a similitude entre os fatos 
sociais e jurídicos e afirmar que ‘’o fato-tipo é um módulo de valoração 
do fato possível na vida concreta.’’ (REALE, 2006 apud SERPA, 
2019, n.p.). Em suma, significa dizer que as normas positivas são, 
primariamente, interesses sociais.

Um exemplo comum de fato social é a educação imposta aos 
indivíduos. O homem que acaba de nascer já é obrigado a se sujeitar 
aos dogmas educacionais, pré-estabelecidos, não lhe cabendo direito de 
opinar sobre as imposições e restrições ‘normalizadas’ naquele grupo.

Vares assevera que, no pensamento pedagógico de Durkheim: 

A educação é apresentada como elemento mediador que 
“prepara” as gerações mais jovens para a vida social, garantindo 
a continuidade da vida coletiva. É a educação a responsável por 
transmitir o legado cultural construído ao longo dos séculos e 
inserir as novas gerações no bojo da vida coletiva. Se a ação que 
exercem as gerações adultas sobre as mais jovens tem variado no 
tempo e espaço é porque não existe uma educação perfeita ou 
ideal, como pretendem os modelos idealistas. (VARES, 2011, p. 
3).

Por consequência, a educação ensinada e imposta na atualidade 
é fruto de uma extensa carga empírica ventilada de geração em geração. 
Portanto, ao se admitir que a educação é um viés coercitivo e transmissor 
de dogmas e que engloba o conhecimento de todas as áreas humanas, 
analogamente, compreende-se que o conceito de criminalidade é uma 
imposição sociocultural e educacional. Hassemer corrobora com esse 
entendimento ao afirmar que: 

[...] a conduta criminosa é aprendida, é conduta socializada. A 
família, a escola, a vizinhança, os grupos de amigos, o ambiente 
profissional – as instâncias que realizam, portanto, o processo 
de socialização do indivíduo, sua prática no padrão de conduta 
social, sua mentalidade e as normas – são as instituições, cujos 
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defeitos prematuros podem colocar o germe do desvio delitivo. 
(HASSEMER, 2005, apud KAFER, 2011, n.p.).

Deste modo, pode-se concluir que o que se entende por atitude 
criminológica, somente assim é entendida devido ao enraizamento 
cultural de um determinado povo transmitido por meio da educação. 
No mesmo viés, a educação que origina o delito, também muito 
contribui para a elaboração de um pensamento crítico e é a principal 
responsável pela inibição de crimes, porque prepara as novas gerações 
para um tipo de relação social que torne desnecessário as condutas 
enjeitadas pela sociedade. 

4 Considerações finais

O ser humano é parcial. Portanto, quase todas as suas ações são 
frutos de influxos exteriores, mesmo em posturas involuntárias. Na 
esfera da criminologia, não seria diferente. É perceptível que as condutas 
sociais consideradas repulsivas e impróprias, assim são definidas devido 
a uma historicidade sociocultural. 

Desse modo, os contextos familiares, econômicos, educacionais 
e do ambiente são considerados fatores exógenos capazes de 
influenciar, diretamente, nas construções de um indivíduo, incluindo o 
desenvolvimento de uma potencial conduta criminosa.

Assim, esse capítulo trouxe, como enfoque maior, a percepção 
acerca das influências externas sobre os pensamentos, julgamentos 
e condutas humanas, incluindo, inclusive, a legislação de uma 
determinada sociedade. Além disso, abordou uma análise cronológica 
sobre o estudo dos delitos, para uma compreensão substancial. Em 
maior escala, permitiu a sensibilização sobre a temática da criminologia, 
que embora muito presente no contexto social, é pouco refletida, no 
que tange e essência dos delitos e infrações penais.

Ademais, provocou a reflexão dos vultosos contornos 
educacionais como agentes mitigadores das condutas adversas ao ideal 
da sociedade civil, destacando sua função impar para a manutenção do 
bem estar da coletividade. 

Essa discussão será útil para a elaboração de uma visão panorâmica 
sobre as interferências culturais e educacionais nas condutas e ações 
humanas, principalmente no que se refere ao conceito de criminologia 
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e educação criminal.
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1 Introdução

O Artigo 205 da Constituição Federal (BRASIL, 2019) cita 
a educação como direito fundamental que tem como pilar 

principal o desenvolvimento e a preparação do cidadão para exercer sua 
cidadania e atuar no mercado de trabalho. Seguindo nessa temática, 
o compromisso do Estado com o cidadão é oferecer meios para que a 
educação seja alcançada igualitária e democraticamente, apresentando 
políticas públicas de qualidade, gratuitas e acessíveis.

Visando maior alcance à educação, o Artigo 80 da Lei nº 9.394 
de 1996 que define diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 
2020c) foi criado com foco no incentivo de programas de ensino à 
distância, em todos os níveis, oferecendo assim uma alternativa de 
acesso ao ensino e a educação.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a educação à distância é uma 
modalidade de ensino cujo objetivo é utilizar meios tecnológicos para 
oferecer conhecimento e viabilizar o acesso à informação de forma 
democrática, independente da localidade do aluno (INEP, 2020). No 
entanto, a democracia pela qual se espera que a educação à distância 
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atinja, não pode ser considerada igualitária à todas as classes sociais, 
visto que, para que essa abordagem seja efetiva é necessário dispor-se de 
acesso à tecnologias e internet, que nem sempre é uma realidade. 

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é abordar o 
contexto da educação intermediada por meios tecnológicos, como o 
direito fundamental é comprometido quando passamos do cenário 
presencial para o virtual e o futuro da educação no Brasil. A pesquisa 
tem caráter descritiva e bibliográfica, explorando dados e situações na 
qual o contexto educação e tecnologia estão inseridos. 

2 Desenvolvimento

As seções seguintes irão abordar o direito à educação, inclusão 
digital e demais conceitos e temas para embasamento e entendimento 
do desenvolvimento do artigo.

2.1 Educação como direito fundamental

Tratar a educação como item essencial na vida do cidadão 
tinha como objetivo banir e superar, em tese, um modelo elitista e 
discriminatório ora existente no país.

A promulgação da Carta Constitucional Brasileira de 1988 
ocasionou uma verdadeira revolução no que tange aos direitos dos 
cidadãos brasileiros. Com viés garantista, essa mesma Carta de Direitos 
inaugura dentro da realidade do país um novo paradigma constitucional, 
agora estruturado em uma matriz principiológica, cuja mola propulsora 
encontra respaldo na efetiva dignidade da pessoa humana.

É neste cenário garantista e calcado na valorização da pessoa 
humana que a Carta Constitucional elevou ao status de direito 
fundamental, dentre outros mais, o direito à educação. Segundo o 
mesmo documento normativo, tem-se no seu artigo 205:

Art. 205 CF/88. A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. (BRASIL, 2019, p. 50).

A sensibilidade do legislador constituinte para com a educação, 
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a ponto de elevá-la ao status de direito fundamental, é decorrente da 
tentativa de correção de um sistema de privilégios e exclusão vivenciado 
pelo antigo sistema, o qual apenas classes mais abastadas do país tinham 
o pleno acesso à educação. 

Em análise precisa, Cláudia Costin destaca que:

O Brasil demorou muito para universalizar o acesso à educação 
primária (educação essa chamada no Brasil de ensino fundamental 
I). Em 1930, enquanto a Argentina tinha 62% das crianças na 
escola e o Chile, 73%, por exemplo, o Brasil contava apenas 
com 21,5% e demorou enormemente para incluir todos (ou 
quase todos) na escola. Assim, durante muito tempo, os bancos 
escolares contavam prioritariamente com alunos oriundos das 
camadas médias ou das elites. Isso não precisava ser assim, mas 
o Brasil fez uma opção de política pública, nos anos de 1930 e 
1940, de investir na criação de uma elite intelectual iluminada 
que pudesse definir os rumos do país, investindo de forma mais 
incisiva, à época, no ensino superior. Parecia fazer sentido deixar 
a universalização do acesso primário para depois, no espírito 
prevalente entre os governantes. Além disso, uma lei de 1931 
estabeleceu um exame de admissão para o ginásio que excluiu a 
maior parte da população em idade escolar do acesso a essa etapa 
durante cerca de 40 anos. (COSTIN, 2018, p. 13-14).

Neste sentido, tomando como pano de fundo onde a dignidade 
da pessoa humana ocorre dentro de um contexto onde o cidadão 
possa se realizar e desenvolver por completo, com acesso a direitos 
e garantias fundamentais e indispensáveis, a legislação brasileira, 
acompanhando uma tendência mundial, consagra a educação ao rol 
de direitos fundamentais do cidadão, fazendo com que o Estado passe 
a se responsabilizar no intuito de promovê-la a todos os seus cidadãos. 
É com base nessa premissa que se começaram a desenvolver políticas 
públicas voltadas à educação, de forma que essa possa ocorrer de forma 
inclusiva, equitativa, de qualidade, promovendo oportunidades de 
aprendizado ao longo da vida do cidadão, o que vai ao encontro do 
“Objetivo 4” do rol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
aprovados pelas Nações Unidas. (COSTIN, 2018).

Foi nesse contexto que o ensino EaD surgiu como alternativa de 
dinamização e expansão do conhecimento ao cidadão, realizando assim 
os ditames previstos na Carta Constitucional.
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2.2 Breves apontamentos sobre a origem e a regulação do EaD no Brasil

Se por um lado a Carta de Constitucional de 1988 corrigiu 
uma grande mazela ora existente no seio da sociedade brasileira, na 
tentativa de dinamizar e universalizar o direito à educação a todos os 
cidadãos, inevitavelmente, tem-se que, por outro lado, tais correções 
esbarram em inúmeros desafios e obstáculos criados ao longo do 
tempo, principalmente quando as novas tecnologias e inovações trazem 
consigo a necessidade de adequação, de forma que o próprio direito, 
agora constitucionalizado, possa ser efetivado sem desprezar os avanços 
tecnológicos. É neste cenário que o ensino à distância (EaD) ganha 
contornos e espaços dentro da realidade educacional brasileira.

Com base nas diretrizes do Ministério da Educação do Brasil, 
Ana Cristina Vigliar Bondioli e Renata Carvalho apresentam o conceito 
de EaD como: 

Educação a distância (EaD) é definida pelo Ministério da 
Educação como a modalidade educacional na qual os alunos e 
professores estão separados, física ou temporalmente e, por isso, 
faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação 
e comunicação. (MEC, 2015 apud BONDIOLI, CARVALHO, 
2015, p. 2).

Apesar da definição de EaD proposta trazer a impressão de 
utilização em tempos recentes, tem-se que esta remonta a períodos 
bem anteriores. Os registros históricos datam do início do século XIX 
a origem do EaD ao apontar a oferta de cursos por correspondência na 
Inglaterra, Estados Unidos e Suécia. (MARTINS, 2020).

Contextualizando os períodos de forma bem didática, Maria 
Aparecida de Jesus (JESUS, 2007), salienta que para os estudiosos nessa 
área, a história da EaD pode ser dividida em três fases: 

A primeira, denominada geração textual, caracteriza-se pelo apoio 
de material didático impresso. A segunda, denominada geração 
analógica, é caracterizada pela utilização de material impresso e 
recursos de áudio e vídeo, através das gravações. A terceira fase, 
denominada geração digital, tem apoio das novas tecnologias de 
alto nível. (JESUS, 2007, p. 237).

 Em se tratando de realidade brasileira, há o ledo engano de se 
imaginar que o ensino à distância se deu apenas por via virtual, com 
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a utilização da internet para tanto. Todavia, uma vez entendido que 
a modalidade EaD é na verdade o local onde, ainda que ausentes no 
mesmo espaço físico aluno e professor, possa haver a troca e repasse do 
conhecimento, imperioso se torna destacar que esta se apresentou ao 
brasileiro muito tempo antes a implantação e utilização da internet no 
país.

Felipe Augusto Fernandes Borges, com base nos estudos de 
Costa e Vianney, aponta que, apesar de não haver um consenso entre 
os estudiosos da matéria sobre a real data do primeiro registro da oferta 
do ensino EaD no país, noticia-se  ao primeiro registro em jornais da 
cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1904, sobre a oferta de cursos 
pagos a distância. (BORGES, 2015). Para o mesmo autor, parte dos 
teóricos que não reconhecem o primeiro apontamento do EaD no país 
na referida data, se filiam ao entendimento de que esta modalidade, 
efetivamente, ganhou aplicação a partir do ano de 1923, por intermédio 
da transmissão do acesso à educação por meio da radiodifusão, 
apontando ainda, como precursor, Edgar Roquette-Pinto, já que fora 
esse o criador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. (BORGES, 2015).

Mariana Aparecida de Jesus, sobre o momento da implantação 
do EaD no Brasil, salienta que:

No Brasil, acompanhando as tendências de outros países, a 
primeira geração de EaD surgiu como forma de compensar a 
distância geográfica que separavam alunos das instituições de 
ensino. Em sua grande maioria, os cursos se destinavam a atender 
um público adulto e das classes com menor poder aquisitivo. O 
ensino era realizado por correspondência em material impresso e 
teórico, com pouca, ou quase nenhuma, interação entre aluno e 
professor. (JESUS, 2007, p. 237).

Se no tocante ao marco inicial do EaD no Brasil existe a dúvida 
se este se deu por meio escrito ou radiodifundido, outra dúvida não 
permanece quando se aponta que, por força da iniciativa de Roquette-
Pinto, nos anos 20, com a criação da Rádio Sociedade do Rio de 
Janeiro, alavancou-se a difusão do ensino EaD por outros meios e 
formas, destacando-se a criação do Instituto Universal Brasileiro e 
Instituto Rádio Monitor que, nos anos 40, passaram a exercer com 
certo pioneirismo a modalidade no país. (BORGES, 2015).

Fazendo um recorte sobre o ensino ofertado à época, Felipe 
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Augusto Fernandes Borges vai destacar que:

Instituições como o Instituto Universal ofereciam cursos dos 
mais diversos: desde as famosas aulas de corte e costura, até as 
de datilografia e, posteriormente, os cursos profissionalizantes, 
como eletrônica e afins. Vale aqui sublinhar que, apesar de 
pioneiros, esses cursos não possuíam nenhum tipo de avaliação 
ou monitoramento por parte dos órgãos educacionais. Eram 
modelos de cursos livres, com apostilas, K7s, VHSs e quaisquer 
outros meios de intermediações “virtuais” possíveis à época de 
cada um deles. (BORGES, 2015, p. 81).

Com a chegada dos aparelhos televisores aos lares brasileiros, já 
nos anos 70, a dinamização do ensino ganha contornos antes nunca 
vistos. É nessa época que surgem os Telecursos, proporcionando ao seu 
destinatário uma nova forma de aprendizado, tornando-se a TV a nova 
mediadora do ensino.

A medida que o tempo vai passando, o aparato tecnológico vai 
se expandindo trazendo como consequência natural a aceitação e o 
aumento do número de adeptos a essa forma de ensino EaD. Foi no 
advento da era da informática e da internet, isso nos anos 90, que a 
educação encontrou nessas ferramentas meios para que seu acesso fosse 
universal.

No tocante a previsão legal das bases legais do ensino à distância 
no país, em que pese terem ocorridos tardiamente, essa efetivamente 
só veio ocorrer no ano de 1996, por intermédio da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (BRASIL, 2020c), que previu no seu artigo 80 o desenvolvimento 
dos programas de ensino à distância, fomentados e incentivados pelo 
Poder Público.

A regulamentação do ensino EaD, por sua vez, tardou ainda 
mais, só vindo a ocorrer no ano de 2005, por intermédio do Decreto 
nº 5.622 (BRASIL, 2020a), posteriormente revogado e regulado 
por intermédio do Decreto nº 9.057 de 2017 (BRASIL, 2020b), 
definindo-o nos moldes como conhecidos hoje.
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2.3 Entraves ao direito à inclusão digital em tempos de EaD

Compreende-se por inclusão, a inserção de algo ou alguém em 
um meio inicialmente desconhecido ou fora de sua realidade. Segundo 
o dicionário Michaelis, a expressão inclusão digital é definida como:

Ato de trazer para o mundo da informática pessoas que têm 
pouco ou nenhum contato com o computador, com o objetivo de 
qualificá-las para o trabalho, dar-lhes oportunidade de entrar na 
comunicação eletrônica, facilitar-lhes o trabalho de pesquisa com 
o uso da internet etc. (MICHAELIS, 2020).

Em se tratando de tecnologia, ainda existe uma parcela da 
sociedade que não possui ou não sabe como utilizar ferramentas como 
a internet. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua – Tecnologia e Comunicação (Pnad Contínua TIC) do ano de 
2018, divulgada neste ano de 2020 pelo IBGE, aproximadamente 25% 
dos brasileiros não possuem acesso à internet (AGÊNCIA BRASIL, 
2020), representando apenas 5% a mais que os dados verificados no 
ano de 2017. As justificativas para o não acesso à internet foram:

Figura 1 - Razões de não acessar a internet

  

Fonte: Agência Brasil (2020)

Os dados revelam que a falta de conhecimento ou a 
impossibilidade de acesso faz com que 65% desses 46 milhões de 
brasileiros com mais de 10 anos de idade não acessem à internet, o que 
denota que a inclusão digital ainda não é aplicada em sua totalidade no 
país. 
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Na perspectiva de uma inclusão digital eficaz, deve-se levar 
em conta diversos fatores como: capacitação e treinamentos no 
uso de ferramentas, acesso à internet, disponibilidade de hardware, 
licenciamento de softwares, energia elétrica entre outros, conforme 
destaca Silveira (2003). 

Assumir que a inclusão digital é uma realidade absoluta no Brasil 
é desconsiderar as desigualdades sociais existentes, em conformidade 
com o que Silveira discute:

[...] em um país com 11,4 % de analfabetos entre as pessoas acima 
de 10 anos de idade e com 50.7% da população recebendo até 2 
salários mínimos, qual o sentido de se falar em exclusão digital? 
A exclusão digital não seria uma mera decorrência da exclusão 
social? Seu enfrentamento não seria consequência da melhoria de 
condições de vida e renda da sociedade? Em outras palavras, até 
que ponto o combate a esta exclusão seria importante diante de 
tantas carências? (SILVEIRA, 2003).

Sendo hoje a tecnologia uma grande aliada no desenvolvimento 
de carreiras, no incentivo a cultura e na transformação digital da 
sociedade, a não inclusão digital pode ocasionar uma segregação 
de oportunidades, ou seja, garantir que o envolvimento tecnológico 
seja feito democrática e igualitariamente por todos os membros da 
sociedade, é essencial para que o direito à educação e desenvolvimento 
pessoal seja exercido.

Diante dessa perspectiva, conclusão outra não há senão a 
associação da inclusão digital no rol de direitos fundamentais do 
indivíduo, haja vista que a funcionalidade desta visa a conexão de 
práticas e direitos que, embora independentes, se fazem indispensáveis 
a esse mesmo indivíduo, principalmente quando analisada à partir do 
plano da educação como direito fundamental.

Nesta linha de pensamento, importante é o escólio de Víctor 
Hugo Pereira Gonçalves ao afirmar que:

Dentro dos caminhos fluidos, dinâmicos e não localizáveis 
existentes nas práticas sociais, a inclusão digital, como direito 
inserido no rol dos direitos fundamentais do ser humano, é 
uma necessidade histórica, pois não há como ignorar que estes 
fenômenos tecnológicos afetam a forma do entendimento 
e da compreensão do ser humano, que deve se adequar às 
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transformações trazidas por eles, bem como apropriá-las de 
acordo com o seu entendimento particular. (GONÇALVES, 
2011, p. 70-71).

Desse modo, ignorar e/ou negligenciar a questão do fomento 
à inclusão digital constante no país, em tempos onde o EaD ganhou 
status de modalidade de ensino que proporciona aproximação e 
propagação do conhecimento, superando inclusive barreiras físicas 
entre aluno e professor, seria o mesmo que relegar a segundo plano ou 
até mesmo negligenciar o direito fundamental à educação, garantido 
constitucionalmente.

5 Conclusão

A inclusão digital deve ser enxergada dentro de uma realidade de 
direito fundamental por significar verdadeira ponte ao conhecimento. 
Por sua vez, a exclusão digital surge como verdadeiro assombro, 
contrastando com tudo aquilo desejado como meta a ser alcançada 
quando o que está em xeque é o direito fundamental e constitucional 
à educação.

Os novos tempos trouxeram a tecnologia para toda a realidade 
do ser humano, impactando suas relações. O crescimento profissional e 
pessoal, oportunidades de trabalho, comunicação, acesso à informação 
e ensino à distância são alguns dos muitos benefícios que o acesso à 
tecnologia oferece. O profissional do novo milênio deve ter acesso e 
dominar essas novas tecnologias de forma que possa estabelecer-se em 
um mercado cada dia mais competitivo.

No tocante ao direito fundamental à educação torna-se 
perceptível que a modalidade EaD adquiriu novos formatos. Agora, 
utilizando-se da internet, esta surge como forma de dinamizar e 
proporcionar o acesso à educação com qualidade a todos os cidadãos do 
país, superando antigos percalços ora existentes tais como a distância, 
dificuldade de acesso, dentre outros.

No entanto, ao passo que essa nova realidade começa a ganhar 
espaços cada dia mais consideráveis em nosso cotidiano e currículos 
escolares, tem-se que a mesma esbarra em velhos problemas já 
conhecidos dos brasileiros. Se por um lado, o EaD efetivamente é uma 
forma de política pública que o Estado vem incentivando, verifica-se 
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que uma considerável parcela da população encontra-se impedida de 
pleno acesso a essas. Embora a dinamização do ensino à distância tenha 
em seu fundamento a inclusão e a geração de oportunidades antes 
vistas como distantes, esbarra nesses mesmos fatores que por sua vez 
continuam excluindo uma parcela da população, onde a precariedade 
de algumas regiões do país, nas quais faltam, inclusive, energia elétrica 
e saneamento básico, é apenas um retrato de um país marcado por suas 
desigualdades sociais. 

Dentre todas as dificuldades observadas, é necessário ressaltar 
que, diante de tantos problemas sociais, se considerarmos que em 
determinada região falta água potável, saneamento básico e luz, por 
exemplo, como e de que forma essa mesma população terá efetivo 
acesso à tecnologia da informática e consequentemente ao EaD? São 
perguntas como estas em que o fantasma da exclusão digital escancara-
se frente a um cenário onde a inclusão digital passou a ser alçada como 
direito fundamental.

Em termos práticos, ainda que os desafios sejam enormes, 
considerando o Brasil um país de dimensões continentais, é preciso 
estruturar-se e exigir políticas públicas eficazes em pelo menos 3 
frentes no país, de forma que o direito à educação via EaD possa ser 
efetivamente realizado: investimento público em infraestrutura; acesso 
e incentivo; capacitação.

O primeiro viés, o de investimento em infraestrutura, exige 
além daqueles investimentos já conhecidos e necessários tais como 
saneamento básico e energia elétrica, por exemplo, investimentos 
voltados para infraestrutura escolar. É preciso que os colégios e escolas 
espalhados pelo país possam ter acesso, cada vez mais, de melhores 
equipamentos e aparatos para o desenvolvimento da educação aliada 
à tecnologia.

Atualmente, o acesso à tecnologia pelos alunos na rede pública 
de ensino é quase inexistente ou insatisfatório. Poucas escolas detêm 
laboratórios de informática com internet de qualidade a ponto de 
desenvolverem tarefas e atividades voltadas para as novas tecnologias. 
Ademais, torna-se gritante a diferença do ensino quando comparada a 
qualidade para com a rede privada que, por sua vez, cada dia mais tem 
dinamizado o acesso a essa tecnologia.

Em linhas gerais, o aluno da rede pública de ensino, na maioria 
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das vezes, isso quando não se vale de outras alternativas como cursos, 
dentre outros mais, acaba por encerrar seu ciclo de estudos e tornando-
se uma espécie de “analfabeto digital”, já que não teve acesso a essa 
tecnologia, impactando consideravelmente no seu futuro profissional.

No segundo viés, aponta-se para uma característica de cunho 
econômico. O que se quer dizer neste sentido é que, faz-se necessário 
o incentivo do governo para que as famílias brasileiras possam ter, cada 
dia mais acesso aos meios tecnológicos e que, dentro de uma realidade 
de ensino a distância, faça com que os mesmos tenham acesso a essa 
modalidade. Para que isso aconteça, incentivos fiscais e/ou programas 
que possibilitem o acesso e a aquisição aos meios tecnológicos são 
exemplos de medidas que podem ser implementadas.

Atualmente, com a implementação constante do EaD na 
educação, uma das formas em que a exclusão digital toma forma é 
com a precariedade dos instrumentos, celulares/smartphones, internet 
com baixa frequência e microcomputadores domésticos, por exemplo. 
Nesse sentido, o pleno acesso à educação quando a infraestrutura e os 
equipamentos são deficitários acaba ocasionando a evasão escolar.

Por fim, o terceiro viés sugerido é a revisão e transformação do 
currículo escolar brasileiro. Para tanto, é preciso uma capacitação de 
professores de forma que as novas tecnologias de informação possam ser 
um terreno tateável para esses. A dinamização desse modelo de ensino 
implica em uma readaptação de práticas comuns vindas de longos 
períodos, como a troca de salas de aulas por salas virtuais, a reorganização 
do currículo pedagógico, o compromisso e a assimilação de conteúdo 
por parte do aluno e a readaptação e didática dos professores. 

A revisão e transformação do currículo escolar sugerida insere-
se dentro do contexto em que o professor, com o acesso às novas 
tecnologias, possa produzir material e assim transmitir o conhecimento 
de forma didática e inovadora. Torna-se um tanto que inadequado 
a transmissão do conhecimento pelas novas plataformas de ensino 
calcado no modelo antigo.

É preciso uma readequação dos currículos de forma que as aulas 
possam ser atrativas para os alunos, explorem ao máximo os horizontes 
proporcionados por essas novas tecnologias e assim evite a evasão 
escolar, culminando na efetiva realização desse direito fundamental que 
é a educação.
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É possível vislumbrar que a educação à distância se torne uma 
realidade cada vez mais comum dado o avanço da tecnologia e, em breve, 
a atual geração já estará em sua maioria conectada e com mais facilidade 
no uso dessas ferramentas tecnológicas. No entanto, será também em 
um futuro próximo que todos terão acesso a essa tecnologia?

Muitas perguntas buscaram ser respondidas durante este 
trabalho, no entanto uma questão ainda fica em aberto: educação 
para quem? Entende-se que educação é para quem pode e não para 
quem quer, não somente no tocante a educação à distância, mas no 
conceito de educação em linhas gerais, uma vez que a discrepância de 
oportunidades com as quais a sociedade vive remete a uma realidade 
onde o direito à educação não é uma garantia e sim um desafio.
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1 Introdução

Traçando reflexões no âmbito da dinâmica da vida 
cidadã inserida num Estado Democrático de Direito e 

compreendendo sua importância para a compreensão do mundo 
social e do funcionamento das relações dos indivíduos perante a 
máquina pública, é interessante observar as bases deste modelo de 
Estado e de institutos chave para a compreensão de sua teoria e de 
seu funcionamento sob a perspectiva do cidadão e de seus direitos. 
A compreensão de institutos jurídicos fundamentais para a dinâmica 
social, como os Direitos Humanos, Democracia, Educação, podem 
aclarar maneiras de promover uma emancipação cidadã na trajetória 
do exercício dos direitos, na melhoria das condições de vida, sobretudo 
em face das marcas excludentes que marcam a trama social brasileira. 

Diante de uma revisão teórico/bibliográfica sobre os Direitos 
Humanos a Educação e a Democracia, o presente texto demostra 
a urgente necessidade do debate acadêmico-científico no campo 
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micropolítico com fins de promover uma emancipação político-
intelectual. Haja vista a defasagem educacional suscitada por um 
modelo pedagógico que não promove esclarecimento e crítica sobre 
a realidade, é importante trazer para o campo do debate público 
temáticas que visam o esclarecimento social e subjetivo, que importam 
em autonomia e cidadania, trazer para a consciência social seus direitos 
e garantias básicas enquanto ser humano no contexto de um Estado, 
que seja democrático e de Direito. 

O presente trabalho mostra que para que o modelo democrático 
de sociedade funcione efetivamente, como governo do povo, é mais 
do que necessário que haja a devida instrução para os atuais e futuros 
cidadãos de suas garantias sociais, humanas e democráticas. A medida 
em que a cidadania possa ser exercida de maneira consciente, a existência 
humana se torna ativa enquanto participação nos rumos e no cuidado 
para com a coisa pública, capaz de se enxergar, enfim, como sujeito de 
direitos, estes que devem ser respeitados e exercidos. 

Para isso, a tríade para a cidadania sustenta fundamentos para a 
vida cidadã. Considerando a compreensão de que os Direitos Humanos 
existem em razão da pessoa humana e, que estão juridicamente postos 
para sua proteção, proteção do indivíduo em face do arbítrio estatal, 
proteção e manutenção da dignidade da pessoa humana. Uma ideia 
contemporânea de democracia cidadã necessita de uma participação 
social consciente, justa e humanizada, que promova a existência humana 
nos rumos de sua liberdade política, protegida do arbítrio estatal sobre 
seus direitos, o que só é permitido por meio de uma educação que 
liberta. 

2 A Educação e os Direitos Humanos na perspectiva democrática

Ao abordar a temática da democracia, estudiosos remetem o 
período da Grécia Antiga como o berço de seu nascimento. No entanto, 
o conceito de democracia foi sendo resinificado historicamente, 
originando várias concepções existentes na atualidade. Tais concepções 
opõem de um lado, os defensores da democracia liberal ou representativa 
e de outro lado, os que refutam a possibilidade de conciliação entre 
democracia substantiva e capitalismo, ainda que defendam reformas 
democráticas e aprofundamento dos direitos.  
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Como forma política, a democracia liberal tornou-se 
hegemônica na atualidade, mas passa distante do que consiste na 
democracia grega, ou seja, governo do povo, que requer a articulação 
entre o político e o econômico como condição para a emancipação 
humana e o estabelecimento das relações sociais igualitárias, sem classes 
e hierarquias. (MARX, 2010). Tratando da democracia substantiva, 
destaca-se que é baseada na liberdade do povo em relação ao senhorio 
de modo que rompesse o domínio tais como coação direta para 
pagamento de dívidas, escravidão, dentre outros, que ocorria entre 
cidadãos e senhorio (WOOD, 2006). 

Com o advento da modernidade e o surgimento da sociedade 
burguesa, destaca-se que a democracia se distanciou do seu sentido 
original passando a se sustentar nas ideias dos contratualistas que 
fundamentam a constituição do Estado Liberal e sua relação com a 
sociedade civil. Contudo, com a constituição da sociedade capitalista e 
do Estado liberal, a relação do homem com a natureza restou prejudicada 
de modo que estabeleceu um sistema social baseado em classes, onde 
uma classe (trabalhadores) subordina-se à outra (proprietários dos meios 
de produção). Desse modo, na democracia liberal o poder político do 
povo é limitado, inviabilizando um capitalismo governado pelo poder 
popular. (WOOD, 2001). 

Ademais, expõe Norberto Bobbio:

Da concepção individualista da sociedade, nasce a democracia 
moderna (a democracia no sentido moderno da palavra), que 
deve ser corretamente definida não como o faziam os antigos, isto 
é, como o “poder do povo”, e sim como o poder dos indivíduos 
tomados um a um, de todos os indivíduos que compõem uma 
sociedade regida por algumas regras essenciais, entre as quais uma 
fundamental, a que atribui a cada um, do mesmo modo como 
a todos os outros, o direito de participar livremente na tomada 
das decisões coletivas, ou seja, das decisões que obrigam toda a 
coletividade. (BOBBIO, 2004, p. 51).

Desse modo, no Brasil, a condução da gestão democrática é 
fruto da democracia liberal, baseada nos princípios do liberalismo cujos 
mecanismos de funcionamento vêm por meio da representação do 
povo que elege seus representantes. Nesse sentido, pensar a democracia, 
evidenciando a vontade geral, caminha no sentido do fortalecimento da 
esfera pública e do interesse comum. 
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Abordando a educação em uma perspectiva democrática, expõe 
Roberto Francisco de Carvalho (2011) que não é difícil identificar 
que no Brasil, por meio da sociedade política, tem exercido papel de 
educador que atrela a educação aos interesses econômicos internacionais, 
voltados à gestão de capital e à produção de mercadoria. Desse modo, 
compreende-se que essa perspectiva de democracia é viabilizada 
partindo do vínculo articulado visando possibilitar uma participação 
política efetiva. 

A luta pelo direito à garantia de educação para todos, sem 
distinção, ganhou status constitucional amplo com a Constituição 
de 1988 de modo que estabelece como direito universal o dever do 
Estado com a educação pública. As conquistas democrático-populares 
relativas à educação ocorridas no Brasil, em grande medida, são frutos 
do engajamento político da sociedade civil nas lutas e disputas por 
direitos sociais, como os educacionais devidamente formalizados 
na Constituição de 1988. Cabe destacar que a organização e gestão 
da educação no Brasil são estruturadas por complexos arranjos 
institucionais, envolvendo a educação básica e superior marcado pela 
busca de um federalismo cooperativo. 

Entretanto, as garantias advindas da Constituição de 1988 
sofreram limites efetivos no que diz respeito à garantia de efetivo 
financiamento e processo de descentralização, comportando-se como 
um processo de descontração, em que as responsabilidades assumidas 
nem sempre se fizeram acompanhar condições objetivas de um 
financiamento.  Desse modo, a supr4essão e ameaça aos direitos sociais, 
tais como o direito à educação, recoloca a urgência da intensificação 
das lutas da classe trabalhadora, dentre essas, o campo ideológico 
educacional que pode ser importante instrumento no fortalecimento 
da hegemonia dominante. 

É imperativo que a temática da igualdade e da dignidade humana 
não integre apenas textos legais, mas que, igualmente, seja introjetado 
por todos os agentes atuantes na educação formal e não formal. A ação 
educativa escolar concerne na efetiva preparação para o exercício da 
cidadania e a formação de uma conduta ética e solidária, fundada nos 
Direitos Humanos considerando seu potencial de transformação social 
e de construção de compromissos com a esfera pública e seus valores. 
Nesse viés, para que a educação alcance a perspectiva da cidadania 
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social deverá possuir como um de seus objetivos a formação de cidadãos 
participativos nas decisões da sociedade, exigindo, realizando e criando 
direitos. (FERNANDES, CANDAU, 2017). 

Saviani (2013) também contribui de modo significativo sobre 
o sentido de educar para a cidadania numa perspectiva democrática, 
quando afirma: 

Com efeito, a educação, para além de se constituir em 
determinado tipo de direito, o direito social, configura-se como 
condição necessária, ainda que não suficiente, para o exercício de 
todos os direitos, sejam eles civis, políticos, sociais, econômicos 
ou de qualquer outra natureza (SAVIANI, 2013, p. 745). 

Destarte que, o processo educativo deve nos tornar mais humanos 
em dignidade, reconhecimento e direitos tendo como premissa que a 
educação não se restringe ao ensino de conteúdo, ou à exploração de 
competências cognitivas, mas possui como cerne a formação de sujeitos 
de direitos e o desenvolvimento da vocação humana solidária. Ademais, 
refere-se a formar pessoas que se conscientizem sobre seus direitos e 
exijam o seu cumprimento, tornando-se verdadeiros cidadãos através 
do exercício pleno de seus direitos de forma ativa e participativa. Disso 
insurge o ideal de cidadania ativa que não insere apenas ao direito de 
voto, mas sobretudo a participação social. (CANDAU, 2012). 

Para analisar a conexão entre a qualidade da educação e as 
características da educação em direitos humanos, inicia-se com a 
afirmação de Candau, que estabelece uma relação entre direito à 
educação, educação em direitos humanos e qualidade da educação: 

No que diz respeito à inter-relação entre direito à educação e 
educação em direitos humanos, num primeiro momento, as 
reflexões sobre estes campos se deram de modo independente. 
No entanto, foram se aproximando progressivamente e foi 
sendo assumida a perspectiva que considera a educação em 
direitos humanos como um componente do direito à educação e 
elemento fundamental da qualidade da educação que desejamos 
promover. Sendo assim, estas duas preocupações se entrelaçam 
na busca da construção de uma educação comprometida com a 
formação de sujeitos de direito e a afirmação da democracia, da 
justiça e do reconhecimento da diversidade na sociedade brasileira 
(CANDAU, 2012, p. 724). 

A assertiva apresentada pela autora demonstra a estreita relação 
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existente entre a educação em direitos humanos formadora de sujeitos de 
direitos e a formação para a cidadania. Assim como os direitos humanos, 
o direito à educação também deve ser colocado em um patamar de 
conquista social histórica e ser considerado um instrumento salutar dos 
processos democráticos que fortaleçam o exercício da cidadania. Para 
tanto, exige-se que ocorra por meio de práticas sociais na vida política e 
cultural, práticas esses que precisam enfrentar as desigualdades sociais, 
os preconceitos, as discriminações e, ao mesmo tempo, afirmar a ética 
da participação política e da dignidade humana. (FERNANDES, 
CANDAU, 2017). 

Com efeito, na medida em que as pessoas se conscientizam 
a acerca de seus direitos, passam também a fortalecer sua identidade 
cidadã, calcada no reconhecimento das demais comportadas pelo 
mesmo sujeito de direitos humanos. A partir da realização desta nova 
perspectiva emancipatória, baseada na potencialização da capacidade de 
compreensão, e da ampliação da participação da população nos assuntos 
que dizem respeito à efetivação de seus direitos, a concretização de uma 
“cidadania ativa” sobressai como desfecho não apenas possível, mas 
indispensável ao jogo democrático. (NOGUEIRA, ARAÚJO, 2017). 

A luta pela efetivação dos Direitos Humanos é um embate 
permanente e que carece de indivíduos conscientes e de ferramentas 
poderosas para a construção de um terreno sólido de respeito à dignidade, 
igualdade, liberdade e diversidade. Partindo da premissa de que já 
existem, tanto a nível mundial, quanto a nível nacional, marcos legais e 
políticos que consolidam uma caminhada de efetivação e expansão dos 
Direitos Humanos ao longo da história, é preciso continuar expandindo 
e aperfeiçoando as práticas relacionadas à efetivação de uma cultura 
em Direitos Humanos através, dentre outros instrumentos, de diálogos 
continuados, da avaliação permanente das metodologias adotadas e dos 
resultados alcançados no que diz respeito a uma consistente educação 
em Direitos Humanos. 

3 Cidadania: uma premissa fundamental para a construção do 
Estado Democrático de Direito 

Conforme elucidado no tópico antecedente, os direitos 
humanos e, entre eles, a educação, estruturam bases para o exercício 
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da democracia, possibilitando maior autonomia do sujeito inserido na 
sociedade. Assim sendo, assegura-se ao indivíduo, em âmbito nacional 
e internacional, a faculdade de exigir seus direitos e liberdades, como 
estabelece, à exemplo, o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (ONU, 1948).  

Historicamente, é importante destacar que na gênese das 
discussões cidadãs na Grécia, a cidadania não era um benefício 
exercido por todos, era destacada à um corpo social de cidadãos com a 
faculdade de manifestar-se em assembleias, diferentemente dos demais. 
Nesse contexto, Éder Costa ensina que os rumos a serem dados pela 
civilização com as decisões tomadas no âmbito público não contavam 
com a participação da grande classe de despossuídos, homens não-livres 
economicamente. O mencionado autor ensina que:

O modelo de cidadania grega bem demonstra que o poder 
decisório estava restrito a um contingente bastante limitado, isto 
já se considerando que o número de cidadãos qualificados era por 
si só reduzido em relação ao número de habitantes. Ou seja, dos 
poucos habitantes que possuíam o atributo da cidadania, menor 
ainda era o conjunto daqueles que efetivamente decidiam, visto 
que as deliberações decorriam da maioria simples presente na 
assembleia. (COSTA, 2003, p. 103).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos explicita em seu 
artigo 21, e incisos, que “toda a pessoa tem o direito de tomar parte na 
direção dos negócios, públicos do seu país, quer diretamente, quer por 
intermédio de representantes livremente escolhidos” (ONU, 1948). 
Diferentemente da dinâmica cidadã na sua origem, sem a presença da 
figura dos reis absolutos e senhores feudais, as sociedades democráticas 
contemporâneas experimentam uma sistemática cidadã ampliada e 
humanizada, nas quais a cidadania é tida como 

A postura garantista frente a importância dos Direitos 
Humanos, assegura, entre outras coisas, que o indivíduo desenvolva 
suas capacidades e explore, por exemplo, a manifestação de seu 
pensamento e de sua produção intelectual, estabelecendo condições 
mínimas que façam justiça a existência humana. O direito à educação, 
como visto acima, abre portas para que o sujeito compreenda mais 
do mundo natural e seu funcionamento e lhe proporciona bases para 
interagir criticamente com a sociedade que o cerca e com aquilo que 
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exerce forças sobre si. A partir deste esclarecimento o indivíduo pode 
então gozar de sua cidadania, interferindo nas decisões sociais para 
com a coisa pública e participando ativamente na construção de uma 
sociedade mais democrática. 

Prosseguindo, diante de que interpretações e usos mercadológico-
capitalistas da noção de cidadania e, também da noção de capital 
intelectual, à medida em que o aprendizado de direitos e outros 
conhecimentos técnico/científicos passa a implicar em vantagens na 
arena dos empregos e negócios, no esclarecimento subjetivo e demais 
âmbitos da vida social, o uso e vivência da cidadania fica cada vez 
mais restrito àqueles que conseguem por meio da educação alcançar 
a compreensão de que cada indivíduo pode, por exemplo, pleitear 
políticas públicas, conhecer e exercer direitos, lutar pela sua dignidade 
e pela de seu povo. 

O exercício amplo da cidadania como facilitador essencial do 
espaço democrático implica necessariamente em conceder transparência 
aos direitos, incorporando-os à cultura, difundindo o conhecimento de 
direitos e deveres para a vida cidadã. Conforme ensina François Dubet, 
tais visões mercadológico-capitalistas implicam na transformação da 
escola em um espaço hierarquizado onde os sujeitos educandos vão 
à busca de “capitais escolares”, fazendo com que apenas uma parte 
privilegiada dos alunos consiga aprender com clareza as regras sociais 
para que nela interajam. Veja o que diz o autor, in verbis: 

[...] as competições escolares não são mais transparentes do que 
as competições econômicas e, frequentemente, menos do que as 
competições esportivas. Nesse domínio, a clareza dos direitos e 
das regras não é apenas um problema de justiça e de igualdade, 
mas também um problema de cidadania, pois cada cidadão deve 
estar em condições de fazer escolhas conscientes[...] (DUBET, 
2011, p. 304).

Essas garantias formam um conjunto de direitos existências do 
ser humano, coroadas pela educação, que possibilita o acesso à culturas 
e conhecimentos produzidos pela humanidade, amparando o sujeito 
com um saber que pode ser invocado em âmbito internacional para 
a proteção de sua dignidade, para a proteção do arbítrio estatal em 
face de si, entre outras ocasiões. Incidindo então a estrutura do Estado, 
em Estado Democrático de Direito, o que denota a soberania popular 
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materializada em um diploma normativo majoritário.
A Constituição cidadã de 1988 não declarou expressamente 

em seu bojo um Estado democrático de Direito socialista, entretanto, 
instituiu perspectivas sociais através da previsão de direitos sociais e 
instrumentos que possibilitam sua efetivação. Entre esses direitos 
sociais, está o Direito à Cidadania que possibilita a concretização das 
exigências de um Estado de justiça social fundado na dignidade da 
pessoa humana. Nessa perspectiva, é na Carta Magna que se institui 
o princípio da cidadania, atributo que faz do indivíduo um sujeito 
de direitos e deveres frente a toda a comunidade em que vive, de tal 
modo a ratificar verdadeira reciprocidade entre o interesse coletivo e 
o particular. Através da cidadania, se impõe em maior amplitude o 
tratamento igualitário não somente entre cidadãos, mas entre estes e a 
comunidade como um todo (SILVA, 1988).

Souza (2018), ao tratar do Direito à Cidadania no texto 
constitucional ensina que, a Constituição Federal de 1988 materializa 
o processo de redemocratização vivido no país, pois resultou de um 
amplo processo de discussão e de mobilização política. Dentre seus 
conteúdos mais expressivos, merecem destaque: o forte componente de 
garantia de direitos de cidadania e de correspondente responsabilização 
do Estado; de afirmação do compromisso com a democracia direta, 
por meio da institucionalização de canais de participação da população 
no controle da gestão pública; e, ainda, de construção de um novo 
pacto federativo, com ênfase na descentralização e no fortalecimento 
dos municípios.

Destarte, assim como ensina Lúcia de Castro e Renata 
Monteiro, em suas palavras, a cidadania entendida “a partir da 
ideia de direitos padece de suas injunções históricas, pois acaba por 
determinar um estatuto ideal para se ser reconhecido como cidadão, 
despotencializando, portanto, a ideia de cidadania como participação” 
(CASTRO; MONTEIRO, 2008, 01). 

O conceito de cidadania no Brasil está amplamente atrelado à 
concepção de direito social, visto que, a política social na perspectiva 
da cidadania deve ser formulada e estruturada sobre direitos sociais, no 
contexto de uma sociedade que busca cada vez mais a autonomia de 
seus integrantes. Para o exercício democrático desse direito, o papel da 
educação consiste na tomada de consciência ética abrangendo tantos 
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sentimentos como razão, como mudança de mentalidade, combate ao 
preconceito e discriminações, bem como o enraizar de hábitos e atitudes 
de reconhecimento da dignidade de todos os indivíduos. Passa-se pela 
transição da cooperação ativa e subordinação do interesse pessoal ao 
interesse geral coletivo visando sempre o bem comum. 

Logo, o papel da educação para concretização da cidadania 
para se chegar ao ideal de democracia inclui o desenvolvimento de 
virtudes políticas decorrentes dos valores republicanos e democráticos. 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania (HULLEN, 2018). 

Não se há de conceber uma sociedade livre, justa e solidária, 
sem a participação de cada cidadão, da sociedade e do Estado, todos em 
esforço conjunto para garantia de uma sociedade justa e igualitária onde 
os direitos humanos superem o plano das ideias e de modo que toda 
pessoa humana possa exercer seus direitos de cidadania. Não há que se 
olvidar a extraordinária necessidade de defesa do regime democrático, 
da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais disponíveis, bem 
como os compromissos de efetivar o acesso da população à justiça, de 
intensificar a luta pela eficácia da cidadania plena de toda a sociedade, 
da luta pela promoção da dignidade da pessoa humana, de promover 
a aproximação entre a sociedade e o Poder Judiciário tendo em vista 
a concretização da justiça social. Atuar, prioritariamente, na proteção 
da democracia, dos direitos fundamentais da cidadania, dos direitos 
humanos (LIVIANU, 2009).

4 Conclusão 

Vimos como estão correlacionados os direitos humanos com a 
democracia, e também com a educação, sendo alicerces fundamentais 
para um modelo de Estado que funciona sob a perspectiva do cidadão 
e de seus direitos. Neste interim é necessário desenvolver a cidadania 
pautando nestes importantes institutos fundamentais para a dinâmica 
social. Tais institutos devem ser instrumentos para uma emancipação 
do cidadão na sua trajetória para o exercício de seus direitos, assim 
como para uma melhor qualidade de vida, sobretudo em face de tanta 
adversidade que há na vida em sociedade. 
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Também é de fundamental importância a construção de uma 
consciência que busque a instrução social em relação a todos os direitos 
e garantias básicas do ser humano inserido no contexto de um Estado 
Democrático de Direito, possibilitando então uma existência humana 
ativa, que participa efetivamente dos interesses públicos, como sujeitos 
de direitos. A sociedade deve ter o conhecimento de seus direitos e 
deveres, bem como das garantias sociais que envolve os princípios 
democráticos, na busca de construir uma liberdade real, vivenciada por 
todos, sendo educação o melhor caminho para que isso aconteça.

 A igualdade e a dignidade humana não podem existir apenas 
nos textos legais, mas também, deve ser efetiva e experimentada por 
todos os agentes atuantes na educação formal e não formal, a ação 
educativa escolar concerne na efetiva preparação para o exercício da 
cidadania e a formação de uma conduta ética e solidária. Pautada 
sempre nos Direitos Humanos, a educação deve almejar a formação 
do cidadão para que haja engajamento nas escolhas e nos rumos da 
sociedade.

  O cidadão que usufrui de uma educação de qualidade estará 
pronto para exigir o cumprimento de seus direitos e garantias através de 
uma participação plena e constante. A educação deve ser instrumento 
para uma formação democrática que fortaleça o exercício da cidadania 
e combata as desigualdades sociais, os preconceitos e discriminações, 
construindo uma sociedade mais justa e solidária, na qual, o cidadão 
seja conhecedor de seus direitos, e que efetivamente contribua para o 
desenvolvimento desta sociedade garantindo um futuro melhor para 
todos os envolvidos.
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A EDUCAÇÃO BRASILEIRA COMO FONTE 
DE GARANTIA DA DEMOCRACIA E DA 

DECORRENTE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

Fabiana de Fátima Ferreira Guimarães1

1 Considerações iniciais

Ter a capacidade de definir e vivenciar a Democracia, bem 
como buscar a efetividade dos direitos fundamentais 

expressos na Constituição Federal Brasileira é um fator fundamental 
e indissociável para um povo que vive sob um sistema de governo 
democrático. 

Não menos importante é que o povo saiba os mecanismos 
existentes para a busca destes direitos, já que não seria bastante saber 
que eles existem, sem que fossem efetivados.

O conceito de efetividade apresentado por Barroso (2009), 
consegue definir a importância de que uma norma constitucional não 
seja mera letra morta da lei:

Efetividade, em suma, significa a realização do Direito, o 
desempenho concreto de sua função social. Ela representa a 
materialização no mundo dos fatos, dos preceitos legais simboliza 
a aproximação, tão intima quanto possível, entre o dever-ser 
normativo e o ser da realidade social.2

Nem mesmo os operadores do Direito conseguem desenvolver 
uma tese que seja irrefutável, explanando quais seriam os mecanismos de 
efetivação de tais direitos, já que ao que se constata , existem dois meios 

1 Fabiana de Fátima Ferreira Guimarães. Advogada. Especialista em Direito Constitucional 
e Administrativo. Pós Graduada em Direito Previdenciário. Coordenadora Regional do 
Instituto de Estudos Previdenciários-IEPREV. Contato: fabianaguimaraes@advocacia.
com 

2 Barroso, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009.  p. 220
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de buscar tal efetividade, sendo o primeiro e mais importante destes , a 
existência de políticas públicas concretas e realizáveis,  e o segundo,  a 
busca de uma resposta dada através de decisões do poder judiciário, que 
nem sempre são assertivas no mérito e no tempo associado ao resultado 
da rotineira morosidade da justiça.

Ocorre que a judicialização crescente de tais direitos, que deveria 
ser necessariamente substituída por políticas públicas, torna-se pouco 
a pouco regra (não efetiva) para efetividade de direitos fundamentais, 
quando deveria se tratar de exceção.

Tal judicialização se tornou ferramenta clássica de efetivação , 
trazendo a Constituição Federal de 1988,  inclusive remédios jurídicos 
próprios para a proteção destes, conforme apontado por Duarte (2007):

No que se refere especificamente ao tema das garantias dos 
direitos fundamentais (mecanismos existentes para a efetivação 
de direitos), a Constituição avançou, tendo previsto uma série de 
remédios jurídicos próprios para sua proteção, tais como a ação 
civil pública, o mandado de injunção, o mandado de segurança 
coletivo etc. Aqui, há que se destacar, especialmente, o papel 
conferido ao Ministério Público pela atual Carta Magna, que vem 
atuando intensamente na exigibilidade dos direitos sociais.3

Mas como conhecer os direitos e os mecanismos de efetivação, 
quando ausente a possibilidade de obter conhecimento para validar 
o discurso que se refere a tais direitos, o povo deixa de exercer a 
democracia e buscar a garantia e efetividade de seus direitos, quando 
não se tem conhecimento do conceito de um governo verdadeiramente 
democrático, tendo em vista que um governo democrático além de 
outros elementos, deve ser necessariamente garantidor de direitos e 
garantias fundamentais.

Ideologias políticas infundadas são estampadas diariamente 
em redes sociais, matérias jornalísticas através de diversos meios de 
comunicação, não deixando dúvidas em relação a seguinte afirmação 
: o povo não conhece a história de seu país, ficando limitado ao 
descobrimento do Brasil e a outros eventos históricos que não são 
capazes de produzir o conhecimento necessário a ponto de se conseguir 

3 Duarte, Seixas Clarice. A Educação como um Direito Fundamental de Natureza Social. 
Disponível em : https://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0428100. Acesso em 3 de Jul. 
2020.
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definir uma democracia e compreender a  sua própria posição dentro 
de um governo democrático.

O Direito a Educação e demais direitos presentes no rol dos 
Direitos Fundamentais, deixam muitas vezes de serem efetivados, 
em razão da própria política educacional brasileira que não promove 
conhecimento histórico e não fornece a base da verdadeira Democracia, 
que seria desenvolver a capacidade discursiva e participativa.

A Democracia Deliberativa proposta por Habermas 4 jamais 
conseguirá seguir sua proposta apartada de um projeto educacional, que 
seja suficiente para preencher o povo de saber, já que o conhecimento 
torna capaz de discutir, de reivindicar, de aceitar ou negar.

Paulo Freire(1987) ao discorrer sobre o modelo de “educação 
bancária”, traz uma importante consideração a respeito da educação 
como prática da dominação:

A educação como prática da dominação, que vem sendo objeto 
desta critica, mantendo a ingenuidade dos educandos, o que 
pretende, em seu marco ideológico, (nem sempre percebido por 
muitos dos que a realizam) é indoutriná-los no sentido de sua 
acomodação ao mundo da opressão.5

O presente texto tem a finalidade de demonstrar que a educação 
é capaz de proporcionar ao povo uma maior capacidade de busca a 
efetividade dos Direitos Fundamentais, através da participação 
democrática, relacionando a prática do modelo de educação proposto 
por Paulo Freire e a democracia deliberativa proposta por Habermas.

2  A Democracia e o  Povo

A democracia é a idealização da manifestação da vontade do 
povo, Machado Segundo, citando Goyard-Fabre,  afirma que:

A democracia “sempre foi desejável”, pois é a forma possível de 
conciliar liberdades, para que a liberdade de um termine “onde 
começa a dos outros”. Ela “faz parte do horizonte da natureza 
humana, ao mesmo tempo cheio de luz e carregado de nuvens.”6

4 Habermas, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1997.  

5 Freire, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro. Paz e terra, 1987.  p.45
6 Segundo, Hugo de Brito Machado. FUNDAMENTOS DO ORDENAMENTO 
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Junior (2009), citando Lopes e Stotzky, apresenta  a liberdade e 
igualdade como pressuposto da Democracia, compreendendo que sua 
completa realização “obrigatoriamente exige a proteção dos Direitos 
Fundamentais. Democracia, portanto, é conceito obrigatoriamente 
anelado a efetiva proteção dos Direitos Fundamentais”.7

Os Direitos Fundamentais, ganharam a partir da promulgação 
da Constituição Federal de 1988, Constituição esta que representa a 
Democracia no Brasil, o devido status jurídico, possuindo a partir de 
então aplicabilidade imediata, sendo esta a inovação mais significativa 
desta Constituição, como afirma Sarlet (2010):

Talvez a inovação mais significativa tenha sido o art. 5º, 1º, da CF, 
de acordo com o qual as normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais possuem aplicabilidade imediata, excluindo, em 
princípio, o cunho programático destes preceitos, conquanto 
não exista consenso a respeito do alcance deste dispositivo. De 
qualquer modo, ficou consagrado o status jurídico diferenciado 
e reforçado dos direitos fundamentais na Constituição vigente. 8.

Ao se falar em ter conhecimento a respeito de democracia, de 
um sistema de governo democrático, onde é emblemática a proteção e 
efetivação de direitos e garantias fundamentais , a afirmação é de que 
haveria a necessidade de uma educação eficiente,  para que o povo ao 
adquirir  o conhecimento, tenha capacidade de exercer um diálogo, 
participativo e com força decisiva, no entanto como imperativo a 
democracia deve ser vivenciada, Bonavides(1996), faz analogia aos 
primeiros passos de uma criança, ao tratar tal necessidade: 

Exigir que primeiro as pessoas sejam “preparadas” para depois 
se implantar a democracia é tão absurdo quanto se pretender 
que a criança não ande para não cair, devendo primeiro ter 
aulas teóricas sobre como caminhar para só depois ensaiar seus 

JURÍDICO: Liberdade, igualdade e democracia como premissas necessárias à aproximação 
de uma justiça possível. Disponível em : http://www.dominiopublico.gov.br/download/
teste/arqs/cp104843.pdf .Acesso em 12 de ag. 2020.

7 Junior, Canela Osvaldo. A Efetivação dos Direitos Fundamentais através do processo 
coletivo: O âmbito de Cognição  das politicas públicas pelo poder judiciário. Disponível 
em: https://www.teses.usp.br/teses/ disponiveis/2/2137/tde-03062011-114104/publico/
Arquivo_completo_pdf.pdf. Acesso em 03 de ago. 2020.

8 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais – uma Teoria Geral dos 
Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 10ª Ed. Porto Alegre: livraria do 
Advogado, 2010.p.66
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primeiros passos.9

Importante ainda conceituar o termo povo, diante as recorrentes 
apresentações no presente texto, já que ao abordar a democracia, de 
acordo com a acepção apresentada por  Muller (2003) , o termo se 
torna coerente e alinhado ao tema tratado:

Quando o termo “povo” aparece em textos de normas, sobretudo 
em documentos constitucionais, deve ser compreendido como 
parte integrante plenamente vigente da formulação da prescrição 
jurídica (do tipo legal); deve ser levado a sério como conceito 
jurídico a ser interpretado lege artis.10.

Assim, um povo que aprende e vive a Democracia é um povo 
mais próximo do alcance da garantia de efetividade de seus direitos 
fundamentais.

3 O modelo de Democracia Deliberativa e a negativa do modelo de 
educação bancária

A Democracia deve ser indiscutivelmente, compreendida e 
vivenciada pelo povo, Rosenfield, apresenta a Democracia moderna 
como a fundadora de um espaço público de discussão, de luta, de 
negociação e de diálogo.11

Para discutir, lutar, negociar e dialogar é preciso primeiramente 
conhecer o fundamento, e ser parte de um modelo de democracia 
deliberativa, exige que se tenha uma educação com base no conhecimento 
dos direitos, garantias e sua decorrente efetivação e fundamentação na 
existência de um sistema de governo democrático.

Por esta razão é adequada a alusão a teoria da democracia 
deliberativa, proposta por Habermas, tendo em vista que tal modelo, 
se encaixa perfeitamente a necessidade da prática de uma educação 
fundada na teoria de Paulo Freire, a qual se baseia na práxis e critica 
veemente a educação bancária.12 

Pio, Carvalho e Mendes, discorrem a respeito da práxis educativa 

9 BONAVIDES, Paulo. A constituição aberta. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 20
10 Muller, Friedrich. Quem é o povo? A Questão Fundamental da Democracia.3.ed. Max 

Limonad, 2003, p.83
11 Rosenfield , Dênis L.O que é Democracia. 5 ed.São Paulo: Brasiliense, 2003. p.31.
12 Freire, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro. Paz e terra, 1987. 
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proposta por Freire:

A práxis educativa freiriana é reflexão e ação dos homens sobre 
o mundo para transformá-lo. O embate dialético entre ação-
reflexão presente neste método favorece a uma mudança da 
consciência humana da estrutura social e a uma aproximação 
crítica, reflexiva da realidade estudada. A práxis é a pedagogia 
dos homens empenhados na luta por liberdade, uma pedagogia 
humanista e libertadora.13

O povo que recebe uma educação bancária, jamais será um povo 
capaz de ser ator dentro de um cenário onde se apresenta a democracia 
deliberativa, tal afirmação se dá diante da proposta habermasiana de um 
modelo procedimental de democracia, que exige entre outros fatores 
discussões racionais, conforme aponta Consani:

A proposta habermasiana de um modelo procedimental de 
democracia pressupõe uma rede de processos comunicativos 
tanto dentro quanto fora do complexo parlamentar. Esse fluxo 
comunicacional passa pela formação da opinião pública, através 
de discussões racionais orientadas ao entendimento e, também 
por eleições democráticas, reguladas por procedimentos que 
garantem a validade e legitimidade do processo democrático, 
alcançando o patamar de decisões políticas em forma de lei, as 
quais asseguram a conversão do poder comunicativo em poder 
administrativo através do direito.14

Faria, aborda a preocupação de Habermas, ao elaborar o conceito 
de democracia discursiva/deliberativa, mais uma vez se apresentando 
necessária a racionalidade dos cidadãos:

Habermas, ao elaborar o conceito de democracia discursiva/ 
deliberativa, está preocupado com o modo que os cidadãos 
fundamentam racionalmente as regras do jogo democrático. Para 

13 Pio, Paulo Martins; Carvalho, Sandra Maria Gadelha de ;Mendes , José Ernandis. 
PRÁXIS E PRÁTICA EDUCATIVA EM PAULO FREIRE: REFLEXÕES PARA A 
FORMAÇÃO E A DOCÊNCIA. Disponível em : http://www.uece.br/endipe2014/
ebooks/livro2/PR%C3%81XIS%20E%20PR%C3%81TICA%20EDUCATIVA%20
EM%20PAULO%20FREIRE%20REFLEX%C3%95ES%20PARA%20A%20
FORMA%C3%87%C3%83O%20E%20A%20DOC%C3%8ANCIA.pdf . Acesso em 
14 de Ag. 2020.

14 Consani, Cristina Foroni. A democracia deliberativa habermasiana e o déficit de 
representatividade , Revistas dos Departamentos de Filosofia da Universidade Federal 
do Paraná e da Universidade Federal de São Carlos.  Disponível em : http://dx.doi.
org/10.5380/dp.v13i2.43115. Acesso em 5 de Ag. 2020.
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a teoria democrática “convencional” a fundamentação do governo 
democrático se dá por meio do voto. Dado que esse instrumento 
não é suficiente para legitimar a democracia, a teoria do discurso 
propõe um “procedimento ideal para a deliberação e tomada 
de decisão” que avançaria, segundo esse autor, em termos da 
fundamentação e legitimação das regras democráticas.15

Ferreira (2019), também citando Habermas, apresenta a distinção 
entre a racionalidade instrumental e a racionalidade comunicativa:

Jürgen Habermas, em Teoria da ação comunicativa, por meio de 
sua pragmática universal empreende uma crítica a racionalidade 
instrumental para desenvolver uma racionalidade apta a promover 
a emancipação do indivíduo, que foi denominada racionalidade 
comunicativa. A instrumental volta-se para as consequências, ao 
passo que a comunicativa se desenvolve por meio de linguagem, 
possibilitando a formação de consensos discursivos. 16

A Educação bancária limita a capacidade crítica e participativa 
do povo. Freire discorre que nesta concepção bancária da educação, os 
homens se tornam espectadores do mundo:

Esta concepção “bancária” implica, além dos interesses já 
referidos, em outros aspectos que envolvem sua falsa visão dos 
homens. Aspectos ora explicitado, ora não, em sua prática.

Sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens 
simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros. Homens 
espectadores e não recriadores do mundo.17

A democracia deliberativa e a educação bancária, não conseguem 
se ajustar em seus fundamentos e resultados, e, portanto, a educação 
bancária é indiscutivelmente inadequada para um povo que pretende 
vivenciar a democracia e ter a efetivação de seus direitos e garantias 
fundamentais.

15 Faria, Feres Cláudia. Democracia Deliberativa : Habermas, Cohen e Bohman. 
Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64452000000200004&lng=pt&tlng=pt . Acessado em: 08 de Ag. de 2020.

16 Ferreira, Rafael Alem Mello. O projeto inacabado de uma teoria da decisão judicial: De 
Habermas a Streck, na luta por decisões monocráticas. Belo Horizonte: Dialetica, 2019. 

17 Freire, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro. Paz e terra, 1987. p.40.



86  
Cristina R. Eliezer  |  Pauliana M. Dias  |  Cayo V. Ferreira Freitas (Orgs.)

4 Considerações finais

A Democracia Deliberativa é tema que merece espaço para ser 
tratado, haja vista que esta representa uma gama de posicionamentos 
que trazem o verdadeiro conceito de participação democrática.

A Democracia para muitos , representa apenas a possibilidade de 
eleger seus representantes através do voto,  no entanto a mesma torna-se 
imensuravelmente mais abrangente, quando ao conhecer seu conceito, 
se concluiu além de outros pontos relevantes, como as garantias de 
liberdade e igualdade, que não se tem um governo democrático, onde 
não existe a garantia e efetividade dos direitos fundamentais.

O movimento de participação do povo é indissociável de um 
regime democrático, já que o sistema não será um sistema dotado de 
homogeneidade, onde toda e qualquer ordem normativa é aplicada 
indistintamente, sob pena de supressão de direitos, sendo necessário 
que se aprecie a realidade de cada destinatário da norma.

 Imprescindível ainda,  que políticas públicas sejam elaboradas 
para atender uma coletividade, no entanto uma coletividade que 
respeite e ouça interesses e necessidades individualizadas.

Esta individualização de interesses e necessidades, não tem o 
significado de alcance de um interesse privado ou pessoal, mas sim 
de um mecanismo de participação de um povo, onde todos tenham 
a oportunidade de serem ouvidos e que desta participação decorra um 
sistema garantidor de direitos.

A práxis educativa de Paulo Freire, se alinha ao conceito de 
Democracia Deliberativa, no ponto em que deve existir uma educação 
que proporcione ao povo, conhecimento suficiente para que seja 
desenvolvida a  capacidade de participação de propor um  diálogo entre 
a teoria e prática, não deixando assim  existir um estancamento de 
ações, onde se espera de braços cruzados, aquilo que já vem pronto, sem 
possiblidade de discussão seja com a finalidade de negação, aceitação ou 
reivindicação.

A judicialização, em que se pese, funciona quase como um grito 
de socorro daquele que já buscou incessantemente a efetivação de um 
direito e não o obteve.

Os chamados “Remédios Constitucionais” talvez tenham 
recebido uma nomenclatura sem  um conteúdo significativo válido, já 
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que eles poderiam na verdade serem chamados de “curativos”, que não 
curam, apenas “tapam a ferida”.

A ferida de um povo que é privado de conhecimento sobre sua 
própria história , seus direitos e sobre a sua própria realidade.

Está claro que um povo dotado de conhecimento, seja um tanto 
quanto perigoso para governos que pregam uma Democracia distorcida, 
por esta razão Paulo Freire não seja tão estimado em dias atuais.

Um povo que conhece seus direitos e sabe onde e como busca-
los e torna-los reais, para que não se repita mais uma vez “efetivos” 
, é um povo que vive sobre um verdadeiro regime democrático e a 
educação é com certeza a responsável por fazer com esse regime seja 
vivenciado e que os direitos fundamentais sejam efetivados.
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O PAPEL DA INTERNET NA FORMAÇÃO DE 
ESFERAS PÚBLICAS PARA A PARTICIPAÇÃO 

DA CLASSE D E DA CLASSE E NOS PROCESSOS 
DELIBERATIVOS DO AMBIENTE ESCOLAR 

Poliana Myriam Felipe Rodrigues de Santana1

1 Considerações iniciais

[Educação popular] é a que estimula a presença organizada 
das classes sociais populares na luta em favor da transformação 

democrática da sociedade, no sentido da superação das 
injustiças sociais. (FREIRE, 2001, p. 49)

O Brasil, assim como os demais países do mundo, enfrenta 
atualmente uma situação sem precedentes neste século, 

que é a pandemia provocada pelo surto de coronavírus (SARS-CoV-2), 
causador da Covid-19. Na tentativa de contenção do contágio do 
vírus, e buscando reduzir os efeitos da disseminação desenfreada da 
doença, gestores públicos das três esferas da Administração Pública 
determinaram o fechamento das instituições de ensino, por tempo, até 
então, indeterminado, tendo-se em vista que não há, por hora, vacina 
ou medicamento para combate à doença.

Neste cenário de incertezas, objetiva-se discutir a proposta 
de formação de uma esfera pública no ambiente virtual, como uma 
possibilidade a mais de interação da comunidade escolar composta 
pelas classes D e E, em uma ampliação das formas de participação 

1 Auditora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Docente 
no curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas, 
Campus Arcos. Mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Lavras. 
Especialista em Auditoria Governamental pela Universidade Gama Filho. Graduada em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas. E-mail: 
polianamyriam@gmail.com
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no processo de gestão do aprendizado durante o enfrentamento da 
pandemia. Para tal, parte-se do inter-relacionamento do conceito de 
esfera pública habermasiano, com as definições de participação social 
e democracia deliberativa. Estas categorias teóricas são vistas como 
indutoras da deliberação democrática quanto ao processo de ensino e 
aprendizagem. 

Concebe-se a internet como ferramenta que permite a difusão 
do ambiente propício ao desenvolvimento de uma esfera pública, capaz 
de promover debates e deliberações acerca de questões de interesse 
coletivo, de forma a construir conjuntamente o processo do saber 
compartilhado. Tem-se ainda a visão da internet como um ambiente 
facilitador da promoção dos direitos e da comunicação de valores 
humanos, por meio do contato entre alunos, de alunos com professores 
e de professores com toda a comunidade escolar, transmitindo seus 
anseios e trocando informações. 

Entretanto, a participação social neste ambiente depende 
de vários fatores, como acesso a equipamentos e à rede, interesse 
político, capacidade e vontade dos alunos e seus responsáveis legais em 
participar, desenvolvimento da educação, entre outros.  Neste ponto, 
as desigualdades sociais tendem a intensificar, em momentos de crise 
como esse, as diferenças existentes entre os alunos da rede privada e 
da rede pública de ensino. Tal situação obriga a um questionamento 
inevitável, quer quanto ao Direito, seja quanto ao humanismo e à 
Ética: é realmente possível falar-se na internet como fomentadora da 
participação da comunidade escolar pertencente às classes D e E? 

Com a pretensão de compreender se é possível conceber, 
neste cenário, a internet como ferramenta de influência na formação 
de esferas públicas, ampliando a participação social e viabilizando a 
democratização do ambiente escolar, no âmbito da educação básica, 
este estudo busca delinear, ainda que brevemente, os contornos da 
comunidade escolar formada pelas classes D e E, como ambiente 
propício à construção democrática. 
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2 As relações entre esfera pública, participação social, democracia 
deliberativa e a construção de processos democráticos deliberativos 
no ambiente escolar

 Esfera pública, numa perspectiva habermasiana, é 
compreendida, grosso modo, como o conjunto de acontecimentos 
sociais necessários para a construção de redes que propiciam discussão 
de ideias e tomadas de decisões coletivas, que resultam na formação de 
opiniões públicas (SILVA, 2010).

Para Habermas, a esfera pública é o locus, local onde acontecem 
as discussões de interesse comum, em que se formam opiniões, há 
a deliberação sobre as mais diversas questões e traçam-se as ações 
da coletividade. Assim, refere-se a qualquer encontro em que haja a 
liberdade comunicativa em um espaço público formado através da 
linguagem e aberto para a participação de parceiros presentes ou que 
venham a se juntar, e é formada por interações simples, nas quais importa 
a estrutura comunicacional do agir conduzido pelo entendimento e não 
as atividades e os conteúdos da comunicação (HABERMAS, 2003). 

Percebe-se, no conceito habermasiano de esfera pública, que 
a comunicação é essencial tanto na prática comunicativa informal, 
quanto no nível de decisão dos sistemas políticos. Neste processo, as 
esferas públicas se conectam e pode haver a inclusão de novos temas 
e novos participantes, em um debate em que o interesse público será 
definido pelos próprios atores sociais.

No plano político, Habermas apresenta, com base nesse 
conceito, a definição de política democrática deliberativa, fundada na 
formação da vontade popular, porém institucionalizada no contexto 
parlamentar. Para ele, a democracia deliberativa é formada pelo plano 
formal institucionalizado da democracia e pelos canais informais de 
formação de opinião. Dessa forma, existem decisões que são apoiadas 
por procedimentos formais democráticos e processos informais 
formadores de opinião, que são encontrados na esfera pública (MACÍAS 
RODRIGUEZ,2020).

Essa política, enquanto democrática, compõe-se de elementos 
tanto da perspectiva liberal do Estado, como também apresenta traços 
da concepção republicana, integrando-os de maneira a se obter a melhor 
forma de deliberação popular. Para tal, Habermas adota a teoria da ação 
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comunicativa, baseada no domínio da linguagem que controla a vida 
social e permite a interação entre os atores sociais envolvidos. Seu foco 
não são fatos prescritivos normativos, mas sim a interação linguística 
direcionada para um acordo ideal (MENEZES, 2018).

O êxito da política deliberativa depende de uma adequada 
absorção dos meios de comunicação, bem como da relação entre 
os processos deliberativos e as opiniões públicas desenvolvidas 
informalmente. 

O caráter político destes processos deliberativos tem como 
objetivo a obtenção de um acordo racionalmente motivado, em 
que as decisões são tomadas pela maioria, a partir de deliberações 
argumentativas, para atender aos interesses daqueles envolvidos neste 
processo de escolha. Entretanto esse processo só encontrará aceitação 
e justificação, conforme esclarece Ferreira “se obtivermos condições 
simétricas de participação de todos aqueles que sofrerão as consequências 
dos consensos formados” (FERREIRA, 2019, p. 108-109).

Assim, a proposta da teoria da democracia de Habermas engloba 
a junção entre a formação da vontade e a formação da opinião e entre a 
dimensão formal e a dimensão informal, sendo que a última envolve o 
processo de formação e estruturação da esfera pública. Este espaço deve 
possibilitar a participação de todos os atores sociais em um processo 
deliberativo em que prevaleça a vontade da maioria, levando à formação 
da opinião pública e à emancipação social.  

Contudo, conforme destaca Ferreira, o consenso em torno 
da vontade majoritária não sepulta o processo deliberativo, já que as 
questões anteriormente decidas podem ser novamente suscitadas e 
os posicionamentos anteriores serem, a qualquer tempo, alterados 
(FERREIRA, 2019). 

Neste ponto, é imprescindível a existência de uma esfera 
pública ampla, em que impere a possibilidade de participação social 
abrangente e inclusiva, para a consolidação do cenário democrático. 
Uma vez que é papel inarredável do cidadão, neste cenário, promover 
a discussão dialógica dos temas de interesse público, é fundamental 
para a legitimação das decisões, como esclarece Ferreira (2019), que 
seja possível haver igualdade no direito à participação no processo 
deliberativo. 

A construção deste interesse público, segundo Long (2009) dá-
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se a partir de valores comuns partilhados pelos cidadãos. Esses valores 
constituem os valores fundamentais de uma sociedade e devem orientar 
a escolha pela política que mais bem evidencia o interesse público. Para 
tal, Pereira e Rigatto (2011) salientam que é necessário promover a 
inclusão social, mobilizando a sociedade para que participe ativamente 
da construção de políticas públicas, por meio do debate, construindo 
esferas públicas, que conduzem à emancipação social e à consequente 
democracia deliberativa. 

A formação e ampliação da esfera pública que se dá nesses 
espaços, em que os atores sociais se organizam na representação de 
interesses daqueles excluídos das discussões e deliberações políticas, 
evidencia a articulação da sociedade em torno do fortalecimento de 
sua autonomia, ampliando o conceito de democracia, ao dotá-lo de 
deliberação. 

O processo deliberativo tem, nessas condições, o condão 
de institucionalizar e legitimar a vontade e opinião nele expressas, 
garantindo, em paralelo, a liberdade do cidadão individualmente e a 
conjuntura necessária para que ele se associe aos demais cidadãos na 
discussão.  (HABERMAS, 2003). 

Assim, o modelo de democracia deliberativa proposto por 
Habermas caracteriza-se por um paradigma circular de poder, em que 
a democracia decorre de dois fatores, a criação de procedimentos e 
condições que permitam a comunicação entre os cidadãos e a troca 
entre deliberações institucionalizadas e opinião pública. Este modelo 
diferencia o processo informal de constituição da vontade popular 
no locus do processo formal de deliberação política, sem, contudo, 
dissociá-los. A política situa-se entre Estado e sociedade, sustentada na 
participação social nos negócios públicos, sendo construída através de 
estratégias e processos de poder (MACÍAS RODRIGUEZ, 2020).

 No tocante às políticas públicas relativas à educação, Arantes, 
Pedro e Santana (2020) salientam que é imprescindível a reformulação 
e a mudança no gerenciamento das políticas públicas. Concebendo-se 
a educação por meio do viés deliberativo aqui proposto, esta mudança 
se legitima, porém, somente se consubstanciada em processos políticos 
de negociação, elaboração e implementação, fundados em estruturas 
comunicativas horizontais, que incluam a participação social efetiva. 

Transportando-se essa concepção para o ambiente escolar, in 
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situ, destaca-se a necessidade de criação de novos espaços públicos para 
a participação do corpo social escolar na definição e priorização de 
políticas públicas, metodologias de ensino e métodos de avaliação do 
processo de aprendizagem. 

Conforme bem destacado por Estevão (2013, p. 32):

Então, se estas dinâmicas e práticas escolares decorrerem 
predominantemente de valores ligados a uma concepção de 
democracia de pendor mais cívico ou cidadão, a escola potenciará 
a participação substantiva da comunidade escolar nas decisões 
que a afectam, sem coações, dentro dos pressupostos de uma 
abordagem deliberativa e comunicativa de democracia.

Entretanto, a participação meramente formal da comunidade 
não é suficiente para caracterizar o ambiente escolar como um espaço 
de decisões políticas democraticamente estabelecidas. Em um processo 
deliberativo democrático, os envolvidos expõem suas opiniões, acatam 
as ideias dos demais atores e prestam os esclarecimentos solicitados, o 
que envolve uma atitude de respeito por todos nele incluídos; ausentes 
essas características, não há deliberação e sim uma pluralidade de 
opiniões individuais, que não levam à discussão dialógica das ideias.

Conforme esclarece Paulo Freire, tornar o ambiente escolar um 
espaço democrático envolve ações mais abrangentes e substanciais que 
apenas a participação da comunidade no espaço; é preciso que haja a 
ocupação efetiva:

Era preciso, pelo contrário, democratizar o poder, reconhecer o 
direito de voz aos alunos, às professoras, diminuir o poder pessoal 
das diretoras, criar instâncias novas de poder com os Conselhos de 
Escola, deliberativos e não apenas consultivos e através dos quais, 
num primeiro momento, pais e mães ganhassem ingerência nos 
destinos da escola de seus filhos; num segundo, esperamos, é a 
própria comunidade local que, tendo a escola como algo seu, se 
faz igualmente presente na condução da política educacional da 
escola (FREIRE, 2001, p. 38).

É oportuno esclarecer que, todavia, essa organização, participação 
e engajamento não representam tomar para si a responsabilidade pela 
prestação da educação, enquanto direito fundamental. Consoante 
adverte Paulo Freire: 

Os grupos populares certamente têm o direito de, organizando-
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se, criar suas escolas comunitárias e de lutar para fazê-las cada vez 
melhores. Têm o direito inclusive de exigir do Estado, através de 
convênios de natureza nada paternalista, colaboração. Precisam, 
contudo, estar advertidos de que sua tarefa não é substituir o 
Estado no seu dever de atender às camadas populares e a todos 
os que e as que, das classes favorecidas, procurem suas escolas 
(FREIRE, 2001, p. 39).

Assim, a ampliação da dialogicidade entre escola e comunidade, 
a conscientização dos alunos, dos seus responsáveis e da população em 
geral, o desenvolvimento da esfera pública e a criação de mecanismos 
de transparência pública são essenciais para a emancipação da sociedade 
e a construção de um ambiente escolar democrático; não significam, 
porém, desobrigar o Estado de cumprir com o seu dever. 

É, outrossim, na visão de Freire (2001) garantir a participação 
comunitária no ambiente escolar, contribuindo para o desenvolvimento 
do processo democrático do diálogo entre os saberes formais e a presença 
popular no cotidiano da escola. 

3 A influência da internet para ampliação da participação no 
cenário escolar democrático

Na atualidade, consoante explicam Esteves e Mainieri (2019), 
com as transformações pelas quais passa o mundo e a existência cada 
vez mais de mídias eletrônicas, a influência midiática sobre a esfera 
pública encontra-se em evidência. Essa influência pode ser negativa, 
quando dominadora e influenciadora da opinião pública, como pode 
também ser positiva, se abrir espaço para a existência de esferas públicas 
dialéticas e discursivas, atuando de maneira imparcial. 

Nessa conjuntura, a internet permite uma maior interação 
entre os participantes e pode, segundo Macías Rodriguez (2020) 
ser utilizada para estimular a participação da sociedade no processo 
democrático, pela disponibilidade de informações, redução dos custos 
da participação política e a possibilidade de envolvimento da sociedade 
em outras formas de comunicação, como grupos de discussão, fóruns 
temáticos, entre outros. Pode, ainda, conforme destacam Machado e 
Rivera (2017) propiciar a livre comunicação entre cidadãos e governo, 
evitando entraves burocráticos.

No tocante à educação, as tecnologias da comunicação e 
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informação possibilitam a interação comunicativa e, a partir da 
concepção habermasiana de esfera pública, permitem a criação de uma 
arena conversacional de ampliação da participação, um novo local de 
debates para a definição das políticas públicas, como também para o 
desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. Segundo 
Lima (2020, p. 6),

Um fator que impulsionou esse movimento a nível mundial foi 
a expansão das mídias digitais e dos recursos tecnológicos, frutos 
do fenômeno da globalização, que aproxima culturas e expande 
possibilidades de interação entre os sujeitos. À medida que essas 
mudanças ocorrem, também a sociedade e, em especial, a escola, 
precisa se redefinir e se reorganizar, na tentativa de ampliar as 
redes de potencial cognitivo humano, no processo de produção, 
transmissão e difusão do conhecimento científico e cultural, de 
modo a viabilizar mudanças de concepções, conceitos e atitudes 
que superem as fragilidades de uma cultura tradicional.

Entretanto, emerge o problema do acesso, que, de um lado tem 
como base a universalidade do discurso - todos têm direito a participar 
dos debates - e a inclusão de todos os envolvidos no processo; do 
outro, as desigualdades de acesso às tecnologias da comunicação, que 
distanciam os cidadãos desprovidos desta tecnologia daqueles que a elas 
têm acesso (MACHADO; RIVERA, 2020).

Em termos gerais, mesmo antes do surto de coronavírus e a 
consequente necessidade de distanciamento social, vive-se atualmente 
a realidade de uma sociedade cada vez mais integrada às mídias 
eletrônicas, em que o acesso à internet, embora ainda não generalizado, 
ampliou-se consideravelmente nos últimos anos. Em contrapartida, 
esse acesso concentra-se apenas em parte da população, conforme 
vê-se pelo levantamento de Acesso às Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (TIC Domicílios) realizado em 2019, pelo Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), do Centro Regional de Estudos 
para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), que 
revelou que um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet, o 
que, em números absolutos, se traduz em aproximadamente 47 milhões 
de pessoas sem conexão com as redes.

Com o distanciamento social ocasionado pelo surto de 
coronavírus potencializou-se a utilização da internet, aumentando-se o 
acesso à rede entre 40% e 50%, de acordo com informações da Agência 
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Nacional de Telecomunicações (Anatel)2 
Entretanto, em um país em que, segundo o mesmo estudo, entre 

a população das classes D e E (classes mais pobres), há quase 26 milhões 
(43%) de não-usuários da rede e mais de 20 milhões de domicílios 
não possuem conexão à Internet (sendo 45% deste total composto por 
famílias com renda de até 1 salário mínimo), o acesso à educação, por 
via digital, tende a não ser um direito comum a todos. 

Comentando essa situação de desigualdade, Alexandre Barbosa, 
gerente do Cetic.br3, explica que:

Com o isolamento social, medida de prevenção a Covid-19, 
milhões de brasileiros passaram a depender ainda mais da 
Internet e das TIC de maneira geral para realizar atividades de 
trabalho remoto, ensino à distância e até mesmo para acessar o 
auxílio emergencial do governo. Mas a falta de acesso à Internet 
e o uso exclusivamente por celular, especialmente nas classes 
DE, evidenciam as desigualdades digitais presentes no país, e 
apresentam desafios relevantes para a efetividade das políticas 
públicas de enfrentamento da pandemia. 

A pesquisa denota também que, se 95% domicílios da classe 
A possuem algum tipo de computador, o número cai para 44% dos 
domicílios da classe C e para apenas 14% nos domicílios das classes 
D e E. Quanto às pessoas, tem-se que 58% dos brasileiros acessam a 
rede exclusivamente pelo aparelho de telefone celular, proporção que 
se concentra também nas classes D e E, cuja faixa corresponde a 85% 
deste total.

Enquanto as classes sociais mais favorecidas têm acesso às mais 
diversas tecnologias e têm a oportunidade por essa razão, de acompanhar 
e participar dos processos de ensino e aprendizagem de seus filhos e 
de igualmente participar e contribuir com a gestão dos métodos de 
aprendizagem, as classes mais pobres não têm sequer equipamentos que 
lhes possibilitem acompanhar essa realidade. 

Neste sentido, o exercício da participação democrática está 

2 Fonte: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/11/com-maior-uso-
da-internet-durante-pandemia-numero-de-reclamacoes-aumenta-especialistas-apontam-
problemas-mais-comuns.ghtml   

3 Análise disponível em: https://www.cgi.br/noticia/releases/tres-em-cada-quatro-
brasileiros-ja-utilizam-a-internet-aponta-pesquisa-tic-domicilios-2019/ 
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condicionado também ao acesso aos recursos tecnológicos disponíveis 
e à aptidão para utilizar e compreender tais recursos (MACHADO e 
RIVERA, 2017). 

Assim, inobstante a inclusão digital não seja o tema que se 
pretende abordar neste artigo, não há como se falar em participação 
democrática no ambiente escolar sem abordar ainda que brevemente 
seu conceito, já que o ambiente escolar se encontra, neste momento, 
virtualizado. Explicam Machado e Rivera (2017, p. 606) que:

Portanto, na contemporaneidade, fala-se tanto da inclusão 
social como da digital, essa última entendida como ferramenta 
do exercício pleno da cidadania por meio do acesso e uso das 
tecnologias e da internet. Para a inclusão digital, é essencial 
ainda que o acesso às tecnologias e à internet seja suscetível de 
ter incidência no processo de transformação social, assim como 
propicie o acesso, sem limites arbitrários, às informações para o 
desenvolvimento de ideias e conhecimentos. 

Com o distanciamento social, a inclusão digital tornou-se fator 
ainda mais preponderante para a promoção da inclusão social, visando 
garantir igualdade de acesso às vias democráticas, não só no ambiente 
escolar, como no acesso às políticas públicas das mais diversas áreas. 
Entretanto, no que diz respeito à educação, esta necessidade, além de 
premente, torna-se ainda mais evidente.  

A pesquisa realizada pelo Cetic.br evidenciou, neste ponto, 
uma realidade já anteriormente conhecida: a de que os indivíduos 
digitalmente excluídos são, em sua maioria, aqueles que pertencem às 
classes economicamente mais frágeis, e, portanto, também excluídos 
do acesso a outros recursos que lhes permitam o exercício dos direitos 
sociais – dentre os quais, educação -  e a existência com dignidade.

Consoante destaca Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br, ao 
analisar, em outro trecho, o relatório TIC Domicílios4: 

A população infantil em idade escolar nas famílias vulneráveis 
e sem acesso à Internet também é muito afetada neste período 
de isolamento social. A pandemia revela de forma clara as 
desigualdades no Brasil.

Assim, é evidente que o acesso à rede, a capacidade de explorar 

4 Análise disponível em: https://www.cgi.br/noticia/releases/tres-em-cada-quatro-
brasileiros-ja-utilizam-a-internet-aponta-pesquisa-tic-domicilios-2019/ 
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e manusear os recursos digitais se apresentam como um entraves 
à dialogicidade proposta para que se efetive a democracia política 
deliberativa no ambiente escolar das comunidades mais pobres, já 
carentes do acesso aos serviços públicos mesmo antes da atual pandemia. 

Esse cenário de restrição ao acesso e de acesso precário 
representa um relevante óbice à participação familiar e comunitária 
nos processos deliberativos que envolvem o cotidiano escolar, bem 
como do acompanhamento dos métodos e mecanismos de ensino 
e aprendizagem. Não são o único entrave, é fato, uma vez que são 
necessários outros fatores, além do acesso à rede, para que a internet 
se torne instrumento de contribuição à participação comunitária de 
forma significativa (MACHADO; RIVERA, 2017). Entretanto, são a 
primeira dificuldade a superar-se, na busca pela construção de esferas 
públicas e de decisões deliberativas, na atual realidade.   

Isto posto, é preciso compreender que a participação 
comunitária no ambiente escolar decorre diretamente do exercício da 
cidadania. Num ambiente que se propõe democrático, o cidadão tem 
direito a participar ativamente dos processos de decisão que envolvam 
o exercício de direitos sociais seus e daqueles pelos quais é responsável, 
pois, de acordo com Machado e Rivera (2017), pela participação social 
ativa e efetiva é que se verificam a transformação e o progresso sociais, 
numa perspectiva emancipatória. 

4 Considerações finais

No Brasil, a consolidação da democracia política deliberativa 
tem ainda um longo caminho a percorrer. Em linhas gerais, a 
participação que se vê ainda não é inclusiva e abrangente, havendo a 
necessidade de uma maior mobilização da sociedade nesse sentido. As 
desigualdades sociais, desigualdades de acesso à informação, bem como 
o analfabetismo e a baixa escolaridade de boa parcela da população 
representam fortes entraves a esse processo.  

E, se a democracia deliberativa não está consolidada em nosso 
país, tendo em vista as desigualdades que permeiam o processo de 
participação social como um todo, a situação se agrava, como ilustra 
adequadamente a pesquisa TIC Domicílios do Cetic.br.  quando se 
trata do ambiente digital.
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Tal realidade é ainda mais impactante no cenário atual, em 
que o país enfrenta uma pandemia sem precedentes neste século, e a 
consequente virtualização do ambiente escolar. Na atual situação, o 
acesso às redes virtuais e o manejo dos recursos tecnológicos e da internet 
se tornaram cruciais não somente para a virtualização do ambiente de 
aprendizagem, mas também para a participação da comunidade escolar 
na deliberação das políticas escolares e para acompanhamento do 
processo de ensino. 

Isto posto, se de um lado a internet pode servir como uma 
importante ampliadora do cânone democrático, quando abre espaço 
para o desenvolvimento de uma esfera pública discursiva, se estreita 
distâncias e ultrapassa fronteiras, de outro, com a pandemia, sobretudo, 
evidencia o distanciamento que há entre as classes menos privilegiadas 
econômica e socialmente, que concentram a maioria dos que não 
possuem recursos tecnológicos ou mesmo acesso à disponibilidade dos 
serviços de internet .

  Por fim, é notório que a forma de inclusão dos indivíduos – e 
da comunidade escolar, como um todo – nessa nova realidade digital 
é determinante para a possibilidade de construção de um ambiente 
escolar democrático e participativo, em que alunos e responsáveis 
sejam concebidos como sujeitos de direitos, de reconhecida cidadania. 
Entretanto, o que se percebe até o momento é que as classes mais 
pobres permanecem excluídas, pois, além do acesso à rede, é preciso 
qualidade de acesso, conhecimento e habilidade no manejo dos recursos 
tecnológicos. Dessa forma, na atual conjuntura, a internet não pode ser 
considerada fomentadora da participação da comunidade escolar, no 
tocante às classes D e E; ao contrário, é mais um fator que evidencia, 
em tempos de distanciamento social, a segregação e exclusão já antes 
existentes.
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1 Introdução

A tradição histórica brasileira demonstra uma série de 
negligências a respeito da dignidade da pessoa humana e da 

efetividade de direitos fundamentais. Considerando a empresa escravista 
que fundou essa civilização nas suas origens, repercutindo suas marcas 
excludentes na contemporaneidade, a exemplo do registro da exclusão 
social brasileira e severas defasagens no que se refere à qualidade da 
educação, ao espaço democrático do exercício de direitos sociais, 
políticos e outros, que deveriam agir garantindo a dignidade da pessoa 
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humana. Para isso, contudo, há a necessidade do debate, da maneira 
mais precoce possível, acerca dos direitos humanos e fundamentais, que 
podem e devem ser exigidos em face da coletividade, mesmo diante 
das contradições e diferenças entre os indivíduos, que por óbvio, são 
condições intrínsecas do espaço democrático. 

 Nesse sentido, no que poderia contribuir a educação em 
direitos humanos? No que importa explicitar para os atuais e futuros 
cidadãos vilipendiados de suas garantias e direitos básicos que, neste 
Estado Democrático de Direito, são sujeitos de direitos e podem exercê-
los? Em que pese a educação, em direitos humanos, é uma ferramenta 
transformadora que permite informar e conscientizar sujeitos de suas 
garantias que podem ser opostas em caráter erga omnes, mesmo diante 
das discordâncias e impasses sociais, próprios da democracia. 

 Mais um passo para a cidadania e emancipação da pessoa 
humana no contexto social em que vive. A educação em direitos 
humanos implica necessariamente em abrir caminhos para uma 
sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Considerando, dessa forma, 
a consciência e o respeito pela dignidade humana, quem sabe assim, 
se abram novos caminhos para uma educação reflexiva que possa, ao 
mesmo tempo, integrar e libertar. 

 O presente texto corrobora o cenário instituidor dos direitos 
humanos e seu contexto de violação de garantias pelo próprio Estado, 
visando, dessa maneira, proteger a pessoa humana do arbítrio estatal, 
uma vez que os direitos humanos estabelecem circunstâncias mínimas à 
existência humana em caráter universal. Assim sendo, a conscientização 
desses direitos é capaz de atribuir ferramentas de posicionamento do 
indivíduo diante de suas relações interpessoais, de maneira a possibilitar 
o engajamento e o cuidado para com a coisa pública, emancipando, 
abrindo espaço para o reconhecimento de seu lugar no mundo e da 
consciência de seus direitos e garantias. 

2 Direitos Humanos: concepções e características

A tradição histórica confirma, a partir do século XVIII, uma 
crescente oposição do homem diante de um poder de déspotas e a 
insatisfação humana diante de governos autoritários, monárquicos, a 
exemplo dos intensos movimentos sociais franceses, no fim do século 
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XVIII, imbuídos de ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 
Esses serviriam de parâmetro para diversos diplomas normativos e 
maneiras de lidar com as relações de poder entre as pessoas, sobretudo 
em caráter macropolítico, representados em assembleias e documentos 
internacionais, direcionando o curso das políticas contemporâneas.

 Apesar de que a Revolução Francesa tenha se destacado como 
um significativo movimento histórico que legou essas interferências 
políticas, já no século XVI, um jovem filósofo francês chamado Étienne 
de La Boétie, denunciava o comportamento social de voluntária 
submissão ao governo tirânico, de aceitação do poder autoritário 
sobre si. La Boétie descreveu, então, a servidão voluntária como 
aquela característica tirânica presente no corpo social dos oprimidos, 
hierarquizado, desejante em oprimir quem lhe estava abaixo na 
dinâmica social. In verbis, La Boétie escreveu:

[...] entretanto, aquele que vos oprime tem só dois olhos, duas 
mãos, um corpo, nem mais nem menos que o mais simples dos 
habitantes do número infinito de vossas cidades. O que ele tem 
a mais são os meios que lhe destes para destruir-vos. [...] que mal 
poderia fazer-vos, se não fôsseis os receptadores do ladrão que vos 
pilha, os cúmplices do assassino que vos mata e os traidores de vós 
mesmos (LA BOÉTIE, 2009, p. 38).

Nesse cenário, diante da sequência de atos políticos no fim 
da modernidade, os revolucionários franceses ergueram bases para 
a construção do Estado Democrático de Direito pós-moderno. 
Dessarte, Manoel Gonçalves Ferreira Filho preleciona que, com a 
emergência do Estado em sua forma contemporânea, juntamente 
com o descontentamento francês com a experiência de um poder de 
déspotas, imbuídos pelos já mencionados ideais de liberdade, igualdade 
e fraternidade, coloca que uma das metas pressupostas à Declaração 
de Direitos Francesa (1789) foi a institucionalização de um governo 
regido por leis e não por homens.

Precedendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 
Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão já trazia, no 
século XVIII (1789), o primado dos limites dos poderes estatais sobre o 
indivíduo, em razão da sua hipossuficiência em face deste, estabelecendo 
sua liberdade e o colocando como sujeito de direitos diante do Estado. 
A Declaração de 1789 emergiu da efervescência revolucionária pela 
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garantia de direitos fundamentais, ao definir que a sua natureza jurídica 
não se perfaz com o intuito de promover a instituição de direitos, mas 
sim de declarar tais direitos, relembrar e esclarecer, possuindo, inclusive, 
um caráter educativo. 

O mencionado autor ensina que a finalidade é, em última 
análise, proteger os direitos do Homem contra os atos do Governo 
“[...] o objetivo imediato é de caráter pedagógico: instruir os indivíduos 
de seus direitos fundamentais, ‘recordando-os’ deles” (FERREIRA 
FILHO, 2013, p. 40). Nesse ínterim, os Direitos Humanos formam 
um conjunto de garantias asseguradas à pessoa humana de maneira 
universal, visando preservar direitos basilares, como o direito à vida, 
à igualdade, à liberdade, à dignidade, à proteção do arbítrio e às 
ingerências estatais. 

A influência dos atos cometidos contra a pessoa humana, 
em virtude da Segunda Guerra Mundial, expandiu-se de maneira 
internacional, com vistas  a assegurar proteção à pessoa humana e suas 
condições de vida digna. Conforme advoga Flávia Piovesan (2013), em 
termos históricos, o movimento de expansão internacional dos direitos 
humanos é muito recente. Logo, sobre os Direitos Humanos, é possível 
dizer que sua proteção em âmbito internacional, “surgiu a partir do 
pós-guerra, como resposta às atrocidades cometidas pelo nazismo. 
Apresentando o Estado como grande violador de direitos humanos” 
(PIOVESAN, 2013, p.190). Esses direitos possuem, então, um 
caráter supranacional, advindos com o deslinde de guerras e consensos 
históricos, têm uma aplicação geral e difusa, à medida que transcendem 
os limites territoriais de um Estado, sendo garantidos a toda pessoa 
humana. Nas palavras de Almeida:

Direitos humanos são as ressalvas e restrições ao poder político 
ou as imposições a este, expressas em declarações, dispositivos 
legais e mecanismos privados e públicos, destinados a fazer 
respeitar e concretizar as condições de vida que possibilitam a todo 
ser humano manter e desenvolver suas qualidades peculiares de 
inteligência, dignidade e consciência, e permitir a satisfação de suas 
necessidades materiais e espirituais (ALMEIDA, 1996, p. 24).

Nesse sentido, a dessemelhança para com os Direitos 
Fundamentais emerge conforme esses aparecem como pontos de 
coincidência ou correspondência para com os Direitos Humanos, 
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porém, agora, reconhecidos dentro do ordenamento jurídico de 
uma determinada nação, no âmbito interno (OLIVEIRA; LAZARI, 
2019).  Nas lições de José Adércio Leite Sampaio, considerando que 
os Direitos Humanos são conferidos à pessoa humana, pelo fato de 
carregar consigo de forma inata, sua identidade como pessoa natural, 
pertencente à família humana, fundamentam-se justamente na própria 
natureza humana. 

Em outras palavras, tais direitos baseiam-se na pessoa com essa 
determinada condição jurídica, alicerçando-se na essência e na natureza 
intrínsecas da pessoa humana, sendo imprescritíveis, inalienáveis, 
universais, essenciais, invioláveis e assim por diante (SIQUEIRA, 2015). 
Destarte, os Direitos Fundamentais e, consequentemente, o direito à 
educação, já foram tratados em outros diplomas normativos, contudo, 
essa matéria só foi tratada com a devida seriedade com o advento da 
Constituição da República de 1988, principalmente no que se refere 
ao título dos Direitos Fundamentais e Sociais, estabelecendo seu firme 
caráter analítico, seu pluralismo e seu forte cunho programático e 
dirigente (SARLET, 2015).

3 A educação como direito fundamental 

Sabe-se que a educação é uma das premissas fundamentais para 
o exercício da cidadania e, por assim dizer, ela é um direito garantido 
e assegurado pela Carta Magna nacional, o que deve ser também 
efetivamente concretizado no cotidiano dos sujeitos sociais. 

Isso posto, além de ser garantida pela Constituição Federal (1988), 
a educação básica é também norteada e positivada pela Lei nº 9.394, 
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), bem 
como pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 
(1999) e pelo Plano Nacional de Educação (2014). Outrossim, é 
importante mencionar também o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990), o qual abarca garantias concernentes à educação.

Acerca dessas disposições elementares para o desenvolvimento 
e para a efetiva funcionalidade dos contextos educacionais no Brasil, é 
pertinente destacar o que aponta Lima (2001), a qual enfatiza que

[...] não é por acaso que os países desenvolvidos consideram o 
ensino básico como merecedor da máxima prioridade, podendo-se 
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ainda acrescentar que, à medida em que a escolaridade dos cidadãos 
toma espaço, cresce, na mesma importância, o desenvolvimento 
do país [...] (LIMA, 2001, p. 213).

Sob essas perspectivas, percebe-se que garantir o acesso à 
educação é uma prerrogativa que envolve não apenas o indivíduo e 
seu desenvolvimento particular, mas sim, a sociedade como um todo. 
Desse modo, ao serem expandidas as oportunidades para o ensino de 
qualidade, elevam-se, consequentemente, as possibilidades do progresso 
de um país, pois ele é composto por um povo plural e dotado de 
infinitas capacidades e demandas, as quais devem ser amparadas pelos 
entes governamentais e asseguradores dos direitos de cada cidadão.

 Nesse tocante, pode-se ensejar ainda que

Em termos microeconômicos, a educação permite aos indivíduos 
adquirir conhecimentos gerais e assimilar informações de modo 
mais eficiente. Trabalhadores com maior escolaridade adaptam-
se mais facilmente a novos processos de produção, têm melhor 
capacidade de comunicação, o que lhes permite cooperar com 
os colegas na solução de problemas de produção. São, por isso, 
capazes de executar tarefas mais complexas em manufatura e 
serviços, aproveitando melhor a tecnologia e tornando-se mais 
produtivos. Por tudo isso, acabam adicionando valor ao produto 
econômico do país (LIMA, 2001, p. 213).

Diante do exposto, é notório, mais uma vez, o papel essencial 
da educação para a composição do avanço nacional, tendo em vista 
as diferentes e diversas áreas beneficiadas por esse direito garantido. 
Todavia, é coerente enfatizar que apesar de toda essa importância sob 
a qual a educação está fundamentada, legal e socialmente, sabe-se que 
inúmeros são os problemas que impedem o seu aprimoramento. Além 
disso, vale mencionar, ainda, que incontáveis são os fatores tidos como 
reflexos da má educação, como por exemplo, a violência e os diversos 
outros enfrentamentos sociais.

Haja vista que a educação, como um direito fundamental, 
necessariamente deve estar atenta ao seu efetivo cumprimento como 
elemento crucial para a formação de cidadãos, assim como para o 
combate contra os inúmeros entraves que permeiam a sociedade. 
Dado isso, é preciso ter a educação e fazer com que ela seja, de fato, 
parte integrante da história dos sujeitos, uma vez que muitos apenas 
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frequentam uma instituição escolar, todavia, não são concretamente 
formados para a vida em sociedade, tendo real conhecimento a 
respeito de seus direitos e obrigações, além do acesso a uma gama 
de possibilidades, como a cultura, o lazer, a arte, o próprio saber e 
informação, bem como inúmeros outros benefícios de amplo acesso.

Sob esse viés, destaca-se a importância da educação como 
conscientizadora de pessoas, as quais atuam e tomam decisões e, por 
essa razão, necessitam de uma efetiva educação, a fim de que seus 
posicionamentos sejam pautados nos direitos e deveres concernentes 
ao seres humanos, agregando assim, toda a coletividade. Entretanto, 
deve-se recordar que a heterogeneidade é um componente social e, com 
isso, torna a educação e as diferentes formas de se educar ainda mais 
desafiadoras, posto que demanda a compreensão e o entendimento da 
pluralidade humana, ideológica e contextual.

Por fim, merece destaque a liberdade e o seu papel essencial 
para os sujeitos, sendo esta embasada na educação. Destarte, conforme 
explicitado acima, o bem e o desenvolvimento da coletividade enquanto 
nação, pauta-se, além de outros fatores, na ascensão educacional e, com 
isso, a garantia da liberdade também se torna efetiva, uma vez que os 
próprios cidadãos tomam consciência do exercício e da importância 
de exercerem seus direitos e obrigações, bem como dos meandros que 
compõem o direito à liberdade.

4 Educação em Direitos Humanos e sua contribuição na formação 
humana

A criatura humana se insere em um contexto de relações 
sociais das mais diferentes naturezas, todas elas, entretanto, se dão 
sob os auspícios do poder, portanto, interpretadas como as relações 
políticas das mais variadas formas entre os seres humanos, permitindo 
compreender que toda relação humana se baseia numa relação política 
em maior ou menor grau, em uma ou outra forma de apresentação. 
No contexto de uma educação que liberta, as lições de Paulo Freire 
indicam a necessidade de constante reflexão no intuito de libertação dos 
oprimidos no seu contexto existencial em que pese o autoritarismo e a 
tendência automatizante dos modelos antidialógicos (FREIRE, 1987).

 A importância da educação em direitos humanos surge 
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justamente desse contexto. Permitindo que os atuais e futuros cidadãos 
possam experimentar e exercer sua condição de sujeitos de direitos, 
considerando que a dinâmica da vida em sociedade se funda na ideia 
de um Estado Democrático de Direito. Possibilitando, assim, que o 
indivíduo possa requerer o cumprimento de seus direitos em face da 
máquina pública, permitindo que o educando aprenda direitos basilares 
juridicamente postos e, que podem e devem ser exercidos em face da 
coletividade (e por consequência, em face do Estado).

 Faz-se necessária a compreensão de que, no contexto 
brasileiro, é possível observar, por exemplo, um determinado índice de 
desigualdade social que possibilita a presença de 16,68% da população 
da região norte e 15,60% da população da região nordeste desprotegida 
do acesso pleno ao próprio direito à alimentação, conforme estudo 
publicado em 2018 pela Revista Brasileira de Estudo Regionais e 
Urbanos, a educação em direitos humanos aparece como um dos temas 
de maior importância. A fim de que, no cenário democrático, direitos 
juridicamente assegurados possam ser exercidos por aqueles que até 
então estavam à margem do exercício de sua cidadania, direitos como 
alimentação, educação, a dignidade da pessoa humana, liberdade de 
expressão, moradia e outros. 

  As sistemáticas da ordem social e dos preceitos que nortearão 
os parâmetros da convivência estarão consignados em um diploma 
normativo posto, que em tese, representa as virtudes desse povo em 
forma de lei, a qual todos se submetem. Ocorre que este Estado só 
se tornará legitimamente democrático em sua essência, à medida em 
que haja o aproveitamento desses direitos por parte da população, a 
manutenção da instituição desses direitos e a preservação deles.  

Diferentemente de um privilégio, que aparece como uma 
situação de que apenas um restrito grupo pode fazer jus, um direito 
é aquilo que deve estar à disposição de todos, de maneira igualitária, 
a exemplo dos direitos humanos tendentes à conservação de uma 
atmosfera respeitadora de garantias mínimas à digna existência humana. 
Nesse viés, sobre o contexto democrático, Marilena Chauí ensina, in 
verbis: 

Significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e que, onde 
tais direitos não existam nem estejam garantidos, tem-se o direito 
de lutar por eles e exigi-los. É esse o cerne da democracia:  a 



  111
Educação para a Democracia

criação de direitos.  E por isso mesmo, como criação de direitos, 
está necessariamente aberta aos conflitos e às disputas.  Em outras 
palavras, a democracia é única forma política na qual o conflito é 
considerado legítimo (CHAUÍ, 2012, p.150)

Ao abordar a educação antidialógica, Freire defende que 
as práticas colocadas para os oprimidos tendem a impedir seus 
questionamentos, de modo a não transformem o mundo em que vivem, 
não o denunciem, enfim, não caminhem no rumo da humanização. O 
referido autor propõe a existência de uma liderança que dialogue com 
as massas oprimidas. Nesse sentido, a educação em direitos humanos 
enfatiza a necessidade do exercício ativo da cidadania, da tomada de 
consciência de seus direitos humanos, para que, como consequência, 
seja possível visualizar condições de requerer seu cumprimento na 
realidade material. 

Adiante, no insistente horizonte brasileiro de opressão e 
desigualdade que permanece opressor desde o início de sua formação 
colonizadora e, ao mesmo tempo, a dinâmica social ocorrer em um 
Estado de Direito, promover uma práxis libertadora significa tomar 
consciência de direitos e deveres, sobretudo, direitos os quais a tradição 
histórica demonstra uma grave inefetividade ainda em face de uma (in)
capacidade reivindicatória, que pode ser melhor elaborada pelas classes 
oprimidas ao passo que tenham em mãos o conhecimento necessário 
para problematizar, reivindicar, questionar as relações de dominação e 
opressão. 

Ainda nesse sentido, Freire afirma que “se a liderança 
revolucionária lhes negar este pensar se encontrará, preterida de pensar 
também, pelo menos de pensar certo. É que a liderança não pode 
pensar sem as massas, nem para elas, mas com elas” (FREIRE, 1987, 
p.74). Nessa direção, Vera Candau também problematiza a favor de 
uma educação em direitos humanos que vise construir “uma cidadania 
participativa, a formação de sujeitos de direito, o desenvolvimento da 
vocação humana de todas as pessoas nela implicadas” (CANDAU, 
2012, p.721).
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5 Considerações finais 

Diante das reflexões apresentadas, é possível compreender o 
cenário que fomentou a origem dos direitos humanos e fundamentais, 
visando proteger o indivíduo em face do Estado ao tornar perceptível 
que tais institutos existem em razão da pessoa humana, com o objetivo 
de preservar a existência digna às pessoas. A educação também 
emerge como um direito fundamental, em que o ser humano adquira 
conhecimentos científicos acerca do mundo, de modo a desenvolver 
suas habilidades e se posicionar em sociedade. 

Com efeito, o exercício da cidadania sob as bases da educação 
deve ser uma garantia constantemente almejada e exercida pelos sujeitos 
sociais, os quais necessitam ter em vista o bem comum e a consciência 
de suas prerrogativas e obrigações. Ademais, reitera-se a importância 
da conscientização e da formação humana, com base nos contextos 
educacionais e nas características múltiplas e peculiares que permeiam 
a sociedade, a fim de que os posicionamentos de cada pessoa sejam 
educacionalmente fundamentados.

Desse modo, o direito fundamental à educação, aliado aos 
conhecimentos sobre os direitos humanos e fundamentais, assegura, 
àquele que detém esses saberes, a possibilidade de exigi-los socialmente 
e perante o Estado, bem como os modos de provocar a máquina pública 
no que se refere ao descumprimento desses institutos. 

Pode-se inferir, com isso, que promover uma educação reflexiva 
e libertadora atrelada ao fato de conhecer tais diplomas normativos é, ao 
mesmo tempo, adquirir um saber que emancipa, capaz de permitir ao 
indivíduo que questione a realidade em que vive, pondere sobre direitos 
básicos juridicamente postos e os concretize no meio em que vive. 
Assim, a questão da efetividade dos direitos humanos e fundamentais 
e dos direitos sociais, por exemplo, emerge como uma problemática 
contemporânea em face da inefetividade desses direitos na sociedade 
brasileira, sobretudo diante do não exercício da cidadania relacionado à 
não consciência desses direitos e das formas de exercê-los.
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1 Introdução

A calamidade pública enfrentada pelo Brasil em decorrência 
da pandemia causada pela COVID-19 tem refletido de 

maneira significativa na pauta de deliberações do Congresso Nacional.
A grave situação de saúde pública afetou diretamente o 
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no requerimento parlamentar de tramitação em regime de urgência 
do Projeto de Lei 2.401/2019, que dispõe sobre o ensino domiciliar 
(homeschooling).

Diante disso, pretende-se, de forma sucinta, discorrer sobre o 
direito à educação no Brasil e a possibilidade ou não de sua efetivação 
por meio do ensino domiciliar, levando em consideração a decisão do 
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 888.815/RS 
e os projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional sobre o referido 
tema.
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2 O Direito à educação no ordenamento jurídico brasileiro e o 
homeschooling

Instituído no artigo 6º da Constituição da República, o 
direito à educação compõe o rol dos direitos sociais fundamentais, 
cuja efetivação exige do Estado, na maioria das vezes, uma prestação 
positiva, mediante a execução de políticas públicas “destinadas a reduzir 
as desigualdades sociais existentes e a garantir uma existência humana 
digna”. (NOVELINO, 2017, p. 479.).

O direito à educação - assim como o direito à saúde, à alimentação, 
ao vestuário, ao abrigo e ao acesso à justiça - integra o chamado mínimo 
existencial, que se refere a um conjunto de bens e utilidades básicas 
imprescindíveis a uma vida humana digna; traduzindo-se, pois, como 
corolário direto do princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante disso, “não pode o Estado negar a prestação de direitos 
sociais mínimos, nem mesmo sob o fundamento de falta de recursos 
financeiros, porque a garantia do mínimo existencial atua como um 
limite ao princípio da reserva do possível” (PAULO; ALEXANDRINO, 
2017, p. 245).

Ressalta-se, no entanto, que o direito social à educação não 
é uma obrigação imposta exclusivamente ao Estado, pois a própria 
Constituição da República dispõe que o referido direito fundamental é 
um direito de todos e um dever do Estado e da família. Nesse sentido, 
o artigo 205 da nossa Carta Cidadã:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

Diante da solidariedade estabelecida pela Constituição da 
República entre o Estado e a família na responsabilidade pela garantia 
da educação, é cabível a discussão a respeito da liberdade ou não que a 
família tem na condução da aprendizagem e educação dos filhos.

O artigo 206 da Constituição da República (BRASIL, 1988) 
dispõe sobre os princípios que conduzem o ensino no Brasil, sendo 
importante ressaltar os seguintes: a liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (inciso II); o 
pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de 
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instituições públicas e privadas de ensino (inciso III); e a garantia de 
padrão de qualidade (inciso VII).

A liberdade de ensino prevista no inciso II do supracitado artigo 
é um dos fundamentos para a defesa do denominado homeschooling ou 
ensino domiciliar. Para os defensores da prática da educação familiar, 
a obrigatoriedade de matrícula escolar fere o mencionado dispositivo 
legal, tolhendo o direito de aprender e ensinar” (BARBOZA; KNIHS, 
2017).

Em contrapartida, os defensores do ensino escolar e da vedação 
ao homeschooling se apoiam no artigo 208, inciso I, da Constituição da 
República e defendem que é obrigatória a matrícula em escola a partir 
dos 4 anos de idade até os 17 anos.

No entanto, de acordo com a corrente que apregoa a possibilidade 
do ensino domiciliar, o artigo 208 faz referência à educação obrigatória 
e não à escolarização obrigatória. Assim, destaca-se o disposto no artigo 
208 da Constituição da República:

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:

I. educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria 
(BRASIL, 1988).

Além disso, o artigo 229 da Carta Cidadã prevê a obrigatoriedade 
dos pais quanto à educação dos filhos menores, sem fazer qualquer 
referência à escolarização ou obrigatoriedade de frequência e matrícula 
em instituição oficial de ensino.

Em relação às normas infraconstitucionais que dispõem sobre o 
direito à educação, é possível mencionar a lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), a lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), o Código Penal e o Código Civil. Todos esses diplomas 
legais dão margem a interpretações divergentes e provocam discussões a 
respeito da possibilidade ou não da prática do homeschooling.

O artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê 
o dever do Estado de oferecer educação básica obrigatória dos 4 aos 
17 anos de idade. A referência à educação obrigatória não equivale à 
obrigatoriedade de matrícula em escola.
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Já o artigo 6º da mesma lei dispõe sobre o dever dos pais ou 
responsáveis na realização de matrícula das crianças na educação 
básica a partir dos 4 anos de idade. Mas “o texto legal não revela a 
obrigatoriedade de matrícula e nem proíbe a falta de matrícula em 
escola, já que o que se pretende é a educação básica e não a escolarização 
básica”. (BARBOZA; KNIHS, 2017, p.11).

Em relação ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
o artigo 55 prevê que “os pais ou responsável tem a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 
1990). No entanto, para os estudiosos defensores do ensino domiciliar, 
tal dispositivo legal não deve ser interpretado isoladamente.

Segundo dispõe o artigo 6º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a interpretação deste diploma legal deve ser feita com base 
nos fins sociais a que a lei se dirige, nas exigências do bem comum, 
nos direitos e deveres individuais e coletivos e na condição peculiar da 
criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Isso quer 
dizer que a doutrina da proteção integral protege o melhor interesse do 
menor e qualquer norma que venha de encontro a esse interesse deixa 
de ser obrigatória. Dessa forma, a matrícula somente é obrigatória caso 
os genitores ou responsáveis não possuam ou não queiram prover a 
educação domiciliar (AGUIAR, 2011).

O Código Penal, no artigo 246, pune com detenção e multa 
aquele que, sem justa causa, deixa de prover a instrução primária 
do filho em idade escolar (BRASIL, 1940). Mas para o Ministro do 
Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, não há tipicidade no 
caso em que os pais optam pelo ensino domiciliar, tendo em vista que o 
que ocorre nesse caso é apenas uma instrução diferente da modalidade 
escolar (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018).

Barboza e Knihs vão mais além, interpretando o dispositivo 
penal à luz da Constituição de 1937:

Mais uma vez, parece que a lei é implacável quanto a 
obrigatoriedade da matrícula escolar. Entretanto, é interessante 
aliar esse dispositivo ao artigo 125 da CF/37, vigente à época 
da redação do dispositivo penal: “A educação integral da prole 
é o primeiro dever e o direito natural dos pais. O Estado não 
será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal ou 
subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e 
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lacunas da educação particular.”. Veja-se que a interpretação dos 
dispositivos dá azo ao entendimento de que o Estado é um auxiliar 
dos pais na educação, havendo abandono intelectual apenas se os 
pais não proverem essa educação, e não apenas pela mera falta da 
matrícula escolar. (BARBOZA, KNIHS, 2017, p. 12).

Por fim, o Código Civil estabelece no artigo 1.634 que compete 
aos pais dirigir a criação e educação dos filhos menores (BRASIL, 2002). 
Mais uma vez, faz-se referência à educação e não à obrigatoriedade de 
escolarização.

Denota-se que o direito à educação está assegurado não só 
na Constituição da República Federativa do Brasil, mas também em 
legislações esparsas que propõem diversas interpretações.

Assim, diante da falta de consenso quanto à abrangência 
do direito fundamental e social à educação, bem como quanto à 
possibilidade ou não da prática do ensino domiciliar para a efetivação 
deste direito social, a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal e 
ganhou repercussão geral.

3 O homeschooling na visão do Supremo Tribunal Federal

O denominado homeschooling, educação domiciliar ou ensino 
doméstico trata-se da prática de educar os filhos em âmbito domiciliar, 
sem matriculá-los em instituição pública ou privada de ensino. Nesta 
modalidade de ensino, os pais ou responsáveis assumem o comando 
na educação e escolarização formal dos filhos, deixando, portanto, de 
delegá-las às instituições formais de educação. Nesse caso, as aulas serão 
ministradas pelos próprios pais, responsáveis ou professores particulares 
por eles contratados.

Importante registrar que o homeschooling não nega a 
importância da escola, da grade curricular e do ensino formal, mas tão 
somente garante a liberdade dos pais ou responsáveis na condução da 
aprendizagem e ensino de seus filhos.

Neste ponto, portanto, difere-se do unschooling, que nega a 
relevância da instituição escolar e as suas formalidades, deixando a 
criança livre para dirigir o seu próprio aprendizado.

Alguns dos motivos que levam os pais a optarem pela educação 
domiciliar (homeschooling) são: “a baixa qualidade do ensino oferecido 
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pelas instituições escolares, o alto índice de violência no âmbito escolar, 
questões religiosas e divergências ideológicas”. (BARBOZA; KNIHS, 
2017, p. 3).

Não obstante as variadas razões que justificam o ensino domiciliar, 
fato é que este sistema de ensino ainda não foi regulamentado no Brasil 
e a sua prática é adotada por diversas famílias de maneira clandestina e 
informal.

No Município de Canela/RS, os genitores de uma menor 
interpuseram Mandado de Segurança contra ato da Secretária Municipal 
de Educação, que havia negado aos pais o pedido de utilização do 
denominado sistema de ensino domiciliar, sem frequência formal da 
menor à escola (RIO GRANDE DO SUL, 2013).

O caso chegou até o Supremo Tribunal Federal através do Recurso 
Extraordinário nº. 888.815/RS, sendo reconhecida a repercussão geral 
da matéria por maioria de votos (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
2018).

No acórdão, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso destacou 
em seu voto o crescimento da prática da educação doméstica familiar 
no mundo todo, especialmente nos países desenvolvidos, e apontou o 
destaque desses países no ranking da educação.

No Brasil, embora ainda não existam estatísticas oficiais, a 
Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED) estima que 
cerca de 7.500 famílias adotam esse método pedagógico de educação 
dos seus filhos (ANED, 2020).

Conforme já exposto, a educação no Brasil é direito social 
fundamental, sendo o Estado e a família solidariamente responsáveis 
pela sua efetivação.

A Constituição da República, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDBE), bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente 
fazem referência à escolarização formal por meio de instituição de 
ensino. Todavia, conforme destacado pelo Ministro Barroso, as regras 
que dispõem sobre a obrigatoriedade de matrícula e frequência escolar 
são aplicáveis àqueles que optam pela modalidade tradicional de ensino, 
já que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação cuida da educação escolar; 
não excluindo, portanto, outros mecanismos ou outras escolhas por 
parte dos pais (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018).
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Com base no artigo 229 da Constituição da República, Barroso 
ressaltou o dever dos pais quanto à educação dos filhos e entendeu 
que não há proibição constitucional para a adoção do homeschooling. 
Ademais, salientou que, além de o ensino domiciliar não ser vedado 
pela Constituição brasileira, ele é expressamente ressalvado por atos 
internacionais relevantes, como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018).

Assim, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso votou 
pelo provimento do Recurso Extraordinário, entendendo pela 
constitucionalidade do ensino domiciliar e fixando alguns parâmetros 
para a prática desta modalidade de educação até que seja editada 
legislação específica. 

Entretanto, a maioria dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal votou pelo não provimento do recurso, sendo que o primeiro 
voto contrário foi o do Ministro Alexandre de Moraes.

O Ministro Alexandre de Moraes entendeu que a Constituição 
da República não veda expressamente e nem implicitamente o ensino 
domiciliar no Brasil; e que não se pode afastar a família da formação 
educacional das crianças, jovens e adolescentes. Ressaltou, porém, que 
a Constituição proíbe qualquer modalidade de homeschooling que não 
observe a solidariedade entre família e Estado, a fixação do núcleo básico 
de ensino e as previsões impostas diretamente pelo texto constitucional. 
Nesse sentido, destacou:

As espécies de unschooling radical (desescolarização radical), 
unschooling moderado (desescolarização moderada) e homeschooling 
puro, em qualquer de suas variações, serão inconstitucionais, pois 
negam a possibilidade de participação estatal solidária, inclusive 
na fixação de um núcleo básico de fiscalização e avaliações (STF, 
RE 888.815/RS, 12/09/2018, p. 69).

De outro lado, segundo o Ministro Alexandre de Moraes, 
a Constituição da República não proíbe o homeschooling no modelo 
utilitarista ou por conveniência circunstancial, segundo o qual é 
considerada a questão geográfica, religiosa, de bullying, de drogas nas 
escolas, de violência etc.

Apesar de o homeschooling utilitarista ou por conveniência 
circunstancial não ser vedado pela Carta Cidadã, a tese fixada pelo 
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Ministro Alexandre de Moraes estabeleceu que não existe direito 
público subjetivo ao ensino domiciliar, já que não existe previsão 
constitucional expressa, necessitando, pois, de regulamentação pelo 
Congresso Nacional, por meio de lei federal (SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, 2018).

O terceiro voto foi proferido pelo Ministro Edson Fachin 
que acompanhou parcialmente o Relator e votou pelo provimento 
parcial do recurso, reconhecendo a constitucionalidade do direito 
à liberdade de educação no recesso do lar. No entanto, em relação à 
fixação de parâmetros para o exercício de tal direito, apenas lançou um 
apelo ao legislador para disciplinar a forma de execução e fiscalização 
do homeschooling no prazo de um ano (SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, 2018).

A Ministra Rosa Weber seguiu o voto do Ministro Alexandre de 
Moraes, negando provimento ao recurso e dispondo, contrariamente 
ao Relator, que a regulamentação do direito à educação domiciliar 
não é tarefa do Poder Judiciário, mas sim do Congresso Nacional 
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018).

O Ministro Luiz Fux também entendeu pelo desprovimento do 
recurso extraordinário. Todavia, entendeu pela inconstitucionalidade do 
ensino domiciliar, ao argumento de que a obrigatoriedade de matrícula 
e frequência à escola está expressamente prevista no art. 208, §3º da 
Constituição Federal (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018).

Também negou provimento ao recurso e entendeu pela 
inconstitucionalidade do homeschooling o Ministro Ricardo 
Lewandowski, porque, segundo ele, o ensino domiciliar não é meio 
lícito para o cumprimento do dever de prover a educação (SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, 2018).

Em seguida, o Ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto 
do Ministro Alexandre de Moraes, entendendo pela inexistência de 
direito líquido e certo ao ensino domiciliar e, por conseguinte, pelo 
desprovimento do recurso. 

Os Ministros que votaram por último, Marco Aurélio, Dias 
Toffoli e Carmem Lúcia, também concluíram pelo desprovimento 
do recurso, acompanhando o voto do Ministro Alexandre de Moraes, 
sendo que o primeiro destacou que a flexibilização da exigência de 
matrícula em escola não compete ao Poder Judiciário (SUPREMO 
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TRIBUNAL FEDERAL, 2018).
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a 

Constituição da República não veda de forma absoluta o ensino 
domiciliar, sendo possível a sua criação por meio de lei federal, editada 
pelo Congresso Nacional. Assim, fixou a tese de que não existe direito 
público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, 
inexistente na legislação brasileira.

4 As tentativas de regulamentação do homeschooling no Congresso 
Nacional

Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, o ensino 
domiciliar (homeschooling) não está vedado na Constituição, porém 
a sua prática exige regulamentação prévia, por meio de lei federal. 
Portanto, resta ao Congresso Nacional apreciar os vários projetos de lei 
em trâmite apresentados sobre o tema e regulamentar esta modalidade 
de ensino.

O primeiro Projeto de Lei sobre o ensino domiciliar (PL 
4.657/94) foi apresentado em 1.994 pelo Deputado Federal João 
Teixeira, do Partido Liberal/MT. O seu trâmite não foi concluído 
durante a legislatura e, por isso, foi arquivado (BRASIL, 1994).

Tanto o Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(Res. 17/1989) quanto o Regimento Interno do Senado Federal 
(Res. 93/1970) propõem como regra geral, nos artigos 105 e 332, 
respectivamente, o arquivamento, ao final da legislatura, dos projetos 
de lei em trâmite.

O supracitado PL 4.657/94 visava regulamentar o ensino 
domiciliar de 1º grau, atual ensino fundamental, propondo que o 
aluno em homeschooling se submetesse a avaliações semestrais e a um 
teste ao final do ano letivo para verificar a sua capacidade para avançar 
para a próxima série.

Após o arquivamento deste projeto de lei, nova proposta de 
regulamentação do homeschooling foi apresentada apenas em 2.001 
(PL 6001/2001) pelo deputado Ricardo Izar, do PTB-SP (Partido 
Trabalhista Brasileiro). Neste projeto de lei, a responsabilidade pelo 
ensino domiciliar seria exclusivamente dos pais, que não poderiam 
delegar a terceiros. Todavia, este projeto também foi arquivado ao final 
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da legislatura.
De 2001 a 2019 foram propostos vários projetos de lei 

relacionados ao ensino domiciliar, sendo a maioria deles apresentados 
na Câmara dos Deputados. Foi apresentada, inclusive, uma proposta 
de emenda à Constituição (PEC 444/2009), além de dois projetos 
de lei apresentados no Senado Federal (PL 490/2017 e 28/2018). No 
entanto, a maioria das propostas foi arquivada, ora pela rejeição, ora 
pelo fim da legislatura em que foram apresentadas.

Ressalta-se, dentre todos os Projetos de Lei apresentados, o PL 
3.179/2012 de autoria do Deputado Federal Lincoln Portela, filiado ao 
Partido Liberal/MG. A proposta apresentada em 2012 foi arquivada ao 
final da legislatura, mas com a reeleição do deputado o projeto de lei 
foi desarquivado e, atualmente, se encontra em trâmite na Câmara dos 
Deputados (GAZETA, 2020). 

Apensos ao PL 3.179/2012 se encontram mais sete projetos de 
lei com o mesmo objeto, sendo que um deles, o PL 2.401/2019, é de 
autoria do próprio Poder Executivo.

No dia 28 de julho de 2020, o PL 2.401/2019 ganhou destaque 
com o requerimento do Deputado Federal Vitor Hugo, do Partido 
Social Liberal/GO, para a tramitação da proposta em regime de 
urgência (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020).

O Deputado Vitor Hugo é líder do Governo na Câmara dos 
Deputados e tem a prerrogativa, segundo o artigo 155 da Resolução nº 
17/1989, de requerer a tramitação em regime de urgência de projeto de 
lei que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse nacional.

O PL 2.401/2019 dispõe sobre o exercício do direito à educação 
domiciliar, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecendo condições para 
que as famílias possam, regularmente, exercer sua liberdade de opção 
por essa modalidade de ensino.

O texto da proposta legislativa levou em conta as principais 
discussões realizadas no âmbito do Congresso Nacional, bem como 
o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre questões 
importantes relacionadas ao tema, nos termos do acórdão proferido 
nos autos do Recurso Extraordinário nº 888.815-RS (BRASIL, 2019).

Dentre as proposições, ressalta-se o dever dos pais ou responsáveis 
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em matricular a criança na educação básica a partir dos quatro anos 
de idade ou declarar a opção pelo ensino domiciliar (art. 2º, §2º, PL 
2.401/2019). Nesse sentido, o texto da proposta legislativa prevê a plena 
liberdade dos pais ou responsáveis para escolher a educação escolar ou 
a educação domiciliar, devendo, ainda, assegurar a convivência familiar 
e comunitária.

Segundo a mencionada proposta, o estudante em ensino 
domiciliar será submetido a avaliação anual, sob gestão do Ministério 
da Educação, para fins de certificação de aprendizagem.

Além disso, é vedada a prática da educação domiciliar nas 
hipóteses em que o genitor ou responsável direto estiver cumprindo 
penas por crimes previstos no ECA (Lei 8.069/90), na Lei nº 11.340/90, 
no Código Penal (especificamente os crimes contra a dignidade sexual), 
na Lei nº 11.343/2006 e na Lei nº 8.072/90.

A matéria relacionada ao homeschooling, que há 26 anos faz parte 
de propostas legislativas no Congresso Nacional, ganhou importância 
no atual governo, principalmente diante do cenário de calamidade 
pública provocado pela pandemia da COVID-19, que suspendeu as 
aulas escolares em regime presencial.

Ademais, “diante do volume de propostas, da frequência 
crescente com que foram apresentadas e da conscientização dos 
parlamentares sobre a injusta perseguição contra famílias educadoras, 
pode-se dizer, com tranquilidade, que nunca houve momento mais 
propício e maduro para a aprovação de uma lei do homeschooling como 
agora” (GAZETA, 2020).

Portanto, o requerimento para que o PL 2.401/19 tramite 
em regime de urgência leva em consideração a relevância da matéria, 
reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao admitir a 
repercussão geral do assunto no Recurso Extraordinário nº 888.815-
RS, bem como a urgência para proporcionar segurança jurídica 
na condução dos casos de famílias que praticam o homeschooling de 
maneira informal.
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5 Considerações finais

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que 
a Constituição da República não veda o ensino domiciliar, mas também 
não regulamenta o seu exercício, recaiu sobre o Congresso Nacional a 
necessidade de debater o tema e regulamentar o homeschooling.

Com base nisto, e também considerando o atual cenário de 
calamidade pública enfrentado pelo país, o PL 2.401/2019, que dispõe 
sobre o ensino domiciliar, ganhou destaque no âmbito legislativo e, 
agora, tem a possibilidade de ter o seu trâmite abreviado no Congresso 
Nacional, diante do requerimento para a sua inclusão no regime de 
urgência.

Fato é que a existência de inúmeras famílias praticantes do 
ensino domiciliar no Brasil, especialmente aquelas que por questões 
geográficas não têm condições de matricular o filho na escola, exige 
do Estado uma ação positiva, por meio do Congresso Nacional, para 
regulamentar a matéria e proporcionar segurança jurídica na condução 
dos casos de práticas informais do ensino domiciliar.

Assim, a educação, direito social de caráter fundamental 
assegurado pela Constituição da República, exige do Poder Público 
ações positivas que viabilizem a máxima efetividade deste direito. 
Enquanto não sobrevier lei estabelecendo normas para a prática do 
homeschooling, fica vedado o seu exercício.
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1 Introdução

O presente capítulo busca de forma sintetizada abordar os 
momentos históricos que marcaram a busca pelo direito à 

educação de todos os cidadãos brasileiros.   
Há grandes instituições de ensino situadas em todo o país com 

pesquisadores dedicados a analisarem as documentações existentes e 
pertinentes ao tema, sendo um amplo campo de estudos e pesquisas.  
O direito à educação passou por diversos períodos históricos, que 
merecem ser analisados e estudados.  

A educação é um direito do cidadão e dever do Estado. 
Atualmente, não existe país que não garanta o direito à educação “o 
acesso, permanência e sucesso de seus cidadãos à educação escolar 
básica”. É através do ensino que qualificamos pessoas para o mercado 
de trabalho, é por meio do ensino que diminui a criminalidade e a 
pobreza. (CURY, 2007, p. 484) Contudo, nem sempre a educação 
foi garantida para toda a população, havendo, certamente, grande 
desigualdade de classes sociais. 

Ao longo deste artigo, propõe-se abordar o período histórico do 
direito à educação até os tempos atuais no Brasil.
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2 Direito à educação

Em 1824, com a Constituição Imperial surgiu a necessidade da 
educação primária gratuita destinada a todos os cidadãos. Nesta época, 
não se via a educação como um direito e tão pouco a sua obrigatoriedade. 
A educação estaria pautada aos jesuítas que ministravam o ensino 
religioso, “esse contexto que só vai se modificar quando o Marquês 
de Pombal expulsa os jesuítas e implementa a reforma educacional 
conhecida como Reforma Pombalina. A Reforma Pombalina retira a 
educação das mãos da igreja e a transfere para o Estado.” (JAKIMIU, 
2020, p. 60) 

No ano de 1834 surgiram os estabelecimentos destinados à 
educação que eram regidos pelas províncias. A educação era gratuita, 
desde que os pais matriculassem seus filhos e que eles mantivessem 
frequência mínima a escola durante todo o processo de alfabetização. 
O direito à educação se tornou obrigatório dentro da faixa etária de 
sete aos quatorze anos. Ao se tornar obrigatório o direito à educação, a 
província de Minas Gerias editou a lei nº 13 de 28 de março de 1835, 
onde determinava que os pais que não matriculassem os filhos na faixa 
etária de alfabetização, receberiam multa, e afim de controlar os alunos 
matriculados, existiam juízes de paz em cada localidade onde faziam 
controle dos alunos. (HORTA, 1998)

Desta forma, a educação passou por grandes transformações e 
sem sombra de dúvidas teve grande influência da igreja, para a formação 
e qualificação dos docentes, e consequentemente o avanço ao direito à 
educação, para tal entendimento corrobora Bobbio (2004, p. 28):

O que nós chamamos de “consciência moral”, sobretudo em 
função da grande (para não dizer exclusiva) influência que 
teve a educação cristã na formação do homem europeu, é algo 
relacionado com a formação e o crescimento da consciência do 
estado de sofrimento, de indigência, de penúria, de miséria, ou, 
mais geralmente, de infelicidade, em que se encontra o homem 
no mundo, bem como ao sentimento da insuportabilidade de tal 
estado. (BOBBIO, 2004, p. 28).

A educação se tornou obrigatória a todos, e para aqueles pais 
que se opunham a encaminharem seus filhos às escolas, eram punidos 
com multas, assim alunos de sete a quatorze anos foram alfabetizados, 
vejamos:
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Cinco anos depois, o decreto de 19 de abril de 1879, que reforma 
o ensino primário e secundário do Município do Rio de Janeiro 
e o ensino superior no Império declarava, pelo seu art. 1º, estas 
diversas categorias de ensino inteiramente livres, salvo a inspeção 
da autoridade sobre moralidade e higiene. O decreto tornava a 
instrução obrigatória para as crianças de ambos os sexos, abaixo 
de quatorze anos. Entretanto, a medida atingia apenas os meninos 
situados em um raio de quilômetro e meio em torno de uma 
escola pública e as meninas dentro do raio de um quilômetro. 
Multas de 20 a 100 mil réis ficavam estabelecidas contra os 
pais que não enviassem seus filhos às escolas. Sob a inspeção do 
Conselho Diretor da Instrução Pública, dever-se-iam fornecer 
roupas às crianças pobres. (HORTA, 1998, p. 12)

Em meados do ano de 1891, os estados tiveram que assumir a 
obrigatoriedade do ensino básico. Contudo, os estados não eram capazes 
de assumirem financeiramente o ônus de expansão da educação, sendo 
assim destinado a Constituição Estadual de cada estado no início da 
República, o qual foi destinado a uma tarefa pública e não obrigatória, 
exceto para os estados de São Paulo, Santa Catara, Mato Grosso e Minas 
Gerais. (HORTA, 1998)

As penalidades “multas” citadas acima foram incluídas no 
Código Penal de 1940 como crime de abandono intelectual, onde os 
pais deixam de “prover à instrução primária de filho em idade escolar”, 
estará sujeito a detenção de quinze dias a um mês ou multa. (BRASIL, 
1940, art. 246)

O Manifesto dos Pioneiros de 1932, previa, em síntese, que 
(...) “educação é um princípio igualitário que torna a educação, em 
qualquer dos seus graus, acessível não a uma minoria, por um privilégio 
econômico, mas a todos os cidadãos” (...). Segundo os autores 
Martineli e Moreira (2016, p. 169) o direito à educação no Brasil foi 
fundamental para a formação da cultura e principalmente do avanço de 
um ensino democratizado, que foram “impulsionados pelo Manifesto 
dos Pioneiros da Educação de 1932”.   Assim, com a Constituição de 
1934 a gratuidade e obrigação do direito à educação tomou forma. 
Surgiram princípios que foram apresentados pela Associação Brasileira 
de Educação, e acrescentados na referida Constituição. (HORTA, 
1998, p. 16)

A Constituição de 1934 consagrou em seu texto que “a 
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educação deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos”, a 
obrigatoriedade se tornou um princípio. Contudo, o direito à educação 
não foi integrado ao direito público subjetivo. No ano de 1946, adveio 
uma nova Constituição, a qual incorporou a obrigatoriedade do Estado 
em oferecer o ensino básico de educação e de forma gratuita. Em 1996 
editou a Lei de Diretrizes e Bases (lei nº 9.394, De 20 De Dezembro 
De 1996), a qual tornou obrigatória a educação escolar, sendo que no 
artigo 2º previa que “A educação é direito de todos e será dada no lar 
e na escola”,  já no artigo 3º “O direito à educação é assegurado: pela 
obrigação do poder público e pela liberdade de iniciativa particular de 
ministrarem o ensino em todos os graus, na forma da lei em vigor.”  
Somente no século XVIII que a educação foi vista como um direito 
de todos, após o “surgimento da burguesia, da filosofia racionalista e 
individualista e do Estado nacional”. (HORTA, 1998, p. 6 e 21)

O direito à educação se tornou obrigatório, e há pouco tempo 
era imposta pelo próprio indivíduo, sendo que recentemente a 
obrigatoriedade passou para o Estado, o qual se responsabilizou em 
oferecer educação gratuita e de qualidade. Para Bobbio (2004, p. 36):

Não existe atualmente nenhuma carta de direitos, para darmos 
um exemplo convincente, que não reconheça o direito à instrução, 
crescente, de resto, de sociedade para sociedade primeiro, 
elementar, depois secundária, e pouco a pouco até mesmo 
universitária. Não me consta que, nas mais conhecidas descrições 
do estado e natureza, esse direito fosse mencionado. A verdade 
é que esse direito não fora posto no estado de natureza porque 
não emergia na sociedade da época em que nasceram as doutrinas 
jusnaturalistas, quando as exigências fundamentais que partiam 
daqueles sociedades para chegarem aos poderosos da Terra eram 
principalmente exigências de liberdade e face das igrejas e dos 
Estados, e não ainda de outros bens, como o da instrução, que 
somente uma sociedade mais evoluída econômica e socialmente 
poderia expressar. 

Apesar disso, somente com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 que o direito à educação saiu da responsabilidade do 
indivíduo e passou a ser obrigação do Estado, e somente nos dias atuais 
que o Brasil conseguiu atingir “índices de escolarização obrigatória 
alcançados por muitos países europeus desde o início da segunda 
metade do século XX” (ARAÚJO, 2011, p. 289).

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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Desta forma, prevê o art. 205 da Constituição Federal de 1988 
que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988) A 
Constituição prevê em seu art. 6º que a educação é um direito social. 
“Tal efetivação abrande desde os princípios e regras da administração 
pública até as diretrizes que regem os currículos da educação escolar. 
(CURY, 2007, p. 484) Conforme delineado acima, a Constituição 
Federal prevê expressamente no art. 206 que é dever do Estado e da 
família garantir o direito à educação a todos os cidadãos, respeitando a 
igualdade entre todos. (BRASIL, 1988)

Verifica-se que o direito à educação compõe os direitos sociais, 
juntamente com outros direitos, como a vida, a liberdade, a propriedade 
privada e a segurança. O termo “igualdade” referenciado no inciso I do 
artigo 206 da CF/88, significa dizer que todos da sociedade tenham 
direitos iguais, condições de acesso à educação, devendo o conhecimento 
estar ao alcance de todos, “mesmo que a igualdade de resultados não 
possa ser assegurada a priori, seria odioso e discriminatório conferir ao 
conhecimento uma destinação social prévia.” (CURY, 2007, p. 486)

Por ser um “serviço público”, ainda que ofertado também pela 
iniciativa privada, por ser direito de todos e dever do Estado, é 
obrigação deste interferir no campo das desigualdades sociais e, 
com maior razão no caso brasileiro, no terreno das hierarquias 
sociais, como fator de redução das primeiras e eliminação das 
segundas, sem o que o exercício da cidadania ficaria prejudicado 
a priori. A função social da educação escolar pode ser vista no 
sentido de um instrumento de diminuição das discriminações. 
Por isso mesmo, vários sujeitos são chamados a trazer sua 
contribuição para este objetivo, destacando-se a função necessária 
do Estado, com a colaboração da família e da sociedade. (CURY, 
2007, p. 487).

Neste sentido, o Estado tem o dever de garantir a educação 
básica a todas crianças e adolescentes de quatro aos dezessete anos 
de idade, ofertando educação infantil às crianças de até cinco anos 
(creche e pré-escola), ensino básico na modalidade gratuita, devendo o 
estado ofertar, ainda, o ensino médio também na modalidade gratuita. 
(BRASIL, 1988).
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Com a publicação da Constituição Federal de 1988, o direito à 
educação tornou-se um direito público subjetivo, gratuito e obrigatório. 
Devendo o Poder Público ser responsabilizado sempre que não ofertar 
o ensino ou se for ofertado de forma irregular. É, ainda, atribuição da 
União aplicar anualmente no mínimo 18% e os Estados e Municípios 
25% da receita bruta de impostos na educação.  (BRASIL, 1988, art. 
208, §2º e art. 212)

Direito público subjetivo é aquele pelo qual o titular de um direito 
pode exigir direta e imediatamente do Estado o cumprimento de 
um dever e de uma obrigação. O titular deste direito é qualquer 
pessoa, de qualquer idade, que não tenha tido acesso à escolaridade 
obrigatória na idade apropriada ou não. É válida sua aplicação 
para os que, mesmo tendo tido acesso, não puderam completar o 
ensino [...] Trata-se de um direito subjetivo, ou seja, um sujeito 
é o titular de uma prerrogativa própria deste indivíduo, essencial 
para a sua personalidade e para a cidadania. E se chama direito 
público, pois, no caso, trata-se de uma regra jurídica que regula 
a competência, as obrigações e os interesses fundamentais dos 
poderes públicos, explicitando a extensão do gozo que os cidadãos 
possuem quanto aos serviços públicos. O sujeito desse dever é o 
Estado sob cuja alçada estiver situada essa etapa da escolaridade. 
(CURY, 2010, p. 21 apudJAKIMIU, 2020, p. 76). 

Em consonância com o disposto na Constituição Federal a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996, dispõe no art. 4º que é dever do Estado prestar 
serviços de educação pública, já no art. 5º preceitua que o direito à 
educação é obrigatório e é um direito público subjetivo. Podendo todo 
e qualquer cidadão, inclusive o Ministério Público, acionar o Poder 
Judiciário para garantir este direito. (BRASIL, 1996)

3 Índice de analfabetismo no Brasil

Ocorre que, mesmo diante da obrigatoriedade do direito à 
educação a todos os cidadãos, os índices de analfabetismo ainda são 
grandes, vejamos o quadro abaixo:
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Quadro 1: Porcentagem de analfabetismo nas regiões do Brasil

Região Porcentagem (%)
Norte 7,6%

Nordeste 13,9%
Sudeste 3,3%

Sul 3,3%
Centro-Oeste 4,9%

Brasil 6,6%

Fonte: IBGE – Educa jovens (2019)

Os dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE no ano de 2019, aponta que adolescentes de até 15 
anos de idade estão na estimativa de 6,6% de analfabetos que chega a 
cerca de 11 milhões de pessoas. (IBGE, 2019)

A pesquisa aponta que a taxa de analfabetismo entre homens e 
mulheres é grande, cerca de 6,9% para homens e 6,3% para mulheres. 
Outro dado triste é que 8,9% de negros e pardos são analfabetos, sendo 
3,6% de brancos. (IBGE, 2019)

Outra preocupação são os alunos que não concluem o ensino 
básico de educação, vejamos o quadro abaixo:

Quadro 2: Porcentagem de alunos que concluíram a escolaridade básica no Brasil

Escolaridade Porcentagem (%)
Educação básica obrigatória 47,4% concluíram

Ensino Fundamental 27,4% concluíram
Ensino Médio 17,4% concluíram

Fonte: IBGE – Educa jovens (2019)

Sabe-se que o acesso à educação é um direito social de todos, 
garantindo, assim, a cidadania e democracia. Sendo a população 
devidamente instruída e alfabetizada reduzirá a pobreza e a 
criminalidade. Contudo, a taxa de crianças que nunca frequentaram 
escolas ou que abandonaram também é grande, veja:
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Levando-se em consideração todo o quantitativo de jovens de 14 
a 29 anos do País, equivalente a quase 50 milhões de pessoas, 
20,2% não completaram o ensino médio, seja por terem 
abandonado a escola antes do término desta etapa, seja por nunca 
tê-la frequentado. Nesta situação, portanto, havia 10,1 milhões 
de jovens, dentre os quais, 58,3% homens e 41,7% mulheres. 
Considerando-se cor ou raça, 27,3% eram brancos e 71,7% 
pretos ou pardos. (IBGE, 2020)

Nesta esteira, o direito à educação está atrelado a dois aspectos: 
oportunidade de acesso e a possibilidade de o aluno permanecer 
matriculado e frequente à escola, a educação deve ser igualitária no 
sentido de que a “escolarização é niveladora das desigualdades” 
(ARAÚJO, 2011, p. 287)

Assim, foi sancionada a lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014 que 
determina o funcionamento do Plano Nacional de Educação – PNE, 
pelo período de 10 (dez) anos, tendo como diretrizes fundamentais a 
“erradicação do analfabetismo”, a universalização da educação, extinção 
das desigualdades, qualidade do ensino, “valorização dos profissionais 
da educação”, dentre outros. (BRASIL, 2014, art. 2º)

Araújo (2011, p.287) afirma que não se pode confundir direito 
à educação e a construção de escolas públicas, visto serem institutos 
completamente diferentes, ao passo que o direito à educação está 
relacionado tão somente a responsabilidade do Estado na “formulação 
de políticas públicas para a efetivação” do ensino e sua garantia a todos 
os cidadãos. 

Portanto, o direito à educação, diferentemente dos demais 
direitos sociais, está estreitamente vinculado à obrigatoriedade 
escolar. Isso porque, enquanto os cidadãos podem escolher 
entre fazer uso ou não dos demais direitos sociais, a educação é 
obrigatória porque se entende que as crianças não se encontram 
em condições de negociar se querem ou não recebê-la e de que 
forma. Paradoxalmente, a educação é ao mesmo um direito e 
uma obrigação. Assim, o direito de não fazer uso dos serviços 
educacionais não está colocado como possibilidade e a perspectiva 
emancipadora não está colocada como ponto de partida e, sim, 
como ponto de chegada. Daí a relação estreita entre direito 
à educação e educação obrigatória. (HORTA, 1998 apud 
ARAÚJO, 2011, p. 287)

Sabe-se que os grandes índices de analfabetismo no Brasil 
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decorrem de uma desigualdade de acesso à educação, desta forma “vencer 
a desigualdade social, ou até minimizá-la, depende fundamentalmente 
da luta pelos direitos sociais e pela conquista da hegemonia de uma 
concepção de mundo” (MELLO; MOLL, 2020, p. 8). O direito à 
educação tem ganhado força nos últimos anos, de forma a garantir a 
todos o acesso as salas de aula, a uma educação de qualidade de forma 
a diminuir a desigualdade existente entre os alunos da rede pública de 
educação e ensino particular.

Há um caminho a ser percorrido e, para isso, é necessário a 
existência de políticas públicas que recoloquem o país no rumo 
do desenvolvimento social e econômico com inclusão social e 
da educação enquanto direito, o que é uma tarefa complexa que 
requer a emancipação do povo oprimido. E neste sentido, Freire 
(1984, p. 89) adverte: "seria uma atitude muito ingênua esperar 
que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação 
que permitisse às classes dominadas perceber as injustiças sociais 
de forma crítica [...]. (MELLO; MOLL, 2020, p. 8) 

Assim, todos têm direito a ter uma educação de qualidade e 
gratuita, devendo ela ser ofertada pelo Estado, garantindo, assim, 
a igualdade. Visto que a educação não pode ser uma barreira para a 
desigualdade, bem como causar privilégios para os mais favorecidos, 
“as novas gerações não podem se ver privadas, sob pena de a educação 
escolar, ao invés de ser um instrumento de igualdade social e de 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, tornar-
se fonte de novos e odiosos privilégios.” (ARAÚJO, 2011, p. 487)

4 Conclusão

Ao longo deste capítulo delineamos os momentos históricos 
mais importantes para a educação e o direito à educação.  Conforme 
salientado, não se buscou esgotar a temática. 

Viu-se que a educação passou por diversos períodos históricos, 
tendo ela iniciado no ano de 1824, com a educação direcionada pelos 
jesuítas em igrejas por meio do ensino religioso. Com a Constituição 
de 1934 a gratuidade e obrigação do direito à educação ganhou forças, 
mas tão somente com a publicação da Constituição Federal de 1988 
que o direito à educação se tornou um direito público subjetivo.

 Contudo, mesmo a educação sendo um direito garantido no 
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texto constitucional, bem como estando no rol de direitos sociais do 
cidadão, ainda estamos diante de grandes índices de analfabetismo 
em diversas regiões do Brasil, muitas crianças e adolescentes se quer 
conseguem concluir o ensino básico de educação, e são minoria que 
conseguem ingressar em um curso superior de educação. Este cenário 
precisa mudar. 
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REINVENÇÃO DA SOCIEDADE: DEMOCRACIA, 
EDUCAÇÃO E PAULO FREIRE

Priscilla Bibiano1

1 Introdução

Imaginem uma sociedade que tenha por fundamentos a 
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, 

o pluralismo político; na qual, todo o poder emana do povo. Nesta 
sociedade, os objetivos fundamentais visam a construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas 
de discriminação. Nela, o Estado é democrático e destinado a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica 
das controvérsias. Viver num lugar assim é o sonho de todo cidadão.

Pois é! Sabia que este local existe? Nele, todas as pessoas têm igual 
direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, 
lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância 
e assistência aos desamparados. E existe faz tempo... É primavera de 
1988, e é Brasil. Cenário de um sonho assegurado pela Constituição 
Federal (1988) a todos os cidadãos do país. Entretanto, o que vemos 
e vivemos hoje são direitos negados, oportunidades crescentemente 
inacessíveis, exclusão social cada vez mais evidente, marginalidade(s) 
em ascensão, aumento da violência, miséria material, desumanização 

1 Mestra em Educação pela Universidade Federal de Lavras/UFLA. Aluna ouvinte do 
Programa de Pós-graduação Strictu Senso em Educação da UNICAMP. Graduada em 
Pedagogia, especialista em Gestão Educacional pela PUC/RS e em Design Instrucional 
para EaD Virtual pela Universidade Federal de Itajubá/UNIFEI/MG. Tem experiência na 
área de Educação, com ênfase em Educação Popular e Pedagogia Social. Foi Coordenadora 
Municipal de Educação Social, na Prefeitura Municipal de Varginha/MG, coordenadora 
pedagógica e educadora social do Instituto dos Irmãos Maristas. Atualmente é supervisora 
pedagógica Secretaria Municipal de Educação de Varginha/MG. E-mail: pbibiano@gmail.
com
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de todas as formas, descrença na política enquanto gestão da pólis. 
Mito da meritocracia. Perpetuação da desigualdade social. Em um país 
profundamente estigmatizado pelas muitas e múltiplas desigualdades, 
o sonho coletivo de um novo projeto societal é viável? Como torná-lo 
real? 

2 Desigualdade social e democracia

A desigualdade social é um ciclo vicioso no qual há desequilíbrio 
das condições de vida entre os cidadãos, disparidades que privilegiam 
ou limitam determinados grupos sociais. Instaura-se a partir da 
concentração de poder (político, econômico, cultural) de uma classe 
social sobre outra, desprivilegiada desse poder. Um problema histórico, 
estrutural e muito complexo que tem como principais causas:

- Heranças de uma estrutura colonial hierárquica, centralizada 
e discriminatória, implantada sem o desejo de aquinhoar riquezas ou 
outorgar direitos políticos aos nativos;

- Divisão desigual de terras, concentrando grandes territórios 
nas mãos de poucos;

- Lógica capitalista do acúmulo de bens e meritocracia;
- Falta de investimento em saúde, educação, segurança pública, 

cultura, assistência social – gerando dificuldade de acesso a serviços 
básicos;

- Desigualdade da qualidade da educação, de acordo com as 
classes sociais;

- Diferenças salariais e de oportunidades de emprego, de acordo 
com raça e gênero;

- Má distribuição de renda e concentração de poder;
- Política fiscal injusta;
- Má administração de recursos públicos, incluindo a recorrente 

corrupção.
Existem variadas maneiras de se calcular a desigualdade 

socioeconômica de uma nação. Temos o cálculo via renda per 
capita, na qual a junção de todos os salários é dividida pelo número 
de habitantes. Há o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
utilizado como indicador geral de qualidade de vida, levando em conta 
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fatores como expectativa de vida ao nascer e acesso à educação. Além 
desses indicadores, temos também o Índice ou Coeficiente de Gini, 
uma fórmula desenvolvida em 1912 pelo estatístico italiano Corrado 
Gini, que se tornou o principal indicador para mensurar desigualdade 
de renda. O índice varia de 0 a 1, 0 seria a condição perfeita, onde não 
existe desigualdade social e, 1, o maior índice possível de desigualdade. 
Para se ter uma noção, segundo Morais (2018) em 2016, o Brasil 
apresentou um índice de 0.5130, que o colocou como décimo país mais 
desigual do mundo. Já em 2017, embora tenha mantido a lastimável 
posição no ranking mundial, o índice de desigualdade de renda no 
Brasil apresentou um crescimento acelerado, subindo 1,64%.  

Ainda nesta contextualização, há o trabalho “A Contribuição 
dos Ricos para a Desigualdade de Renda no Brasil”, publicado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2018). Uma análise 
que utilizou o indicador J-divergência – ainda pouco difundido na 
literatura socioeconômica – que decompõe a desigualdade total entre 
as contribuições de cada faixa de renda; e que mostrou que os 10% 
mais ricos respondem por 51,5% da desigualdade total no país. Outra 
importante e considerável pesquisa é o Relatório da Desigualdade 
Mundial (ALVAREDO, 2020)2; em relação ao Brasil, ela aponta que 
27,8% da renda está nas mãos de apenas 1% da população.

Neste cenário, a utopia maior, o sonho coletivo mais evidente, 
continua sendo a vida plena, digna, justa a todas as pessoas – preconizada 
por nossa Carta Magna há mais de trinta anos.

Um desses sonhos para que lutar, sonho possível mas cuja 
concretização demanda coerência, valor, tenacidade, senso de 
justiça, força para brigar, de todas e de todos os que a ele se 
entreguem, é o sonho por um mundo menos feio, em que as 
desigualdades diminuam, em que as discriminações de raça, 
de sexo, de classe sejam sinais de vergonha e não de afirmação 

2 O Relatório da desigualdade mundial 2018 é um desdobramento do projeto World 
Inequality Database, também conhecido como WID.world, da École d’Économie 
de Paris. Ele reúne a análise e as estimativas da desigualdade de renda e de riqueza 
mundiais dos últimos 40 anos produzidas a partir dos dados e pesquisas mais recentes 
elaborados por mais de cem pesquisadores espalhados por todo o mundo. Repleto 
de gráficos e tabelas em linguagem acessível, seu objetivo é democratizar o debate 
público em torno de questões econômicas e servir de base para a elaboração de políticas 
públicas mais justas. Para tanto, lança mão de uma metodologia inovadora que garante 
maior exatidão dos dados, além da transparência dos métodos empregados.
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orgulhosa ou de lamentação puramente cavilosa. No fundo, é um 
sonho sem cuja realização a democracia de que tanto falamos, 
sobretudo hoje, é uma farsa (FREIRE, 2001, p.25).

Em um país profundamente estigmatizado pelas muitas e 
múltiplas desigualdades, cabe-nos questionar se este sonho de um novo 
projeto societal seria viável e como torná-lo real. É consenso que a 
equânime distribuição de renda seria ponto primário, imprescindível 
e prioritário. A reforma tributária é “imperiosa”; na concepção de 
Medeiros (2015), economista e sociólogo integrante do Ipea, “se 
tributa demais consumo e produção e tributa de menos a renda. Não 
é questão de aumentar ou diminuir a carga, mas redistribuir a carga 
tributária brasileira. Isso implica aumentar a tributação na renda, 
que é o que todos os países desenvolvidos fizeram”. Medeiros (2015) 
sustenta, ainda, que “a desigualdade excessiva é disfuncional para a 
democracia. Dinheiro é poder. Se o dinheiro está muito concentrado, 
a capacidade de influenciar a política é excessivamente concentrada, 
o que é ruim para a democracia”. Entendendo que a distribuição de 
renda, a tributação, estão atreladas à concentração de poder e, ambas, 
concernentes à política como governo, torna-se necessário remetermos 
ao nosso sistema político: democracia representativa.

O termo democracia tem, em sua base, duas palavras 
gregas: Demos, que significa “povo, distrito” e Kratos “Domínio, poder”, 
o que nos traz o significado de “poder do povo” ou “governo do povo”. 
Como significado temos que democracia é um regime de governo em 
que o poder de tomar importantes decisões políticas está com os 
cidadãos (direta ou indiretamente). Mas, e como realidade? O que tem 
sido viver num pretenso Estado Democrático de Direito?

Legalmente, temos que as eleições no Brasil, acontecem a cada 
quatro anos e marcam nossa forma de governo como democracia 
representativa. Infelizmente, o que temos visto, é que esta forma de 
eleição, embora democrática, não representa o povo (como traz a 
etimologia da palavra) – garantindo, quase exclusivamente, os interesses 
da parte já incluída da sociedade.

Nossa realidade política, econômica e social tem sido marcada 
pela forte exclusão social, que desconsidera e coloca à margem 
milhões de cidadãos em relação às decisões políticas do país – quadro 
agravado, ainda mais, pela manipulação da opinião pública através das 
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mídias, que alienam e homogeneízam as consciências. Decisões estas 
que, além de não representarem a vontade e necessidade da maioria, 
pauta-se por interesses partidários, que controlam os espaços políticos 
institucionalizados.

O conceito que mais se aproxima do que acreditamos, é o 
conceito geral de política apontado por Vitor Paro (2002, p. 15):

refere-se à atividade humano-social com o propósito de tornar 
possível a convivência entre grupos e pessoas, na produção da 
própria existência em sociedade. [...]. Essa convivência tanto 
pode dar-se de forma pacífica e cooperativa quanto de maneira 
conflituosa e dominadora. [...] A última forma é a que está vigente 
na sociedade capitalista em que vivemos. 

Mais do que sempre, a transformação social torna-se 
imprescindível, especialmente no concerne à superação de uma 
democracia representativa que, incoerentemente, não representa a 
todos e todas, não é legítima em sua própria função – que seria garantir 
o desenvolvimento igualitário do povo brasileiro. Então, como superar 
o modelo vigente de democracia representativa, garantindo maior 
autonomia dos povos e verdadeira representatividade dos interesses 
sociais – pressupostos elementares na reinvenção da sociedade e 
superação das desigualdades?

3 Educação, conscientização e transformação social

Anteriormente, citamos o economista e sociólogo Medeiros, 
acerca dos dados sobre a desigualdade socioeconômica. É relevante, 
também, o apontamento que ele traz ao ser questionado pela 
entrevistadora Flávia Rodrigues Marreiro (site El Pais), sobre qual rota 
a seguir; ele traz a seguinte resposta – colocando a educação como fator 
significativo:

A desigualdade brasileira não tem causa única. Não tem solução 
mágica para a desigualdade. Eu desconfiaria muito de qualquer 
solução simples. Basta aumentar impostos, basta melhorar a 
educação, basta etc. É pouco provável que uma solução isolada 
dê conta do problema da desigualdade no Brasil. Precisamos de 
reforma na arrecadação e nos gastos. Precisamos fazer isso para que 
a cada dez anos não precisemos fazer um ajuste brutal. Temos uma 
população envelhecendo, uma economia se desindustrializando, 
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estamos no meio de uma corrida educacional internacional, e 
não estamos competindo adequadamente. A educação continua 
sendo um fator importante na desigualdade. (Medeiros, 2015)

Paulo Freire também traz a educação como essencial; mas, numa 
visão diferente da de Medeiros. A visão de Freire é libertadora e não 
mercantil. Para ele (1987, p. 157), “devemos compreender de modo 
dialético a relação entre a educação sistemática e a mudança social, a 
transformação política da sociedade”. Freire (2015a, p. 157), fala de 
democracia enquanto “[...] uma criação histórica que implica decisão, 
vontade política, mobilização, organização de cada grupo cultural 
com vistas a fins comuns. [...] Que demanda uma nova ética fundada 
no respeito às diferenças”. Segundo ele (2000, p. 80), democracia 
autêntica é aquela em que o Estado, “recusando posições licenciosas 
ou autoritárias e respeitando realmente a liberdade dos cidadãos, não 
abdica de seu papel regulador das relações sociais. Intervém, portanto, 
democraticamente, enquanto responsável pelo desenvolvimento da 
solidariedade social”.

Dallari – renomado jurista brasileiro, diz que um sistema viciado 
como esse, que impede a democratização da sociedade, a implantação 
da justiça social e o respeito pela dignidade da pessoa humana só se 
mantém graças ao bloqueio da educação. Ele acrescenta ainda que:

Existe no Brasil um analfabetismo programado que é parte de 
um projeto permanente de dominação política e discriminação 
social. [...]. Utilizando coação e mistificação, os dominadores 
controlam o acesso aos serviços públicos essenciais, que, quando 
são oferecidos ao povo, aparecem como dádivas da benemerência 
dos dominadores. E assim controlam também o sistema eleitoral, 
pois a população pobre, que é maioria na região, vota nos seus 
exploradores, ou por medo de sofrer represálias e de não ter 
acesso aos serviços e empregos públicos, ou por gratidão, pois 
muitos estão convencidos de que todo serviço público é um favor 
prestado pelos políticos. (DALLARI, 1996, p. 570).

Temos, ainda, Paro (2002, p. 15) – para quem, “na perspectiva 
da transformação social, visando a uma sociedade que supere a 
dominação humana, faz-se necessária a consideração de um conceito 
de política que dê conta da nova situação posta no horizonte”; o que 
demanda uma política que se apresente como prática democrática. A 
democracia, para ele, deve ser entendida não apenas em seu sentido 



  147
Educação para a Democracia

etimológico de governo do povo, mas deve incluir todos os mecanismos, 
procedimentos, esforços e recursos – individuais e coletivos, para 
promover a convivência social pacífica e cooperativa entre sujeitos 
históricos.

Não há dúvida de que a escola, especialmente a básica, cuja 
função primordial é a universalização da cultura, tem um papel 
determinante a desempenhar, especialmente quando se pretende 
articular sua ação com a transformação social. [...]. Não há 
democracia sem verdadeiros democratas, e como estes não nascem 
prontos mas são construídos pela apropriação histórica da cultura 
proporcionada pela educação, é preciso instaurar um ensino 
fundado na aceitação mútua, em que o educando desempenha seu 
papel de educar-se como verdadeiro sujeito político, exercitando, 
na forma e no conteúdo, a relação pedagógica (democrática) 
imprescindível para a construção de uma sociedade que não seja 
fundada na dominação. (PARO, 2002, p.19)

Todos eles, cada um a seu modo, refere-se à educação como 
potencial de mudança e a democracia como fundamento de outro 
mundo a partir das relações estabelecidas pelos sujeitos tendo em vista 
a convivência social. E é nesta abordagem que trazemos a educação 
conscientizadora como proposta de reinvenção da sociedade que aí está.

Paulo Freire, na concretude de suas obras, nos inspira a refletir 
sobre a radicalidade da democracia e sua efetivação. Esta efetivação só se 
dá a partir da real participação popular que, por sua vez, é decorrente de 
processos de conscientização, percepção crítica da realidade – chamada 
por ele de leitura de mundo. “A pessoa conscientizada tem uma 
compreensão diferente da história e de seu papel nela. Recusa acomodar-
se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo” (FREIRE, 1994, p.). 
A partir do momento que os oprimidos se dão conta do processo de 
desumanização a que estão submetidos, o que acontece somente através 
de processos de conscientização, eles colocam-se em marcha na defesa 
da utopia de uma sociedade que os inclua. Tais processos não acontecem 
automaticamente, exigem um trabalho proposital de libertação, de 
criticização da consciência. E é por isso que acreditamos e militamos 
por uma educação que seja capaz de interromper as anestesias e apatias 
sociais e irromper aspirações e lutas por um mundo melhor. 

Na pedagogia freiriana, temos que a intervenção prática no 
mundo – visando à sua transformação – não pode ser tomada apenas 
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como ação individual, mas de práxis coletiva, solidária, dialógica 
e problematizadora da realidade. O que precisamos agora é nos 
reorganizarmos enquanto sociedade civil, de modo que os poderes já 
instituídos e as novas formas de poder popular sejam capazes de dialogar, 
visando ao rompimento dos hábitos do assistencialismo, acomodação 
e indiferença; promovendo, paulatinamente, uma mobilização enfática 
da sociedade frente aos problemas sociais mais difíceis. Esta mobilização 
para a transformação da política e das estruturas sociais exige diálogo, 
debate e frequente comunicação com e entre os que mais sofrem com 
ciclo de opressão social.

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para 
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? 
Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, 
mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? 
Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua 
busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de 
lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, 
será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido 
na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da 
falsa generosidade referida. (FREIRE, 2015b, p. 65)

É basilar, então, suscitarmos um genuíno processo de reflexão e 
problematização sobre o mundo, a sociedade e a vida humana, criando 
uma rota alternativa da práxis política radicalmente democrática 
que, realmente, reestruture as relações de poder rumo à densidade da 
cidadania. Um caminho profícuo é o empoderamento, fortalecimento 
dos movimentos populares e instâncias de garantia de direitos e controle 
social, como os conselhos de direitos, associação de bairros, de modo 
que consigam ser mais efetivos.

Acreditamos que precisamos lutar cada vez mais pela construção 
de uma democracia diferente da atual; uma exigência histórica que 
requer uma educação progressista. Neste sentido, o referencial freiriano 
de educação, na visão de McLaren (2002, p. 589):

constitui-se numa ferramenta importante para a construção da 
democracia, para viver e lutar por uma qualidade de vida melhor 
para os oprimidos e não-oprimidos hoje e nas próximas gerações. 
Ela coloca o desafio pós-moderno de encontrar novas formas para 
enfrentar nossas próprias fragilidades e finitudes como cidadãos 
globais e ao mesmo tempo nos possibilita continuar sonhando 
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com a utopia.

Não temos a inocência de acreditar que legados coloniais 
como a concentração de renda, concentração de poder e subjugação 
de povos, principais causadores da desigualdade, serão resolvidos com 
uma solução simples e imediatista. Mas, como Freire, acreditamos que 
mudar é difícil, mas é necessário e possível3.

4 Considerações finais

Diante da dura realidade de desigualdade social do Brasil, nosso 
horizonte utópico é uma sociedade menos dura, mais fraterna e mais 
equânime. Embora esteja longe de ser concretizado – como vimos 
nos dados apontados, esse sonho coletivo é garantido pelas legislações 
nacionais e é realizável. Demanda, por parte dos oprimidos, que tomem 
consciência de sua condição de opressão e desumanização.

Este processo de conscientização é o grande desafio na luta 
política, é o impulso fundante para a construção de um novo projeto 
societal. Vislumbramos ao rompimento do controle, do estrangulamento 
feito pelos sistemas burocratizantes, capitalistas, que desumanizam a 
todos. Esse processo emancipatório, libertador e esperançoso, dentro 
do que aqui apresentamos, tem como ponto de partida a educação 
crítica das massas populares, o empoderamento dos oprimidos; e visa, 
sobretudo, a um mundo diferente, reinventado.

Eu sonho com uma sociedade reinventando-se de baixo pra cima, 
em que as massas populares tenham, na verdade, o direito de ter 
voz e não o dever apenas de escutar. Esse é um sonho que acho 
possível, mas que demanda o esforço fantástico de criá-lo. Quer 
dizer: para isso, é preciso que a gente – anteontem – já tivesse 
descruzado os braços para reinventar essa sociedade. (FREIRE, 
1994a, p. 94).

Assim, Paulo Freire nos convoca a descruzar nossos braços a 
favor da urgente reinvenção da sociedade. Reinvenção esta que exige 
esperança no futuro e luta por uma vida justa e igualitária.

3 Epígrafe de Paulo Freire em seu livro A Educação na Cidade. São Paulo: Cortez Editora, 
1991.
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DA NECESSIDADE DE ALÇAR O ACESSO À 
INTERNET COMO DIREITO SOCIAL COMO 

COROLÁRIO DA DEMOCRATIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO

Pytti Valverde Rocha Diniz Silva1

1 Introdução

O desenvolvimento da internet ainda estava engatinhando, 
em meados da Década de 1990, quando Bill Gates, em 

sua “A Estrada do Futuro” (1995), já previa que as pessoas poderiam 
“realizar negócios, estudar, explorar o mundo e suas culturas, assistir 
a um espetáculo, fazer amigos, frequentar mercados da vizinhança 
e mostrar fotos a parentes distantes sem sair de sua escrivaninha ou 
de sua poltrona” (GATES, 1995, p. 17). Dizia o mago da Microsoft 
que chegaria o momento em que a comunicação encurtaria distâncias 
por meio da tecnologia digital, fornecendo, inclusive, inúmeras 
oportunidades educacionais (GATES, 1995, p. 256).

Sua previsão estava certa, mas o ano de 2020 mostrou a 
necessidade de alterar o verbo da citação ora colacionada de “poder” para 
“dever”. A quarentena impositiva, que alcançou todo o mundo, obrigou 
as pessoas a se comunicarem, trabalharem, estudarem, socializarem à 
distância, sem saírem de suas escrivaninhas, de suas cadeiras, suas casas. 

Essa mudança de paradigma se deu em razão do avanço da 
doença denominada COVID-19, causada pela contaminação do 
vírus Sars-CoV-2, tendo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
caracterizado, oficialmente, em 11 de março de 2020, o então surto 
da referida doença como sendo uma pandemia2. Ganhando destaque 

1 Pós-graduado em Processo Civil no Instituto de Educação Continuada – IEC, da PUC 
Minas, Especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Faculdade Única 
de Ipatinga. Especialista em Direito Constitucional pela Faculdade Única de Ipatinga. 
Graduado em Direito pela Faculdade Mineira de Direito – PUC Minas. Servidor do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assessor de Juiz. E-mail: pytti2707@gmail.com.

2 Disponível em https://www.paho.org/pt/covid19, acesso em: 30 ago. 2020. 

mailto:pytti2707@gmail.com
https://www.paho.org/pt/covid19
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inicialmente na China, na virada do ano de 2019 para o ano de 2020 
(NEVEL OLIVEIRA, 2020, p. 19), a pandemia da COVID-19 expôs 
o desafio mundial de contenção de tal patologia e, em meio a tantas 
profilaxias propostas pela Organização Mundial da Saúde3, observadas 
a partir de estudos realizados em vários países, constatou-se que o 
afastamento social se mostrava como o instrumento mais eficaz para o 
achatamento da curva de contaminação das populações e evitando um 
colapso no sistema de saúde (SPÓSITO, GUIMARÃES, 2020).

O isolamento social impôs incontáveis mudanças de 
comportamento em toda a população, tendo em vista o fechamento de 
instituições de ensino, estabelecimentos comerciais, parques, repartições 
públicas e até a necessidade de trabalho remoto, por meio de sistema 
homeoffice. Sempre com o intuito de evitar aglomerações de pessoas e 
a consequente disseminação do vírus em questão, trazendo segurança 
à população, o distanciamento social também favoreceu a evidência 
de certas mazelas, mormente em relação à educação, decorrente do 
fechamento das portas das escolas e da ausência de previsão de data para 
retomada das atividades presenciais (HONORATO, MARCELINO, 
2020, p. 209). A educação a distância, aqui trabalhada em lato senso, 
passou a ser o único meio de oferta de ensino, e encontrando “diferentes 
realidades, exigindo reflexões em relação ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem” (HONORATO MARCELINO, 
2020, p. 209). 

Tratando a Educação a Distância como “a comunicação em 
duas vias entre professor e aluno separados por uma distância geográfica 
durante a maior parte do processo de aprendizagem, utilizando algum 
meio de tecnologia para facilitar e apoiar o processo educacional, 
bem como permitir a distribuição do conteúdo do curso” (CRUZ, 
BARCIA, 2020, p. 15), tem-se a importância de acesso a tais meios 
pelos receptores do conteúdo a ser ministrado, independentemente do 
meio utilizado para propagação do ensino, seja por EaD, por ensino 
remoto, por video ou teleconferência. 

Assim, mais do que um privilégio, o acesso à internet passou a 
ser um item de cesta básica, tão essencial quanto o pacote de feijão ou 
o pote de margarina. Tornou-se ferramenta de trabalho, de estudo, de 

3 Disponível em https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, acesso 
em: 30 ago. 2020.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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comunicação. Mais que isso: agiu como elemento de democratização 
do acesso à educação, à saúde, ao lazer. Mais até: portou-se como 
instrumento de efetivação de direitos fundamentais, previstos 
constitucionalmente. Isso porque a diferença de classes sociais indica 
que nem todos os alunos apresentam condições financeiras para alçarem 
a inclusão digital, não detendo sequer equipamentos eletrônicos para 
acesso à rede mundial de computadores, muito menos possibilidade 
de custear o consumo de dados para acessar a internet e acompanhar as 
aulas ministradas remotamente4.

Essa diferença de condições de acesso ao conteúdo escolar, 
invariavelmente, tende a ferir princípios constitucionais, como a 
da isonomia, na medida em que impede os alunos de baixa renda a 
estudarem em igualdade de condições com os demais (LENZA, 
2017, p. 1.361). Além disso, percebe-se a inaplicabilidade da norma 
programática prevista no art. 6. da Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 2020), com a violação do direito social à educação, em razão 
da impossibilidade de acesso à internet pelo aluno carente e consequente 
dificuldade de comunicação entre aluno e professor. 

Novas propostas de trabalho do ensino vêm sendo discutidas 
durante o período da pandemia (ROSA, 2020; SENHORAS, 2020), 
analisando-se qualidade de material produzido e metodologias de 
ensino específicas para transmissão a distância. Honorato e Marcelino 
(2020, p. 218) chamam a atenção para os desafios do magistério diante 
da pandemia da COVID-19, frisando que

As mudanças na prática docente impactaram a maneira de 
aprender do aluno. O processo que se desenvolvia por meio 
da interação presencial, foi abruptamente substituído por uma 
situação virtual, ocasionada pelo imperativo do distanciamento 
social. Desafios, insegurança, despreparo, sobrecarga de trabalho, 

4 As ações de algumas universidades públicas foram amplamente divulgadas na imprensa 
no ano de 2020, nas quais se desenvolviam projetos de inclusão digital de alunos, 
com o pagamento de auxílio para aquisição de equipamentos eletrônicos, tais como 
computadores portáteis ou de mesa, a fim de acompanharem as aulas ministradas 
remotamente. Neste sentido, tem-se os conteúdos disponíveis em https://fdr.com.
br/2020/08/26/ufrj-vai-pagar-auxilio-de-r1-mil-para-estudantes-comprarem-
notebook/#:~:text=A%20UFRJ%20adotou%20o%20aux%C3%Adlio,de%20
pandemia%20do%20covid%2D19. e https://ufmg.br/comunicacao/noticias/inscricoes-
para-auxilio-para-acesso-a-internet-compra-e-emprestimo-de-computadores-vao-ate-20, 
ambos com acesso em: 29 ago. 2020.

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/inscricoes-para-auxilio-para-acesso-a-internet-compra-e-emprestimo-de-computadores-vao-ate-20
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/inscricoes-para-auxilio-para-acesso-a-internet-compra-e-emprestimo-de-computadores-vao-ate-20
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incertezas, ansiedade, aumento da desigualdade educacional e 
social, entre outras tantas palavras, expressam o sentimento no 
atual período.

Destaca-se, no entanto, que o corpo discente, agente passivo 
desta relação de oferta de conteúdo, acaba por se portar em uma posição 
de refém das Tecnologias de Informação e Comunicaçaõ (TICs), 
mesmo com a constatação da existência de problemas de acessibilidade 
“devido a problemas individuais de inclusão digital ou hardware ou 
a problemas estruturais dos backbones de redes em determinadas 
localidades” (SENHORAS, 2020, p. 133).

Elói Martins Senhoras (2020, p. 133) explica que o uso da 
internet para o ensino a distância se caracterizou “como uma estratégia 
muito pertinente para a continuidade dos estudos de adolescentes 
e adultos, não obstante incorra em graves limitações quanto a sua 
aplicação para crianças em função das dificuldades de se aplicar 
currículos online”. Nesse sentido, imperiosa a distribuição de acesso a 
dados de forma ampla e irrestrita a todos os alunos, seja da rede pública 
ou privada, em respeito aos princípios constitucionais de um Estado 
Democrático de Direito como o Brasil.

2 Do direito social à educação em um Estado Democrático de 
Direito em meio a uma pandemia

Reza a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(BRASIL, 2020) que a educação é direito de todos e dever do Estado 
e da família, e “será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 
(LENZA, 2017, p. 1.362). Elencada como direito social, com previsão 
no art. 6. da Constituição brasileira, o direito à educação “se rege pelos 
objetivos gerais do pleno desenvolvimento da pessoa; do preparo para 
o exercício da cidadania; e da qualificação da pessoa para o trabalho” 
(FERNANDES, 2020, p. 922).

Caracterizador do Estado Constitucional, o Estado brasileiro 
foi constitucionalmente consagrado como um Estado Democrático de 
Direito (art. 1., caput, Constituição Federal de 1988), o que significa 
dizer “que o Estado se rege por normas democráticas, com eleições livres, 
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periódicas e pelo povo, bom como o respeito das autridades públicas 
aos direitos e garantias fundamentais é proclamado” no referido art. 
1. (MORAES, 2018, p. 50), exprimindo-se, fundamentalmente, “a 
exigência da integral participação de todos e de cada uma das pessoas 
na vida política do país, a fim de garantir o repeito à soberania popular” 
(MORAES, 2018, p. 51).

Formalmente considerada Democrática de Direito, a Carta 
Magna apresenta conteúdo substancial híbrido, carregando elementos 
dos antigos modelos estatais, tanto social quanto liberal, passadas as 
diversas transformações constitucionais ao longo do tempo (SARLET 
et al, 2018, p. 329). “Se os elementos do Estado liberal de direito 
continuam relevantes para a definição substancial da Constituição, 
agora também normas de novo tipo serão tidas como cruciais para a 
ordenação fundamental da comunidade” (MENDES, BRANCO, 
2018, p. 84), tais como as normas de conteúdo social, de aplicação 
imediata e necessárias à garantia do mínimo de condições de existência 
e igualdade.

Neste sentido, ensina Pedro Lenza (2017, p. 1.250):

Assim, os direitos sociais, direito de segunda dimensão, 
apresentam-se como prestações positivas a serem implementadas 
pelo Estado (Social de Direito) e tendem a concretizar a perspectiva 
de uma isonomia substancial e social na busca de melhores e 
adequadas condições de vida, estando, ainda, consagrados como 
fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, IV, da 
CF/88).

Espera-se, portanto, na aplicação dos direitos sociais, previstos no 
art. 6. da Constituição Federal (BRASIL, 2020), uma atuação positiva 
do Estado, a fim de afastar a ideia de igualdade formal, característica do 
Liberalismo, para uma igualdade material, promovendo-se condições 
de existência digna da sociedade (SARLET et al, 2018, p. 306). Nos 
dizeres de Bernardo Gonçalves Fernandes (2020, p. 888):

Seu traço principal é a mudança de comportamento esperado/
exigido do Estado; isto é, abandonam a percepção de uma postura 
abstencionista por parte do Estado, para, ao contrário, afirmar a 
necessidade desse intervir, gerando condições de implementação 
de programas públicos (acerca da saúde, trabalho, educação, etc.).

Nesta senda, a educação, direito de todos e dever do Estado e da 
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família, “será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (LENZA, 
2017, p 1.250). E em meio a uma pandemia, momento em que o 
isolamento social é o principal instrumento de contenção do contágio 
do Coronavírus, a efetivação do referido direito social passa a encontrar 
obstáculos, tendentes a ferir inclusive princípios basilares do Estado 
Democrático de Direito, como, já mencionado alhures, a isonomia.

O novo modelo de oferta de ensino, imposto compulsoriamente 
por questões de política sanitária, haja vista a primazia pelo 
distanciamento social, expôs os alunos a uma proposta não usual 
de aprendizado, que é o por meio remoto. Mesmo escolas públicas, 
com baixas condições de infraestrutura, já costumavam apresentar 
algumas metodologias esporádicas de ensinamento por meio de 
tecnologias digitais, como complementação de conteúdo ministrado 
presencialmente pelo professor (TARDIF, LESSARD, 2008). Contudo, 
o magistério integralmente aplicado a distância é uma realidade 
desconhecida principalmente pela educação básica e fundamental. 
Honorato e Marcelino (2020, p. 212) destacam que o corpo docente se 
viu na missão de “explorar novas maneiras de aprendizagem e interações 
que estimulem a curiosidade e a criatividade nos alunos para além do 
currículo acadêmico”. Citando Paulo Freire, os autores observam que 
o papel do docente está em “incitar o aluno a fim de que ele, com os 
materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto em lugar de 
recebê-la, na íntegra, de mim” (2020, p. 212).

Muitos questionamentos advém desse novo panorama de 
ensino, dentre eles a preocupação com a manutenção da concentração 
do aluno, que ficaria muito tempo diante da tela do computador ou do 
telefone celular, vivenciando uma realidade inovadora em sua rotina. 
Há de se considerar ainda que o ambiente familiar do estudante tende 
a subtrair a sua atenção, dificuldade ainda mais a tarefa do professor 
em repassar o conteúdo por via remota, sendo de fulcral importância 
a disponibilidade ao aluno de toda a infraestrutura capaz de manter a 
atenção voltada ao docente, com um sinal de transmissão de dados de 
qualidade, sem travamento de conexão e com boa qualidade de som e 
imagem, propiciando a contínua presença da escola no lar do discente.
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3 Do acesso à internet como instrumento de democratização do 
ensino: da necessária consagração do princípio da isonomia

Nos termos do disposto no art. 2065 da Constituição Federal 
de 1988 (BRASIL, 2020), o ensino no Brasil será ministrado segundo 
vários princípios, aqui merecendo destaco o de igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola (inciso I) e da garantia de padrão 
de qualidade (inciso VII). Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo 
Gonet Branco defendem o inequívoco caráter de direito subjetivo 
conferido pelo constituinte a essas situações jurídicas, “não havendo 
dúvida quanto à possibilidade de judicialização em caso de prestação 
de serviço deficiente ou incompleto” (2018, p. 1.042). Os autores 
observam que o Estado busca formas de promover o direito ao acesso 
à educação, instituindo programas de ação afirmativas em escolas e 
universidades públicas (2018, p. 1.044). Mas isso não basta, diante da 
pandemia ora vivenciada.

Novamente com o auxílio de Elói Martins Senhoras (2020, p. 133):

Mais além das consequências negativas de curto e médio prazo 
causados pela pandemia da COVID-19 no contexto educacional, 
faz-se necessário compreender que este choque exógeno trouxe 
um legado relevante para os policymakers do mundo à medida 
que a maioria dos países não estavam preparados para situações 

5 Constituição Federal de 1988: Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:

 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
 II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
 III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino;
 IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
 V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos 

de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das 
redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

 VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
 VII - garantia de padrão de qualidade.
 VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, 

nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
 IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 108, de 2020)
 Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 

profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação 
de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
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emergenciais e tampouco as infraestruturas de internet e as 
estratégias de Ensino a Distância estão maturadas nos Sistemas 
Nacionais de Educação, razão pela qual se torna indispensável 
avançar neste fronte de modo acoplado e contínuo dentro do 
próprio ensino presencial.

Conclui-se que a pandemia da COVID-19 criou amplas 
repercussões negativas nos diferentes Sistemas Nacionais 
de Educação que tendem a reproduzir um ciclo vicioso de 
desigualdades, o qual transborda de modo preocupante uma 
latente ampliação de assimetrias previamente existentes entre 
classe sociais, regiões e localidades, nos desempenhos dos setores 
público e privado ou ainda na efetividade educacional nos 
diferentes níveis de ensino.

Como bem observado acima, por Elói Senhoras, a pandemia 
da COVID-19 deixou mais evidente a já existência desigualdade social 
afeta à educação. Não há que se falar em igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola quando nem todos os alunos de 
uma mesma classe têm acesso à internet com qualidade mínima para 
acompanhar as aulas na íntegra. Seja por ensino remoto, com aulas 
em tempo real, transmitidas por meio de plataformas digitais como, 
v. g., Google Meets ou o aplicativo de videoconferências Zoom, ou  
através do modelo de Educação a Distância, com materiais audiovisuais 
previamente produzidos e disponibilizados a qualquer hora ao aluno, o 
acesso à internet de qualidade passou a ser um elemento essencial para 
efetivação do direito social à educação.

Sem previsões de quando findará esta pandemia e ainda nebulosa 
a situação em que as escolas vivenciarão a partir de então, a população não 
pode simplesmente desistir do ano letivo, promovendo o êxodo escolar. 
O tão aclamado “novo normal” dá indícios de que o ensino remoto ainda 
vai perdurar por um longo tempo, e as classes menos favorecidas não 
podem ser prejudicadas por conta da ausência de acesso à internet.

Na seara da doutrina dos direitos fundamentais e direito sociais, 
percebe-se, portanto, que, no atual cenário mundial, a efetivação do 
direito social à educação depende, invariavelmente, do fomento de 
tecnologias digitais e sua respectiva distribuição a toda população. 
Exsurge, assim, um novo dever de proteção do Estado, seguindo seu 
propósito de promoção da tutela da dignidade humana “em face 
dos novos riscos ambientais e da insegurança gerados pela sociedade 
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tecnológica contemporânea” (SARLET et al, 2018, p. 306). Ainda 
citando, Sarlet e outros (2018, p. 306), importante ressaltar que:

É precisamente nesse contexto que assume importância o 
reconhecimento dos deveres de proteção do Estado, em especial 
a partir da assim chamada dimensão objetiva dos direitos 
fundamentais, incluindo aqui os deveres de prevenção e precaução, 
que deixam de ser aplicados apenas na esfera ambiental (como se 
verifica claramente no caso da saúde, da segurança alimentar etc.), 
ampliando o seu espectro de incidência para outros domínios, 
designadamente, dos direitos sociais.

Neste diapasão, o direito ao acesso à internet, como elemento 
essencial para o acesso à educação, enquadra-se no perfil dos direitos 
sociais, destacados como direitos de segunda dimensão (NOVELINO, 
2016, p. 250), demonstrando, inclusive, as características propostas por 
J. J. Gomes Canotilho (in FERNANDES, 2020, p. 889), quais sejam, 
(a) a gradatividade na sua realização, (b) a dependência financeira 
do orçamento público estatal, (c) a tendencial liberdade de definição 
pelo legislador quanto às políticas públicas a serem assumidas para 
a concretização deste direito, e (d) a insuscetibilidade de controle 
jurisdicional dos programas político-legislativos, salvo nos casos de 
berrante inconstitucionalidade ou manifestamente desarrazoados.

O Min. Luis Roberto Barroso (2018, p. 221-222) observa que a 
doutrina moderna defende a teoria do mínimo existencial, “que expressa 
o conjunto de condições materiais essenciais e elementares cuja presença 
é pressuposto da dignidade para qualquer pessoa. Se alguém viver 
abaixo daquele patamar, o mandamento constitucional estará sendo 
desrespeitado”. Daniel Sarmento (2010, p. 204) destrincha o mínimo 
existencial em duas dimensões, sendo a dimensão negativa caracterizada 
pela operação de um limite, no qual o Estado fica impedido de praticar 
atos que possam subtrair direitos dos indivíduos, e a dimensão positiva 
corresponde a um conjunto essencial mínimo de direitos prestacionais 
a serem implementados e concretizados com o fim de garantir uma vida 
digna ao indivíduo.

Nota-se, portanto, que todas as digressões acima comportam 
a premente democratização do acesso à internet, como elemento 
essencial à efetivação do direito à educação. Não se trata mais de 
privilégio, mimo ou luxo. Não há que se dizer em item necessário à 
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consulta ou alimentação de redes sociais ou mero deleite do usuário. 
Trata-se atualmente de um direito que deve ser alçado ao patamar de 
direito elementar, por se enquadrar à gama do mínimo essencial, pois, 
sem internet, nesta nova ordem mundial, não há acesso à educação.

4 Considerações finais

Em uma campanha publicitária da nova linha de computadores 
pessoais da Apple, veiculada no ano de 1997, o fundador da companhia 
e então presidente executivo, Steve Jobs, propôs emplacar o jargão “Pense 
diferente”, no sentido de pensar além de seu tempo, fora do normal, 
buscando o sucesso, a vitória (ISAACSON, 2011, p. 465-471).

Assim deve agir a ordem constitucional diante desta nova ordem 
mundial. Os desafios propostos – e impostos – pela pandemia da 
COVID-19 tem movimentado todo o planeta, numa corrida frenética 
para conter a disseminação do vírus, minimizar os efeitos das perdas 
decorrentes dessa doença ainda desconhecida, buscar vacinas eficazes, 
ajeitar os males sofridos pela economia global e, focando em nosso 
objeto de estudo, alcançar efetividade na promoção de ferramentas para 
continuidade da oferta de ensino de qualidade.

Consagrado como direito constitucional desde a Carta Imperial 
de 1824 (FERNANDES, 2020, p. 887), rectius direito social, o direito 
à educação passou a clamar por novas ferramentas, novos instrumentos 
tecnológicos, a fim de suportar as agruras do distanciamento social. 
A impossibilidade de aulas presenciais instituiu compulsoriamente o 
uso do ensino remoto e a educação à distância, exigindo-se, assim, que 
ambos os lados, professores e alunos, tenham acesso à rede mundial 
de computadores, para que a comunicação entre docente e discente se 
mantenha ativa e a distância física não seja um elemento impeditivo de 
promoção do ensino.

Desta forma, o acesso à internet deixa de ser um privilégio para 
ser um item básico, necessário, elemento primevo, característico de 
mínimo essencial, razão pela qual a fulcral precisão de alçar tal direito 
ao patamar dos direitos sociais, na medida em que sem acesso à internet, 
nesta nova ordem mundial, não há igualdade de condições de ensino, 
e sem essa isonomia, não há educação de qualidade a todos, ferindo de 
morte a mensagem básica do texto constitucional.
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O CRIME E O CONTROLE SOCIAL: O 
PAPEL DA EDUCAÇÃO NO COMBATE À 

CRIMINALIZAÇÃO 

Thiago Ferreira da Silva1                               

1 Introdução

Quando se trata de violência urbana, não há como dissociar, 
a partir de um pensamento criminológico crítico, o 

comportamento criminoso e o papel da sociedade. Assim, pretende-se 
examinar e demonstrar o problema da delinquência como fenômeno 
criminal, uma vez que reúne conhecimentos sobre o crime, o criminoso, 
a vítima e, principalmente, o controle social. 

A partir desse delineamento, perceber que visões voltadas 
somente para o campo penal e para informações divulgadas pela mídia 
e pelas redes sociais, numa espécie de tentativa de indução negativa da 
opinião pública, com conceitos não científicos e de populismo penal, 
na verdade, está a contribuir para aquilo que se pretende prevenir e 
reprimir, qual seja, o aumento da criminalidade. 

Dessa forma, conforme apontam Fontes e Hoffmann (2020, p. 
28), o estudo da criminologia ganha relevo “[...] porque é ela quem 
deve analisar quais são os fatores que culminaram no cenário atual. É a 
ciência que possui as ferramentas e saberes para examinar o fenômeno 
criminológico que ocorre na sociedade”. 

Portanto, através do estudo imprescindível da criminologia, 
do direito penal e da política criminal, que são ciências intimamente 
ligadas, pelo qual serão abordadas as diferenças conceituais e as formas 
de atuação ao longo do texto, é que se visualiza o papel da educação 
enquanto direito de todos e dever do Estado e da família no combate à 
criminalização.

1 Advogado. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC/MG). Pós-Graduado em Direito Processual Penal pela Anhanguera-Uniderp 
(LFG). Pós-Graduado em Direito Público com Ênfase em Gestão Pública pelo Instituto 
Damásio de Direito. E-mail: thiagoferreira.minas@hotmail.com.

mailto:thiagoferreira.minas@hotmail.com
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Isso porque, muito mais do que aparenta ser, o fator social 
é campo importante do processo de socialização do indivíduo e, 
consequentemente, formador de comportamentos.

Assim, muito embora não se tenha a pretensão de exaurimento 
das vertentes criminológicas, é importante compreender que uns dos 
mecanismos, senão o principal fator que culmina com o aumento da 
violência e crescimento da população carcerária, esteja na relação do 
indivíduo com a sociedade, bem como é necessário incutir tal contexto 
da prática delituosa como importante passo no problema criminológico 
brasileiro.

2 O crime como fenômeno social

O comportamento criminoso é, inegavelmente, campo de 
interesses e fonte de discursos criminológicos variados, principalmente 
no âmbito político e midiático, com abordagens causal-teóricas não 
científicas sobre o crime e o criminoso.

Apesar de haver um crescimento da criminologia como 
importante ciência no cenário penal capaz de explicar o comportamento 
criminoso, principalmente a partir da construção das teorias da reação 
social, é fato que o processo explicativo atualmente ainda está centrado 
na figura do delinquente.   

O crime por ser um fenômeno social complexo, não pode 
ser compreendido e desenvolvido tão somente a partir de um fato 
criminoso, mas sim como um processo de criminalização que observa o 
indivíduo nas suas relações sociais.

Nesse sentido, é importante entender de início que “o estudo 
do controle social parte das relações do indivíduo com a sociedade para 
explicar o fenômeno da violência” (FONTES; HOFFMANN, 2020, 
p.39). 

Dessas relações, cada qual de importante contribuição, a 
participação do Estado de forma a garantir uma educação eficiente e 
de qualidade é fundamental, pois, é um importante fator social para o 
combate do problema da delinquência.

Nesse panorama, segundo Fontes e Hoffmann (2020, p. 40) 
“[...] a criminologia não estuda o crime apenas sob o aspecto interno 
do criminoso. Também não estuda o crime sob a ótica da vítima. A 
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criminologia vai além, pois também considera as relações e interações 
sociais”.

É certo que o controle da incidência de crimes na sociedade 
demanda uma atuação cada vez mais emergente por parte do Estado, 
todavia, não se deve concentrar esforços somente no campo penal 
propriamente dito, vale dizer, utilizar dos meios mais gravosos como 
primeira medida na tentativa de evitar o crime, sendo que na verdade 
tal medida deveria ser a ultima ratio, há nesse sentido uma inversão de 
valores a considerar.

Conforme Carvalho (2013, p. 40-41) aponta, tem-se uma 
“pluralidade de discursos sobre o crime, o criminoso, a vítima, 
a criminalidade, os processos de criminalização e as violências 
institucionais produzidas pelo sistema penal”, que inflama a atuação 
do Estado.

Dentre as diversas criminologias existentes, cada qual com 
seus fundamentos e abordagens, o campo da educação precisa ser, 
necessariamente, incluído como cenário de transformação social, sem o 
qual, esses processos de criminalização e criminalizado sofrerão com o 
viés corretivo do direito penal, o que de fato, está saturado e nos revela 
cada vez mais ser bem menos eficaz.

É possível compreender tal cenário nas palavras de Machado 
(2020, p. 30-31), quando denuncia o seguinte: “Frise-se que a urgência 
em questão diz respeito a uma epistemologia transdisciplinar de vertente 
crítica, porque do positivismo criminológico, tido como ciência auxiliar 
do direito penal e do processo penal, a nossa cultura jurídico-criminal 
está repleta”.

Observa-se que o discurso da punibilidade finca raízes nas relações 
penais, o que acaba por excluir outras políticas públicas, principalmente 
aquelas relacionadas ao fator social. É verdade que há uma série de 
fatores sociais que possam ser considerados como justificadores do 
fenômeno criminoso, como por exemplo o sistema econômico, em 
virtude da concentração de riqueza que gera, consequentemente, a 
exclusão social.

Todavia, mesmo diante dessa perceptiva de desigualdade social, 
ganha ainda mais importância o fator educacional, isso porque uma 
melhor distribuição de renda é mais complexa e distante da realidade 
brasileira do que implementar acesso e qualidade de escolarização. 
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Nesse contexto, Novelino ensina que: 

A educação, enquanto direito de todos e dever do Estado e da 
família, é baseada no princípio da universalidade, cabendo ao 
Estado a tarefa de torná-la efetiva mediante a implementação das 
garantias previstas no art. 208. Este princípio encontra diversas 
concretizações no texto constitucional, inclusive no que se refere 
ao ensino, como ocorre pode ser verificado no dispositivo que 
impõe aos poderes públicos ações que conduzam a universalização 
do atendimento escolar (CF, art. 214, II) (NOVELINO, 2013, 
p. 1.042).

Percebe-se, que o acesso à educação compreende a colaboração 
de todos, tanto do Estado, da família e, principalmente da sociedade 
como prevê a Constituição. No plano infraconstitucional, as “Diretrizes 
e Bases da Educação” estão previstas na Lei 9.394/1996, e em seu artigo 
1º estabeleceu que “a educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 2020).

A educação é base e fator inibitório da criminalidade, gera 
conhecimento e discernimento para exercer de forma correta os direitos 
individuais e coletivos.  

É através da criminologia que tem como finalidade, segundo 
Fontes e Hoffmann (2020, p. 31) “[...] reunir conhecimentos sobre 
o crime, o criminoso, a vítima e o controle social para compreender 
cientificamente o fenômeno criminal [...]”, que se possibilitará enxergar 
uma eficiente busca pela prevenção e repressão do crime através desses 
processos formativos. Isso porque a criminologia se baseia em estudos 
empíricos e não, tão somente, factual. 

Nesses termos, é importante compreender esse alcance que tem 
a criminologia, que se distingue do direito penal, da seguinte forma: 

Na busca de uma distinção entre Direito Penal e criminologia, 
afirma-se que aquele vem a ser uma disciplina normativa que 
declara o “o que deve ser” ao passo que a criminologia é uma 
ciência empírica que estuda “o que é”. Daí a grande diferença 
de seus métodos, embora tenha o mesmo objeto: enquanto 
o primeiro se utiliza dos métodos característicos da ciência do 
Direito (análise interpretativa das fontes do Direito e síntese 
teórica de seus dados), a segunda recorre aos métodos empíricos 
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específicos das ciências sociais, adaptando-os à complexidade 
particular de seu objeto (PRADO, 2010, p. 67-68).

Feitas essas observações, convém anotar que o conceito de crime 
para a criminologia é diferente do conceito analítico de crime para o 
direito penal, que, em suma, compreende a conduta típica, ilícita e 
culpável. Para a criminologia o crime reúne fatores sociais, pois vai além 
do que simplesmente analisar uma conduta e tipificá-la criminalmente 
e, por conseguinte, punir aquele infrator sem se preocupar com o 
contexto do crime.

O estudo do comportamento criminoso deve ser observado como 
fenômeno social, e dessa forma, não é possível compreendê-lo somente 
sob um aspecto científico. “Em realidade, a ciência do Direito Penal ou 
dogmática penal, a política criminal e a criminologia são ciências que 
se distinguem, mas que não se separam; antes se completam” (PRADO, 
2010, p. 68).

A interdisciplinaridade é fundamental quando os conhecimentos 
das várias ciências se integram e cooperam entre si. 

A política criminal, por sua vez, vai estabelecer um elo entre a 
criminologia e o Direito Penal, elaborando estratégias de atuação do 
Estado na prevenção do crime, da seguinte forma:

A política criminal é uma disciplina que oferece aos poderes 
públicos as opções científicas concretas mais adequadas para o 
controle do crime [...] facilitando a recepção das investigações 
empíricas e sua eventual transformação em preceitos normativos 
(SHECAIRA, 2020, p. RB-1.1).

Desta feita, segundo Fontes e Hoffmann (2020, p. 35) “na 
visão da criminologia, o crime é um fenômeno social, o qual exige 
uma percepção apurada para que seja compreendido em seus diversos 
sentidos. A relatividade do conceito de delito é patente na criminologia, 
que o observa como um problema social”.

Nesse sentido, a conduta considerada criminosa para a 
criminologia deve preencher os seguintes elementos constitutivos:

a) incidência massiva na população: reiteração na sociedade. 
Exemplo: incomodar cetáceo não é um comportamento que se 
repete diuturnamente na sociedade brasileira. Portanto, embora a 
conduta seja crime para o Direito Penal (art. 1º da Lei 7.643/87), 
para a criminologia lhe falta esse requisito; b) incidência aflitiva: 
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produção de dor à vítima e à sociedade. Exemplo: utilizar 
inadequadamente a expressão couro sintético não traz aflição 
para a comunidade. Logo, em que pese de delito para o Direito 
Penal (art. 1º da Lei 4.888/65 e art. 195 da Lei 9.279/96, para a 
criminologia é um irrelevante; c) persistência espaço-temporal: 
prática ao longo do território por um período de tempo relevante. 
Exemplo: a conduta de desatarraxar o esguicho do para-brisa do 
Fusca (“brucutu”), comportamento que virou febre na época 
da Jovem Guarda (década de 60), não deve receber tratamento 
criminal especial, por se tratar de algo efêmero; d) consenso 
sobre sua etiologia e técnicas de intervenção: concordância 
sobre suas causas e métodos de enfrentamento. Exemplo: o 
consumo imoderado de bebida alcoólica não tem contra si uma 
rejeição ampla e pacífica, daí porque não deve ser considerado 
crime. (FONTES; HOFFMANN, 2020, p. 35-36).

Como se percebe, não é qualquer hipótese de populismo penal 
ou anseios sociais momentâneos que torna uma conduta relevante 
criminalmente para a criminologia.

Assim, o controle social, o delito (crime), o delinquente e 
a vítima são, atualmente, os objetos de estudo da criminologia, que 
tem por objetivo, não custa repetir, compreender cientificamente o 
fenômeno criminoso.

Para tanto, dentro desse complexo criminológico, está o controle 
social, que segundo Shecaira (2020, p. RB-1.1) é definido “[...] como 
o conjunto de mecanismos e sanções sociais que pretendem submeter o 
indivíduo aos modelos e normas comunitários”, e é classificado de duas 
formas, em formal e informal, a saber. 

O controle social formal é formado pelos órgãos estatais (Polícia, 
Ministério Público, Administração Penitenciária, etc.). Os agentes 
do Estado atuam de forma subsidiária (ultima ratio), quando o 
controle informal não foi capaz de evitar o crime. Por sua vez, o 
Controle social informal é aquele exercido de forma difusa pela 
sociedade, através da família, escola, associações, igreja, opinião 
pública, etc. (FONTES; HOFFMANN, 2020, p. 40).

Percebe-se, nesse contexto, que o indivíduo submetido às 
normas de convivência em sociedade, tem como principal processo 
de socialização e educação os meios informais e, somente quando as 
diretrizes do controle informal não são eficientes é que se tem a atuação 
do controle social formal, no entanto, por ser um sistema de intervenção 
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coercitiva, com maior rigor punitivo, sua efetividade é menor.
Como bem aponta Shecaira, inclusive há tendência de aumento 

da criminalidade quando se tem uma sociedade civil menos atuante:  

A efetividade do controle formal é bem menor em relação ao 
controle informal, e, para corroborar essa constatação, aponta 
os maiores índices de criminalidade nas grandes cidades, onde 
o controle exercido pela sociedade civil tem menor influência, 
quando comparados aos índices das cidades menores, onde as 
instituições civis são mais presentes e gozam de maior prestígio 
(SHECARIA, 2014, p. 56).

O controle informal é mais efetivo porque seu método de operar 
é interativo, educativo e prioriza os valores morais, sociais e não há que 
falar em meios de punição direta e degradante. Por outro lado, em razão 
de um distanciamento natural das pessoas nos grandes centros, esse 
método se torna enfraquecido. “Por fazer assimilar nos destinatários 
valores e normas de uma dada sociedade sem recorrer a uma coerção 
estatal, o controle social informal possui mais força em ambientes 
reduzidos, sendo, então, típico de sociedades pouco complexas” 
(SHECAIRA, 2020, p. RB-1.1).

Não obstante, diante da complexidade do fenômeno criminoso, 
por isso mesmo que os métodos de controle se tornam ineficazes 
quando inseridos de forma perfunctória, Shecaira (2020, p. RB-1.1) 
atenta para o seguinte: “[...] nas grandes cidades, onde os mecanismos 
de controle informais não são tão presentes, há de se buscar uma 
melhor integração das duas esferas de controle”. Ou seja, os dois 
sistemas podem se completar, o controle formal passa a ser também 
preventivo, de forma que a atuação dos seus agentes não seja no seu 
estado puro, coercitivamente, mas que seja possível contribuir com o 
método interativo e educativo, de instrução social ao indivíduo.  

Deve-se evitar que o controle formal seja a regra dentro de uma 
sociedade, que utiliza do Direito Penal como principal mecanismo de 
controle social. Isso porque “o Direito penal atua como o instrumento 
mais contundente de que dispõe o Estado para levar a cabo o controle 
social. É necessário reconhecer que sua intervenção constitui, por si só, 
uma violência” (BUSATO, 2020, p. 2).

Não por menos, essa violência constituída se torna extensiva, pois 
o encarceramento em massa, consequentemente, leva a construção de 
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mais presídios e isso não significa necessariamente que haverá redução 
do índice de criminalidade, pois apenas funcionam como medidas 
paliativas que são impulsionadas pelo populismo penal de emergência, 
sem contar que a convivência no cárcere não é nada educativa.

O modelo prisional brasileiro, para qual teria como finalidade 
possibilitar a ressocialização do criminoso, revela, na verdade, uma 
inversão de valores ao atuar de forma seletiva e estigmatizante, o que 
remete ao leitor a um estudo aprofundado sobre a Teoria do Labeling 
Approach ou Etiquetamento, que consiste em suma, no aumento da 
criminalidade pela forma de intervenção do próprio sistema judicial na 
esfera criminal. 

Nesse contexto, Baratta (2002, p. 211 apud FONTES e 
HOFFMANN 2020, p. 256) destaca que “por isso, há quem defenda a 
abolição do cárcere, por sua inutilidade para controle da criminalidade 
ou reeducação do condenado e pelos efeitos de marginalização e 
esmagamento dos segmentos inferiorizados”.

Historicamente, o direito penal sozinho não tem capacidade 
de alterar o comportamento social e projetar, mesmo a longo prazo, 
uma ruptura no crescimento da cultura delinquente. Além das ciências 
penais que agem em conjunto no fenômeno criminoso, o investimento 
na educação é por demais fundamental na redução da incidência 
criminal.

De todo pertinente, por isso mesmo, a lição de Busato (2020, p. 
6): “O Direito penal não pode ser arvorado em instância modificadora 
de nada. Ele deve ser convertido em instrumento mínimo de contenção. 
O processo de alteração social não se consegue pela via do Direito penal, 
esse deve ser mero reflexo de uma distribuição do controle social justo”.

A intervenção penal deve ser mínima porque além de atingir 
diretamente a liberdade do indivíduo, atua de forma mais violenta e 
estigmatizante, o que leva a uma ruptura na relação em sociedade.

A atuação penal deve ser legitimada somente quando a 
convivência se tornar intolerável, coexistindo com a proteção aos bens 
jurídicos de maior valor, contudo, deve se pautar sempre pela proteção 
da dignidade da pessoa humana. 

García-Pablos de Molina alerta para a importância de limitar a 
punição: 
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Dois fatores conferem especial relevância ao estudo dos limites do 
jus puniendi: em primeiro lugar, os drásticos efeitos da intervenção 
penal; seu impacto destrutivo e irreversível e os elevadíssimos 
custos sociais da ‘cirurgia penal’. Em segundo lugar, a vocação 
intervencionista do Estado ‘social’, que potencia a presença deste 
e o emprego de toda sorte de meios eficazes para resolver conflitos 
e dirigir o futuro social (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, 
2000, p. 319).

Pretende-se deixar claro que não está a defender a impunidade, 
a punibilidade é necessária, contudo, a forma em que se pune não pode 
ser meio contributivo para o aumento da própria criminalidade que se 
pretende controlar ou evitar.

A partir desse conceito estrutural de crime sob o olhar da 
criminologia é que fica evidente a relevância de uma educação de 
qualidade, que se preocupa com o desenvolvimento do indivíduo 
na sociedade, uma vez que essa relação é que explica o fenômeno da 
violência.

3 Conclusão

É preciso uma mudança de mentalidade para compreender o 
fenômeno criminológico a partir da concepção de uma criminologia 
crítica com enfoque no controle social informal. O exercício desse 
controle permitirá entender o crime sob seu aspecto amplo, não 
somente pelo seu último e notório ato.

A criminologia crítica, portanto, exerce grande influência em 
desvelar esse fenômeno criminológico que não está somente em função 
de auxiliar o Direito Penal, como defende a criminologia tradicional, 
mas sim como instrumento que explica o sistema criminal como um 
todo, dentro de um conjunto de relações sociais.

O controle social empregado atualmente, vale dizer, o meio 
de intervenção estatal no sistema penal, é um controle seletivo, 
discriminatório e estigmatizante, que acaba por consolidar um processo 
que, por não entender o contexto da prática delituosa impulsiona na 
construção do delinquente.

O processo penal, desde o primeiro momento, que é o do 
cometimento de um crime, rotula o indivíduo como criminoso, 
independentemente de culpa, mesmo que ao final de toda a persecução 
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penal aquele infrator seja declarado inocente, contudo, perante a 
sociedade ele já foi etiquetado como desviante, principalmente com 
a gloriosa ajuda dos meios de divulgação sociais, que são meios de 
formação de opinião pública.  

O Estado não está preocupado em educar e nem mesmo 
reeducar, e sim em apontar culpados como resposta para a opinião 
pública emergencial, do pânico.

Contudo, essa resposta, quando dada de forma desarrazoada 
e que visa somente o meio coercitivo, além de ter pouca efetividade 
no controle da violência, revela, na verdade, um efeito reverso, pois 
potencializa o crime.

Repisa-se que, penas severas, criação desenfreada de tipos penais, 
bem como construção de presídios, obviamente significa mais crimes e 
mais presos e, não, necessariamente, redução de delitos, principalmente 
pelo próprio modelo de ressocialização empregado no sistema prisional, 
que por si só é falido e degradante. Prisão não educa ninguém.

É preciso uma desconstrução ideológica que permite entender 
e explicar as relações do indivíduo com a sociedade e com isso os 
fatores que levam a prática de crimes. Deve-se dar maior importância, 
conforme proposto, aos modelos de controle social informal, isso 
porque é exercido de forma difusa pela sociedade, principalmente com 
políticas criminais sérias, desapaixonadas e consistentes em estratégias 
concretas, com olhar crítico e científico.

Sustenta-se também, um modelo que permita uma interação 
entre os dois controles, principalmente nos grandes centros, onde o 
controle social informal é menos presente, mas que de toda forma, seja 
pautado pela mínima intervenção do controle formal e, somente quando 
necessário para manter os níveis de tolerância, e desde que permita uma 
atuação que possa identificar o problema da criminalização. 

Deve-se evitar intervenções que se mostram ineficazes, paliativas, 
apenas emergentes e, principalmente, estigmatizante.

É essencial que as instituições de controle social formal não 
atuem de modo a enxergar o criminoso, desde o primeiro momento, 
como inimigo do Estado. Deve haver, portanto, essa mudança de 
paradigma, pelo qual a ideia é prevenir educando e não dar condições, 
paulatinamente, para aquele que teve uma conduta desviada se insira 
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de vez no mundo crime.
É evidente que o fenômeno criminológico é complexo, não 

existe fórmula mágica, uma política criminal que pode ser eficiente 
em determinada sociedade pode ser totalmente inoperante em outra, 
por isso que operar educando e socializando, delinear o papel de cada 
instância de controle social é o caminho. 

Com uma educação de qualidade é perfeitamente possível 
reduzir a criminalização, não há qualquer tipo de prejuízo quando se 
pensa em métodos educativos. Como é cediço, em alguns países da 
Europa, por exemplo, onde se tem elevado índice de desenvolvimento 
humano comprovado, a redução dos crimes e fechamento de presídios 
se passa pela política criminal baseada na educação.

O acesso à essa educação de qualidade deve ser facilitado 
principalmente às classes menos favorecidas, que estatisticamente, 
predomina nos complexos prisionais do Brasil.
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A CORRELAÇÃO ENTRE DEMOCRACIA, 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Bruno Rodrigues Leite1

1 Introdução

As recentes políticas públicas criadas pelo governo federal que 
menosprezam o direito fundamental à educação impelem 

a formulação de conjecturas que possam testificar a correlação entre 
democracia, educação e cidadania. Mais do que a realização de exames 
avaliativos, obtenção de diplomas e consecução de metas quantitativas, 
a educação é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, 
por possibilitar o exercício da cidadania pelo povo e a existência da 
democracia. 

Sem a educação lastreada no texto constitucional e propícia 
ao comportamento crítico, haverá a perpetuação de desigualdades 
socioeconômicas em razão da vedação de produção de significados 
da lei pelo povo, alijado das instâncias decisórias pela auctoritas e pela 
perpetuação de soluções antiquadas e mortíferas para os problemas 
nacionais.

Tendo essas hipóteses em vista, o presente capítulo tem como 
objetivo estudar a correlação entre democracia, educação e cidadania, 
tendo a Teoria Neoinstitucionalista do Processo como marco teórico e 
a revisão bibliográfica com a utilização de livros, capítulos de livros e 
artigos de periódicos como metodologia.

Para tanto, o capítulo foi dividido em três seções, além da 
Introdução e Conclusão. A seção primária 2, denominada “A educação 
contra o genocídio”, faz incursões nas hipóteses elaboradas por Theodor 
W. Adorno sobre a não repetição de Auschwitz como meta da educação, 
que confere destaque às questões subjetivas ligadas à educação e à 

1 Professor Universitário. Mestre em Direito Processual pela PUC-MG. E-mail: adv-
bruno@outlook.com
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ocorrência de genocídios. 
A seção primária 3, denominada “A democracia como habitante 

do Mundo 3 popperiano”, aborda a noção de democracia e sua relação 
com o Estado Democrático de Direito, além de considerar a democracia 
uma habitante do Mundo 3 popperiano, autônoma e passível de críticas 
e constantes melhorias.

A seção primária 4, denominada “O exercício da cidadania 
possibilitado pela educação”, aborda o direito fundamental social 
à educação, bem como os desafios do ensino jurídico frente ao 
dogmatismo milenar e a possibilidade de superação deste panorama 
com o exercício da crítica e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão.

2 A educação contra o genocídio

Escrita por Theodor W. Adorno e transmitida por rádio em 18 
de abril de 1965 (MORAES, 2009, p. 285), a conferência “Educação 
após Auschwitz” considera que a meta da educação é a não repetição 
de Auschwitz. Para tanto, o autor apresenta causas, além de medidas 
relacionadas a educação que podem evitar a repetição de Auschwitz.

Segundo o autor, as causas para a ocorrência e possível 
repetição de Auschwitz são, entre outras, a ausência de consciência; 
o anticivilizatório originado e fortalecido pela própria civilização; 
nacionalismo; coletivização; consciência coisificada; véu tecnológico e 
a fetichização da técnica.

Deve-se frisar que a palavra “Auschwitz” é utilizada como 
sinédoque, substituindo os demais campos de concentração, trabalho e 
morte construído pelos nazistas e seus aliados, principalmente durante 
a Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, Bergen-Belsen, 
Chelmno e Sobibor. 

Auschwitz é o nome alemão para a cidade polonesa denominada 
Oswiecim e, no prefácio do último livro da sua trilogia sobre a Segunda 
Guerra Mundial, Richard J. Evans afirma que as autoridades nazistas 
tentaram “obliterar todos os aspectos [...] [da] identidade polonesa de 
uma vez por todas, e usaram nomes alemães para uma série de outras 
cidades, como Kulmhof para Chelmno, ou Auschwitz para Oswiecim” 
(EVANS, 2016, p. 18). 



  179
Educação para a Democracia

Além de Auschwitz representar os demais campos nazistas, pode-
se utilizar o termo para fazer referência a outros genocídios perpetrados 
após o último conflito mundial. Em sentido semelhante, Theodor W. 
Adorno afirma que “a invenção da bomba atômica, capaz de matar 
centenas de milhares literalmente de um só golpe, insere-se no mesmo 
nexo histórico que o genocídio” (ADORNO, 2000, p. 120). 

Portanto, afirmar que a meta da educação é a não repetição 
de Auschwitz é equivalente a afirmar que a meta da educação é a 
não repetição de Ruanda, Bósnia, Camboja, Carandiru, Candelária, 
Vigário Geral, Maré, Morro do Fallet e tantos outros acontecimentos 
cotidianos, nominados ou não, que naturalizam o extermínio do outro, 
transformam a toponímia no estudo dos genocídios e convertem as 
metrópoles em necrópoles.

Theodor W. Adorno desenvolve suas hipóteses com base 
no aspecto subjetivo, especialmente o psicológico, das pessoas que 
praticaram os crimes em Auschwitz, indicando que os aspectos 
objetivos, isto é, os aspectos sociais e políticos, dificilmente podem ser 
modificados. Segundo o autor:

Como hoje em dia é extremamente limitada a possibilidade 
de mudar os pressupostos objetivos, isto é, sociais e políticos 
que geram tais acontecimentos, as tentativas de se contrapor à 
repetição de Auschwitz são impelidas necessariamente para o lado 
subjetivo. Com isto refiro-me sobretudo também à psicologia das 
pessoas que fazem coisas desse tipo” (ADORNO, 2000, p. 121, 
grifo nosso). 

Neste sentido, Theodor W. Adorno apresenta soluções que 
envolvem a educação, como, por exemplo: 1ª.) – O direcionamento 
da educação para a autorreflexão, ao afirmar que “a educação tem 
sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão 
crítica”; 2ª) – Foco na educação infantil, pois, quando o autor aborda 
a educação após Auschwitz, ele se refere “a duas questões: primeiro, 
à educação infantil, sobretudo na primeira infância” e 3ª.) – Além 
da educação infantil, o esclarecimento geral, “que produz um clima 
intelectual, cultural e social que não permite tal repetição; portanto, 
um clima em que os motivos que conduziram ao horror tornem-se 
de algum modo conscientes”; 4ª.) – A autonomia, entendida como “o 
poder para a reflexão, a autodeterminação, a não-participação”, pois 
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esta seria “o único poder efetivo contra o princípio de Auschwitz”; 
5ª.) – O esclarecimento do problema da coletivização, pois o autor 
considera “que o mais importante para enfrentar o perigo de que tudo 
se repita é contrapor-se ao poder cego de todos os coletivos”; 6ª) – 
O conhecimento sobre o caráter manipulador, pois pareceu ao autor 
fundamental “produzir inicialmente uma certa clareza acerca do modo 
de constituição do caráter manipulador, para em seguida poder impedir 
da melhor maneira possível a sua formação, pela transformação das 
condições para tanto”; 7ª.) – A “conscientização dos mecanismos 
subjetivos em geral, sem os quais Auschwitz dificilmente aconteceria” 
(ADORNO, 2000, p. 121, 123, 125, 127, 131, 136).

Embora as soluções apresentadas por Theodor W. Adorno sejam 
importantes, o presente capítulo testifica a correlação entre a tríade 
democracia, educação e cidadania, motivo pelo qual a abordagem dos 
aspectos subjetivos dos perpetradores da Shoah2 é, por ora, dispensável, 
sendo necessário direcionar os esforços científicos para a análise dos 
aspectos objetivos, autônomos e passíveis de críticas, portanto, pelos 
quais é possível afirmar que a educação para a democracia possibilita 
o exercício da cidadania, ou, dito de outro modo, que a educação para 
a cidadania possibilita a existência da democracia. Espera-se que, em 
ambos os casos, a possibilidade da repetição de Shoah sob outras vestes 
diminua sensivelmente.

Ainda neste sentido, estão equivocadas as elucubrações sobre a 
civilização e barbárie segundo as quais ambas são pontos antipodais, 
pois “não há separação entre a chamada ‘civilização’ da barbárie (estatal, 
muitas vezes)” (LEITE, 2020, p. 100). A civilização maneja a barbárie 
habilmente, por meio de tecnologias, dogmas e produtos culturais 
que possibilitam a perpetuação da marginalização do povo, no sentido 
analisado por Rosemiro Pereira Leal (2005), disfarçada de avanços 
tecnológicos, novos diplomas legais e cultura que já nascem centenárias. 

Portanto, deve-se abandonar qualquer tipo de esperança na 
civilização como solução para os problemas humanos e para a redução 

2 O termo Shoah é mais adequado para se referir ao genocídio cometido pelos nazistas e 
seus aliados contra os judeus antes e durante a Segunda Guerra Mundial, pois, segundo 
Leila Danziger, com base em Jean-Luc Nacy, “a palavra hebraica Shoah substitui todas as 
outras designações. Ela permanece indecifrável, mesmo que traduzida e interpretada. Sua 
opacidade é precisamente o que lhe confere maior potência de significação” (DANZIGER, 
2007, p. 7).



  181
Educação para a Democracia

do sofrimento humano, pois foi sob o estandarte da civilização europeia 
que continentes e populações foram subjugados e aniquilados entre os 
séculos XV e XXI, inclusive.

3 A democracia como habitante do Mundo 3 Popperiano

A distinção entre os aspectos subjetivos e objetivos feita neste 
capítulo se baseia nas diferenças entre conhecimento subjetivo e 
conhecimento objetivo apontas por Karl Popper. Na epistemologia, o 
referido autor elabora hipóteses sobre a existência de três mundos com 
conteúdos (habitantes) distintos, quais sejam: 

[...] primeiro, o mundo dos objetos físicos ou dos estados físicos; 
segundo, o mundo dos estados de consciência ou dos estados 
mentais, ou, talvez, das predisposições comportamentais à ação; 
terceiro, o mundo dos conteúdos objetivos do pensamento, em 
especial dos pensamentos científicos e poéticos e das obras de arte. 
(POPPER, 2010, p. 57, grifos do autor)

Neste sentido, o autor distingue conhecimento subjetivo de 
conhecimento objetivo ao afirmar que: 

(1) O conhecimento subjetivo, que consiste em predisposições 
inatas para a ação e em suas modificações adquiridas. (2) O 
conhecimento objetivo, como o conhecimento científico, que 
consiste em teorias conjecturais, problemas em aberto, situações 
problematizadas e argumentos. (POPPER, 2010, p. 71)

Desta maneira, pode-se considerar que democracia é habitante do 
Mundo 3, ou seja, do mundo dos conteúdos objetivos do pensamento, 
pois apesar de ter origem no Mundo 2, é autônoma e está sujeita a 
críticas e a eliminação de erros. 

Segundo Karl Popper (2010, p. 69), a eliminação de erros pode 
ser descrita segundo este procedimento:  P1→TT→EE→P2. Para 
Popper:

[...] partimos de um problema P1, passamos a uma solução ou 
uma teoria provisórias TT, que podem estar erradas (no todo 
ou em parte) e que, de qualquer modo, serão submetidas à 
eliminação de erros, EE, que pode consistir em debates críticos 
ou testes experimentais. Seja como for, novos problemas P2 
surgem de nossa atividade criativa; não criamos intencionalmente 
os novos problemas; a partir das novas relações que cada novo 



182  
Cristina R. Eliezer  |  Pauliana M. Dias  |  Cayo V. Ferreira Freitas (Orgs.)

ato necessariamente produz, eles emergem autonomamente, por 
menos que tencionemos fazê-lo. (POPPER, 2010, p. 69)

A democracia possibilita a eliminação de erros pelo povo, direta 
ou indiretamente, legitimando o exercício do poder pelo Estado. Desta 
maneira, a ausência de participação do povo retiraria a legitimidade 
do Estado, transformado em ente alienado da realidade e produtor de 
decisões oriundas de espaços imunes à fiscalização.

Ao dissertar sobre o entrelaçamento técnico entre os princípios 
do Estado Democrático e do Estado de Direito, Ronaldo Brêtas de 
Carvalho Dias afirma que “a democracia, atualmente, mais do que 
qualquer forma de Estado e de governo, é um princípio consagrado nos 
modernos ordenamentos constitucionais como fonte de legitimação do 
exercício do poder, que tem origem no povo” (BRÊTAS, 2018, p. 66-
67) e que:

A ideia fundamental de democracia [...] está relacionada à fonte 
de legitimação do poder, que é o povo, dele emanando o exercício 
do poder pelo Estado, motivo pelo qual, somente assim, pode 
ser considerado poder de direito. Em razão disso, o povo elege 
seus representantes, cujos trabalhos legislativos devem refletir o 
pensamento popular na construção dos conteúdos normativos 
das normas de direito que prevalecem nas relações sociais e no 
exercício das funções e das diferentes atividades desenvolvidas 
pelos órgãos do Estado. Também ocorre que, a partir daí, os 
destinatários e atingidos pelos atos estatais são potencialmente 
todos aqueles que residem no território do Estado, ou seja, o povo, 
a comunidade política, integrada pelos governantes e governados. 
Para a doutrina alemã, é esse ciclo de atos de legitimação que 
aponta o lado democrático do Estado de Direito. (BRÊTAS, 
2018, p. 68-69, grifo nosso).

Contudo, não se pode reduzir a democracia à capacidade 
eleitoral ativa e passiva. Segundo o autor: 

[...] a democracia não se exercita apenas e simplesmente nas 
urnas, pelo voto, ao ensejo dos pleitos eleitorais [...], no Estado 
Democrático, com maior amplitude, o povo pode e deve 
exercer participação ostensiva e preponderante na discussão 
e resolução dos problemas e questões de interesse nacional, 
por intermédio do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, 
das audiências públicas, e, principalmente, como sustentamos e 
tentamos demonstrar, por meio do processo constitucional. 
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(BRÊTAS, 2018, p. 73-74, grifo nosso).

Portanto, a participação do povo no Estado Democrático 
de Direito não se resume ao sufrágio universal, um dos direitos que 
compõe a cidadania, se estendendo para a participação em todas as 
instâncias decisórias estatais, em conformidade com o ordenamento 
jurídico brasileiro.3 Sobre a cidadania, Rosemiro Pereira Leal afirma 
que:

[...] quando escrevemos, em direito democrático, sobre 
cidadania como conteúdo de processualização ensejadora de 
legitimidade decisória, o que se sobreleva é o nivelamento de 
todos os componentes da comunidade jurídica para, individual 
ou grupalmente, instaurarem procedimentos processualizados à 
correição (fiscalização) intercorrente da produção e atuação do 
direito positivado como modo de auto-inclusão do legislador-
político-originário (o cidadão legitimado ao devido processo legal) 
na dinâmica testificadora da validade, eficácia, criação e recriação 
do ordenamento jurídico caracterizador e concretizador do tipo 
teórico da estatalidade constitucionalizada. (LEAL, 2017, p. 130, 
grifos do autor).

Segundo André Del Negri, “é preciso ter em mente, em tema de 
cidadania, que chegaremos a bons resultados se as pessoas passarem pela 
escola e pela universidade [...], pois é nesse recinto que ela (a cidadania) 
se amplia” (DEL NEGRI, 2019, p. 266-267, grifo do autor).

Desta maneira, a próxima seção primária aborda a educação 
como direito fundamental previsto na Constituição de 1988 necessário 
para a preparação dos integrantes do povo ao exercício da cidadania.

4 O exercício da cidadania possibilitado pela educação

Em conformidade com os artigos 6º. e 205 da Constituição de 

3 Segundo Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, povo é a “comunidade política do Estado, 
composta de pessoas livres, dotadas de direitos subjetivos umas em face das outras 
e perante o próprio Estado, fazendo parte do povo tanto os governados como os 
governantes, pois estes são provenientes do povo, sejam quais forem suas condições 
sociais, todos obedientes às mesmas normas jurídicas, sobretudo à Constituição, que 
é o estatuto maior do poder político” (BRÊTAS, 2018, p. 67). Para André Del Negri, 
o sufrágio universal é “o direito de votar concedido a todos os nacionais, natos ou 
naturalizados, homem ou mulher”, enquanto o voto é o exercício do sufrágio e “deve 
ser visto como uma fração mínima da democracia” (DEL NEGRI, 2019, p. 273).
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1988, a educação é direito fundamental social de titularidade universal 
e “dever do Estado e da família”, sendo “promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e 
Daniel Mitidiero, deve-se garantir:

[...] um nível de formação suficiente para uma inserção eficaz 
e produtiva na vida profissional, política, social, econômica e 
cultural, no sentido de uma cidadania ativa qualificada. Dito 
de outro modo, o direito à educação deverá sempre ser (ou buscar 
sê-lo) um direito subjetivo à educação de qualidade, ademais de (na 
perspectiva objetiva) um dever do Estado e da sociedade de prover 
políticas e arranjos institucionais e organizacionais, incluindo a 
provisão de recursos financeiros e humanos para tanto. (SARLET; 
MARINONI; MITIDIERO, 2017, grifo nosso)

Desta maneira, a educação é essencial para preparar a pessoa 
(rectius: os integrantes do povo) para o exercício da cidadania. Esta 
preparação ocorre no ambiente escolar e universitário a partir do 
ensino que é ministrado aos alunos, podendo ser um ensino autoritário 
e acrítico ou um ensino voltado para a resolução de problemas a partir 
da aplicação de teorias testificadoras e da eliminação de erros. 

Isto, pois, a educação poderá preparar o aluno a ser submisso 
e mero reprodutor de conhecimentos, pouco importando se estes 
contribuem para a perpetuação dos problemas que assolam o país, 
ou preparar o aluno e futuro profissional para atuar criticamente, 
contestando o autoritarismo, sob qualquer forma, e contribuir para a 
resolução dos problemas que ele enfrentará. 

No âmbito do ensino jurídico, a situação se torna mais urgente, 
pois os egressos das faculdades de direito têm como função a criação, 
intepretação, modificação e extinção das leis nas diversas carreiras 
jurídicas, sejam como agentes públicos, sejam como advogados, entre 
outros. 

Portanto, o ensino que é ministrado nas faculdades de direito 
reflete diretamente no exercício da cidadania e na democracia praticada 
no Brasil. Quanto maior o grau de engessamento, dogmatismo, ausência 
de crítica, influência indevida da moral e religião, discrepância entre 
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ensino e a realidade e submissão irrestrita à autoridade da jurisprudência 
ou da doutrina no ensino jurídico, maior será a possibilidade de 
repetição do preocupante cenário legal que se verifica no Brasil.

Em capítulo intitulado “Direito e ensino jurídico à beira do 
precipício: tudo que desassossega”, André Del Negri elabora hipóteses 
sobre a situação coetânea do ensino jurídico e adverte que “o que 
não pode jamais acontecer é um ensino jurídico com reprodução de 
‘endoxas’ (opiniões dos mais afamados) e ‘topóis’ (marcos pressupostos 
de verdade), tristemente um ensino de narrativas sem desconstruções, 
uma dublagem” (DEL NEGRI, 2018, p. 19, grifos do autor).

A dublagem substitui a voz original de filmes, seriados e 
desenhos, entre outros, podendo ser aplicada metaforicamente ao 
ensino. Isto, pois a mera reprodução de conteúdos sem a necessária 
crítica transforma o docente em dublador de vozes inaudíveis, ocultas 
e milenares que contribuem para a perpetuação do direito como 
instrumento mortífero de dominação. 

Como consequência, o aluno também se torna dublador, 
crendo piamente que o conteúdo aprendido é constituído por dogmas 
(verdades eternas e imutáveis), e não por hipóteses que podem e devem 
ser submetidas à crítica. Portanto, deve-se incentivar e proporcionar a 
postura crítica dos alunos, a insubmissão ao autoritarismo e a recusa da 
imutabilidade do conhecimento. 

De acordo com André Del Negri, as instituições de ensino 
deveriam ter o compromisso de “desenvolver profissionais com 
consciência crítica, com compreensão dos problemas estruturais 
do país, a fim de interferir na realidade (excludente e autoritária) e 
modificá-la (solver os problemas), diante das exigências constitucionais 
e democráticas” (DEL NEGRI, 2018, p. 32).

Outrossim, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
nas universidades, prevista no art. 207, caput, da Constituição de 1988, 
é importante para que a educação realmente prepare o povo para a 
cidadania. Segundo Rosemiro Pereira Leal: 

[...] se indissociáveis ensino e pesquisa, não precisa ser sumidade 
hermenêutica para perceber que não é possível admitir ensino sem 
pesquisa simultânea e tecnicamente instalada como pressuposto de 
legalidade do PROJETO conceptivo-pedagógico encaminhador 
de qualquer pleito de credenciamento ou autorização para 
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funcionamento de uma instituição de ensino superior. (LEAL, 
2018, p. 398).

Nessa perspectiva, André Del Negri afirma que “todas as áreas 
do conhecimento humano apresentam equívocos, muitos desalinhos e 
inconsistências. Daí a importância de questionamentos e a instalação de 
pesquisas, porque a crítica sempre busca contradições” (DEL NEGRI, 
2018, p. 30, grifo do autor) e que:

Haverá benefício coletivo se o conhecimento estiver relacionado 
à pesquisa e ao ensino. Ressalta-se que não descobrimos fatos 
novos reproduzindo os antigos, o que nos levaria a um jogo de 
soma zero. Essa formação ‘pesquisa-ensino’ só ganha sentido se 
as pontas se relacionarem e entrarem em jogo da construção do 
esclarecimento do conhecimento” (DEL NEGRI, 2018, p. 32, 
grifos do autor).

Portanto, a eliminação de erros nas teorias que versam a 
realidade possibilita a transformação da realidade e redução dos níveis 
de desigualdade socioeconômica e violência endêmica que assolam o 
país. Segundo André Del Negri, “a sala de aula serve para a apuração 
da criticidade via problematização de temas” (DEL NEGRI, 2019, p. 
733). A problematização de temas e a crítica de problemas em marcos 
não dogmáticos permite a solução de problemas participada e não 
restrita aos gabinetes dos agentes públicos estatais.

Ao analisar o voto dogmático de um dos ministros do Superior 
Tribunal de Justiça, André Del Negri ressalta a:

[...] importância de um ensino jurídico apoiado na lógica do 
racionalismo crítico, filosofia do conhecimento humano esboçada 
por Karl Popper (1902-1994), que apresenta o falseacionismo [ou 
falsificacionismo] e os problemas da demarcação e crítica rigorosa 
contra a indução. (DEL NEGRI, 2018, p. 14).

Portanto, a participação democrática dos integrantes do povo 
ocorre com a testificação da validade, eficácia, criação e recriação do 
ordenamento jurídico. Por sua vez, a testificação é possibilitada pelo 
exercício da crítica e a consequente eliminação de erros das teorias 
testificadoras, com a produção de novos problemas. 

Desta maneira, a democracia é operacionalizada pelo povo 
mediante a sua ostensiva participação na análise de problemas nacionais, 
como, por exemplo, a insegurança alimentar, déficit habitacional, 
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violação de direitos fundamentais e elevado número de homicídios, 
com a proposição de teorias testificadoras para a eliminação de erros 
e formulação de novos problemas mais complexos e que apresentem 
menos erros.

Esta participação, que perfaz o exercício da cidadania, é 
possibilitada por uma educação considerada como direito fundamental, 
balizada nos conteúdos da Constituição de 1988 e que possibilite o 
exercício irrestrito da crítica em todos os âmbitos do conhecimento, 
postura que será aplicada pelo povo na resolução dos problemas 
nacionais mediante, principalmente, o devido processo constitucional.

5 Conclusão

Como resumo das pesquisas científicas desenvolvidas e das 
hipóteses formuladas em torno dos temas relacionados a correlação 
entre democracia, educação e cidadania, é possível chegar às conclusões 
que se seguem.

A correlação entre democracia, cidadania e educação deve ser 
feita sob o prisma objetivo, ou seja, evitando-se a concentração destes 
três elementos na auctoritas e deslocando sua intepretação e aplicação 
no sentido objetivo, autônomo e passível de críticas.

A democracia possibilita a eliminação de erros pelo povo, direta 
ou indiretamente, legitimando o exercício do poder pelo Estado. Desta 
maneira, a ausência de participação do povo retiraria a legitimidade 
do Estado, transformado em ente alienado da realidade e produtor 
de decisões oriundas de espaços imunes à fiscalização. Deve-se 
incentivar e proporcionar a postura crítica dos alunos, a insubmissão ao 
autoritarismo e a recusa da imutabilidade do conhecimento. 

A participação democrática dos integrantes do povo ocorre com 
a testificação da validade, eficácia, criação e recriação do ordenamento 
jurídico. A participação democrática é possibilitada pelo direito 
fundamental à educação em consonância com a Constituição de 1988 
e que possibilite o exercício irrestrito da crítica em todos os âmbitos do 
conhecimento e do direito.
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DEMOCRACIA: O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA 
MODERNIDADE LÍQUIDA

Gilberto de Andrade Pinto1

1 Introdução

O presente ensaio toma como recorte teórico a ideia de uma 
modernidade líquida, a partir da qual, problematiza acerca 

da dificuldade de se estabelecer um contexto democrático inserido em 
um mundo onde as informações são voláteis.

Partiu-se da hipótese de que uma democracia só se torna possível 
em meio a fluidez do conhecimento, se a educação estiver voltada 
menos para a formulação de leis gerais do que para uma formação capaz 
de dar o substrato necessário para uma interpretação de uma realidade 
em contínua mudança.

Desta forma é mister analisar o conceito de modernidade líquida 
a fim de compreender os mecanismos e efeitos instalados por ela. 

O item 3 pretende fornecer uma pequena reflexão acerca da 
educação, partido de uma modernidade sólida para uma modernidade 
líquida.

Por fim, será analisado o papel da educação como meio capaz 
de tornar o sujeito um intérprete apto de selecionar as informações e 
aplica-las em uma realidade líquida, de forma segura e emancipadora, 
aos moldes exigidos pelos ideais democráticos.

2 Modernidade líquida

Para uma adequada compreensão do atual papel da educação 
para a democracia é importante compreendermos o contexto sociológico 
denominado por Zygmunt Bauman de modernidade líquida.

1 Professor no Centro Universitário Una de Bom Despacho. Procurador Municipal. 
Mestre em Filosofia e Teoria do Direito. Especialista em Direito Público. E-mail: 
gilbertodeandrade3@msn.com
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Um dos elementos essenciais para a formação do conceito 
de modernidade líquida é o de derretimento como sendo uma tarefa 
moderna. A modernidade se instalou através de um processo de 
derretimento da construção social medieval. Tal ruptura é anotada 
por Alasdair Chalmers MacIntyre, em seu livro Depois da Virtude. O 
sociólogo ilustra tal situação em uma metáfora que relata a catástrofe 
ética causada pelo advento da modernidade.

Imaginemos que as ciências naturais viessem a sofrer as 
consequências de uma catástrofe. A opinião pública culpa os 
cientistas por uma série de calamidades ambientais. Há revoltas 
por toda parte, laboratórios são incendiados, cientistas são 
linchados, livros e instrumentos são destruídos. Por fim, um 
movimento político chamado “Nenhum saber” assume o poder 
e, sucessivamente, elimina o ensino de ciências nas escolas e nas 
universidades, aprisionando e executando os cientistas restantes. 
Mais tarde, há uma reação contra esse movimento destrutivo 
e pessoas esclarecidas tentam ressuscitar a ciência, embora 
tenham esquecido grande parte o que ela tinha sido. Só possuem 
fragmentos... (MACINTYRE, 2001, p. 13).

A ruptura na versão ética de MacIntyre (2001) surge como 
uma perda da linguagem estabelecida pela tradição aristotélica que 
dominou a antiguidade clássica, sobreviveu através da cultura árabe 
e foi redescoberta na baixa idade média, se tornando uma referência 
acadêmica.

A proposta de Bauman (2001) sugere que houve um 
derretimento da solidez da idade média sendo esta substituída pelo 
que denomina modernidade sólida. Acontece que o derretimento é 
um processo contínuo que se instalou, tão logo, a modernidade sólida 
também passaria pelo mesmo processo de derretimento, o que deu 
origem à segunda modernidade, denominada por ele de modernidade 
líquida. Neste sentido, associa o autor os termos fixidez, solidez e peso 
ao contexto de uma modernidade sólida. Lado outro, associa os termos 
fluidez, liquidez e leveza ao que denomina modernidade líquida.

Esse estado de fluidez que o autor associa a atualidade afeta 
profundamente a estrutura social uma vez que as relações sociais e os 
efeitos delas decorrentes passam por rápidas e continuas mudanças. 
Neste sentido, as próprias relações tornam-se fluidas, ou seja, pouco 
sólidas, menos duradouras, e em nada profundas.
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Os efeitos do derretimento apontados por Bauman (2001), 
ultrapassam as dificuldades encontradas por MacIntyre (2001), no 
sentido de que, se antes o problema da ruptura era a substituição 
da moral por uma racionalidade individualista, agora temos um 
problema um pouco maior, qual seja, a fluidez e pouca constância, não 
só da racionalidade estabelecida em um momento de solidez, mas o 
derretimento até mesmo das relações sociais, o que faz do comunitarismo 
de MacIntyre algo que em breve se tornará incompreensível.2

Neste sentido “A passagem da fase ‘sólida’ da modernidade para 
a ‘líquida’ – ou seja, para uma condição em que as organizações sociais 
[…] – não podem mais manter sua forma por muito tempo (nem se 
espera que o façam), pois se decompõem e se dissolvem mais rápido que 
o tempo que leva para moldá-las e, uma vez reorganizadas, para que se 
estabeleçam.” (BAUMAN, 2008).

O ‘derretimento dos sólidos’, traço permanente da modernidade, 
adquiriu, portanto, um novo sentido, e, mais que tudo, foi 
redirecionado a um novo alvo, e um dos principais efeitos desse 
redirecionamento foi a dissolução das forças que poderiam ter 
mantido a questão da ordem e do sistema na agenda política. 
(BAUMAN, 2001, p. 12).

 Portanto, para Bauman (2001), vivemos em um contesto 
em que a realidade a ser conhecida muda de forma contínua e rápida 
constituindo tal fato uma importante variável a ser considerada em 
uma educação para interpretar a denominada modernidade líquida.

3 A educação em uma sociedade líquida

Nos últimos anos o avanço da tecnologia encurtou a experiência 
do espaço e tempo. As invenções do telégrafo, do rádio e da televisão, 
suprimiram a necessidade de um deslocamento físico substancial, e 
mais que isso, o tempo para estabelecer uma comunicação seja entre 
particulares ou mesmo direcionada para as massas, tornou-se muitas vezes 
instantâneo, os telefones e radiocomunicadores pouparam as pessoas de 
fazerem longas viagens, que outrora, faziam as pessoas compartilhem 

2 A dicotomia comunitarismo versus liberalismo num contexto de uma sociedade líquida é 
um tema a ser enfrentado em um estudo mais aprofundado e foge a proposta do presente 
ensaio.
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suas presenças. A internet criou o cyber espaço e virtualizou a noção de 
tempo. Com um pequeno chip é possível carregar todas as bibliotecas 
do mundo no bolso. A inteligência artificial toma postos de trabalho e 
até julga processos em tribunais.

A educação formal, em especial o ensino superior, é oferecida na 
modalidade de ensino a distância. Alunos ingressam, cursam disciplinas, 
fazem pesquisas, publicam resultados, tudo sem sequer encontrar-se 
pessoalmente com uma única pessoa.

Tamanha velocidade e massificação das informações e do 
conhecimento criou um abominável fenômeno na atualidade, as 
chamadas fake news. Essa veloz massificação de informações pouco 
confiáveis ganhou até mesmo uma teoria tragicamente denominada 
de pós-verdade. Tal denominação faz jus à catástrofe metaforizada por 
MacIntyre, só que no lugar do título Depois da Virtude, resta dedicar 
uma obra ao título “depois da verdade”.

Desta forma, não há como negar que a educação foi 
profundamente afetada pela modernidade líquida. Sendo que a 
velocidade, volatilidade, pouca confiabilidade no conhecimento, tudo 
isto como resultado do contínuo derretimento, torna o conhecimento 
científico uma ferramenta única, talvez uma cura, para uma sociedade 
que se apresenta doente.

Na obra Capitalismo Parasitário, Zygmunt Bauman levanta a 
questão: “Em todas as épocas, o conhecimento foi avaliado com base 
em sua capacidade de representar fielmente o mundo. Mas como fazer 
quando o mundo muda de uma forma que desafia constantemente 
a verdade do saber existente, pegando de surpresa até os mais “bem-
informados”?” (BAUMAN, 2010).

Evidentemente uma ciência à moda da modernidade sólida, ou 
seja, um positivismo lógico, com seu verificacionismo e leis universais, 
jamais será referência para uma educação capaz de fornecer elementos 
seguros à uma possível ciência confiável. De acordo com Bauman:

O primeiro pressuposto justificava a necessidade e os benefícios 
da transmissão do conhecimento dos professores aos alunos. O 
segundo infundia nos professores a autoconfiança necessária para 
esculpir na personalidade dos alunos, como fazem os escultores 
com o mármore, a forma que se presumia sempre justa, bela, boa e, 
portanto, virtuosa e nobre. Se as conclusões de Jaeger são corretas 
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(e não foram refutadas), a “educação, tal como a conhecemos”, 
está em maus lençóis, pois hoje seria necessário um grande 
esforço para sustentar qualquer um desses pressupostos, e 
um esforço ainda maior para considerá-los evidentes em si 
mesmos. (BAUMAN, 2010, p. 44, grifo nosso).

Talvez por isso celebres autores como Paulo Freire defendam 
uma mudança profunda nas escolas. A proposta de Paulo Freire 
evidencia a necessidade de se estabelecer uma identidade entre o sujeito 
conhecedor e o mundo no qual ele está inserido. Nas palavras do 
teórico: “A partir das relações do homem com a realidade, resultantes 
de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e 
decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. 
Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o 
fazedor (FREIRE, 1967, p. 43).

Essa dinâmica proposta não pretende produzir um 
conhecimento sólido como o proposto na primeira modernidade, mas 
um conhecimento seguro o suficiente a ponto de ser capaz de interpretar 
um contexto fluido no qual a atualidade está inserida. 

Portanto, uma educação pautada nos preceitos da modernidade 
sólida, já não é suficiente para fornecer um conhecimento confiável, urge 
a necessidade de uma reformulação das práticas educacionais visando 
possibilitar o sujeito à uma experiência de interpretação científica de 
um determinado recorte social.

Feitas tais considerações é plausível considerar os desafios a serem 
enfrentados pela democracia, já que sua peleja não mais se concentra 
apenas em uma questão da legitimação de poder numa determinada 
ordem política, sua luta agora é validar uma vontade volátil, massificada, 
e pautada em verdades pouco duradoras.

4 O papel da educação para uma democracia 

De longe um dos conceitos mais difíceis de se estruturar é o 
de democracia. Tão logo surge o tema e diversas questões acerca de 
sua forma ou conteúdo podem emergir. Obviamente não pretendemos 
neste curto espaço tentar alcançar tamanha façanha.

Independentemente da forma como a democracia se apresenta, 
seja qualitativa, quantitativa, direta, indireta, representativa, ou mesmo 
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numa proposta de uma teoria discursiva, a mesma jamais existiu ou 
existirá dissociada do conceito de educação.3 

Se outrora a educação serviu à antiguidade clássica para que 
sofistas articulassem sua erística e através do poder da ágora realizassem 
seus interesses, na idade média serviu à nobreza e ao clero para 
manutenção de uma teocracia hegemônica, na modernidade sólida ela 
se transformou num instrumento de “iluminação” e “derretimento” de 
conceitos rasos e ultrapassados.

Entretanto, na modernidade líquida, em um contexto permeado 
por valores e verdades inconstantes, a educação revela sua importância 
para uma democracia como um instrumento de interpretação das 
constantes mudanças e da volumosa quantidade de informação pouco 
confiável difundida de maneira indiscriminada, quando não maliciosa4 

A instabilidade das informações ou do próprio contexto nas 
quais estão inseridas, podem causar sérios danos à vontade popular. 
Aliás, sempre bom lembrar que a própria vontade é objeto da fluidez 
e da cultura de massas implementada pelos ambientes virtuais e por 
outras mídias5.

Neste sentido há um sério comprometimento da cultura política. 
Bauman se refere a tal comprometimento ao comparar a linguagem 
proposta na modernidade sólida com a linguagem possível em uma 
modernidade líquida:

[...] em vez de vê-la como a grande mentira da política totalitária 
em comparação com a verdade perfeita que se busca na política 
democrática liberal, uma verdade baseada nessa busca por 
transparência e clareza de linguagem que foi endossada por 
Orwell e seus convictos seguidores, seria mais aconselhável 
encarar a política como a luta sem fim entre montes de meias-
verdades, omissões maliciosas e narrativas conflitantes que podem 

3  Em que pese estarmos inseridos em um contexto dissociado da antiguidade clássica 
sugerimos ao leitor a leitura complementar dos conceitos de educação formal (instrução) 
e educação moral (hábito) nos livros Ética a Nicômaco e Da Alma, ambos de Aristóteles. 
A leitura do livro Paideia: a formação do homem grego de autoria de Werner JAEGER 
(1994) é sem dúvidas fundamental a quem se propor o estudo de uma educação para a vida 
política.

4 Faço aqui mais uma vez referência à temática da Fake News e da pós-verdade, como 
fenômenos adjacentes à modernidade líquida. 

5 Sobre este aspecto Josimar Carvalho PORTO (2011) aborda em sua dissertação uma 
inversão de relações entre o produto e o consumidor.
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se contrabalançar mas nunca produzir um consenso único 
(BAUMAN, 2008, p. 151).

Mais otimista que MacIntyre na obra Depois da Virtude, 
Bauman não propõe uma reconstrução dos antigos conceitos, mas uma 
constante avaliação dos conceitos que se se apresentam em um contínuo 
devir. Em nota a uma entrevista publicada em Cadernos de Pesquisa no 
site da Scielo, Bauman esclarece sua proposta interpretativa:

Durante o Iluminismo, Jeremy Bentham chamou de “panótico” 
um edifício que prevê em seu centro uma torre de observação. 
O vigia que a ocupa pode, através de um engenhoso jogo de 
luzes e sombras, controlar o espaço circular circundante sem ser 
visto pelos habitantes. Ele é o Um que tudo observa. A aplicação 
evidente desse projeto era a construção de prisões, hospitais e 
também manicômios, mesmo Bertham não sendo totalmente 
consciente do alcance de sua invenção. A aliança entre o poder 
político e as técnicas de controle e de manipulação sempre tentaram 
recriar as condições do panopticon. A construção e difusão das 
mensagens por parte de centros de poder (que ocupam a torre 
de controle do panopticon) nos propõem cotidianamente chaves 
interpretativas da realidade verossímeis, mas não verdadeiras. 
(BAUMAN, 2009).

Em um cenário de conceitos fragmentados, ou melhor, voláteis, 
além do exercício indiscriminado da manipulação das informações 
de forma a atender aos interesses vigentes, resta como único recurso 
à uma modernidade líquida, uma educação constante que propicie ao 
sujeito os instrumentos necessários para interpretar uma realidade em 
constante e rápida mudança, onde os conceitos são formados por meias 
verdades pertinentes à dominação das massas.

[...] a dominação através da ignorância e da incerteza 
deliberadamente cultivadas é mais aceitável e menos cansativa do 
que o princípio baseado na discussão atenta dos acontecimentos e 
no esforço demorado de estabelecer a verdade dos fatos e os modos 
menos arriscados de proceder. A ignorância política entrançada 
com a inatividade fica ao alcance da mão cada vez que é sufocada 
a voz da democracia ou as suas mãos ficam atadas. É preciso uma 
educação permanente para dar a nós mesmos a possibilidade de 
escolher. Mas temos ainda mais necessidade de salvar as condições 
que tornam as escolhas possíveis ao nosso alcance (BAUMAN, 
2009, p. 682).
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Portanto a educação em uma sociedade líquida tem fundamental 
papel para a democracia, já que se apresenta como único instrumento 
capaz de estabelecer fonte segura para a interpretação de uma realidade 
em constante mudança.

5 Conclusão

O problema inicialmente proposto procura revelar o papel da 
educação para a democracia em uma sociedade líquida. Para tanto 
duas questões específicas precisaram de alguma atenção, a primeira, 
seria estabelecer uma noção acerca das modernidade sólida e líquida e a 
segunda seria procurar estabelecer uma relação entre tais conceitos e o 
problema da educação para uma democracia.

Desta forma, foi possível compreender que com a ruptura entre 
o mundo medievo e a aurora da modernidade, o derretimento que foi 
usado para fundir a solidez da idade média, tornou-se uma constante, 
derretendo até mesmo a proposta iluminista da modernidade sólida, 
tornando-se um evento contínuo que deu origem à modernidade 
líquida.

Com relação ao outro objetivo específico, ou seja, uma análise 
da educação em tal contexto, vimos que há necessidade de uma 
reformulação das práticas educacionais visando possibilitar o sujeito à 
uma experiência de interpretação científica de um determinado recorte 
social.

Por fim concluímos que a educação é instrumento de singular 
importância na modernidade líquida, quando é construída a partir de 
práticas que levam professores e educandos à uma experiência capaz 
de interpretar de forma coerente um mundo que está em constante 
mudança, pois só ela poderá orientar os atores sociais a contextualizarem 
determinados recortes teóricos e poderem a partir disto se posicionarem 
politicamente.
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O ALUNO COMO PROTAGONISTA DO ENSINO: 
APLICAÇÃO DA SALA DE AULA INVERTIDA EM 

CONTRAPONTO AO ENSINO BANCÁRIO

Fernanda Fernandes da Silva1
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1 Introdução

A sala de aula invertida é um modelo de ensino em que o 
aluno estuda previamente os conteúdos básicos e as 

instruções antes da aula presencial. E, já em sala de aula, o professor 
aprofunda o aprendizado a partir de estudos de caso e outras atividades 
que esclareçam dúvidas e estimulem o debate e o trabalho em grupo.

O objetivo geral desta pesquisa é apontar a potencialidade assim 
como a razão para implantação dessa abordagem pedagógica e alguns 
dos problemas enfrentados em relação à aplicação da metodologia da 
sala de aula invertida no Ensino Superior.

Justifica-se teoricamente o estudo no fato da temática ter como 
efeito anexo a discussão científica e reflexão crítica quanto à aplicação 
da sala invertida (ou flipped classroom) como instrumento da educação 
democrática.

O tema possui ainda densa relevância prática uma vez que 
estudiosos, há décadas, defendem um novo modelo de educação em 
que o aluno seja o protagonista e aprenda de forma mais autônoma, 
promovendo uma ruptura epistemológica com o modelo tradicional 
de ensino, que é marcado pela escuta e anotação, por parte dos alunos, 
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do conteúdo apresentado pelos professores, sendo resolvidos, somente 
após esse processo, os exercícios e possíveis problemas surgidos.

No item 2, serão estudados os contornos da sala de aula 
invertida como gênero oriundo da metodologia ativa, perpassando 
por seu conceito e pela análise da sua ruptura, analisando sua 
ruptura paradigmática com a metodologia tradicional de ensino. Por 
conseguinte, no item 3, serão elucidados aspectos positivos e negativos 
em relação à sala de aula invertida. E, por fim, o item 4 se dedicará 
à compreensão da aprendizagem ativa em oposição à aprendizagem 
bancária sob o enfoque das lições de Paulo Freire.

Como marco teórico do estudo, utilizou-se o ideário que Paulo 
Freire apresenta em suas obras sobre a Educação, especialmente em 
Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido, acerca da prática 
educativa na formação de docentes, numa abordagem educativo-
progressita, que respeite as exigências de um ensino em favor da 
autonomia do educando. Ou seja, a necessidade de uma pedagogia 
dialógica emancipatória do estudante em oposição à pedagogia 
dominante e no afastamento da aprendizagem bancária.

A partir de pesquisa teórico-bibliográfica, foi possível debater 
a temática posta por meio da determinação do problema a partir 
do método dedutivo, partindo-se de concepções macroanalíticas 
da metodologia ativa e sua espécie de sala de aula invertida, para 
delimitação de sua influência na seara do ensino democrático. 

2 A sala de aula invertida (ou flipped classroom)

A sala de aula invertida representa uma ruptura paradigmática 
da metodologia tradicional de ensino caracterizada por um processo 
de aprendizagem passiva em que o professor, na sala de aula, transmite 
informações e conteúdos para o aluno o qual, somente após a aula, 
estudará os temas ministrados presencialmente.

Essa necessária ruptura epistemológica se dá principalmente 
porque a educação convencional tem enfrentado dificuldades devido 
às transformações da própria sociedade. Moran (2015, p. 16) afirma 
que “a escola padronizada, que ensina e avalia a todos de forma igual 
e exige resultados previsíveis, ignora que a sociedade do conhecimento 
é baseada em competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se 
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adquirem da forma convencional”.
Na sala de aula invertida, o aluno estuda antes da aula, tornando 

sua aprendizagem ativa. O professor, ao invés de se limitar a apresentar 
o conteúdo da disciplina, promove discussões e atividades práticas. 
Essa ideia está relacionada com o verdadeiro significado de ensinar, que 
“não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
produção ou a sua construção”. Ainda, “não é transferir inteligência do 
objeto ao educando, mas instigá-lo no sentido de que, como sujeito 
cognoscente, se torne capaz de inteligir e comunicar o inteligido”. 
(FREIRE, 1996, p. 45)

Acerca da sala de aula invertida em contraponto ao ensino 
tradicional, a lição de Valente:

A sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning na 
qual o conteúdo e as instruções são estudados on-line antes de 
o aluno frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local 
para trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades 
práticas como resolução de problemas e projetos, discussão 
em grupo, laboratórios etc. A inversão ocorre uma vez que no 
ensino tradicional a sala de aula serve para o professor transmitir 
informação para o aluno que, após a aula, deve estudar o material 
que foi transmitido e realizar alguma atividade de avaliação para 
mostrar que esse material foi assimilado. Na abordagem da sala 
de aula invertida, o aluno estuda antes da aula e a aula se torna 
o lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e 
atividades práticas. (VALENTE, 2014, p. 84-85)

Assim, segundo essa abordagem, o conteúdo e as instruções sobre 
um determinado assunto curricular não são transmitidos pelo professor 
em sala de aula. O aluno estuda o material antes de ele frequentar a sala de 
aula, que passa a ser o lugar de aprender ativamente, realizando atividades 
de resolução de problemas ou projetos, discussões, laboratórios etc., com 
o apoio do professor e, de maneira colaborativa, dos colegas.

Em um breve comparativo entre o modelo de ensino tradicional 
e o da sala de aula invertida, podemos citar três pontos principais: 
naquele, não existe contato prévio com o conteúdo que será trabalhado 
em sala de aula e, durante as aulas, o professor apresenta o conteúdo 
de forma expositiva, típica caracterização da aprendizagem bancária 
apresentada por Freire. No modelo da sala de aula invertida, os alunos 
têm contato prévio com o conteúdo que será trabalhado posteriormente 
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na sala de aula, que, por sua vez, torna-se o local em que o professor tira 
as dúvidas, desenvolve atividades práticas orientadas e promove estudos 
de casos em grupos.

Valente (2014, p. 86) destaca que a ideia de sala de aula 
invertida não é nova e foi usada pela primeira vez em uma disciplina de 
Microeconomia em 1996 na Miami University, em Ohio, nos Estados 
Unidos. O resultado dessa experiência foi publicado em 2000, contudo, 
principalmente pela dificuldade em preparar o material para ser usado 
fora da aula e considerando o desenvolvimento tecnológico no final dos 
anos 1990, a ideia não foi disseminada.

A partir dos anos 2010, o termo “flipped classroom” passou a ser 
um chavão, impulsionado em parte por publicações no The New 
York Times (FITZPATRICK, 2012); no Chronicle of Higher 
Education (BERRETT, 2012); e sobre as experiências na área de 
Ciências realizadas na Universidade de Harvard (MAZUR, 2009). 
A partir de então surgiram diversos exemplos de escolas de Ensino 
Básico e de Instituições de Ensino Superior que passaram a adotar 
a abordagem da sala de aula invertida. (VALENTE, 2014, p. 87).

Para que se obtenha êxito na aplicação da sala de aula invertida, 
devem ser observados dois aspectos fundamentais: produção de material 
on-line para o aluno estudar e planejamento das atividades a serem 
realizadas na sala de aula presencial.

Sobre o material on-line fornecido para o aluno, Valente (2014, 
p. 90) afirma que, em sua maioria, é composto por vídeos que o professor 
grava. Contudo, ressalta que é preciso dosar o número e o tamanho 
dos vídeos, uma vez que “a ideia não é substituir a aula presencial por 
vídeos, pois os alunos reclamam do fato de a aula expositiva ser ‘chata’ 
e essa mesma aula transformada em vídeo pode ficar mais chata ainda”.

Ressalta-se ainda que, para que o professor saiba o que o aluno 
absorveu do estudo on-line, é recomendável que o estudante realize 
um teste na própria plataforma on-line de modo que possa avaliar 
sua aprendizagem. Ao acessar os resultados da avaliação registrados na 
plataforma, o professor toma conhecimento de quais foram os pontos 
críticos do material estudado e daquilo que deve ser retomado em sala 
de aula. (VALENTE, 2014, p. 90)

Sobre a importância do planejamento das atividades presenciais 
em sala de aula, a lição de Valente:
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O mais importante é o professor explicitar os objetivos a serem 
atingidos com sua disciplina, e propor atividades que sejam 
coerentes e que auxiliam os alunos no processo de construção do 
conhecimento. Essas atividades podem ser hands on, discussão 
em grupo, resolução de problemas etc. No entanto, em todos 
esses casos é fundamental que o aluno receba feedback sobre os 
resultados das ações que realizam. A sala de aula presencial assume 
um papel importante nessa abordagem pedagógica pelo fato de 
o professor estar observando e participando das atividades que 
contribuem para o processo de significação das informações que 
os estudantes adquiriram estudando on-line. Nesse sentido, o 
feedback é fundamental para corrigir concepções equivocadas ou 
ainda mal elaboradas (VALENTE, 2014, p. 91)

Conforme defende José Morán (2015, p. 19), o importante é 
que as escolas repensem os seus espaços tão quadrados para espaços mais 
abertos. E, superando a educação bancária/tradicional, consiga focar a 
aprendizagem no aluno, envolvendo-o, motivando-o e dialogando com ele.

A metodologia da sala de aula invertida caracteriza-se como 
um ponto de partida para se avançar em processos mais elaborados de 
reflexão, de integração cognitiva e de reelaboração de novas práticas.

3 Aspectos positivos e negativos de se inverter a sala de aula

De acordo com Valente (2014, p. 92-93), o fato de o aluno 
ter, previamente, acesso ao material instrucional apresenta diversos 
pontos positivos, dentre os quais, aqui se destaca: a) possibilidade 
de o aluno estudar no seu ritmo, tentando absorver o máximo de 
conhecimento possível; b) incentivo para que o estudante se prepare 
para a aula, lendo o material, realizando tarefas e tentando absorver, ao 
máximo, o conteúdo on-line disposto; c) o próprio aluno, de acordo 
com as deficiências observadas, identifica mais precisamente os pontos 
nos quais ele precisa de ajuda; d) o tempo da aula pode ser dedicado 
ao aprofundamento da sua compreensão sobre o conhecimento já 
adquirido. Ademais, destaca-se que a sala de aula invertida incentiva 
trocas sociais entre colegas, colaboração entre alunos e interação do 
aluno com o professor.

Conforme trazido no item anterior, é recomendável que o 
professor disponibilize uma espécie de teste da própria plataforma on-
line para que o aluno resolva após ter estudado o material instrucional. 
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De posse dos resultados das avaliações, o professor consegue vislumbrar 
as necessidades e deficiências dos alunos bem como destacar os pontos 
críticos que devem ser retomados na sala de aula.

Esse é um ponto de extrema importância e representa, de 
certo modo, a superação da deficiência das salas de aulas que utilizam 
metodologias tradicionais e “ensinam os seus conteúdos como se todos 
aprendessem ao mesmo tempo, exigem resultados iguais, ignoram que 
os nossos alunos fazem parte da sociedade do conhecimento, no qual 
as habilidades intelectuais exigem iniciativa e colaboração” (FROTA, 
2018, p. 1).

No ensino pedagógico tradicional, a interação entre aluno e 
professor é ínfima, uma vez que o professor apenas cumpre o papel 
de transmissor do conhecimento e os alunos receptores. Essa ideia 
de verticalidade de quem transmite para quem recebe é enfatizada, 
inclusive, pelo próprio diagrama da sala de aula, que é arquitetada com 
fileiras de cadeiras organizadas, enquanto o professor se coloca à frente, 
muitas das vezes em uma espécie de “palco”.

Por fim, verifica-se como aspecto positivo, que a metodologia 
ativa de aprendizagem, aqui, especificamente, a sala de aula invertida, 
favorece o desenvolvimento da capacidade do aluno de ouvir, ver, 
perguntar, discutir, fazer e ensinar, o que possibilita o ensino eficaz.

Nesse ínterim é a lição de Silberman (1996), citado por 
Fernandes Barbosa e Guimarães de Moura (2013, p.54), baseado 
num provérbio chinês: “O que eu ouço, eu esqueço; O que eu ouço 
e vejo, eu me lembro; O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, 
eu começo a compreender; O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu 
aprendo desenvolvendo Conhecimento e habilidade; O que eu ensino 
para alguém, eu domino com maestria”.

No mesmo sentido, Barbosa e Moura (2013, p. 55) ensinam 
que a aprendizagem ativa ocorre quando o aluno efetivamente interage 
com o conteúdo em estudo “ouvindo, falando, perguntando, discutindo, 
fazendo e ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento ao 
invés de recebê-lo de forma passiva do professor”. Há, desta forma, uma 
mudança de posição da figura do professor: na aprendizagem ativa ele atua 
como “orientador, supervisor, facilitador do processo de aprendizagem”, 
em contraposição ao professor do modelo tradicional de aprendizagem, 
em que ele é “fonte única de informação e conhecimento”. 
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Apresentados alguns dos pontos positivos acerca da aplicação da 
sala de aula invertida, ressalta-se que existem críticas em relação a este 
modelo de aprendizagem ativa. Há quem argumente, por exemplo, 
que, se muitos alunos têm dificuldades em aprender por meio das aulas 
expositivas e apresentações do modelo tradicional de ensino, o aprendizado 
seria ainda mais difícil quando se inverte a sala de aula, uma vez que, 
em um primeiro momento, o contato dos alunos com o conteúdo seria 
através de materiais instrucionais, atividades e vídeos online.

Outros críticos também argumentam que a sala de aula 
invertida só seria realmente eficaz se existisse igualdade de condições 
entre os alunos, do contrário, fomentaria, ainda mais, a desigualdade 
no ambiente de aprendizagem. Isso porque se o aluno dispõe de acesso 
à tecnologia ele estará em vantagem com relação àquele que não dispõe 
de recursos tecnológicos.

Valente (2014, p. 93) afirma que o ponto considerado mais 
problemático pelos críticos da inversão da sala de aula é o fato de que 
se o aluno não se preparar antes da aula, não conseguirá acompanhar o 
que acontece na sala de aula presencial. 

Apresentados alguns dos aspectos positivos e negativos em 
relação à sala de aula invertida, filiamo-nos àqueles que, embora não 
neguem os desafios atinentes à aplicação desta metodologia ativa, 
consideram que as vantagens superam as desvantagens.

Nesse sentido, Frota (2018, p. 9) aduz que “o uso dessa nova 
metodologia de ensino que tenta propor mudanças ao atual modelo 
educacional poderá enfrentar grandes desafios, porém, as mudanças 
podem ser benéficas e contribuir para que os nossos alunos possam 
atender as demandas da sociedade da informação”. 

Assim, acredita-se que a modalidade de sala de aula invertida 
poderá ser um modificador não só do processo educacional em si, mas 
também da visão de mundo amplamente considerado.

4 A aprendizagem ativa em oposição à aprendizagem bancária de 
Paulo Freire

Atualmente, a relação entre educador e educando é 
fundamentalmente narradora, composta de um sujeito narrador – o 
professor -, e de um objeto ouvinte - o aluno. Assim, nessa tônica da 
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educação, “o educador aparece como seu indiscutível agente, como 
o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é encher os educandos dos 
conteúdos de sua narração” (FREIRE, 1987, p. 33).

Freire (1987, p. 33) ressalta que esse tipo de educação narradora 
é baseado na “sonoridade da palavra e não na sua força transformadora”, 
de modo que o ouvinte - educando – é conduzido a uma “memorização 
mecânica” do conteúdo narrado.

Desta maneira, a educação se torna um “ato de depositar, em 
que os educandos são os depositários e o educador o depositante”. 
Configurando-se a concepção bancária da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os 
depósitos, guardá-los e arquivá-los (FREIRE, 1987, p. 33). Sobre o 
ensino bancário, Freire adverte:

Uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens 
simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros. 
Homens expectadores e não recriadores do mundo. Concebe a 
sua consciência como algo especializado e não aos homens como 
corpos conscientes. A consciência como se fosse alguma seção 
‘dentro’ dos homens, mecanicisticamente compartimentada, 
passivamente aberta ao mundo que a irá ‘enchendo’ de realidade. 
(FREIRE, 1987, p. 36).

Critica-se, portanto, as posições fixas e invariáveis do educador 
e educando, onde aquele será sempre o que sabe, enquanto este, o que 
não sabe. Assim, Freire (1987, p. 34) elucida que no ensino bancário, 
equivocadamente, o educador se põe frente aos educandos como sua 
antinomia necessária. Sendo que o ideal seria que houvesse superação 
da contradição educador-educandos, de tal maneira que se façam 
ambos, simultaneamente, educadores e educandos.

Desta maneira, o educador já não é mais o que apenas educa, 
mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o 
educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, 
se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que 
os argumentos de autoridade já não valem. Em que para ser-se, 
funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as 
liberdades e não contra elas. (FREIRE, 1987, p. 39)

Deste modo, segundo Freire (1987, p. 34), no ensino bancário, 
o educador é o que educa, o que sabe, o que pensa, o que diz a palavra, 
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o que disciplina, o que opta e prescreve sua opção, o que atua, o que 
escolhe o conteúdo programático, o que identifica a autoridade do saber 
através da sua autoridade funcional. Por outro lado, os educandos são 
os que são educados, os que não sabem, os pensados, os que docilmente 
escutam as palavras do educador, os disciplinados, os que seguem a 
prescrição, os que jamais ouvidos na escolha do conteúdo programático 
se acomodam a ele, os que se adaptam às determinações do educador. 
Em síntese, erroneamente, no ensino bancário, o educador é o sujeito 
do processo e o educando, mero objeto.

Assim, Brighente e Mesquida (2016, p. 161) ao comentarem 
sobre a educação bancária, ratifica que se trata de uma educação 
opressora, uma vez que não busca a conscientização de seus educandos. 
“Quer, na verdade, que corpos de alunos e alunas sejam inconscientes 
e sujeitados às suas regras. Perpetua e reforça, assim, sua relação vertical 
e autoritária”.

Ainda segundo as autoras (2016, p. 161), o ensino bancário, 
permeado pelo autoritarismo, e que lamentavelmente sustenta a prática 
pedagógica até os dias de hoje, “é herança deixada pelos primeiros 
educadores (os jesuítas), caracterizada pela repetição e pela memorização 
sem criticidade. É uma educação que valoriza a leitura mecânica”.

À guisa de conclusão, compreendemos que a docilização/interdição 
dos corpos, que começou com os jesuítas, no Brasil, deixou 
uma herança que se reproduz até os dias de hoje, docilizando os 
educandos para torná-los iguais e úteis, fazendo uso da punição 
para normalizá-los. Punição que aparece por meio, não somente 
dos “exames”, das “avaliações”, das “provas”, mas também da 
verdadeira “violência simbólica” perpetrada pelos professores sobre 
os corpos dos alunos. (BRIGHENTE, 2016, p. 175).

Além do mais, a própria estrutura física da instituição, as cercas, 
os muros, as posições dos alunos dentro das salas de aulas (cada um em 
sua carteira enfileirada) e a constituição de filas para manter a ordem, 
ratificam o ideário do processo de ensino e aprendizagem bancário. 
(BRIGHENTE; MESQUIDA 2016, p. 162)

Nesse viés, a concepção bancária de educação, muitas vezes, 
torna-se instrumento da opressão, hábil a satisfazer os interesses dos 
opressores, uma vez que “anula o poder criador dos educandos ou 
o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade”. 
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Por essa razão, segundo Freire (1987, p. 34)), os opressores “reagem 
instintivamente contra qualquer tentativa de uma educação estimulante 
do pensar autêntico”.

Em contraposição à aprendizagem passiva que era baseada na 
transmissão de informação, surge a aprendizagem ativa na qual o aluno 
assume uma posição de protagonista do processo de aprendizagem 
através de uma postura mais participativa.

Corroborando com este ideário, Paulo Freire, em suas 
obras sobre a Educação, propõe um processo de ensino baseado na 
autonomia do educando e no afastamento da aprendizagem bancária. 
Esta educação, em que educadores e educandos se fazem sujeitos do 
seu processo, supera o intelectualismo alienante, o autoritarismo do 
educador bancário e também a falsa consciência do mundo.

Em relação à autonomia do estudante no processo de 
aprendizagem, Paulo Freire (1996, p. 25) revela que: 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 
ético [...] o professor que desrespeita a curiosidade do educando, 
o seu gosto estético, a sua linguagem, mais precisamente, 
a sua sintaxe e a sua prosódia [...] transgride os princípios 
fundamentalmente éticos de nossa existência. 

Freire fala sobre a importância de se proporcionar um saber 
ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, 
portanto, apreendido pelos educandos, de modo que, nas “condições 
de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em 
reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado ao lado 
do educador, igualmente, sujeito do processo” (FREIRE, 1996, p. 13).

Abandona-se então a visão tradicional de professor do ensino 
bancário. O professor passa a ter a tarefa de não apenas ensinar os 
conteúdos, mas também ensinar a pensar.

5 Conclusão

Verificou-se que o atual modelo pedagógico, em que o professor 
é o único transmissor de conhecimentos, encontra-se ultrapassado. 
Assim, especificamente com relação à sala de aula, ela deve ser repensada 
tanto na sua estrutura quanto na metodologia que tem sido utilizada.

A sala de aula invertida (flipped classroom) é uma modalidade 
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de ensino híbrido que combina educação formal com ensino on-line. 
Assim, parcela do conteúdo das aulas acontece na internet (antes da 
aula presencial) e a outra, acontece em sala de aula.

Estudos indicam que a metodologia da sala invertida possibilita 
resultados educacionais mais promissores do que o processo de ensino 
tradicional baseado em aulas expositivas.

O objetivo desse artigo foi o de discutir e apresentar os pontos 
positivos e negativos da aplicação da metodologia da sala de aula 
invertida no Ensino Superior. Espera-se que, cada vez mais, o sistema 
educacional superior se aproprie dessas ideais e as transformem em uma 
prática educacional cada vez mais produtiva.

Portanto, a hipótese científica da pesquisa foi confirmada para se 
concluir que é preciso mudanças no processo de ensino e aprendizagem. 
Especificamente em relação à sala de aula, é necessário repensar a 
sua estrutura e a abordagem pedagógica que tem sido utilizada pelos 
modelos tradicionais de ensino.
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DEMOCRACIA, CIDADANIA E EDUCAÇÃO

Kenny Francisco Nunes1

1 Introdução

A palavra “democracia” nunca foi tão reverberada em 
nosso continental país. Nos últimos anos o vocábulo é 

constantemente utilizado por paladinos autodenominados guardiões 
da justiça e da ordem, que empunham a democracia como viga mestra 
de suas paixões, líquido áureo para se lavar as manchas de um país 
castigado desde a época do império. 

Alguns, inclusive, invocam a bandeira da democracia para 
exigir o desmonte de instituições democráticas, tais como o Congresso 
Nacional e até mesmo a Suprema Corte, repetindo em coro e sem 
qualquer reflexão, frases de hostilidades criadas por influenciadores 
digitais.

Tais atitudes demonstram que nosso povo carece compreender 
melhor a definição do que é democracia e o que representa para o 
Estado de direito. Infelizmente, o que se percebe é uma total inversão 
de significados, onde valores supremos da ordem política e da paz social 
são subvertidos em prol de um discurso falacioso de patriotismo. 

Esse sofismo encontra guarida na prosaica educação da maioria 
de nossos concidadãos, que aliada ao anseio de mudanças imediatas, 
têm sido o motivo predominante da dislexia democrática, eis que a 
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carência de informação é madeira na fogueira da ignorância. 
Nesse contexto é que se propõe o presente artigo, no intuito 

de se demonstrar que a Constituição da República de 1988 não se 
trata apenas de uma retórica vazia, mas sim um pilar de fundamentos 
para o Estado Democrático de Direito, palco do exercício de uma 
cidadania plena, que deve ser instrumentalizada através da educação, 
não podendo ser comprometida por ideologias políticas ou mesmo por 
interesses econômicos. 

2 Democracia

Para explicar a necessidade humana de viver em sociedade 
Aristóteles dizia que o homem é naturalmente político (BITTAR, 
2001). Sua dependência para com as coisas e para com os outros fez 
com que buscasse a comunidade como forma de se satisfazer.

Segundo Jean-Jaques Rousseau (2006) para viver em sociedade 
foi necessário ao homem estabelecer um pacto no sentido da formação 
da sociedade e do próprio Estado. 

Assim, viver em sociedade exigiu do homem a subordinação a 
um poder central, responsável pelo controle da convivência social. Em 
sua celebre obra “O Leviatã” Thomas Hobbes (2003) afirmou que seria 
impossível a convivência coletiva sem a renúncia de direitos em favor 
de um soberano. 

Nesse sentido, durante a formação do Estado tivemos várias 
formas de poder, notadamente aqueles exercidos por monarquias 
absolutas, que na sua maioria, desconheciam os direitos dos governados. 

Distinguindo-se da tirania onde o poder era exercido por um só 
homem, a democracia foi gestada no seio da civilização helênica, sendo 
dádiva colhida nas experiencias políticas praticadas em Atenas, marco 
absoluto daquele pensar superior, onde as respostas eram justificadas na 
razão, discutidas e dialetizadas entre todos. 

Revoltas e guerras, aliadas as reformas patrocinadas por Drákon, 
Sólon e Clístenes foram o fusível depreendedor da democracia ateniense  
(BARROS, 1999), onde os tiranos foram depostos e o poder passou 
a ser exercido pelos cidadãos, homens livres e iguais que se reuniam 
em assembleias na ágora para decidir o destino da cidade através de 
deliberações e votações. 
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Nesse cenário o Estado era o garantidor dos direitos dos 
indivíduos, primando pelos direitos individuais e a participação 
ativa do cidadão nas tomadas de decisões da polis grega. Nasceu ali 
a chamada democracia direta, onde além de deliberarem e votarem, 
os cidadãos também decidiam. Assim, neste modelo de democracia 
não havia delegação do poder, vez que a própria população era quem 
decida, numa espécie de autogestão.

Apesar desse pleno exercício da cidadania ter sido monopólio do 
cidadão grego possuidor de bens materiais, excluindo-se todos os demais 
que não ostentavam tal condição (mulheres, escravos, estrangeiros), 
ainda assim foi o sistema político em que ocorreu a participação direta 
do povo no exercício direto do poder. 

Para além dos gregos, a democracia tomou novo corpo e hoje 
apresenta-se numa roupagem diferente de outrora, eis que com o 
crescimento e desenvolvimento da sociedade tornou-se impossível 
continuar a exercer aquele modelo onde todos os cidadãos participavam 
diretamente das deliberações do Estado. 

A solução foi criar um modelo representativo, para que o 
cidadão continuasse a exercer o poder, porém de forma indireta. Assim, 
através do voto o povo passou a eleger representantes para participarem 
das tomadas de decisões. Daí dizer que o sufrágio universal passou a ser 
o instrumento do exercício do poder.

Infelizmente esse modelo democrático de exercício do poder 
apresenta-se em alguns países de forma defeituosa, onde a real 
participação política da sociedade nas decisões do Estado está cada vez 
menor e o “escambo” de interesses permeia os atos dos governantes. 
Segundo Carvalho (2015, p. 223): 

O eleitor vota no deputado em troca de promessas de favores 
pessoais; o deputado apoia o governo em troca de cargos e verbas 
para distribuir entre os eleitores. Cria-se uma esquizofrenia 
política: os eleitores desprezam os políticos, mas continuam 
votando neles na esperança de benefícios pessoais.

No Brasil traços da democracia direta ainda subsistem, 
decorrente do movimento de redemocratização do país após o regime 
militar, a Constituição da República de 1988 trouxe mecanismos 
que possibilitam ao cidadão participar de forma direta no processo 
legislativo, estando estes mecanismos enfeixados no artigo 14 daquela 
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carta constitucional, vejamos: 

A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos 
da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.  (Brasil, 1988)

Todavia, apesar do cuidado com que o constitucionalista de 1988 
tratou do assunto, recentemente, interesses ilegítimos, mesquinhos 
e pessoais travestidos de atos democráticos também deturparam esse 
regime milenar de governo. Presenciamos manifestações totalmente 
antidemocráticas que, no viés da inversão, atentaram contra as 
instituições democráticas, desrespeitando os poderes constituídos 
e reverberando discursos de ódio como o Congresso Nacional e a 
Suprema Corte, como se fossem mantras sânscritos.

 Ora, essas instituições são categorias dos poderes políticos 
presentes na democracia de um país, sem as quais o regime democrático 
daria lugar ao autoritarismo e até mesmo o totalitarismo, regimes com 
histórico de fracassos à médio ou longo prazo.

Também não podemos nos olvidar que o garante da democracia 
no Brasil é exatamente a Constituição Federal de 1988, que trouxe 
como princípio fundamental a separação funcional dos poderes, 
adotando a teoria tripartite de Montesquieu (2000), em seu artigo 
2º: "São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário". (BRASIL, 1988).

Vale notar, que essa separação funcional do poder apesar de 
estabelecer independência e retirar qualquer subordinação de um poder 
para com outro, preza pela harmonia entre eles, no chamado sistema de 
freios e contrapesos. Lembrando, inclusive que o poder é indivisível, e 
como tal, essa divisão funcional só é concebida para termos didáticos. 

Diferente dos regimes absolutistas onde o poder concentrava-se 
nas mãos de uma única pessoa, essa divisão garante o fracionamento 
funcional do poder e ao mesmo tempo um controle de um para com 
outro, estabelecendo limites e evitando assim eventuais desvirtuamentos.  

Desse modo, cabe ao poder judiciário a fiscalização e controle 
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sobre os atos administrativos praticados pelos poderes Executivo 
e Legislativo, no sentido de aferir suas legalidades e coibir eventuais 
desvios.

Assim, desconhecem os exaltados que a atuação do Supremo 
Tribunal Federal tem como escopo garantir a supremacia da Constituição 
Federal, zelando pela observância dos direitos fundamentais e pelo 
controle e funcionamento das demais instituições democráticas, 
exercendo, pois, função política de preservação do Estado e do Regime 
democrático. 

Deixando de lado a crítica aos atos antidemocráticos, vale 
dizer que a Constituição Federal de 1988, rompeu com o paradigma 
da ditadura militar então reinante e estabeleceu o regime político-
jurídico do Estado Democrático de Direito, estabelecendo uma 
ordem constitucional que assegura dentre outros, os direitos humanos 
fundamentais e que também permite ao cidadão a plena participação 
política, estabelecendo de forma expressa em seu texto que todo o poder 
emana do povo, que o exerce através de seus representantes. 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;          

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. (BRASIL, 1988).

Conceitos de humanismo e de democracia asseguraram ao 
cidadão conquistas dantes jamais alcançadas, notadamente no que se 
refere a observância de direitos e de liberdades. Até porque, garantir 
os valores fundamentais da população e acreditar que as pessoas são 
livres para traçar seus próprios destinos são a essência de um regime 
democrático.  Nesse aspecto, vale citar o artigo 3º da Constituição 
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Federal de 1988, que fixa os objetivos fundamentais da república, 
vejamos:

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
(BRASIL, 1988).

Note-se, pois, que além de zelar pelas liberdades, o citado artigo 
estabelece que o Estado busque construir uma sociedade livre, justa 
e solidária, primando também pela democracia econômica e social, 
estabelecendo como objetivo fundamental a promoção social adequada 
para erradicar pobrezas e garantir o desenvolvimento. 

Nesse contexto, observa-se a sensível diferença que este Estado 
de Direito guarda em relação ao mero Estado Legal, eis que estabelece 
um sistema de proteção aos direitos sociais, individuais e econômicos, 
primando pelo respeito aos direitos humanos e pelas garantias 
fundamentais, além de determinar que o próprio Estado se sujeite ao 
império das leis.

Assim, podemos dizer que a Constituição de 1988 cumpriu com 
seu propósito democrático, trazendo avanços aos direitos e garantias 
fundamentais e aos direitos coletivos, rompendo com o regime 
anteriormente existente para conceber uma nova ordem jurídica, 
política e social em nosso país, em que os direitos humanos, sociais 
e políticos foram tutelados e as instituições democráticas puderam 
crescer e se consolidar.  

3 Cidadania e educação

Ser sujeito de direitos e deveres é a expressão clássica da 
cidadania. Dita afirmação implica no pleno gozo por parte do cidadão 
dos direitos civis e políticos. Portanto, a cidadania seria a prática dos 
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direitos e deveres de um cidadão perante o Estado.
Enquanto os direitos civis buscam regular as relações jurídicas 

entre os indivíduos, os direitos políticos expressam o poder da 
população em participar do processo político de um Estado, indo além 
do exercício do sufrágio eleitoral. 

Desta forma, não podemos reduzir a cidadania a conceitos 
ortodoxos, eis que esta ultrapassa o plano meramente ontológico para 
se situar no campo das ideias, sendo um objetivo de vida digna, respeito 
as liberdades e garantias inerentes a todos os cidadãos. 

A história da cidadania remonta a formação do próprio Estado. 
Na antiguidade a ideia já era praticada entre os gregos, onde os cidadãos 
eram considerados homens livres e iguais, e como tal, poderiam 
participar ativamente das decisões da polis.

Contudo, foi na modernidade que o conceito de cidadania 
encontrou vazão para além dos axiomas, tornando-se um ideal 
perseguido por toda a humanidade. 

No âmbito internacional temos como um marco importante 
dessa evolução a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, 
onde restou consignado dentre outros comandos que:

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 
direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para 
com os outros em espírito de fraternidade.

Artigo 2° - Todos os seres humanos podem invocar os direitos e 
as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção 
alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de 
religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou 
social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. 
Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto 
político, jurídico ou internacional do país ou do território da 
naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, 
sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. 
(ONU, 1948). 

No mesmo norte, a Conferência de Viena de 1993, teve 
fundamental importância no tocante a promoção da democracia, 
do desenvolvimento e do respeito pelos Direitos Humanos e pelas 
liberdades fundamentais. Na topografia desses direitos está o  comando 
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do artigo 8º daquela carta de intenções, onde restou consignado de 
forma expressa que a comunidade internacional deve zelar pelo 
desenvolvimento e respeito aos direitos humanos. 

A democracia, o desenvolvimento e o respeito pelos Direitos 
Humanos e pelas liberdades fundamentais são interdependentes 
e reforçam-se mutuamente. A democracia assenta no desejo 
livremente expresso dos povos em determinar os seus próprios 
sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais e a sua 
participação plena em todos os aspectos das suas vidas. Neste 
contexto, a promoção e a proteção dos Direitos Humanos e das 
liberdades fundamentais, a nível nacional e internacional, devem 
ser universais e conduzidas sem restrições adicionais. A comunidade 
internacional deverá apoiar o reforço e a promoção da democracia, 
do desenvolvimento e do respeito pelos Direitos Humanos e pelas 
liberdades fundamentais no mundo inteiro. (ONU, 1993).

Já no plano constitucional interno a cidadania foi uma construção 
histórica iniciada ainda na Constituição do império em 1824, e de lá 
para cá foi fazendo corpo até que em 1988, encontrou plenitude na 
Constituição cidadã, que instituiu o Estado democrático de direito, 
cujo fundamento ético seria exatamente a dignidade da pessoa humana.

A possibilidade de votar e ser votado, bem como de participar 
do processo legislativo através de mecanismos como o plebiscito, 
referendo e a iniciativa popular são alguns dos elementos distintivos 
da cidadania expostos na Constituição Federal de 1988, além de uma 
gama de comandos axiológicos distribuídos por todo aquele texto 
constitucional, tais como os fundamentos de cidadania e soberania.

Portanto, a cidadania é uma ideia em construção no Brasil, que 
recebeu proteção constitucional com a carta magna de 1988, mas que 
no plano material ainda denota de ferramentas para se instrumentalizar. 

Uma dessas ferramentas é sem dúvida a educação, condição 
inarredável para a capacitação das pessoas ao pleno exercício da cidadania. 
Sendo que somente através da educação é que o cidadão terá meios para 
desenvolver uma consciência crítica em relação ao seu papel na sociedade. 

Para ser ator de sua própria trajetória o cidadão necessita conhecer 
seus direitos e reconhecer os direitos alheios, sendo que somente assim 
poderemos criar uma sociedade solidária e fraterna, onde a cidadania 
possa se desenvolver de forma plena. 
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A educação remonta a própria história, sendo impossível separá-
las, até porque, a evolução humana teve na educação o seu pilar maior. 
O desenvolvimento da escrita a partir de 1.500 a.C. pelos fenícios, as 
ciências astrológicas praticadas pelos babilônios e os ensinamentos de 
Confúcio na China e a difusão da filosofia na Grécia são exemplos de 
que a educação era uma prática ativa muito antes do período cristão. 
(ARANHA, 2006)

Na modernidade a disputa entre igreja católica e protestante foi 
o estopim para um alargamento da educação, com o surgimento de 
novas ordens religiosas e a preocupação com a evangelização dos pagãos. 

 Já na pós-modernidade a educação alcançou contexto 
globalizado, que, aliado aos avanços tecnológicos, possibilitou um acesso 
maior de conteúdos e informações, facilitando assim o crescimento cultural, 
social e político do cidadão.

  Contudo, nos últimos anos tivemos um claro retrocesso das 
políticas públicas em prol da educação no Brasil, onde agendas equivocadas 
diminuíram ainda mais a qualidade do ensino e a possibilidade de acesso 
dos cidadãos a uma boa educação, o que nos distanciou ainda mais de 
realizarmos o ideal de cidadania. 

4 Conclusão

A democracia é uma forma de governo tão antiga quanto a 
própria formação do Estado, sendo que no florilégio de seus princípios, 
está a dignidade da pessoa humana como estaca maior, donde defluem 
direitos invioláveis como o livre desenvolvimento da personalidade, 
uma vez que o ser humano é o fim do direito, fundamento de todo o 
dever-ser. 

Liberdade e igualdade revelaram-se os principais direitos da 
personalidade, devendo serem exercidas com plenitude, indenes da 
prevalência de opiniões de uma maioria opressora, que visa outorgar 
ditames e excluir individualidades. 

No Brasil a democracia encontrou seu pleno florescimento com 
a promulgação da constituição Federal de 1988, que implementou 
o Estado Democrático de Direito, adotando a divisão funcional do 
poder e estabelecendo um rol de garantias fundamentais, baseadas no 
princípio da dignidade da pessoa humana e objetivos de construção de 
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uma sociedade livre, justa e solidária. 
Com as linhas de um Novo Estado Democrático gravadas no 

texto constitucional a cidadania foi elevada ao patamar de um ideal, 
onde o seu pleno exercício passou a depender apenas de políticas públicas 
que tenham o condão de trazer igualdade aos cidadãos, respeitando 
suas liberdades e satisfazendo suas necessidades de informação, o que 
somente poderá ser realizado através de uma educação de qualidade e 
disponível a todos. 
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POSFÁCIO

Além das contribuições díspares para a reflexão, por diversos 
prismas, de temáticas concernentes à educação e democracia, 

a presente obra reuniu discentes da PUC Minas Arcos, bem como 
docentes e advogados, para o desenvolvimento de um conteúdo fiel aos 
princípios basilares do Direito, marco, inclusive, do grandioso projeto 
PUC’blica, idealizado e implantado na mesma instituição de ensino.

Conscientes da importância da educação no desenvolvimento 
de uma sociedade capaz de reconhecer os ideais atrelados ao plano 
do Estado Democrático de Direito, os autores propuseram, de forma 
comprometida, uma problematização acerca da indeclinável tônica 
alusiva à sua valorização.

O acesso a um ensino de qualidade e inclusão possibilita o 
pleno exercício da cidadania, indissociável ao alcance do ansiado direito 
fundamental à educação, amplamente abordado pela legislação pátria e 
por Declarações Internacionais das quais o Brasil é signatário. 

Desse modo, espera-se que a discursiva elaborada pelos autores 
da presente obra contribua para a construção de um raciocínio jurídico, 
em que o direito à educação e a democracia sejam tratados como 
par. Afinal, uma sociedade consciente dos seus direitos e deveres é, 
inegavelmente, uma sociedade capaz de entender a importância de uma 
socialização permanente e sistemática.
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