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RESUMO 

 

Crescemos e passamos nossas vidas escutando que a educação é um Direito e que 
é por meio dela que podemos melhorar nossa vida e alcançarmos a plena cidadania. 
É bem verdade que alguns conseguem driblar as dificuldades que caracterizam a 
sociedade brasileira e alcançar o sucesso. Essa conquista tem sido irrelevante 
quando se trata de cumprir o preceito legal da universalização do acesso, da inclusão 
e oferta de uma educação escolar com qualidade. Lograr essas prerrogativas é ter o 
direito à educação verdadeiramente institucionalizado. Esta investigação tem por 
objetivo analisar a representação dos professores pertencentes à Rede Estadual de 
Ensino do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, sobre o direito à educação face 
a educação básica como direito. A metodologia deste estudo, de natureza básica, 
pautou-se na abordagem qualitativa, com objetivo exploratório. Os sujeitos da 
pesquisa foram 53 professores pertencentes à 1ª Diretoria Regional de Educação e 
Cultura – DIREC – Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, vinculada à 
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) – lócus 
analítico-investigativo deste estudo. A presente dissertação pautou-se nos seguintes 
referenciais teóricos: Cury (2002; 2008; 2010), Gatti (2014); Dourado e Oliveira 
(2009); Ramalho, Nuñéz e Gauthier (2003) e outros. No âmbito do direito à educação, 
marcos de referência nacionais e internacionais também apoiaram este estudo. A 
saber: UNESCO (1948; 1990; 1994; 1996; 2000; 2010, 2015a; 2015b), Brasil (1988; 
1996; 2013; 2014), dentre outros. Como instrumento de coleta de dados, aplicamos - 
no primeiro semestre de 2018 – um questionário com questões sociodemográficas e 
abertas para identificar o corpo docente e compreender o entendimento deles sobre 
o direito à educação. No que tange aos dados sociodemográficos, dos 53 professores 
– de diferentes licenciaturas –, constatamos que: 74% deles estão com faixa etária 
entre 31 a 50 anos; 63% possuem de 05 a 20 anos de experiência como docentes; 
81% dos docentes consultaram à constituição;  os que mais consultaram a 
constituição federal foram os docentes na faixa dos 31 aos 50 anos. Como técnica de 
análise dos dados, utilizamos a análise textual discursiva. Do processo analítico-
discursivo, emergiu uma grande categoria, relacionada ao direito à educação e dela 
surgiu duas subcategorias. A primeira subcategoria relacionou-se com o direito à 
educação como conceito e a segunda subcategoria, na educação básica como direito. 
Os principais resultados evidenciaram que: o entendimento dos professores sobre ter 
direito à educação consiste em se promover uma educação de qualidade, tendo-se 
uma boa infraestrutura, de modo a garantir o acesso e a permanência dos estudantes, 
desenvolvendo ações de ensino e de aprendizagem com professores qualificados; 
sobre o direito à educação básica, os professores compreenderam que ele é pautado 
pelo viés da educação de qualidade, devendo ser provido pelo Estado, de modo a 
promover a cidadania.. Por fim, esperamos que com esta pesquisa possamos 
contribuir para a área das Ciências Humanas, especialmente a da Educação, e para 
a evolução do pensamento educacional no que tange ao direito à educação.  
 

Palavras-chave: Educação. Direito à Educação. Educação Básica.  
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RESUMEN 

 

Crecemos y pasamos nuestras vidas escuchando que la educación es un Derecho y 
que es por medio de ella que conseguimos mejorar nuestra vida y alcanzar la plena 
ciudadanía. Es verdad que algunos consiguen regatear las dificultades que 
caracterizan la sociedad brasileña y alcanzar el suceso. Esa conquista tiene sido 
irrelevante cuando se trata de cumplir el precepto legal de la universalización del 
acceso, de la inclusión y oferta de una educación escolar con calidad. Lograr esas 
prerrogativas es tener el derecho a la educación verdaderamente institucionalizado. 
Esta investigación es oriunda de un estudio de caso y tuvo por objetivo analizar la 
prepresentación de los profesores pertenecientes a la Red Estadual de Educación del 
Rio Grande do Norte, de la ciudad de Natal, sobre el derecho a la educación ante la 
educación básica como derecho. La metodología del estudio, de naturaleza básica, 
utilizó el abordaje cualitativo, con objetivo exploratorio. Los sujetos de la investigación 
fueron 53 profesores pertenecientes a la 1ª Directoria Regional de Educación y Cultura 
– DIREC – de la Red Estadual de Educación del Rio Grande do Norte, vinculada a la 
Secretaría Estadual de la Educación, de la Cultura, del Deporte y del Lazer (SEEC) – 
locus analítico-investigativo del estudio. La presente tesis de maestría utilizó los 
siguientes teóricos para fundamentar el estudio: Cury (2002; 2008; 2010), Gatti (2014); 
Dourado y Oliveira (2009); Ramalho, Nuñéz y Gauthier (2003) y otros. El en ámbito 
del derecho a la educación, marcos de referencia nacionales e internacionales 
también apoyaran este estudio. A saber: A saber: UNESCO (1948; 1990; 1994; 1996; 
2000; 2010; 2015a; 2015b), Brasil (1988; 1996; 2013; 2014), entre otros. Como 
instrumento de recopilación de datos, aplicamos – en el primero semestre de 2018 – 
una encuesta con preguntas sociodemográficas y abiertas para identificar el grupo de 
profesores y comprender el entendimiento de ellos sobre el derecho a la educación. 
En lo que se refiere a los datos sociodemográficos, de los 53 profesores – de 
diferentes cursos de formación de licenciatura en enseñanza –, constatamos que: a) 
74% de ellos están con edad entre 31 hasta 51 años; b) 63% tienen de 05 hasta 20 
años de experiencia como docentes; 81% de los profesores consultaran a la 
constitución; d) los que más hicieron consulta a la constitución federal fueron los 
docentes con edad en la faja de los 31 a los 50 años. Como técnica de análisis de 
datos, utilizamos el análisis textual discursivo. Del proceso analítico-discursivo, 
emergió una gran categoría, relacionada al derecho a la educación y de ella surgió 
dos subcategorías. La primera subcategoría se relacionó con el derecho a la 
educación como concepto y la segunda subcategoría, en la educación básica como 
derecho. Los principales hallazgos evidenciaron que: a) la comprensión de los 
profesores sobre tener derecho a la educación consiste en se promover una educación 
de calidad, teniéndose una buena infraestructura, de modo a garantizar el acceso y 
permanencia de los estudiantes, desarrollando acciones de enseñanza y de 
aprendizaje con docentes cualificados; b) sobre el derecho a la educación básica, los 
profesores comprendieron que él es considerado por el lado de la educación de 
calidad, teniendo que ser mantenido por el Estado, de modo a promover la ciudadanía. 
Al fin, esperamos que con esta investigación podremos contribuir para el área de las 
Ciencias Humanas, especialmente a la de Educación y para la evolución del 
pensamiento educativo en lo que se refiere a lo derecho a la educación. 
 

Palabras clave: Educación. Derecho a la Educación. Educación Básica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade do século XXl está inserida em um mundo caracterizado por 

constantes, densas e profundas mudanças tecnológicas e científicas, característica 

da chamada sociedade do conhecimento. O acesso à informação e ao conhecimento 

assume-se como indispensável para o desenvolvimento dos indivíduos. Neste 

sentido, ao pensarmos sobre como contribuir para tal feito – o desenvolvimento –, não 

podemos deixar de elucidar que é por meio da educação que ele acontece. 

A educação tem por finalidade promover o processo de formação integral do 

sujeito, de modo que ele possa incluir-se na sociedade de maneira crítica, autônoma 

e que possa desenvolver-se ao longo da vida (FREIRE, 1996). Neste sentido, busca-

se por meio dos processos de ensino-aprendizagem promover a formação do 

educando, de prepará-lo para as demandas da sociedade do conhecimento e para o 

exercício da cidadania. 

Entretanto, de acordo com Cury (2008), a educação básica no Brasil ainda pode 

ser entendida como um conceito novo, uma vez que foi um país que negou o direito à 

educação para todos por muitos séculos, visto que era uma formação elitista e 

seletiva. Para o autor, nas últimas décadas que a sociedade brasileira começou a 

perceber a importância da formação e educação básica para todos, passando para 

um viés equitativo e de busca pela promoção e efetividade do direito garantido nos 

dispositivos legais e marcos de referência nacionais. 

Nesta perspectiva, Cury (2002, p. 260) aponta que  

 

O direito à educação parte do reconhecimento de que o saber sistemático é 
mais do que uma importante herança cultural. Como parte da herança 
cultural, o cidadão torna-se capaz de se apossar de padrões cognitivos e 
formativos pelos quais tem maiores possibilidades de participar dos destinos 
de sua sociedade e colaborar na sua transformação. Ter o domínio de 
conhecimentos sistemáticos é também um patamar sine qua non a fim de 
poder alargar o campo e o horizonte desses e de novos conhecimentos 

 

Conforme a passagem em Cury (2002), podemos perceber a importância da 

temática do direito à educação no contexto da pesquisa em educação. É um tema no 

qual, ainda, traz muitas discussões sobre o seu papel e sua efetividade no âmbito da 

educação brasileira, seja na educação básica ou superior. Garantir o acesso, a 

formação com qualidade, promover aprendizagens significativas, e ensino gratuito nas 
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etapas obrigatórias são premissas fundamentais para pensarmos a educação como 

um direito.  

Partindo-se destes pressupostos, esta dissertação, pertencente à linha de 

pesquisa “Educação, Representações Sociais e Formação Docente” do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGED/UFRN) é fruto das minhas inquietações pessoais que se entrecruzam com 

as profissionais. A partir da minha experiência como professora, como Diretora de 

uma Instituição da Rede Estadual de Ensino, bem como de escolas pertencentes à 

Secretária de Educação de dois municípios do Estado do Rio Grande do Norte 

(Brejinho e Monte Alegre), reconheço que ao longo dos anos muitas foram as 

mudanças ocorridas no sistema educacional do nosso país. Dentre elas menciono a 

ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos (BRASIL, 2006), a inclusão 

da educação infantil e ensino médio como etapas obrigatórias1 da educação básica 

(BRASIL, 2009; 2013), a inclusão das tecnologias digitais no ambiente escolar entre 

outras. 

Nesta linha, podemos pensar que a educação escolar como política pública 

vem sendo desafiada a conviver com novas maneiras se definir como deve ser a 

escola para a geração identificada como nativa e usuária incondicional das 

tecnologias digitais (HABOWSKI, CONTE, 2019). O avanço da escola básica pública 

nesse contexto, praticamente é imperceptível, apesar dos registros sobre mudanças 

na maneira das crianças, dos jovens e adultos se relacionarem com as tecnologias. A 

escola, permanece excludente e as estatísticas oficiais sobre o desempenho dos 

alunos brasileiros nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 

demonstram que o acesso à escola pública é um tema prioritário e, portanto, está 

fortemente vinculado ao processo de formação do aluno cidadão preconizados em 

nossos marcos de referência, nacionais e internacionais. 

Podemos considerar certas conquistas e avanços da educação pública, como 

o fato de se ter uma significativa cobertura da matrícula em praticamente todo o 

território nacional. No entanto, os resultados das atividades didático-pedagógicas 

 
1 Cabe destacar que a organização da educação básica já está mencionada na LDB (BRASIL, 1996), 
porém, torna a educação infantil e o ensino médio como etapas obrigatórias, além do ensino 
fundamental, em 2009 como Emenda Constitucional e em 2013 com alteração na LDB, correspondendo 
a formação dos 4 aos 17 anos. 
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expressos pelos indicadores de qualidade (avaliações nacionais, por exemplo) ainda 

permanecem muito precários. Existe uma preocupação decorrente do desafio de 

compreender o baixo desempenho escolar apesar de melhorias na formação 

profissional dos professores, ampliação e quase universalização do acesso à escola, 

disponibilização de material didático pedagógico (Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático – PNLD2), do fornecimento de merenda. A esses fatores somam-se 

a melhoria da infraestrutura educacional, a implantação de planos de cargos e o Piso 

Nacional3, o avanço do Programa Caminho da Escola (transporte escolar), entre 

outros.  

Lamentavelmente ainda perdura a oferta de uma educação pública cujos 

resultados parecem manterem-se numa inércia face a lenta melhoria, incidindo nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental (EF). Nos anos finais do EF e no Ensino Médio 

a série histórica apontada pelos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

– SAEB/INEP entre 2005 e 2017, é reveladora dos graves problemas de baixas 

aprendizagens dos alunos que é observada nos anos iniciais do sistema e acumula-

se nos demais anos e etapas. Segundo o Anuário Brasileiro de Educação (2019), o 

Brasil ainda não atingiu os níveis esperados nos indicadores de qualidade, voltados 

lograr níveis aceitáveis de aprendizagem.  

Pensa-se que ao se concluir uma formação em nível superior o(a) professor(a), 

ao ser aprovado(a) em um concurso público ou iniciar suas atividades na rede privada, 

esteja este em condições suficientes para ingressar na profissão e desenvolver um 

trabalho de qualidade. Estudos realizados por pesquisadores de grande expressão e 

financiado por instituições de prestígio, como UNESCO, Fundação Carlos Chagas, 

Conselho Científico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entre 

outros, apontam para problemas nos processos formativos de professores, para a 

precariedade das condições do trabalho docente e para a ausência da família na 

 
2 O Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD – foi criado para a destinação de 
materiais didático-pedagógicos nas instituições educativas, visando melhorar e qualificar os processos 
de ensino-aprendizagem. Possui diretrizes e orientações nacionais para que as instituições, 
professores e gestores escolham o material e participem do processo (BRASIL, 2018). 
 
33 O Piso Nacional do Magistério corresponde ao valor mínimo que deve ser pago aos professores para 
uma jornada de 40 horas semanais. No ano de 2020, o valor do Piso Nacional está R$ 2.886,24 para 
um professor que exerce tal carga horária. 
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condução da educação do filho. Outros fatores são apontados por autores presentes 

no referencial desse estudo. 

 Apesar de reconhecermos ter havido avanços no plano da legislação nacional 

no tocante à educação básica e certas conquistas dos professores para lograrem 

níveis mais elevados da profissionalização docente (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 

2003), no entanto, pelos resultados expressos nos indicadores de qualidade (Instituto 

Nacional de Estudos INEP/MEC, OCDE, entre outros), constata-se que o resultado da 

educação ofertada, a respeito da essência do processo educacional escolar, ou seja, 

o fator ensino-aprendizagem longe está de ocorrer nos patamares esperados. 

  Vários são os instrumentos legais e instituições que respaldam a educação 

brasileira, todos partindo da atual Constituição Federal, de 1988 (BRASIL, 1988), do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA45, 1990) e da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB6 - Lei 9394/1996). A exemplo temos  o Plano Nacional da 

Educação (PNE, Lei 13.005/2014) (BRASIL, 2014); a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC – (BRASIL, 2017)  a Lei do Piso Nacional dos Profissionais da 

Educação (2008) – (BRASIL, 2008), além do Conselho Nacional de Educação, os 

Conselhos Estaduais e Municipais, os Conselhos Escolares entre outros.  É notável o 

avanço das medidas adotadas pelo Estado para garantir o acesso à escola para 

praticamente toda a população em idade escolar obrigatória (dos 4 aos 17 anos), no 

entanto, a evasão, a repetência e as baixas aprendizagens a cada ano, coloca em 

xeque a efetividade dessa política pública.  

 
4 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um dispositivo legal criado em 1990 (BRASIL, 1990) 
com o intuito de legalizar e normatizar a proteção prioritária da criança e do adolescente no âmbito da 
saúde, educação, segurança, direito familiar e outros. 
Para a leitura do documento na íntegra, acesse: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. 
 

5 Para leitura do documento na íntegra, acesse: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm   
 
6 Para leitura do documento na íntegra, acesse: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Num Estado Democrático de Direito7 como o nosso é preciso não apenas 

discutir, normatizar, mas torna-se imprescindível compreender e aplicar as normas8, 

os princípios9, enfim, para que venhamos a obter o cumprimento do direito. A 

Constituição Federal determina, no art. 5º, que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade.” (BRASIL, 1988). 

Dentre os artigos da Constituição Federal, o art. 3°, estabelece entre as metas, 

a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais 

e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Analisando a Constituição Federal (BRASIL, 1988), temos em mente que o 

sistema educacional brasileiro deveria alcançar resultados equilibrados, porém o que 

observamos são dados estatísticos que ratificam a existência de um sistema que anda 

na contramão do que é assegurado, pela Lei. Neste sentido, podemos considerar que 

o direito à educação está legitimado, posto que o cidadão ao ter direito a uma 

matrícula na escola pública não significa que este irá construir uma trajetória prevista 

na própria lei, ter acesso aos conhecimentos básicos e alcançar as condições mínimas 

para ser inserido na sociedade, de maneira digna10. 

Crescemos e passamos nossas vidas escutando que a educação é um Direito, 

e que é através da educação que podemos melhorar nossa vida e alcançarmos a 

plena cidadania. É bem verdade que alguns conseguem driblar as dificuldades e 

alcançar o sucesso. Considero ter sido um caso positivo em meio a tantos estudantes 

de minha geração que estiveram comigo na escola pública e que fracassaram: não 

conseguiram cursar todo o ciclo da educação básica obrigatória, que era dos 7 aos 14 

 
7 Entendido como uma nação livre, que é regida por leis democráticas e eleições livres e que busca a 
equidade como princípio. 
 
8 Entendidas aqui como àquelas que servem para orientar um grupo e/ou sociedade para determinados 
comportamentos e condutas. 
 
9 Entendidas aqui como um conjunto padronizado de ações e condutas dentro do ordenamento jurídico. 
 
10 De acordo com Silva (1998), a dignidade é entendida como um valor que possui um valor interno, 
superior e que corresponde à pessoa humana. Não traz valor de mercado ou pode ser “comprada” ou 
“substituída” como um produto ou mercadoria. 
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anos. É visível essa realidade em todo o país. O direito à educação pública com 

qualidade torna-se uma intenção, ao invés de ser a regra tem sido, desde muito, uma 

“bandeira” usada com fins eleitoreiros pela maioria dos políticos e candidatos.   

O presente estudo toma as seguintes questões como ponto de partida: que 

compreensão tem os professores da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do 

Norte, na cidade de Natal, a respeito dessa prerrogativa constitucional? Por que as 

cobranças da sociedade e mesmo dos órgãos de regulação não se dão em relação 

ao cumprimento desse Direito? Precisamos inserir esse tema, de maneira 

transcendente, no debate acadêmico, social e político para melhor compreendermos 

sobre as representações dos usuários da educação pública a respeito do Direito à 

Educação 11 e a Educação como um Direito12. Considera-se haver uma compreensão 

em nível de senso comum quando se interpela alguém sobre o Direito a uma 

Educação Escolar Pública de qualidade social. 

 A compreensão a respeito do direito à educação é algo muito mais profundo 

do que parece e, portanto, precisa ser desvendado. Tomando a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) como parâmetro, a educação em nosso país ao longo dos anos 

apresenta, de certa maneira, avanços visto que há marcos de referência e dispositivos 

legais que asseguram às crianças, jovens e adultos o acesso à educação.  

 Nesta mesma linha, recursos financeiros foram paulatinamente 

disponibilizados: o investimento financeiro na educação, anualmente, é cerca de 6% 

do Produto Interno Bruto- PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos 

no país, ao longo de uma ano, o que representa um valor expressivo quando 

comparado ao que outros países mais desenvolvidos investem em educação. 

Diante do exposto, a nossa pergunta de investigação que trata de investigar 

Que representações revelam ter os professores pertencentes da Rede Estadual de 

Ensino do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal têm sobre o direito à educação 

face a educação básica como direito? Nesse sentido, o objetivo geral do estudo se 

volta para analisar a representação dos professores pertencentes à Rede Estadual de 

 
11 Vamos adotar aqui o conceito de Cury (2008), de que o direito à educação é dever do Estado 
promover, garantir e efetivar a formação integral do sujeito em toda e qualquer idade. 
 
12 Adotamos aqui o conceito que a Educação como Direito, baseando-nos na Constituição Federal 
(BRASIL, 1988) na qual assume que a educação é um direito fundamental e social. 
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Ensino do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, sobre o direito à educação face 

a educação básica como direito. 

Como objetivos específicos tivemos as seguintes pretensões: 

a) Caracterizar os professores da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do 

Norte, quanto à área de formação, experiência profissional e conhecimento 

constitucional; 

b) Analisar a representação que revela ter os professores sobre o conceito do 

direito à educação; 

c) Analisar a representação dos professores sobre o conceito da educação 

básica como direito. 

Deste modo, apresentamos na sequência a estrutura geral e metodológica 

desta dissertação para melhor situar o leitor quanto ao percurso deste estudo. 

 

1.1 Estrutura do trabalho 

 

 Conduzir o leitor para a compreensão do percurso desenvolvido ao longo de 

uma investigação deve ser premissa de qualquer pesquisador atento com a 

socialização de um trabalho científico. Pensando nesta afirmação, no capítulo 

introdutório é apresentado os argumentos iniciais que justificam a importância e 

contribuição do estudo, o problema, os objetivos, aspectos metodológicos e a 

estrutura geral do estudo.  
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Figura 1 – Estrutura geral e metodológica da dissertação 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2020) 
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Como podemos observar na figura 1, em relação à estrutura metodológica, 

adotamos para esta pesquisa uma abordagem de cunho qualitativo, com objetivo 

exploratório e tendo o estudo de caso como procedimento técnico. Como instrumento 

de coleta de dados aplicamos, no primeiro semestre de 2018, um questionário 

sociodemográfico, com questões abertas para 53 professores da Rede Estadual de 

Ensino do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Destacamos que este percurso 

metodológico será aprofundado no capítulo 4. 

Já em relação à estrutura geral da dissertação, esta, por sua vez, foi dividida 

em seis capítulos. 

A “Introdução”, situa o leitor em relação à temática analítico-investigativa, onde 

buscamos analisar e nos debruçar ao longo do mestrado. Também situamos, 

brevemente, argumentos teóricos e jurídicos sobre os termos Direito à Educação e 

Educação Básica como Direito e os marcos de referência, de modo que se possa 

compreender de qual ponto e olhar estamos conduzindo este estudo. Apresentamos 

também a estrutura geral e metodológica da pesquisa. 

Já o segundo capítulo, nomeado “O Direito à Educação: revisitando os marcos 

de referências no viés internacional”, apresenta uma reflexão sobre o conceito e 

evolução do pensamento sobre o conceito do direito educacional no contexto 

internacional. Faz uma análise histórica sobre os principais documentos que regeram 

e regem países na busca da qualidade da educação e a efetividade do direito à 

educação. Também reflete sobre a influência destes marcos de referência para o 

contexto nacional. 

O terceiro capítulo, denominado “O despertar da Educação como Direito: o que 

revelam os marcos de referência e dispositivos legais nacionais?” apresenta uma 

retomada histórico-cultural sobre a evolução do pensamento educacional no âmbito 

constitucional e dos dispositivos legais brasileiros. Focalizamos a atenção para a 

constituição e a compreensão do Direito à Educação a partir da constituição de 1988 

(BRASIL, 1988), mas também apresentamos as pregressas. Discutimos sobre a 

importância da LDB (BRASIL, 1996) para a efetivação da educação básica como 

direito. 

No quatro capítulo, intitulado “Percurso Metodológico da Investigação”, 

fazemos uma breve reflexão sobre o ato de pesquisar e apresentamos o caminho 

realizado para o desenvolvimento desta investigação no lócus analítico-investigativo 
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em tela. Explicamos nossas decisões metodológicas, instrumentos utilizados, técnicas 

analíticas e apontamos as categorias que emergiram do processo de análise dos 

dados. 

O quinto capítulo, nomeado “Representações dos professores da Rede 

Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte sobre o Direito à Educação” apresenta 

uma reflexão sobre a profissão docente e sua interlocução com seu processo de 

constituição para o exercício da docência na educação básica. Neste capítulo consta 

a análise sociodemográfica referente aos 53 professores que participaram do estudo, 

bem como as análises referentes às compreensões deles sobre o conceito do Direito 

à Educação e da Educação Básica como Direito. Aponta possibilidades para o 

processo de ensino-aprendizagem de modo a contribuir para a efetividade da 

qualidade educacional. 

Já o sexto e último capítulo, denominado “Notas Conclusivas”, fazemos uma 

retomada sobre o que foi exposto ao longo do estudo. Situamos os objetivos propostos 

e os resultados para cada um deles. Apresentamos as limitações do estudo e 

possibilidades para pesquisas futuras, bem como inquietações que foram geradas a 

partir da realização deste trabalho. 

Por fim, apresentamos as Referências que serviram de base para fundamentar 

e embasar o estudo e os Apêndices, no qual consta o instrumento de coleta de dados 

aplicados aos professores. 
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2 O DIREITO À EDUCAÇÃO: REVISITANDO OS MARCOS DE REFERÊNCIA NO 

VIÉS INTERNACIONAL 

 

Na atualidade, pensar sobre a educação nos remete a um conjunto de fatores 

que estão imbricados na sociedade do conhecimento, tais como a globalização, a 

tecnologização, as múltiplas aprendizagens, dentre outros, (MENEGAT, 2016; 

HABOSWSKI; CONTE, 2019; SANTOS, 2018). Ademais, considerar a educação 

como essencial no processo de formação integral do sujeito contempla aspectos que 

se inserem para além do ensino-aprendizagem, como por exemplo, a juridicidade do 

direito devido e concedido aos cidadãos brasileiros. 

Entretanto, ao analisarmos o processo evolutivo do conceito de direito à 

educação, temos que nos remeter para o cenário internacional (MENEGAT, 2016), 

uma vez que foi por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH13 – 

(UNESCO, 1948) que o entendimento sobre ele efetivou-se. Foi por este marco de 

referência que a educação para todos começou a ser entendida como algo 

fundamental e necessária para todo e qualquer cidadão, de modo que se 

compreendeu que seria por meio dela que a constituição de uma sociedade mais justa, 

equitativa e humana seria alcançada. 

Ao olharmos para o contexto histórico do surgimento da DUDH (UNESCO, 

1948), percebemos que o mundo estava recuperando-se de um cenário de conflito, 

de guerra e de massacres numerosos durante a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). No período da guerra, interesses políticos, econômicos, sociais e religiosos 

predominaram na luta por poder e conquista dos países desenvolvidos, atingindo 

muitas nações. Como é sabido, um momento obscuro, de incertezas e terror foi 

vivenciado por muitos países neste período.  

Sendo assim, em 1948, a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura – UNESCO –, criada em 1945 logo após a Segunda Guerra, 

reuniu-se com os países signatários para a constituição de um documento que 

pudesse nortear ações e gerar o compromisso pela busca para a paz mundial. Criou-

se, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). De acordo com o 

documento da UNESCO (1948, p. 2) 

 
13 Para realizar a leitura do documento na íntegra, acesse: 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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[...] o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos 
bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de 
um mundo em que os todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da 
liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como 
a mais alta aspiração do ser humano comum. 

 

 Conforme podemos observar, foi reconhecido pela instituição os danos 

causados pelo cenário de guerra vivenciado no mundo nos anos anteriores. Por sua 

vez, a proclamação da DUDH (UNESCO, 1948) surgiu como esperança de um 

compromisso de recuperação e reparação dos direitos humanos que foram suprimidos 

da sociedade. Como evidenciado no marco de referência, a DUDH emerge no 

contexto internacional 

 

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. (UNESCO, 1948, p. 4). 

 

 Neste sentido, o documento versou sobre vários pontos nos quais se 

entenderam na época que seriam fundamentais para a reconstituição da paz mundial, 

dentre eles, a educação, a justiça social e liberdade de expressão e de gênero. Para 

a UNESCO, em 1948, esforçar-se para melhorar as condições de acesso à educação, 

de igualdade e equidade de oportunidade entre homens e mulheres, bem como o 

direito de ir e vir, tornaram-se aspectos fundamentais para o desenvolvimento de 

políticas públicas para o atingimento de tais expectativas. 

 No espectro da educação, o foco foi voltado para a educação básica, de modo 

que ela pudesse ser obrigatória a qualquer cidadão e que se fosse de qualidade. 

Entendeu-se que a educação seria a mola propulsora para os avanços esperados 

para uma sociedade melhor. Como consta no documento (UNESCO, 1948, p. 14), em 

seu inciso primeiro do artigo XXVI,  

 

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, esta baseada no mérito.  
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 Diante desta citação, percebemos que a educação era entendida como 

“instrução”, ou seja, seu foco central estava destinado ao ensino e à aprendizagem. 

Além disso, destacava-se a necessidade da oferta gratuita da educação básica, 

tornando-a obrigatória. Pautando-se nessa premissa, evidenciou-se que a educação 

básica era dever do Estado garantir sua efetivação nos diferentes contextos. 

Complementando esta ideia, no inciso segundo da DUDH (UNESCO, 1948, p. 14), 

fica claro que 

 

A instrução será orientada no sentido pleno do desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 
da manutenção da paz.  

 

 O foco registrado na Declaração, no aspecto educativo, voltou-se para a 

formação integral do educando, de modo que não houvesse distinção na oferta para 

os diferentes grupos sociais, potencializando o desenvolvimento da criticidade e 

respeito aos direitos humanos. Ainda apontou, no seu inciso terceiro, que “os pais têm 

prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus 

filhos.” (UNESCO, 1948, p. 14). Nesta perspectiva, fica claro o papel e importância da 

família para com a educação de seus filhos. 

 Baseado no exposto, podemos inferir que, a partir de 1948, o direito à educação 

ficou explicitamente evidenciado como uma premissa essencial para a formação de 

qualquer cidadão, de modo que, por meio dele, a sociedade evoluísse para um mundo 

melhor. Assim, foi neste período que o referido conceito adentrou no ideário social, 

político e cultural nas diferentes nações, tornando o entendimento mais profundo 

sobre a necessidade da formação educacional dos sujeitos de modo mais justo, 

equitativo e público – provido pelos Estados. 

 Anos depois, em 20 de novembro em 1959, o Fundo das Nações Unidas para 

a Infância – UNICEF – promulga a Declaração Universal dos Direitos da Criança – 

DUDC14 (UNICEF, 1959) – como um marco de referência internacional importante 

 
14 Para realizar a leitura do documento na íntegra, acesse: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf


26 

 

 

 

para a efetivação do direito à educação, resgatando a ideia da Declaração de Genebra 

que foi publicada em 1924 na Suíça. O foco deste documento voltou-se para a garantia 

dos direitos a todas as crianças, principalmente nos aspectos destinados à saúde, 

educação, igualdade e formação integral. 

 De acordo com a DUDC (UNICEF, 1959, p. 1),  

 

A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta Declaração. Estes 
direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, 
distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, 
posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria 

criança ou à sua família. 
 

 Como podemos identificar, a Declaração veio reafirmar o já exposto na DUDH 

(UNESCO, 1948), considerando a formação integral como um direito de todos e sem 

qualquer distinção. Assim, o documento torna-se uma importante referência para a 

compreensão do compromisso mundial para com o desenvolvimento da sociedade, 

considerando a criança como um ser que deve ter seus direitos garantidos pelos 

países signatários. 

 No âmbito da educação, o marco de referência destaca o direito da educação 

básica ser gratuita e obrigatória, proporcionando uma formação que potencialize os 

diferentes aspectos da vida em sociedade – culturais, históricos, sociais, políticos, 

dentre outros. O intuito é que a formação integral da criança favoreça a condição de 

sua inserção na sociedade como um membro ativo e que contribua significativamente 

para os avanços de seu contexto. 

 Sendo assim, de acordo com o princípio seis da DUDC (UNICEF, 1959, p. 2), 

 

A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e 
obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma 
educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita - em condições de 
igualdade de oportunidades - desenvolver suas aptidões e sua 
individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Chegando a 
ser um membro útil à sociedade. O interesse superior da criança deverá ser 
o interesse diretor daqueles que têm a responsabilidade por sua educação e 
orientação; tal responsabilidade incumbe, em primeira instância, a seus pais.   

 

 Diante do que foi elucidado na Declaração, evidenciamos a preocupação 

internacional para que a criança – neste caso –, seja formada para as demandas da 

sociedade do conhecimento e que esteja preparada para os desafios impostos ao 



27 

 

 

 

longo de sua trajetória pessoal e profissional. Reforçamos, também, a ideia da 

responsabilização e do papel fundamental que deve ser exercido pela família do 

educando, de modo a esta, em primeira instância, contribuir para o seu pleno 

desenvolvimento. 

 Já em 16 de dezembro de 1966, foram promulgados pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas – AGNU – dois documentos15 importantes em âmbito internacional 

que nortearam os Estados-Membros – países signatários – para a efetividade dos 

direitos humanos, econômicos, civis, sociais, entre outros. Os marcos de referência 

foram: 1) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos16 (AGNU, 1966a) e; 2) 

Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC17 – 

(AGNU, 1966b). 

O primeiro marco de referência18 - Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos (AGNU, 1966a) – é composto por um total de cinquenta e quatro artigos que 

contempla um acordo com os países signatários voltados para os direitos 

supracitados. Além disso, ele surge como uma reafirmação do compromisso com os 

direitos humanos, de modo a avançar nas discussões e no desenvolvimento de 

políticas públicas para o melhoramento da sociedade. 

De acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (AGNU, 

1966a, p. 1), destaca-se   

 

[...] que, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o ideal do ser humano livre, no gozo das liberdades civis e políticas 
e liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado, a menos que se criem 
as condições que permitam a cada um gozar de seus direitos civis e políticas, 
assim como de seus direitos econômicos, sociais e culturais. 

 

 
15 Destacamos que estes dois marcos de referência promulgados em 1966, só foram ratificados pelo 
Estado Brasileiro no ano de 1992. 
 
16 Para realizar a leitura do documento na íntegra, acesse: 
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%2
0Pol%C3%ADticos.pdf 
 
17 Para realizar a leitura do documento na íntegra, acesse: 
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%
C3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf 

18 Destacamos que os dois foram publicados no mesmo dia. Logo a ordem de importância aqui nesta 
dissertação se deu em virtude da organização lógica e textual da pesquisadora sobre a temática 
analítico-discursiva em tela. 

https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%20Pol%C3%ADticos.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%20Pol%C3%ADticos.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%C3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%C3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf
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 Este documento prossegue com a direção internacional para o prosseguimento 

do ideário de paz, justiça social e de igualdade. Reafirma ao longo do seu texto a 

necessidade de olhar para todo e qualquer cidadão sem diferenças, de modo a poder 

conceder as mesmas oportunidades aos menos favorecidos, bem como garantir a 

formação integral da criança e do adolescente, de modo que constitua-se como 

cidadão crítico. Fortalece a ideia da inserção social e política por qualquer cidadão, 

desde que tenha as condições necessárias para tais ações. Retoma a 

responsabilização do Estado como instituição essencial para o provimento dos direitos 

básicos da sociedade, bem como na sua efetividade de modo justo e sem 

disparidades. 

 No aspecto educacional, o documento reforça no inciso um do artigo 23, 

apontando que “a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e terá o direito 

de ser protegida pela sociedade e pelo Estado.” (AGNU, 1966a, p. 8).  Complementa 

ainda, no inciso um do artigo 24 (AGNU, 1996b, p. 8) que 

 

Toda criança terá direito, sem discriminação alguma por motivo de cor, sexo, 
língua, religião, origem nacional ou social, situação econômica ou 
nascimento, às medidas de proteção que a sua condição de menor requer 
por parte de sua família, da sociedade e do Estado. 

  

 Neste sentido, podemos perceber a preocupação dos países signatários para 

com o direito à educação a todos, ou seja, independentemente de sua raça, cor, 

religião, entre outros. Reforça-se, assim, a concepção de que todos os direitos devem 

ser garantidos pela família, sociedade e Estado. 

 Já o segundo marco de referência - Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (AGNU, 1966b) aborda de maneira mais 

ampla as questões voltadas à sociedade, para manutenção e sustentabilidade da 

família por meio do trabalho, de condições econômicas, educacionais, culturais, entre 

outras. O documento é composto por trinta e um artigos, nos quais orientam sobre os 

direitos básicos que todo e qualquer cidadão deve ter 

Já no contexto educacional, como consta no PIDESC (AGNU, 1966b), a família 

é a primeira instância responsável pela educação dos filhos. Para isso, cabe, também, 

ao Estado dar condições e assistência para a formação dos sujeitos. De acordo com 

o artigo 10 do PIDESC (AGNU. 1966b, p. 4), dá-se a direção de que 
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Uma proteção e uma assistência mais amplas possíveis serão 
proporcionadas à família, que é o núcleo elementar natural e fundamental da 
sociedade, particularmente com vista à sua formação e no tempo durante o 
qual ela tem a responsabilidade de criar e educar os filhos. 

 

 Neste sentido, pensar na família como cerne do processo formativo inicial da 

criança, nos leva a também compreender de que forma a educação pode ser 

efetivada. No documento, em seu artigo 13, são apresentadas as concepções sobre 

a educação, bem como os direitos essenciais para a efetividade do direito à educação 

do sujeito. 

 No que tange à concepção de educação, evidencia-se que 

 

Artigo 13 
§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e 
a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. 
Concordam ainda que a educação deverá capacitar todas as pessoas a 
participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, 
étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz. 

 

 Como podemos observar, em 1966, ficou visível o viés que deveria ser dada à 

educação dos cidadãos, contemplando todas as especificidades, individualidades e 

características de cada sujeito. Na visão elucidada pelo documento, o foco da 

educação, sendo um direito de todos, centra-se para a manutenção da paz mundial. 

Nesta perspectiva, no referido marco de referência, também fica claro de que forma 

os Estados deveriam proceder para a efetivação do direito à educação. 

 De acordo com o parágrafo segundo da PIDESC (AGNU, 1966b, p. 5-6),  

 

§2. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de 
assegurar o pleno exercício desse direito: 
1. A educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a 
todos. 
2. A educação secundária em suas diferentes formas, inclusive a educação 
secundária técnica e profissional deverá ser generalizada e tornar-se 
acessível a todos, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela 
implementação progressiva do ensino gratuito. 
3. A educação de nível superior deverá igualmente tornar-se acessível a 
todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados 
e, principalmente pela implementação progressiva do ensino gratuito. 
4. Deverá fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base 
para aquelas pessoas que não receberam educação primária ou não 
concluíram o ciclo completo de educação primária. 
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5. Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede 
escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema adequado 
de bolsas de estudo e melhorar continuamente as condições materiais do 
corpo docente. 
6. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a 
liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais, de escolher para 
seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas, 
sempre que atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos ou 
aprovados pelo Estado, e de fazer com que seus filhos venham a receber 
educação religiosa ou moral que esteja de acordo com suas próprias 
convicções. 
7. Nenhuma das disposições do presente artigo poderá ser interpretada no 
sentido de restringir a liberdade de indivíduos e de entidades de criar e dirigir 
instituições de ensino, desde que respeitados os princípios enunciados no 
parágrafo 1º do presente artigo e que essas instituições observem os padrões 
mínimos prescritos pelo Estado. 

 

 Diante do exposto no parágrafo segundo do artigo 13 do PIDESC (AGNU, 

1966b), fica claro as ações que deveriam ser assumidas pelos países signatários para 

que se pudesse assegurar a efetivação do direito educacional aos cidadãos. Ressalta-

se a necessidade de a educação básica ser obrigatória e gratuita, bem como os 

demais níveis – técnico e superior. Entretanto, estes últimos, deveriam promover a 

acessibilidade e gratuidade à sociedade de modo progressivo.  

Também considerou a ideia da liberdade de escolha da família para a educação 

em instituições privadas e com diferentes crenças religiosas. Implementou-se a ideia 

da educação ao longo da vida, principalmente para as pessoas que, por algum 

momento de sua vida, não tiveram oportunidade de prosseguir seus estudos no 

sistema regular de ensino. 

 A partir deste marco de referência, começou a avançar a perspectiva 

educacional e jurídica da sociedade de modo substancial, uma vez que buscou 

contemplar as diferenças entre as pessoas, explicando como proceder para o 

desenvolvimento da educação. Neste documento se apresentou estratégias de como 

se efetivar a garantia deste direito de cidadãos em idade escolar ou não. Também 

apontou para a oferta de bolsas de estudo para a população, bem como a melhoria 

das condições do professorado.  

 É possível inferir que, com o passar dos anos e maior compreensão e 

responsabilidade dos Estados para com o viés educacional como propulsora para o 

desenvolvimento social e manutenção da paz, outros pontos começaram a ser 

valorizados. Questões sobre acesso, permanência, formação docente, inclusão, entre 
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outros, começaram a impulsionar maiores discussões e acordos internacionais, tendo-

se e referendando-se a visão de que a educação deveria ser para todos. 

De acordo com Ramalho, Nuñéz e Gauthier (2003), a formação docente tem 

papel fundamental para a transformação de uma realidade educacional. Para os 

autores, professores que possuem condições favoráveis de trabalho, espaços para 

aprendizagem, formação e desenvolvimento, conseguem pensar melhor sobre o seu 

trabalho, bem como no processo de ensino-aprendizagem, impactando positivamente 

na formação do estudante 

 Vinte e três anos depois, em 1989, emergiu um novo marco de referência 

internacional que tornou-se essencial para a compreensão e validação do conceito do 

direito à educação. Estamos falando sobre a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança19 (AGNU, 1989). De acordo com o registrado no documento, ficou claro que 

 

Tendo em mente que a necessidade de proporcionar proteção especial à 
criança foi afirmada na Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança 
de 1924 e na Declaração sobre os Direitos da Criança, adotada pela 
Assembleia Geral em 20 de novembro de 1959, e reconhecida na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos (particularmente nos artigos 23 e 24), no Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (particularmente no artigo 10) e nos 
estatutos e instrumentos relevantes das agências especializadas e 
organizações internacionais que se dedicam ao bem-estar da criança. 
(AGNU, 1989, p. 1). 

 

 Este documento, reafirmando todos os já mencionados, surgiu com o objetivo 

de consolidar a garantia dos direitos da criança, de modo que ficou entendido que, ela 

sendo o futuro de uma sociedade, tem prioridade para atenção e assistência pela 

família e pelo Estado. Composto por cinquenta e quatro artigos, a Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança (AGNU, 1989) destaca a função social da 

educação, a necessidade da saúde, cultura e segurança para a formação e o pleno 

desenvolvimento da criança. 

 No documento, especialmente no artigo 28, avança-se na discussão sobre o 

direito à educação, uma vez que inclui-se a perspectiva da redução da evasão escolar, 

dos atendimentos educacionais especializados, eliminação do analfabetismo e novas 

metodologias de ensino. Segundo o respectivo artigo (AGNU, 1989, p. 8-9) 

 
19 Para realizar a leitura do documento na íntegra, acesse: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/convdir_crianca.pdf 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/convdir_crianca.pdf
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1.Os Estados-partes reconhecem o direito da criança à educação e, a fim de 
que ela possa exercer progressivamente e em igualdade de condições esse 
direito, deverão especialmente: • tornar o ensino primário obrigatório e 
disponível gratuitamente a todos; 
• estimular o desenvolvimento do ensino secundário em suas diferentes 
formas, inclusive o ensino geral e profissionalizante, tornando-o disponível e 
acessível a todas as crianças, e adotar medidas apropriadas tais como a 
implantação do ensino gratuito e a concessão de assistência financeira em 
caso de necessidade; 
• tornar o ensino superior acessível a todos, com base na capacidade e por 
todos os meios adequados; 
• tornar a informação e a orientação educacionais e profissionais disponíveis 
e acessíveis a todas as crianças; • adotar medidas para estimular a 
frequência regular às escolas e a redução do índice de evasão escolar. 
2. Os Estados-partes adotarão todas as medidas necessárias para assegurar 
que a disciplina escolar seja ministrada de maneira compatível com a 
dignidade humana da criança e em conformidade com a presente 
Convenção. 
3. Os Estados-partes promoverão e estimularão a cooperação internacional 
em questões relativas à educação, especialmente visando a contribuir para 
eliminação da ignorância e do analfabetismo no mundo e facilitar o acesso 
aos conhecimentos científicos e técnicos e aos métodos modernos de ensino. 
A esse respeito, será dada atenção especial às necessidades dos países em 
desenvolvimento. 

  

Como é possível notar, os avanços em relação aos compromissos 

educacionais favoreceram outros olhares para as arestas da realidade educativa. 

Começou-se a pensar sobre a as dificuldades de aprendizagem, na eliminação do 

analfabetismo – problema até hoje enfrentado no Brasil e no mundo –, bem como a 

evasão escolar. O foco começou a voltar-se para a aprendizagem e não somente para 

o acesso.  

Comprometer-se para que o aluno tivesse o direito de aprender, tornou-se uma 

premissa dessa visão internacional e que deveria ser planejada ações e 

desenvolvimento de políticas públicas para que se efetivasse tal pacto. Ademais, outro 

ponto importante para pensar na progressão do entendimento sobre o direito 

educacional é a cooperação internacional.  

Neste documento ficou evidenciado a necessidade de os países signatários 

não olharem somente para o “local” e, sim, para o “global”. Tal movimento pode ser 

justificado em virtude dos avanços tecnológicos (mesmo que incipientes na época), 

da abertura do mercado de capitais, entre outros pontos que também são importantes 

e refletidos no contexto educacional. 
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 No ano seguinte, em 1990, surge outro momento importante para a área da 

educação. Foi realizada, em março do referido ano na cidade de Jomtiem – Tailândia, 

a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, na qual gerou a elaboração e 

promulgação da Declaração Mundial sobre Educação para Todos20 (UNESCO, 1990). 

O documento também ficou conhecido como Declaração de Jomtiem. Este marco de 

referência, por sua vez, tornou-se uma referência para a área educacional, uma vez 

que referiu-se, exclusivamente, sobre ela. 

 Deste modo, apresentamos no quadro abaixo, a estrutura geral do documento 

contendo os dez artigos, os respectivos títulos e focos dados em cada um deles. 

 

Quadro 1 – Estrutura da Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS 

Artigo Título do Artigo Foco central 

Primeiro 
Satisfazer as necessidades 
básicas de aprendizagem 

Concentra-se nos objetivos gerais da 
educação e centra os esforços para o viés 
da aprendizagem. Valoriza a cultura, os 
diferentes saberes, bem como na formação 
integral do sujeito e desenvolvimento pleno 
para a cidadania.  

Segundo Expandir o enfoque 

Consiste na visão mais holística da 
educação, de modo a contemplar múltiplas 
possibilidades para a formação do sujeito. 
Destaca que a aprendizagem deve ser 
potencializada e eu haja uma maior 
qualidade da educação ofertada pelo 
Estado. 

Terceiro 
Universalizar o acesso à 
educação e promover a 
equidade 

Neste artigo o foco está voltado para a 
concepção da educação ao longo da vida. 
Também aborda questões relacionadas 
sobre a universalização da educação básica 
e o princípio da equidade. Reforça a 
necessidade de promover condições para 
que se reduzam disparidades educativas e 
de aprendizagem. 

Quarto 
Concentrar a atenção na 
aprendizagem 

Valoriza os estilos de aprendizagem, as 
diferentes formas do aprender. Também 
destaca que a importância dos resultados 
positivos e da necessidade da educação 
estar voltada para os resultados efetivos de 
aprendizagem. 

 
20 Para realizar a leitura do documento na íntegra, acesse: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086291_por 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086291_por
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Quinto 
Ampliar os meios e o raio de 
ação da educação básica 

Reconhece os diferentes contextos como 
propulsores de diferentes aprendizagens 
que contribuem para o desenvolvimento 
pleno e formação integral do sujeito. Valoriza 
os conhecimentos não escolarizados como 
contributos importantes para o repertório de 
diferentes saberes. Busca incentivar aliar 
tais conhecimentos com os aprendidos nos 
sistemas de ensino. 

Sexto 
Propiciar um ambiente 
adequado à aprendizagem 

Centra-se na busca pelas condições básicas 
que que se favoreça o processo de ensino e 
de aprendizagem. Destaca a relevância da 
nutrição, saúde e atenção básica às 
crianças, jovens e adultos para que tenham 
resultados efetivos no aprender. 

Sétimo Fortalecer as alianças 

Recomenda a parceria entre os órgãos 
estatais – federal, estadual e municipal –, 
reconhecendo veementemente o papel 
primordial da família e dos professores para 
o sucesso na aprendizagem dos estudantes. 

Oitavo 
Desenvolver uma política 
contextualizada de apoio 

Aponta para a necessidade de criação e 
desenvolvimento de políticas públicas para 
que se tenha resultados positivos na 
aprendizagem. Ressalta a importância da 
aproximação da educação com o 
conhecimento científico e tecnológico desde 
a educação básica. 

Nono Mobilizar os recursos 

Estimula a criação de fundos e da 
necessidade de amplo investimento na 
educação com a finalidade de garantir o 
direito à educação. 

Décimo 
Fortalecer a solidariedade 
internacional 

Estimular a parceria entre países na busca 
da melhoria dos indicadores e resultados da 
educação mundial. Reconhece a 
importância de cada povo, cultura e 
sociedade. Valoriza a solidariedade no 
sentido de “aliviar” a relação entre países 
credores e devedores, bem como no 
estímulo a ações internacionais para a 
parceria educacional. Também destaca o 
foco central no investimento sendo para a 
educação básica. 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

  

 Conforme a estrutura apresentada no quadro acima, podemos identificar 

avanços significativos na compreensão, nas ações e estratégias voltadas para o 

direito educacional. Foi considerada a educação ao longo da vida como pressuposto 

essencial para a educação para todos, além da necessidade de alto investimento 

neste setor para a melhoria das condições de aprendizagem dos estudantes. Também 
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focalizou a necessidade da valorização da família e dos docentes para a efetividade 

nos resultados e indicadores da área. 

 Contemplou a importância da aproximação do conhecimento científico e 

tecnológico para que se possa atender as demandas da atual sociedade do 

conhecimento. Valorizou a relação e parceria internacional como um viés de qualidade 

para a formação integral do estudante por meio de ações e políticas públicas para a 

redução do analfabetismo, da aprendizagem da leitura e do foco no cálculo – 

aprendizagem e alfabetização matemática. 

 Ressaltou o papel de diferentes setores, como saúde, segurança, cultura, como 

essenciais para uma aprendizagem que possa possibilitar melhores resultados no 

desenvolvimento dos estudantes. Considerou a equidade como pressuposto 

importante para a redução das disparidades presentes nos diferentes contextos, como 

também considerou a inclusão como essencial para valorizar todo e qualquer cidadão 

no sentido formativo. 

 Por fim, a Declaração de Jomtien (UNESCO, 1990) tornou-se o ponto de partida 

central para a área educacional. Destacamos que ela foi uma reafirmação de todos os 

marcos de referência internacionais publicados anteriormente (UNESCO, 1948; 

UNICEF, 1959; AGNU, 1966a; 1996b; 1989). Neste sentido, podemos inferir que o 

início da década de 1990 consistiu em um período profícuo para a consolidação do 

entendimento internacional sobre o direito à educação. 

 Na sequência, em junho de 1994, na cidade de Salamanca – Espanha, foi 

promulgada a Declaração de Salamanca21 (UNESCO, 1994), durante a Conferência 

Mundial de Educação Especial. O documento orienta os governos como a educação 

deve ser estruturada e reafirma que o direito educacional deve ser garantido para 

todos, incluindo as pessoas com necessidades educativas especiais. De acordo com 

a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, p. 1), proclamou-se que 

 

• Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 
• Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades 
de aprendizagem que são únicas, 

 
21 Para realizar a leitura do documento na íntegra, acesse: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
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• Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 
deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta 
diversidade de tais características e necessidades 
 • Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada 
na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, 
 • Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêm uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última 
instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 

  

 Evidencia-se no referido marco de referência a importância da inclusão e do 

acesso das pessoas com necessidades educativas especiais nos sistemas regulares 

de ensino, bem como o foco voltado à criança e que se busque estratégias para evitar 

a discriminação em virtude de tais necessidades. Retoma a ideia que de cada criança 

possui habilidades, interesses distintos e que cada ser é único. Nessa visão, reforça-

se a concepção de que os sistemas educativos devem considerar a individualidade 

do estudante e práticas pedagógicas que possam atender as respectivas 

particularidades discentes. 

 Na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) reitera-se a concepção de que 

a educação é um direito e que deve ser garantido pelo Estado, tendo apoio essencial 

da família e dos professores. Orienta o atendimento educacional especializado como 

uma prática importante para suprir as necessidades básicas de aprendizagem dos 

estudantes de modo complementar. É dizer, o apoio ao estudante não deve restringi-

lo da participação, interação e socialização com os demais colegas, pois a negligência 

deste aspecto fere o direito que esse estudante tem. 

 Em 1996, na França, foi publicado o texto “Educação: um tesouro a descobrir” 

(UNESCO, 1996) como resultado do Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre educação para o século XXI. O documento também ficou 

popularmente conhecido como Relatório Delors22. Neste  documento destacaram-se 

vários pontos importantes nos quais serviram de avanço e reafirmação do 

pensamento internacional sobre o direito à educação. Por exemplo, o foco na 

aprendizagem, no qual foi estabelecido os quatro pilares da educação. A saber: 1) 

Aprender a conhecer; 2) Aprender a fazer; 3) Aprender a conviver; 4) Aprender a ser. 

 
22 Para realizar a leitura do documento na íntegra, acesse: 
https://www.pucsp.br/ecopolitica/documentos/cultura_da_paz/docs/relatorio_dellors.pdf 

https://www.pucsp.br/ecopolitica/documentos/cultura_da_paz/docs/relatorio_dellors.pdf
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 Sobre os pilares, estes evidenciaram a aprendizagem como cerne da 

educação. O primeiro pilar, aprender a conhecer, consiste no conhecimento adquirido 

na experiência, na cultura, nas vivências do sujeito, de modo que ele tenha a 

possibilidade de estudar em diferentes momentos ao longo da vida. Já o aprender a 

fazer refere-se às habilidades e aprendizagens adquiridas no aspecto prático, 

experiencial, social, profissional, entre outros. Este segundo pilar volta-se para a 

aquisição de conhecimentos mais práticos, nos quais o sujeito poderá estar apto para 

as demandas da sociedade do conhecimento. 

 O terceiro pilar, aprender a conviver, consiste na possibilidade de o sujeito 

interagir com as pessoas, na realização de projetos – individuais ou em equipe –, do 

trabalho colaborativo, bem como na manutenção da paz, da justiça social e no respeito 

às diferenças e na pluralidade cultural. Por fim, o quatro e último pilar, aprender a ser, 

refere-se ao conjunto de habilidades e competências destinadas ao pleno 

desenvolvimento do ser humano, em uma perspectiva holística. Também centra-se no 

desenvolver-se, no formar-se, no aprender ser. Nesta perspectiva, contempla todos 

os aspectos aprendidos ao longo da vida, de maneira que ele se constitua como 

cidadão. 

 Além dos pilares da educação, também consolidou-se a educação ao longo da 

vida como um pressuposto básico para o século XXI, de modo que os diferentes 

contextos – formais e não-formais – são espaços importantes para a aprendizagem, 

formação integral e pleno desenvolvimento do sujeito. Nesse sentido, a criança, o 

jovem e o adulto são seres dotados de inúmeras experiências e, estas, contribuem 

para a sua constituição como cidadão na sociedade do conhecimento. 

 Foi reafirmado a cooperação internacional como ponto importante para uma 

educação de qualidade e atendimento das metas. O foco na leitura e no conhecimento 

matemática também foram aspectos abordados no documento. A educação de 

qualidade também foi cenário de discussão e reafirmação de sua necessidade em 

todo o aspecto educacional, pois por meio dela se garante bons resultados de 

aprendizagem, repercutindo na efetividade do direito à educação. 

 Nos anos 2000, na cidade de Dakar – Senegal, foi publicado o Marco de Ação 

de Dakar (UNESCO, 2000). Este foi um documento que teve por objetivo reafirmar os 

marcos de referência internacionais do século XX e projetar metas e estratégias para 

a melhoria da qualidade e da efetividade do direito educacional. O Marco de Ação de 
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Dakar foi composto por seis objetivos, assumidos pela UNESCO e seus países 

signatários, e treze estratégias de execução para o atingimento deles. 

 No que diz respeito à concepção de educação, definiu-se no marco de 

referência em tela que (UNESCO, 2000, p. 1-2) 

 

A educação enquanto um direito humano fundamental é a chave para um 
desenvolvimento sustentável, assim como para assegurar a paz e a 
estabilidade dentro e entre países e, portanto, um meio indispensável para 
alcançar a participação efetiva nas sociedades e economias do século XXI. 
Não se pode mais postergar esforços para atingir as metas de EPT. As 
necessidades básicas da aprendizagem podem e devem ser alcançadas com 
urgência. 

 

 Novamente, podemos identificar que cada vez mais o entendimento sobre a 

necessidade do direito educacional está maior e presente nos marcos de referência 

internacionais. O início do século XXI foi marcado pelo aprofundamento da educação 

para todos. Neste sentido, o Marco de Ação de Dakar (UNESCO, 2000) apresentou 

seis objetivos, conforme podem ser vistos no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Objetivos do Marco de Ação de Dakar 

O MARCO DE AÇÃO DE DAKAR 

Objetivos Descrição 

Objetivo 1 
Expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança pequena, 
especialmente para as crianças mais vulneráveis e em maior desvantagem 

Objetivo 2 
Assegurar que todas as crianças, com ênfase especial nas meninas e crianças 
em circunstâncias difíceis, tenham acesso à educação primária, obrigatória, 
gratuita e de boa qualidade até o ano 2015 

Objetivo 3 
Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos 
sejam atendidas pelo acesso equitativo à aprendizagem apropriada, à 
habilidades para a vida e à programas de formação para a cidadania 

Objetivo 4 
Alcançar uma melhoria de 50% nos níveis de alfabetização de adultos até 
2015, especialmente para as mulheres, e acesso equitativo à educação básica 
e continuada para todos os adultos 

Objetivo 5 

Eliminar disparidades de gênero na educação primária e secundária até 2005 
e alcançar a igualdade de gênero na educação até 2015, com enfoque na 
garantia ao acesso e o desempenho pleno e equitativo de meninas na 
educação básica de boa qualidade 

Objetivo 6 

Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência 
para todos, de forma a garantir a todos resultados reconhecidos e 
mensuráveis, especialmente na alfabetização, matemática e habilidades 
essenciais à vida 

Fonte: UNESCO (2000, p. 2) 
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 Em 2010, o Marco de Ação de Belém (UNESCO, 2010) surge com o objetivo 

de reafirmar os documentos anteriores e valorização o direito à aprendizagem, bem 

como à educação ao longo da vida e formação de jovens e adultos, a partir da VI 

Conferência Internacional de Educação de Adultos – VI CONFINTEA. De acordo com 

o apresentado no documento (UNESCO, 2010, p. 6)  

 

O papel da aprendizagem ao longo da vida é fundamental para resolver 
questões globais e desafios educacionais. Aprendizagem ao longo da vida, 
“do berço ao túmulo”, é uma filosofia, um marco conceitual e um princípio 
organizador de todas as formas de educação, baseada em valores inclusivos, 
emancipatórios, humanistas e democráticos, sendo abrangente e parte 
integrante da visão de uma sociedade do conhecimento. Reafirmamos os 
quatro pilares da aprendizagem, como recomendado pela Comissão 
Internacional sobre Educação para o Século XXI, quais sejam: aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver com os 
outros. 

 

 Como é possível observar, a valorização da aprendizagem é premissa para as 

ações educativas. Nesse sentido, também se considera a qualidade educacional 

como cerne do processo formativo do cidadão. Segundo o exposto no Marco de Ação 

de Belém (2010, p. 12) 

 

A qualidade na aprendizagem e educação é um conceito e uma prática 
holística, multidimensional e que exige atenção constante e contínuo 
desenvolvimento. Promover uma cultura de qualidade na aprendizagem e 
adultos exige conteúdos e meios de implementação relevantes, avaliação de 
necessidades centrada no educando, aquisição de múltiplas competências e 
conhecimentos, profissionalização dos educadores, enriquecimento dos 
ambientes de aprendizagem e empoderamento de indivíduos e comunidades. 

 

 Sendo assim, o compromisso com o ato de educar pressupõe uma visão 

holística, ações de profissionalização docente, de modo que se busque atender as 

necessidades dos estudantes. Fica evidente que a aprendizagem é um direito e, por 

isso, a educação tem papel fundamental na trajetória ao longo da vida. 

Em 2015, dois23 documentos importantes foram publicados pela UNESCO 

tornando-se referência para a educação até o ano de 2030. O primeiro que 

destacamos foi a Declaração de Incheon24: Educação 2030: Rumo a uma Educação 

 
23 Destacamos que os dois foram publicados no mesmo ano. Logo a ordem de importância aqui nesta 
dissertação se deu em virtude da organização lógica e textual da pesquisadora sobre a temática 
analítico-discursiva em tela. 
 
24 Para realizar a leitura do documento na íntegra, acesse: 
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de Qualidade Inclusiva e Equitativa à Educação ao Longo da Vida para Todos 

(UNESCO, 2015a). Neste marco de referência internacional evidencia-se as metas e 

os compromissos firmados pelos países signatários para a educação no período de 

2015-2030. 

 Conforme apresentado na Declaração de Incheon (UNESCO, 2015a), o 

presente marco de referência é inspirado 

 

[...] por uma visão humanista de educação e do desenvolvimento, com base 
nos direitos humanos e na dignidade; na justiça social; na inclusão; na 
proteção; na diversidade cultural, linguística e étnica; e na responsabilidade 
e na prestação de contas compartilhadas. Reafirmamos que a educação é 
um bem público, um direito humano fundamental e a base que garante a 
efetivação de outros direitos. Ela é essencial para a paz, a tolerância, a 
realização humana e o desenvolvimento sustentável. Reconhecemos a 
educação como elemento-chave para atingirmos o pleno emprego e a 
erradicação da pobreza. Concentraremos nossos esforços no acesso, na 
equidade e na inclusão, bem como na qualidade e nos resultados da 
aprendizagem, no contexto de uma abordagem de uma educação ao longo 
da vida. 

 

 Diante do exposto na citação supracitada, pode-se identificar que a reafirmação 

já apresentada nos documentos anteriores (UNESCO, 1948; 1990; 1994; 1996; 2000; 

ANGU, 1966a; 1966b; 1989) sobre o direito à educação. Enfatiza-se que o pleno 

desenvolvimento, a formação integral e humanista são quesitos basilares para uma 

educação de qualidade. Destaca-se a formação profissional sendo importante para o 

atendimento às demandas da atual sociedade do conhecimento. O foco continua 

sendo na aprendizagem e na educação de qualidade, já que entende-se que por elas, 

a educação exerce seu poder de transformação social. 

 O segundo documento, Transformando Nosso Mundo: a Agenda 203025 para o 

Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 2015b) apresenta os desafios para o mundo 

até o ano de 2030 e estabelece objetivos e estratégias para melhoria no contexto 

internacional. O documento apresenta os compromissos gerados e acordados pelos 

países signatários, contendo um total de dezessete objetivos globais para o 

desenvolvimento sustentável, sendo o objetivo 4 voltado exclusivamente para a 

educação. 

 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_por 
 
25 Para realizar a leitura do documento na íntegra, acesse: 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_por
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
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 De acordo com o exposto na Agenda 2030 (UNESCO, 2015b, p. 23-24), tem-

se no objetivo 4 

 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos  
4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino 
primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a 
resultados de aprendizagem relevantes e eficazes  
4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um 
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-
escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário 
4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e 
mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços 
acessíveis, incluindo universidade 
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e 
profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo 
4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a 
igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional 
para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos 
indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade  
4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos 
adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o 
conhecimento básico de matemática  
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de 
gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e 
valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável  
4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para 
crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem 
ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes 
para todos  
4.b Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de 
estudo para 23 os países em desenvolvimento, em particular os países 
menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os 
países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação 
profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de 
engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países 
em desenvolvimento  
4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores 
qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação 
de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países 
menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento 

 

 Como observado, a Agenda 2030 (UNESCO, 2015b) apresenta, no âmbito da 

educação, as estratégias para a efetivação da qualidade, da formação integral, do 

desenvolvimento pleno do ser humano como uma meta de transformação social para 

o mundo no século XXI. Questões relacionadas à aprendizagem, formação de 

professores, infraestrutura, atendimento educacional especializado são pontos fortes 
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elucidados no documento. Também apresentam-se aspectos voltados à eliminação 

das disparidades de gênero, de condição social, dentre outros. Reforça-se a 

relevância da formação técnico-profissional e o acesso ao nível superior, bem como a 

educação básica de modo gratuito a toda população. Ressalta-se o princípio da 

equidade como propulsor das ações dos países signatários como fundamentais para 

o sucesso no desenvolvimento humano. 

 Nesta perspectiva, diante desse cenário internacional sobre o direito à 

educação, podemos perceber avanços no que concerne às políticas públicas voltadas 

para a sua efetivação nos diferentes contextos e países – incluindo o Brasil. Deste 

modo, como síntese deste capítulo, apresentamos o quadro 3, no qual consta, por 

ordem cronológica, os marcos de referência que permearam e permeiam as 

discussões sobre a temática em tela. 

 

Quadro 3 – Marcos de referência internacionais da educação (1948-2015) 

ANO MARCO DE REFERÊNCIA FOCO AO DIREITO À EDUCAÇÃO 

1948 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos 

Entendimento que a educação básica deve ser 
obrigatória a todos e que proporcione o pleno 
desenvolvimento do sujeito. 

1959 
Declaração Universal dos 
Direitos da Criança 

Toda e qualquer criança tem direito à educação, 
tendo a família como instância primeira, seguida 
pelo Estado. 

1966 
Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 

A educação deve ser provida pelo Estado e não 
deve fazer distinções e diferenciações ao seu 
público – todo e qualquer cidadão. 

1966 
Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 

A educação básica deverá ser gratuita a todos. A 
educação de nível técnico e nível superior devem 
ser acessíveis a todos, progressivamente. Também 
se inicia a concepção sobre a educação ao longo da 
vida. O Estado, família e sociedade são 
responsáveis pela educação. 

1989 
Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança 

Reafirma os documentos anteriores, enfatizando o 
direito à educação da criança, ressaltando a 
responsabilização da família e do Estado pela 
formação integral e do pleno desenvolvimento dela. 

1991 
Declaração Mundial sobre 
Educação Para Todos – 
Declaração de Jomtiem 

O direito à educação é reafirmado como um direito 
para todos, voltando-se seus esforços para a 
educação básica. 

1994 Declaração de Salamanca 

A educação deve ser provida pelo Estado a todo e 
qualquer cidadão – criança, jovens e adultos – com 
necessidades especiais nos sistemas regulares de 
ensino e de forma gratuita. 

1996 
Educação: Um Tesouro a 
descobrir – Relatório Delors 

Foca na educação para todos, apresentado os 
pilares da educação para a formação integral do 
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sujeito. Reforça que a educação deve ser dada ao 
longo da vida em uma perspectiva humanista. 

2000 O Marco de Ação de Dakar 

Reafirma as declarações anteriores, focalizando em 
seis objetivos da educação para o século XXI. Sua 
atenção é mais voltada para a educação básica, 
para considera a educação ao longo como um dos 
ganhos para a transformação social, manutenção 
da paz e da justiça social. 

2010 Marco de Ação de Belém 

Foco na educação de jovens e adultos. Considera a 
aprendizagem como um direito e valoriza a 
educação ao longo da vida. A qualidade 
educacional assume importante papel na trajetória 
formativa do cidadão na atual sociedade do 
conhecimento. 

2015 Declaração de Incheon 

Centra-se na educação ao longo da vida para 
crianças, jovens e adultos no cenário internacional. 
Considera a educação sendo a mola propulsora 
para a transformação social, bem como na melhoria 
e atendimento às novas demandas do século XXI. 

2015 Agenda 2030 

Apresenta os dezessete objetivos para o 
desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. A 
educação, sob a perspectiva da equidade, 
qualidade e educação ao longo da vida, é entendida 
como direito fundamental a todo e qualquer cidadão. 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

Ao longo deste capítulo, apresentamos a concepção e a evolução do 

entendimento do direito à educação presente nos marcos de referência internacionais 

no período de 1948 a 2015. Ficou evidenciado que a educação se dá ao longo da vida 

e que a formação do sujeito é um direito fundamental para todo e qualquer cidadão, 

sendo uma das premissas para as ações, especialmente, no século XXI. Pensar a 

educação como essencial para a transformação social, para a manutenção da paz, 

para a equidade e justiça é mister para que se possa efetivar o direito educacional 

como necessário para toda e qualquer nação. 

Deste modo, consideramos que o direito à educação consiste na promoção da 

aprendizagem pautada na autonomia, na formação integral de todo e qualquer 

cidadão, de modo que ele possa constituir-se plenamente para o exercício da 

cidadania na atual sociedade do conhecimento. 

Na sequência, apresentamos o viés dos marcos de referência nacionais sobre 

o entendimento ao direito à educação. 



44 

 

 

 

3 O DESPERTAR DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO: que revelam os marcos de 

referência e dispositivos legais nacionais? 

 

É sabido que no início dos tempos a lei que imperava era a do mais forte. Os 

conflitos eram solucionados por meio da força física. Ramos (2014), destaca que 

Aristóteles por volta do ano 300 a.C, já apresentava a ideia do ser humano ser um 

ente social. Sendo um ser social, o humano precisa viver em coletividade, aprendendo 

a adequar-se ao convívio com os outros. Quando se estabelece mecanismo de 

interação entre eles verifica-se que muitos possuíram interesses, desejos, 

pensamentos, comuns, enquanto outros apresentaram pensamentos, atos, ideias 

divergentes. Buscar maneiras de organizar os indivíduos passou a ser uma elevada 

necessidade. No âmbito do nosso ordenamento jurídico atual, podemos relacionar 

essas demandas com o surgimento do que chamamos simplesmente de leis. 

A origem dos direitos individuais do homem pode ser vista, no antigo Egito e 

Mesopotâmia, no terceiro milênio a.C. Nesse período, surgiram os chamados direitos 

individuais do homem e com isso a necessidade de tutelar esses direitos. Estudos 

apontam que o Código de Hamurabi (1690 a.C.) é a primeira codificação a apresentar 

uma “lista” de direitos comuns aos homens. Esse Código fala do direito à vida, à 

propriedade, à honra, à família, etc. 

Com a consolidação dos direitos verifica-se a necessidade de expansão destes, 

daí podermos nos reportar à Grécia, local onde iniciaram estudos sobre a necessidade 

de evidenciar o direito à igualdade e liberdade, assuntos jurídicos não antes 

discutidos. São os romanos que dão um grande passo ao estabelecerem leis capazes 

de preservar os direitos individuais em detrimento da mão poderosa do Estado.  Nesse 

sentido, ganha destaque a Lei das Doze Tábuas26 (GUIMARÃES, 1999). Nelas, se 

preveem ações legais voltadas à organização e procedimento judicial, normas, delitos, 

direitos públicos, entre outros. 

Nesse processo de evolução temos que o direito se apresenta como um 

conjunto de regras que tem como escopo regular as relações sociais. Ele apresenta 

 
26 Para acessar o documento na íntegra, acesse: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaSimboloJus
tica&pagina=tabuas 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaSimboloJustica&pagina=tabuas
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaSimboloJustica&pagina=tabuas
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algumas fontes de sustentação, sendo elas: a lei, o costume, a jurisprudência, os 

princípios gerais de direito e a doutrina. 

A partir desse breve preâmbulo acerca do surgimento do direito, vamos agora 

compreender qual o papel das constituições dentro do ordenamento jurídico. 

Segundo Hans Kelsen (1986), constituição é o conjunto das normas positivas 

que regem a produção do direito. Para ele, a Constituição é um conjunto de normas 

de Direito público, que visam disciplinar e orientar a organização do Estado. 

A constituição é de fato, um o conjunto de normas referentes à organização do 

Poder do Estado, à forma de governo, aos direitos individuais e coletivos. Essas 

normas ocupam lugar preponderante no rol das outras normas, afinal a Constituição 

é classificada como a lei maior de um país. 

Analisando a importância desse documento chamado Constituição, não fica 

difícil perceber que cada uma delas retrataram a situação política e social de seu 

tempo. os anseios e pensamentos. Com o avanço social, a Constituição vai moldando-

se, e transformando-se num instrumento capaz de estabelecer um equilíbrio social.  

Em nosso país, antes de adentramos para analisar cada Constituição, podemos 

dizer que elas entram em vigor segundo duas maneiras, sendo elas, as chamadas 

promulgadas, e as outorgadas. A primeira possui a participação popular, enquanto a 

segunda tem elaboração exclusiva do governo. 

 

3.1 As Constituições Brasileiras e os apontamentos voltados à Educação 

 

Constituição de 1824 

 

Ao analisar cada uma das Constituições perceberemos claramente o 

tratamento dado ao tema da Educação, o que reflete a postura social adotada. 

A Constituição Imperial de 1824 (BRASIL, 1824) estabeleceu, os direitos civis 

e políticos, criou a gratuidade da instrução primária e prevê a criação de colégios e 

universidades. 

A primeira Constituição brasileira foi outorgada, por Dom Pedro I, e teve a 

vigência, de 65 anos.  
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Dentre os direitos elencados e prerrogativas individuais apontados na 

constituição brasileira de 1824, encontra-se o direito à educação primária gratuita a 

todos os cidadãos: 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos 
brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a 
propriedade é garantida pela Constituição, pela maneira seguinte: 
32) A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. (BRASIL, 1824) 

 

Importante destacar, que por mais que a Constituição apontasse para a ideia 

de ensino gratuito para todos, uma parte da camada da sociedade ficou de fora, afinal 

negros e escravos alforriados não eram considerados cidadãos. 

 

 Constituição de 1891 

 

A Constituição Republicana de 1891 (BRASIL, 1891), disciplina a competência 

legislativa da União e dos Estados em matéria educacional, de maneira muito objetiva.  

Essa Constituição republicana representou um retrocesso no que tange ao 

direito à educação, afinal ela passa a não garantir o acesso gratuito ao ensino. A 

Constituição ainda, de maneira sorrateira, inclui elementos políticos, pois no artigo 70 

em seu § 1º inciso II determinava expressamente que os analfabetos não tinham 

direito ao voto, ou seja, além de não estabelecer diretrizes para o avanço educacional 

no pais, restringiu-se a vedar a participação dos que não tiveram acesso à escola. 

Nisso, garante que somente pessoas da alta sociedade pudessem participar do 

processo decisório, afinal eram estas que tinham acesso ao ensino. 

 

 Constituição de 1934 

 

Os anos iniciais do Governo de Getúlio Vargas, se caracterizou por um governo 

provisório, sem constituição. Só em 1933, é que foi eleita a Assembleia Constituinte a 

qual coube o dever de redigir a nova Constituição, que fora promulgada. Essa 

Constituição trouxe um marco, a instituição do voto secreto, e a possibilidade de a 

mulher votar. Outro avanço, foi no tocante a trabalhador. Foi criada a Justiça do 
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trabalho, e surge as primeiras normas de garantia de direitos, tais como:  jornada de 

8 horas diárias, repouso semanal, férias remuneradas, dentre outras.  

         No ano de 1934, o Governo provisório de 1930, convoca a Assembleia Nacional 

Constituinte, que foi a responsável por redigir e promulgar a 2ª constituição 

republicana do Brasil. Essa carta durou de 1934 a 1937. Essa Constituição apresenta 

a reforma da organização político-social brasileira .. 

         Para Raposo (2005, p. 1), a Constituição de 1934 “ao enunciar normas que 

exorbitam a temática tipicamente constitucional” representou um novo marco nas 

constituições brasileiras. Teve-se pela primeira vez “a constitucionalização de direitos 

econômicos, sociais e culturais”. 

         Sobre a educação, dispõe em seu capítulo II do título V: 

 

Art. 149 A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e 
pelos    poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores 
da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 
consciência da solidariedade humana. 
Art. 150 Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei 
federal, nos termos dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº só  
a) ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória extensivo aos 
adultos; 
b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o 
tornar mais acessível. 

 

Essa carta também, trouxe o direito dos jovens e adultos terem acesso à 

educação, bem como a vinculação de recursos para manutenção do ensino. Contudo 

o golpe de estado de 1937, encerrou a vigência da constituição de 1934, 

impossibilitando que as boas mudanças fossem implementadas. O plano nacional de 

educação que também era um sonho, não foi votado. 

Cabe destacar que, tanto a constituição de 1934 como o manifesto de 193227 

traçaram pela primeira vez as linhas mestras de uma política educacional brasileira. 

 

Constituição de 1937 

 

 
27 Também conhecido como Manifesto dos Pioneiros. 
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Essa constituição nada apresenta de avanço, ao contrário. O texto elaborado 

vincula a educação a valores cívicos e econômicos, além de não se preocupar com o 

ensino público. 

O mandato de Getúlio Vargas terminaria em 1938, daí ele protagonizou o golpe 

de Estado para se manter no poder. O ditador, Vargas centralizou todos os poderes 

em suas mãos e passou a legislar a partir de decretos, implantando-se assim, a 

ditadura do Estado Novo. Isso fez com que grande parte da Carta de 1937 não 

tomasse eficácia (SILVA, 2004 apud MORAIS, 2007). 

Essa constituição cuidou de ignorar os avanços da anterior, exemplo disso é a 

retirada da vinculação de receitas destinadas para educação. Essa carta também, 

traz, embora reconheça a obrigatoriedade do ensino primário obrigatório e gratuito, a 

determinação de que pessoas que tivessem condições contribuísse com a educação 

na formatação de uma caixa escolar, mesmo que de maneira módica. Por fim, ela 

determinava ainda, a implantação do ensino pré-vocacional e profissional para a 

camada pobre. 

 

Constituição de 1946 

 

Com a queda de Vargas inicia-se o processo de redemocratização, e claro, uma 

nova ordem constitucional passa a ser imprescindível. A carta foi promulgada e trouxe 

sérios avanços, podendo citar: Mandato presidencial de 5 anos; autonomia político-

administrativa para estados e municípios; defesa da propriedade privada. Liberdade 

de opinião. Trouxe ainda, o direito de greve e a livre associação sindical.  

O parlamentarismo, foi implantado a partir da emenda de 1961. Em 1962, após 

resultando do plebiscito, o país volta ao sistema de governo presidencialista. 

Nas eleições de 1945, deputados e senadores foram eleitos para Assembleia 

Nacional Constituinte. O texto constitucional promulgado em 18 de setembro de 1946. 

Para Raposo (2005, p. 1) Foi dedicado à educação o Capítulo II do Título VI – Da 

Família, Da Educação e Da Cultura. Foi retomada a vinculação obrigatória de parte 

do orçamento, conforme disposto no art. 169: 

 

Art. 169 Anualmente, a união aplicará nunca menos de dez por cento, e os 
Estados, o Distrito Federal e os municípios nunca menos de vinte por cento 
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da renda resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

 

A Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) retoma os princípios das Constituições 

de 1891 (BRASIL, 1891) e 1934 (BRASIL, 1934). Nessa Constituição a União assume 

a competência legislativa com relação às diretrizes e bases da educação nacional.  

Nessa Carta, a educação volta a ser classificada como direito de todos, 

prevalecendo a ideia de ser pública. O ensino primário obrigatório e gratuito é mantido. 

e surge um elemento novo: a previsão de criação de institutos de pesquisa. E, 

finalmente, obrigatoriedade de vinculação de receitas a educação volta a vigorar. 

Destacamos, também, que a constituição de 1946 trouxe dispositivos dirigidos à 

educação, como a gratuidade para o Ensino Primário e a manutenção dela na 

sequência dos estudos, para aqueles que comprovassem falta de recursos. 

 

 Constituição de 1967 

 

A Constituição de 1967 (BRASIL, 1967) preserva os sistemas de ensino dos 

Estados. Ela surge na passagem do governo Castelo Branco para o Costa e Silva. 

Nessa Constituição o ensino particular se fortalece. Inicia-se a possibilidade de bolsas 

de estudo em escolas particulares serem ofertadas a alunos carentes. Para manter-

se no ensino médio e superior, ofertados gratuitamente, faz-se necessário bom 

desempenho para os alunos de baixa renda. 

Na Constituição de 1969 (BRASIL, 1969) o modelo educacional continua igual 

ao da Constituição de 1967. Porém, com relação a receitas vinculadas, estas foram 

direcionadas apenas aos municípios. 

Nesse contexto, mais do que em virtude de constituir um direito ou por ter valor 

em si mesma, a natureza pública da educação afirma-se em função dos interesses do 

estado e do modelo econômico, como também por constituir eficiente mecanismo de 

ação política (RANIERI, 2000, p. 37). 

A Constituição apresentada é classificada como autoritária e foi ampliada para 

receber instrumentos de cunho ditador, tais como:  os AI-5 (Ato Institucional nº 5) de 

1968 (BRASIL, 1968). Existia a ideia da "teoria da segurança nacional", ou seja, 

necessário se faz combater os inimigos opositores da esquerda. 
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Em 31 de março de 1964, ocorreu no Brasil outro golpe, desta vez, militar. 

Portanto, coube a constituição de 1967, tratar de normatizar/legalizar esse governo 

implantado. Como consequência, o poder executivo passa a comandar praticamente 

tudo, e sua infuência sobre os outros poderes era gigantesca. 

A Carta Constitucional (BRASIL, 1967) tratou da educação em seu Título IV – 

Da Família, Da Educação e Da Cultura. Dispõe: 

 

Art. 176 A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais 
de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e 
será dada no lar e na escola. 
§ 3º A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: 
II – o ensino primário é obrigatório para todos, dos sete aos quatorze anos, e 
gratuito nos estabelecimentos oficiais; 
III – o ensino público será igualmente gratuito para quantos, no nível médio e 
no superior, demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem falta ou 
insuficiência de recursos; 
IV – o Poder Público substituirá, gradativamente, o regime de gratuidade no 
ensino médio e no superior pelo sistema de concessão de bolsas de estudos, 
mediante restituição, que a lei regulará. 

 

Nesse sentido, percebe-se que a preocupação do legislador com o acesso à 

educação abarcava apenas a restrita faixa etária dos sete aos quatorze anos. O 

ensino médio e superior público seria destinado aos mais necessitados e, ainda assim, 

seriam gradualmente mais restritivos, posto que a Constituição previa que a 

gratuidade daria lugar a bolsas de estudos que deveriam ser restituídas. Poder-se-ia 

esperar que estudantes de famílias com menos recursos e menos qualificados 

abandonassem os estudos com receio de que não dispusessem de condições de 

restituir as bolsas recebidas. A educação de jovens e adultos não foi contemplada no 

texto. 

Conforme explica Miranda (1974, apud MORAIS, 2007), a Carta Magna 

daquele ano embora dispusesse sobre a obrigatoriedade e gratuidade do ensino 

primário, não garantia a universalização do direito à educação. Isso porque não trouxe 

ao Estado a obrigação e o dever de levar escolas a todo o território nacional, 

estendendo o ensino a regiões desprovidas de escolas. O autor escreve ainda: 

 

A educação somente pode ser direito de todos se há escolas em número 
suficiente e se ninguém é excluído dela; portanto, se há direito público 
subjetivo à educação e o Estado pode e tem de entregar a prestação 
educacional. Fora daí, é iludir o povo com artigos de Constituição ou de leis. 
Resolver o problema da educação, não é fazer leis, ainda excelentes; é abrir 
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escolas, tendo professores e admitindo os alunos. (MIRANDA, 1974 apud 
MORAIS, 2007, p. 29) 

 

Referente ao financiamento da educação o texto constitucional previa a 

aplicação mínima de recursos provenientes de impostos, sendo treze por cento para 

a União, e vinte e cinco por cento para Estados, Distrito Federal e municípios. 

A Emenda Constitucional de 1969 (BRASIL, 1969) pouco modificou os 

dispositivos referentes à educação. Como destaque tem-se a alteração dos 

percentuais mínimos a serem aplicados na pasta, estando apenas os municípios 

obrigados a tal e com queda para vinte por cento da receita. Há, porém, previsão de 

intervenção do Estado em caso de descumprimento. 

Percebe-se, assim que, ao longo do período analisado, o direito à educação 

recebeu diferentes tratamentos, tanto em abrangência quanto em conteúdo, refletindo 

ideologias e valores da época.  

 

Constituição de 1988, "Constituição Cidadã" 

  

A partir governos de Ernesto Geisel e João Figueiredo, o Brasil iniciou um 

movimento de redemocratização, denominado abertura. Com a posse de Sarney, 

esse movimento se intensificou, e o Congresso Nacional produziu nossa atual 

constituição.  Atual Carta Magna foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Uma carta 

que trouxe em seu cerne muitos avanças para os cidadãos, não é à toa que foi de 

pronto denominada de “CONSTITUIÇÃO CIDADÃ”. 

A Constituição surge como um marco do processo de redemocratização do 

país, após um período ditatorial, no qual os direitos dos cidadãos eram, por vezes, 

negados e negligenciados. Deste modo, como percebido no capítulo 2, o movimento 

internacional começou a valorizar e reafirmar cada vez mais o direito a educação e 

uma educação para todos como pressuposto de qualquer sociedade. 

O Brasil, sendo um país signatário de vários organismos internacionais, a 

UNESCO por exemplo, assinou acordos nos quais comprometeu-se a seguir nesta 

perspectiva. Assim, após o processo de redemocratização, a Carta Magna surge 

como um documento norteador para a nossa sociedade e alinhado, também, com a 

visão internacional.  



52 

 

 

 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), estabeleceu o Estado Democrático de 

Direito, ampliando os direitos sociais. Como escrevem Cardoso Jr e Jaccoud (2005, 

p. 182): 

 

De fato, a Constituição de 1988 lançou as bases para uma expressiva 
alteração da intervenção social do Estado, alargando o arco dos direitos 
sociais e o campo da proteção social sob responsabilidade estatal, com 
impactos relevantes no que diz respeito ao desenho das políticas, à definição 
dos beneficiários e dos benefícios.  

 

. 

Com a nova Constituição, a educação passa ser a mola mestra das 

transformações sociais, afinal passa ser o mecanismo de promoção social.  Mais do 

que isso, a educação constitui eficiente arma de ação política (RANIERI, 1994 apud 

RAPOSO, 2005). Para Raposo (2005), a perspectiva política e a natureza pública da 

educação são destacadas na Carta Magna de 1988, tanto pela expressa definição de 

seus objetivos, como pela própria estruturação de todo o sistema educacional. 

Ela, sendo a nossa Carta Magna, representa todo o ordenamento e 

pensamento jurídico em relação à sociedade brasileira. Nela, são vistas questões 

relacionadas à saúde, segurança, cultura, educação, entre outros. 

 No que tange à educação, o artigo 205 (BRASIL, 1988) diz 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. 

 

 Fica evidenciado no artigo que a educação ela é um direito de todos, no qual a 

cidadania, o pleno desenvolvimento e qualificação para o trabalho são pressupostos 

para todo e qualquer cidadão e devem ser garantidos pelo Estado e pela Família. 

Também destaca-se que fica anunciado que a sociedade também colabora com o 

processo formativo do sujeito. 

 Se refletirmos sobre esta perspectiva, a aprendizagem não acontece somente 

nos ambientes formais de educação, mas em todos os ambientes que o sujeito passa 

ao longo da vida. É dizer, que a vivência e a experiência também são consideradas 

aspectos da aprendizagem, que repercutem e contribuem para o desenvolvimento da 

pessoa. 
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 Em relação aos princípios educacionais, a Constituição Federal (BRASIL, 

1988) expressa que: 

 

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) 
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) 

 

 Para Oliveira (1999), a CF/88 traz um salto de qualidade em relação às 

legislações anteriores, pois a declaração do direito à educação encontra-se bem 

detalhada, com maior abrangência e precisão da redação, prevendo inclusive os 

instrumentos jurídicos que garantam tal direito. 

O direito à educação aparece na Carta Magna (BRASIL, 1988) já no art. 6º, 

onde se elencam, pela primeira vez de forma explícita num texto constitucional 

brasileiro, os direitos sociais: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

         

A respeito desse artigo, interessante também o comentário de Bastos (1998, 

apud MORAIS, 2007, p. 32) que diz que o ensino “sendo obrigatório, precisa ser 

gratuito, pois, dada a pobreza da população seria impossível universalizá-lo de outra 

forma”. Assim, a CF/88 reconhece que o acesso ao ensino obrigatório gratuito é direito 

público subjetivo e que em caso de descumprimento do dever de ofertá-lo a autoridade 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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competente será responsabilizada. Conforme observa Cury (2002 apud VIEGAS, 

2003, p. 57): 

 

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. [...] 
O sujeito deste dever é o Estado sob cuja alçada estiver situada essa etapa da 
escolaridade. O direito público subjetivo explicita claramente a vinculação 
substantiva e jurídica entre o objetivo (dever do Estado) e o subjetivo (direito 
da pessoa). Na prática, isto significa que o titular de um direito público subjetivo 
tem assegurado a defesa, a proteção e a efetivação imediata de um direito, 
mesmo sendo negado. 

       

À subjetividade do direito à educação constitui importante inovação 

apresentada pela CF/88. O texto de 1967, alterado pela Emenda Constitucional nº 1 

de 1969 (BRASIL, 1969), reconhecia o direito à educação como mero direito objetivo, 

representando apenas características de direito declarado (VIEGAS, 2003). O não 

reconhecimento explícito da educação como direito público subjetivo nos textos 

constitucionais anteriores gerava extensos debates jurídicos a esse respeito 

(OLIVEIRA, 1999). 

Com a vigência da Lei Maior de 1988 (BRASIL, 1988), não resta dúvida sobre 

o acesso ao ensino obrigatório e gratuito a que qualquer pessoa que cumpra os 

requisitos legais tem o direito público subjetivo, não existindo possibilidade alguma 

para que o Estado lhe negue a solicitação, posto que o direito é protegido por expressa 

norma jurídica constitucional (CRETELLA, 1993). 

A respeito do § 3º do artigo 208, Oliveira (1999, p. 65) escreve que: 

 

a realização de um levantamento consciencioso que procure localizar o 
conjunto da população em idade escolar, e não apenas aquela que já se 
encontra nos sistemas de ensino, permite avaliar, de fato, as necessidades 
de expansão da rede física bem como dimensionar a exclusão e avaliar o 
perfil de escolarização da população de uma maneira mais acurada. 

 

Já o artigo. 211 (BRASIL, 1988), dispõe sobre a organização dos sistemas de 

ensino: 

 

Art. 211. § 1º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 2º – Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil. 
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§ 3º – Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e médio. 
       

Fica evidenciado que a educação infantil e ensino fundamental serão 

oferecidos prioritariamente pelos munícipios, por meio de suas redes de ensino. Já o 

ente federado estado, ficará com o ensino fundamental, de maneira suplementar, 

porém obrigatoriamente com o ensino médio.  À União cabe a gestão da rede federal 

de ensino, especialmente ensino superior. E sob a ótica de um discurso vazio, ajudar 

os municípios e estados, a fim de diminuir as desigualdades regionais. 

Na realidade, apesar do texto constitucional deixar organizada as 

competências de cada ente federado, um elemento existente nos é trazido a tona nas 

discussões. Trata-se do modelo atual do pacto Federativo. Apesar de ser um tema 

complexo, muito desconhecido da grande maioria da população, é ele sem dúvida o 

divisor de águas, e que da maneira hoje colocada, vulnerabiliza municípios e estados, 

deixando-os a mercê do governo federal.  

Para explicar melhor, o Federalismo é o sistema político de organização em 

que os estados mantem sua autonomia, administrativa. Na Constituição de 1988 o 

Brasil caracteriza-se como uma República Federativa, com sistema presidencialista. 

Possui duas câmaras (Deputados e Senado). Nosso regime é a Democracia, e o 

governo é exercido de maneira descentralizada entre os três entes Federados: União, 

Estados e Municípios. Todos possuem autonomia administrativa e financeira, com um 

regime democrático, que busca a descentralização e autonomia dos entes federados.  

A Constituição da República Federativa do Brasil nos artigos 145 a 162, as 

competências tributárias dos entes da Federação e seus respectivos encargos ou 

serviços públicos pelos quais são responsáveis (artigos 21 a 32) definindo o Pacto 

Federativo ou Federalismo Fiscal. 

Pois bem, com relação a distribuição de recursos para garantia dessa 

autonomia, vemos que a União fica com 68% do bolo tributário, os Estados com 24% 

e os municípios com 18%. Chamo isso de teoria do triângulo invertido, pois se 

analisarmos bem as demandas, a vida ela acontece nos municípios, contudo os 

gastos maiores são centralizados neles e os Estados, por sua vez, com gastos e 

responsabilidades intermediárias. No modelo atual, a União é a detentora da grande 

maioria dos recursos, o que dar ao presidente da república super poderes. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10672339/artigo-145-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10664199/artigo-162-da-constituição-federal-de-1988
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Nossa realidade só mudará, com a alteração desse famigerado pacto, desejo 

hoje externado de maneira clara por Municípios e Estados, que demoraram a gritar, e 

o caos está aí instaurado. O art. 212 (BRASIL, 1988), por sua vez dispõe sobre a 

destinação de recursos: 

 

Art. 212 – A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, 
da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
§ 1º – A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos 
respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto 
neste artigo, receita do governo que a transferir. 
§ 3º – A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a 
universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do 
plano nacional de educação. 
 
 
 

            Esse artigo é classificado como um dos mais importantes, pois ele fixa de 

maneira clara os percentuais mínimos a ser aplicado em educação. Com isso os 

municípios e estados passam a ter condições de gerir melhor suas redes de ensino. 

Já o artigo 213 (BRASIL, 1988),preocupa-se em garantir vagas na rede se ensino,  

embora deixe a previsão legal do estado poder conceder  bolsas de estudo a alunos 

casa não haja vagas na rede pública, deixando explicito que se deve priorizar a 

ampliação da rede pública oficial. 

O artigo 214, com redação do caput dada pela Emenda Constitucional nº 59 de 

2009 (BRASIL, 2009), determina que: 

 

Art. 214 – A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação 
em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades [...] 

       

Não é difícil perceber e afirmar que o brasil avançou e houve um crescimento 

expressivo da escolarização, e isso se reporta principalmente ampliação do ensino 

público. Nas últimas décadas, nosso país conseguiu alguns avanços na educação. O 

número de pessoas que não sabiam ler e escrever diminuiu – a taxa de analfabetismo 
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caiu de 8,7% em 2012 para 6,8% em 2018 e hoje quase todas as crianças entre 6 e 

14 anos estão matriculadas na escola.    

Na contramão do número de alunos que ingressam em nossas escolas, 

crescente também são os números de alunos que deixam de frequentar as escolas.  

É aqui onde reside uma grande contradição, um desafio até para se compreender, o 

cerne dessa questão. O que realmente acontece em nossas escolas, em nossas salas 

de aula quando sabemos, muito pouco, sobre o fato de se ter assegurado o direito 

constitucional que não gera o direito à educação de qualidade! 

A perspectiva política e a natureza pública da educação são realçadas na 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), não só pela expressa definição de seus 

objetivos, como também pela própria estruturação de todo o sistema educacional. 

Como se percebe, o Brasil parece ter despertado para a relevância da temática da 

educação. Ao lado da atuação governamental orientada pelos objetivos de expansão 

de todos os níveis de ensino e implementação de políticas de avaliação e controle de 

qualidade, também a sociedade civil demonstra interesse e participa do processo de 

reconhecimento da necessidade de melhoria dos índices de escolaridade, como 

requisito para a real possibilidade de desenvolvimento do País. 

De acordo com Peres (1990; 1991), a constituição federal do Brasil veio 

consolidar o processo de redemocratização do país, de modo a contribuir para a 

garantia dos direitos e deveres sociais, assim como a efetividade da educação para a 

população para o pleno exercício da cidadania. O autor comenta que o documento é 

um marco histórico no país, possibilitando novas perspectivas em âmbito sociocultural 

da sociedade brasileira. 

Como podemos identificar, fica claro no documento aspectos voltados à 

educação de qualidade, equidade, igualdade, valorização profissional, entre outros, 

sendo fundamentais para as relações de ensino e de aprendizagem nas instituições 

educativas – formais e não-formais –. Compreende que a efetividade do direito à 

educação deve pressupor a liberdade de concepção pedagógica, de ensino, 

aprendizagem, pensamento, entre outros. Também expõe que a garantia do padrão 

de qualidade é um princípio básico para qualquer ação educativa no país. 

 Neste sentido, em relação ao direito à educação, na década seguinte, 

promulga-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – (BRASIL, 

1996). Este documento serve, até o presente momento, como a diretriz nacional para 
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toda e qualquer questão que esteja relacionada à educação. Consoante a esta 

perspectiva, cabe destacar que a Conferência Mundial de Educação para Todos (EPT) 

de Jomtien (UNESCO, 1990), o Fórum Mundial de EPT de Dakar (UNESCO, 2000) e 

o Fórum Mundial de EPT de Incheon (UNESCO, 2015a) vêm balizando as diretrizes 

das principais políticas públicas que propuseram as reformas na educação básica nos 

últimos anos no Brasil. 

Deste modo, apresentamos, na próxima seção, o documento com centralidade 

na finalidade da educação e da educação básica – foco desta dissertação. 

 

3.2 O Direito à Educação no âmbito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

 

 Em dezembro de 1996, um novo dispositivo legal na área educacional surge 

como um marco histórico no cenário nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB – (BRASIL, 1996) tem por sua finalidade normatizar, regular 

e orientar a sociedade brasileira para as ações desenvolvidas na área da Educação. 

Por meio dela, questões voltadas aos níveis e modalidades de ensino, formação 

docente, requisitos para o exercício da docência, entre outras, são apontadas no 

documento como sendo fundamental para que as instituições educativas, gestores e 

mantenedoras saibam atuar neste âmbito. 

 De acordo com a LDB (BRASIL, 1996), os princípios educacionais adotados 

para o contexto nacional são os seguintes: 

 

Art. 3º 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 a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.             (Incluído pela Lei 
nº 12.796, de 2013) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da 
vida.             (Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018) 

 

 Como podemos observar na citação acima, é possível inferir que o exposto na 

LDB (BRASIL, 1996) está em consonância com os marcos de referência 

internacionais – como apresentado no capítulo 2. Identificamos que este dispositivo 

legal preconiza a valorização do direito à educação como um pressuposto legal e 

como uma necessidade essencial para a transformação social do país. Fica 

evidenciado a garantia de uma educação de qualidade, que promova a educação 

integral e o pleno desenvolvimento do sujeito. 

 De acordo com o artigo 22, “A educação básica tem por finalidades desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” 

(BRASIL, 1996). A educação básica, em 2009 como Emenda Constitucional (BRASIL, 

2009) e, desde 2013 por meio da Lei n. 12.796 (BRASIL, 2013) é considerada 

obrigatória desde a educação infantil ao ensino médio, correspondendo a formação 

de crianças e adolescentes dos quatro aos dezessete anos.  

Entretanto, o entendimento fica claro que é para toda a vida, pois também se 

oferta no sistema educacional brasileiro, a Educação de Jovens e Adultos – EJA –. 

De acordo com o artigo 37 “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 

na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo 

da vida.” (BRASIL, 1996). 

Consoante a esta perspectiva, Cury (2002, p. 296), afirma que, em relação à 

educação básica, 

 

A educação escolar, pois, é erigida em bem público, de caráter próprio, por 
ser ela em si cidadã. E por implicar a cidadania no seu exercício consciente, 
por qualificar para o mundo do trabalho, por ser gratuita e obrigatória no 
ensino fundamental, por ser gratuita e progressivamente obrigatória no 
ensino médio, por ser também a educação infantil um direito, a educação 
básica é dever do Estado. 

 

 Diante do exposto, podemos notar que a educação básica é entendida como 

um direito previsto nos dispositivos legais brasileiros e, que, por meio deles, busca-se 

a efetividade desse direito por uma educação integral, de qualidade, equitativa e ao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
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longo da vida. Fica expressado no marco legal nacional que a educação é o meio no 

qual se pode buscar a evolução da sociedade brasileira, de modo que o exercício da 

cidadania, a liberdade de pensamento e outros, sejam respeitados e garantidos para 

todo e qualquer cidadão. Sendo assim, entendemos que a educação básica, como um 

direito, tem o papel de contribuir para o processo de escolarização e formação do 

sujeito, de modo a inclui-lo na sociedade e preparar-se para as demandas ao longo 

da vida e exercer a cidadania. 

 Neste interim, finalizamos este capítulo afirmando que o direito à educação e a 

educação básica como direito são expostos e evidenciados nos documentos oficiais 

do nosso país. Neste sentido, compreender como pensam os agentes educacionais 

que promovem o ensino-aprendizagem, ou seja, os professores, nos parece 

fundamental. Assim, apresentamos no próximo capítulo, o percurso metodológico de 

nossa investigação.   
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4 PERCURSO METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta o caminho metodológico utilizado ao longo desta 

dissertação. Faz uma breve reflexão sobre os fundamentos epistemológicos da 

pesquisa, bem como a abordagem da pesquisa. Também situa o leitor sobre quem 

são os sujeitos partícipes do estudo, o instrumento de coleta de dados utilizado e o 

processo analítico optado para a pesquisa. 

 

4.1 Fundamentos epistemológicos da pesquisa 

 

A pesquisa científica tem papel fundamental para o avanço da ciência nos 

diferentes contextos – social, cultural, político, econômico, dentre outros. Podemos 

dizer que a pesquisa é o que move o mundo, visto que, por meio de suas descobertas, 

se avança no conhecimento científico e, assim, no processo evolutivo da sociedade 

do conhecimento (GIL, 2012; MARCONI; LAKATOS, 2009; PRODANOV; FREITAS, 

2013). 

Se analisarmos o processo do pensamento científico ao longo do tempo, 

percebemos mudanças de paradigmas nos quais vão constituindo o ato de pesquisar 

pela comunidade acadêmica. De acordo com Boaventura de Sousa Santos (1996), 

por muitos anos a ciência adotou métodos nos quais pautavam-se na matemática e 

estatística para inferir os resultados e analisar os dados – o viés quantitativo. Este era 

considerado o paradigma dominante – tido como válido para todo e qualquer produção 

científica. Com o passar dos anos, a abordagem quantitativa começou a ser 

questionada nos diferentes meios, especialmente pela área das Ciências Humanas, 

pois começou a se entender que cada contexto tinha uma particularidade e, que este, 

por sua vez, caberia um olhar mais profundo e interpretativo para os dados. 

Deste modo, a qualidade começou a ganhar força no meio acadêmico, de modo 

que surge um novo paradigma – o viés qualitativo. Este consistia na análise de 

pesquisas por meio de diferentes instrumentos e técnicas. Boaventura de Sousa 

Santos (1996) começou a chamar esta abordagem como paradigma emergente. Além 

disso, começou-se, pouco a pouco, também ser valorizado a pesquisa com 

abordagem mista, ou seja, aliar o quantitativo com o qualitativo, de modo a trazer um 

maior rigor no contexto científico. 
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Quando falamos em rigor, também não podemos esquecer de mencionar a 

metodologia da pesquisa. De acordo com Creswell (2010), a metodologia é o cerne 

de uma investigação, uma vez que ele vai validar o percurso e orientar o pesquisador 

sobre como proceder para de acordo com o seu objetivo de pesquisa e fenômeno a 

ser investigado. 

Já para Minayo, Deslandes e Gomes (2009, p. 14), 

 

Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida 
na abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente 
a teoria da abordagem (método), os instrumentos de operacionalização (as 
técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade 
pessoal e sua sensibilidade). 

 

Neste sentido, ao considerarmos a metodologia como parte central e 

fundamental do processo de pesquisa, apresentamos na sequência o percurso que 

realizamos para este estudo. Apresentamos e justificamos nossas escolhas, de modo 

que se compreenda o porquê de tais decisões. 

 

4.2 A natureza do estudo, a abordagem, o objetivo e o procedimento técnico da 

pesquisa 

 

 Este estudo adotou a natureza básica. De acordo com Gil (2012), a pesquisa 

desta natureza não pressupõe a criação de um produto ou uma aplicação. 

Investigações desta caraterística objetivam analisar fatos ou fenômenos que possam 

servir e contribuir para o avanço teórico nas diferentes áreas do conhecimento. No 

nosso caso, a análise consiste na compreensão sobre a representação que os 

professores possuem sobre o conceito de direito à educação e a educação básica 

como direito. 

 Já em relação à abordagem do estudo ele caracteriza-se como qualitativo, pois 

intentou compreender a representação docente sobre um determinado conceito. 

Conforme Sampieri, Collado e Lucio (2014, p. 358), “[...] a pesquisa qualitativa se 

dedica a compreender os fenômenos, explorando-os desde a perspectiva dos 
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participantes em um ambiente natural e em relação com seu contexto.”28. Já para 

Minayo, Deslandes e Gomes (2009, p. 21) 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, 
nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria 
ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos 
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse 
conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade 
social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre 
o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 
partilhada com seus semelhantes. O universo da produção humana que pode 
ser resumido no mundo das relações, das representações e da 
intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser 
traduzido em números e indicadores quantitativos. 

 

 Corroborando com esta perspectiva, Creswell (2010) diz que a pesquisa 

qualitativa é a abordagem que busca interpretar os fenômenos sem o auxílio de 

métodos estatísticos e matemáticos e, que, por meio de técnicas buscam analisar os 

dados por meio da interpretação. Ressaltamos que este estudo, mesmo contendo 

dados sociodemográficos dos professores, não caracteriza-se como quantitativo, uma 

vez que tais dados servem apenas para elucidar o perfil de docentes. 

 Quanto ao objetivo do estudo, a pesquisa caracteriza-se como exploratória. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 51-52) 

 

[...] tem como finalidade proporcionais mais informações sobre o assunto que 
vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, 
facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e 
a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o 
assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos 
de caso.  

 

 No nosso caso, a pesquisa caracteriza-se como exploratória, visto que a 

temática em tela – o direito à educação – ainda é um tema emergente na área 

educacional e por adotarmos o estudo de caso como procedimento técnico. 

Destacamos que a “exploração” consiste na busca de compreender o que pensam os 

professores sobre este conceito. Acreditamos que, a partir dos resultados gerados, 

novos estudos poderão surgir no mesmo contexto, de modo a ampliar a discussão 

aqui iniciada. 

 
28 Tradução livre de: “[...] la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 
contexto.” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2014, 358). 
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 Para o procedimento técnico da pesquisa optamos pelo estudo de caso. 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso corresponde às pesquisas que visam 

compreender um fenômeno com profundidade, mas sem gerar generalizações. Este 

procedimento de pesquisa tem uma potencialidade, visto que o “caso” ele depende do 

olhar que pretendemos interpretar.  

Por exemplo, podemos utilizar o estudo de caso para analisar a aprendizagem 

de apenas um estudante, ou de um grupo de alunos. Mas também podemos analisar 

uma turma, uma instituição, um conjunto de instituições, etc. O fato é que para se 

considerar um caso, torna-se necessário a reunião de características em comum que 

servirão de pontos basilares para o processo de análise. No nosso trabalho, o “caso” 

se caracteriza pelo grupo de professores que pertencem à uma mesma rede de 

ensino.  

Deste modo, a natureza básica, com abordagem qualitativa, objetivo 

exploratório e tendo-se o estudo de caso como procedimento técnico nesta 

dissertação justifica-se por: 

▪ Básica: porque não geramos um produto ou uma aplicação da pesquisa. Nosso 

intuito foi compreender a representação docente sobre um determinado 

conceito. E este, por sua vez, servirá de base para futuros estudos e poderá 

contribuir para a área educacional no campo teórico; 

▪ Qualitativa: pois não utilizamos métodos matemáticos e estatísticos e, também, 

pela contribuição que a análise textual discursiva (apresentada a posteriori) 

possibilitou para a o processo analítico-interpretativo do nosso estudo, trazendo 

novas significações acerca do fenômeno em tela; 

▪ Exploratório: porque nos possibilitou compreender o fenômeno com um olhar 

mais profundo e individualizado, de modo que ainda não houve uma pesquisa 

sobre esta temática com este grupo na presente rede de ensino, o que também 

caracteriza a “exploração” de nos aventurarmos no desconhecido; 

▪ Estudo de caso: visto que, como mencionado anteriormente, a análise de uma 

realidade com um olhar atento, nos possibilitou conhecer melhor sobre a 

representação dos professores da 1ª DIREC pertencentes à SEEC/RN. 

Na sequência, apresentamos a justificativa pela escolha do lócus analítico-

investigativo, bem como caracterizamos os sujeitos partícipes da pesquisa. 
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4.3 O lócus analítico-investigativo e os sujeitos da pesquisa 

 

 O estudo empírico foi realizado na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do 

Norte, pertencente à Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do 

Lazer - SEEC. A presente rede, pública, promove o ensino e a aprendizagem de 

crianças, jovens e adultos da educação infantil à educação superior. Atuando por todo 

o Estado do Rio Grande do Norte, é dividida em Diretorias Regionais de Educação e 

Cultura – DIRECs. Ao todo, a rede possui dezesseis DIRECs. 

 O trabalho foi realizado na 1ª DIREC da SEEC, na qual contempla os 

municípios de Extremoz, Macaíba, Natal e São Gonçalo do Amarante. A escolha por 

esta DIREC se deu em virtude de a pesquisadora integrar esta DIREC29. Além do 

mais, por todas as inquietações – já mencionadas na introdução –, compreender qual 

a representação dos professores sobre o direito à educação de colegas de trabalho, 

se faz importante, até para trazer indicativos para a mantenedora. 

 De acordo com Gil (2012), o pesquisador tem liberdade para escolher o lócus 

analítico-discursivo no qual se pretende realizar uma investigação. Para o autor, a 

conveniência, neste caso, torna mais acessível a coleta de dados, acesso às 

informações, bem como no aprofundamento no tratamento e análise dos dados. Deste 

modo, justifica-se a escolha da pesquisadora para com o referido local. 

 Já em relação aos sujeitos da pesquisa, participaram do estudo 53 professores 

pertencentes à 1ª DIREC da SEEC/RN. A escolha dos professores aconteceu por 

participação voluntária ao estudo. É dizer, os docentes que tinham interesse em 

participar da pesquisa, assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE – (APÊNDICE A) e eram convidados a responder o instrumento do estudo – 

questionário (APÊNDICE B). 

 Para tanto, o convite aos professores da Rede foi realizado in loco, sendo 

visitada quatro escolas, uma de cada Zona da Cidade de Natal. O critério de inclusão 

era que a escola visitada em cada Zona deveria ser a mais populosa em número de 

 
29 No momento a pesquisadora está afastada de suas atividades docentes junto à SEEC para o 
exercício profissional como parlamentar na Câmara Municipal de Natal/RN como Vereadora. 
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alunos. Natal é composta por quatro Zonas – Norte30, Sul31, Leste32 e Oeste33. Após 

a identificação das instituições, fizemos contato com as respectivas equipes diretivas, 

explicamos a intenção do estudo e combinamos um dia para irmos presencialmente 

nas escolas. 

Assim, após conversa com os professores e explicação sobre o objetivo da 

pesquisa e suas finalidades, fizemos o convite. Desta forma, com o retorno dos 

docentes, tivemos 53 participantes. Cabe destacar que não fizemos restrição em 

relação à formação acadêmica do docente, ou seja, poderia participar professor de 

qualquer licenciatura. Deste modo, apresentamos na tabela 1 o número de 

professores por área de formação. 

  

Tabela 1 – Número e proporção de docentes segundo formação 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Conforme podemos observar na tabela 1, o número total de professores 

participantes foi 53 docentes. Destes, a maior representatividade foi da área de 

 
30 A Zona Norte de Natal é composta pelos seguintes bairros: Lagoa Azul, Pajuçara, Potengi, Nossa 
Senhora da Apresentação, Redinha, Igapó, Salinas.  
 
31 A Zona Sul de Natal é composta pelos seguintes bairros: Lagoa Nova, Nova Descoberta, Candelária, 
Pitimbu, Neópolis, Capim Macio, Ponta Negra. 
 
32 A Zona Leste de Natal é composta pelos seguintes bairros: Santos Reis, Rocas, Ribeira, Praia do 
Meio, Cidade Alta, Areia Preta, Mãe Luiza, Alecrim, Tirol, Barro Vermelho, Lagoa Seca. 
 
33 A Zona Oeste de Natal é composta pelos seguintes bairros: Quintas, Nordeste, Dix-Sept Rosado, 
Bom Pastor, Nossa Senhora de Nazaré, Felipe Camarão, Cidade da Esperança, Cidade Nova, 
Guarapes, Planalto. 



67 

 

 

 

Pedagogia, contando com um total de 16 professores, ou seja, 30% do grupo. 

Entretanto, podemos identificar que o grupo, em relação à formação é bem 

heterogêneo, o que parece ser um fator positivo quando buscamos identificar sobre o 

entendimento sobre o direito à educação, visto que são trajetórias e experiências em 

áreas distintas. 

 Já em relação à faixa etária dos professores, também é possível perceber que 

há um grupo heterogêneo, conforme podemos olhar na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Número e proporção de docentes segundo faixa etária 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 A tabela acima revela que os docentes participantes da pesquisa possuem 

idades distintas, tendo predominância de professores com faixa etária dos 31 aos 51 

anos, correspondendo um total de 74%. 

 Em relação à faixa etária por curso de formação, podemos analisar a tabela 3, 

na qual apresentamos este dado. 

 

Tabela 3 – Formação de docentes segundo faixa etária 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 
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 De acordo com a tabela 3, é possível notar que os professores mais jovens são 

das áreas de Geografia, Pedagogia e Química. Já em relação aos docentes com 31 a 

50 anos, as áreas são bem variadas, assim como os com mais de 51 anos. 

 Em relação ao tempo de docência, ou seja, experiência na carreira docente, 

percebemos que o grupo, em sua maioria, já está com um repertório pedagógico 

aperfeiçoado na profissão, visto que 91% tem de cinco ou mais anos de tempo de 

carreira. Vejamos os dados na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Número e proporção de docentes segundo tempo de docência 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Identificamos que o corpo docente investigado possui bastante experiência 

profissional no que tange ao exercício da docência na educação básica. Esse tornou-

se um fator positivo para a pesquisa, pois conseguimos perceber a concepção desses 

professores sobre o direito à educação pautada, não somente em sua formação, mas 

trajetória profissional. 

 Já em relação à formação dos docentes segundo o tempo de docência, 

apresentamos a tabela 5, na qual subdivide as licenciaturas e apresenta o quantitativo 

de professores por experiência. 
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Tabela 5 – Formação de docentes segundo tempo de docência 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Como podemos observar na tabela acima, as áreas de Ciências Biológicas, 

Educação Física, Geografia e Pedagogia são as que possuem professores com 

menos de cinco anos de experiência. As demais já possuem docentes com maior 

tempo na docência o que, se analisarmos pelo viés do ensino-aprendizagem, podem 

ter melhores resultados no processo formativo dos estudantes.  

 Por fim, apresentamos na tabela 6, o quantitativo de professores segundo o 

tempo de experiência profissional na carreira docente. 

 

Tabela 6 – Faixa etária segundo tempo de docência 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

Conforme exposto na tabela 6, é possível inferir que grande parte dos docentes, 

independentemente da faixa etária, começou jovem na carreira, uma vez que, avança 

a idade, maior o tempo de experiência. Esse dado parece refletir em um grupo com 

expertise profissional no âmbito da docência. Esse mostra-se um dado relevante se 

analisarmos pelo viés da permanência na profissão. Entretanto, fica aqui um indicativo 

para estudos futuros, já que este não é o foco do nosso estudo. 
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 Traçado o perfil sociodemográfico dos professores, podemos perceber que 

este grupo pertencente à 1ª DIREC da SEEC/RN é experiente no âmbito profissional 

e que possuem distintas áreas de formação, refletindo, assim, em sua trajetória e 

percepção sobre o contexto escolar. 

 Na sequência, elucidamos e explicamos o instrumento de coleta de dados 

aplicado aos professores. 

 

4.4 O instrumento de coleta e o procedimento de análise dos dados 

 

 Para esta dissertação, o instrumento de coleta de dados elegido para a 

aplicação com os 53 professores foi o questionário. Ele foi composto por questões 

sociodemográficas e questões abertas. De acordo com Gil (2012) e Pierre (2008), o 

questionário tem por finalidade recopilar dados, bem como reunir um conjunto de 

dados de um determinado contexto ou grupo de pessoas. Pode conter questões 

abertas, para se analisar qualitativamente, como também questões fechadas, para 

análises quantitativas e questões sociodemográficas, para caracterização do perfil dos 

sujeitos da pesquisa. 

 No estudo em tela, como nossa abordagem pautou-se no viés qualitativo, 

utilizamos duas questões abertas para compreender o conceito sobre o Direito à 

Educação e a Educação Básica como Direito. Vejamos no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Questões abertas do instrumento de coleta de dados 

Questão Pergunta Objetivo relacionado 

Q5 

Apresente um conceito, ou a 
representação que você tem 
sobre: TER DIREITO A 
EDUCAÇÃO. 

Analisar a representação dos 
professores sobre o conceito do 
direito à educação. 

Q6 
Para você, ter direito à 
educação básica significa: 

Analisar a representação dos 
professores sobre o conceito da 
educação básica como direito 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Já em relação às questões sociodemográficas – algumas já apresentadas na 

caracterização dos sujeitos da pesquisa na seção 3.3 –, elaboramos quatro questões. 

Elas estão expostas no quadro 5. 
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Quadro 5 – Questões sociodemográficas do instrumento de coleta de dados 

Questão Pergunta Objetivo relacionado 

Q1 Sua formação: 

Caracterizar os professores da 
Rede Estadual de Ensino do Rio 
Grande do Norte, quanto à área de 
formação, experiência profissional 
e conhecimento constitucional 

Q2 Sua faixa etária: 

Q3 
Tempo de docência em sala de 
aula? 

Q5 
Como professora você lá leu 
ou consultou à Constituição 
Federal do Brasil de 1988? 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Já no que concerne ao processo analítico-discursivo dos dados, optamos por 

utilizar a técnica de análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI; 2007). De acordo 

com os autores, Moraes e Galiazzi (2007, p. 40) 

 

O objetivo da análise textual discursiva é a produção de metatextos baseados 
nos textos do “corpus”. Esses metatextos, descritivos e interpretativos, 
mesmo sendo organizados a partir das unidades de significado e das 
categorias, não se constituem em simples montagens. 

 

 Neste sentido, o próximo capítulo é resultante do processo analítico realizado 

por meio da análise textual que fizemos por meio dos discursos oriundos dos 

professores expressados nos questionários. As respostas deles constituíram o nosso 

“corpus”. Assim, cabe ressaltarmos que 

 

A análise textual concretiza-se a partir de um conjunto de documentos 
denominado “corpus”. Este representa as informações da pesquisa e para a 
obtenção de resultados válidos e confiáveis requer uma seleção e delimitação 
rigorosa. Seguidamente não trabalhamos com todo o “corpus”. (MORAES; 
GALIAZZI, 2007, p. 16) 

 

 Para a constituição do nosso corpus, tivemos um total de 106 respostas 

referentes às duas questões abertas. Entretanto, como os autores mesmo 

mencionam, os discursos nem sempre foram utilizados na íntegra, pois este não é o 

foco da análise textual. Nossa produção utilizou a integração desses discursos, de 

modo a produzir o novo emergente. Nesta perspectiva, Moraes e Galiazzi (2007, p. 

115) dizem que 
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Nesse sentido é importante esclarecer que o interesse de pesquisas que 
utilizam a análise textual discursiva não são as manifestações individuais de 
sujeitos em um discurso, mas o discurso em si. Por esse motivo não importa 
tanto manter o todo de uma voz se manifestando no discurso, mas a 
integração entre as manifestações de diferentes sujeitos num determinado 
gênero discursivo. 

 

 Diante disso, afirmamos que “uma análise textual qualitativa, voltada à 

produção de compreensões aprofundadas e criativas, requer um envolvimento intenso 

com as informações do “corpus”.” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 20). Assim, para 

envolver-nos com o corpus, transcrevemos as respostas dos professores em um 

banco de dados no Microsoft Excel, e após, fizemos o processo de unitarização – 

desmontagem dos textos – e categorização via Microsoft Word. 

 Cabe destacar que as “categorias de análise necessitam ser válidas ou 

pertinentes no que se refere aos objetivos e ao objeto de análise. Um conjunto de 

categorias é válido quando é capaz de propiciar uma nova compreensão sobre os 

fenômenos pesquisados.” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 26). Além disso, 

 

Toda categorização implica teoria. O conjunto de categorias é construído a 
partir desse referencial de abstração que o suporta. Esse olhar teórico pode 
estar explícito ou não, ainda que seja desejável sua explicitação. O modo de 
conceber as teorias em relação à pesquisa e à categorização das 
informações origina diferentes tipos de categorias. (MORAES; GALIAZZI, 
2007, p. 28) 

 

 Diante dessa fundamentação acerca da técnica de análise textual discursiva, 

apresentamos a figura 2, na qual consta os passos que realizamos para chegar na 

elaboração do nosso metatexto que encontra-se explícito no capítulo 4. Vejamos a 

figura 2: 
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Figura 2 – Etapas da Análise Textual Discursiva no âmbito da pesquisa 

 

Fonte: Adaptado de Santos (2018, p. 71) 

 

 Em síntese, de acordo com a figura 2, para esta dissertação iniciamos o 

processo analítico por meio do processo de unitarização. Nesta fase transcrevemos 

as respostas para as aplicações já mencionadas e fomos nos apropriando dos 

discursos dos professores acerca dos nossos questionamentos. Fomos identificando 

similaridades nas falas, fomos colorindo e criando as unidades de análise. 

 A partir desse processo e da criação das unidades de análise, passamos ao 

processo de categorização. Nesta fase identificamos uma grande categoria com duas 

subcategorias. Nomeamos a categoria principal como “Representações dos 

professores da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte sobre o Direito à 

Educação”. Nela discutimos sobre o processo de formação e constituição docente, 

bem como as fases da carreira docente e a importância da experiência para a 

promoção de uma educação de qualidade. 

 Já as subcategorias, nomeamos a primeira como “Direito à Educação: 

concepções dos professores potiguares da Rede Estadual do RN” e a segunda como 

“Educação Básica como Direito: (in)efetividade de um direito fundamental”. Na 

primeira subcategoria apresentamos as concepções dos professores sobre o conceito 

do direito à educação e suas nuances a partir do que eles revelam. Já na segunda 
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subcategoria, discutimos a importância da educação básica como direito no contexto 

brasileiro atrelado ao que revelam os docentes partícipes do estudo. 

 Neste interim, no próximo capítulo apresentamos o metatexto resultante do 

processo analítico-discursivo, que gerou a captação do nosso novo emergente. 
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5 REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

DO RIO GRANDE DO NORTE SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 Considerar os professores como os agentes educativos que efetivam o 

processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar e acadêmico é mister para 

pensarmos na garantia do direito à educação de todo e qualquer cidadão. De acordo 

com Ramalho, Nuñéz e Gauthier (2003), o professor é a figura responsável pelas 

ações educativas e que promovem a formação integral do educando, de modo a 

promover uma transformação cognitiva, social, histórica, política e cultural. 

 Além disso, considerar o profissional da educação como os agentes que 

garantem que o direito educacional seja promovido nas instituições é fundamental 

para a interrelação do processo de escolarização do sujeito e de sua formação. Nesse 

sentido, compreendendo que a educação é um direito previsto na constituição, nos 

parece interessante verificar, antes de adentrarmos nas discussões sobre as 

representações docentes, se os professores consultam nossa Carta Magna para sua 

atuação enquanto formadores. 

  

Nesta direção, apresentamos os dados referentes à questão sobre a consulta 

à constituição por parte dos professores. A tabela 7 apresenta a proporção de 

docentes que consultaram à constituição. 

  

Tabela 7 – Número e proporção de docentes que consultam a constituição 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Como podemos observar, 81% dos professores afirmaram já ter consultado à 

constituição. Tal dado, parece denotar uma preocupação docente em relação ao 

compromisso com a sua prática profissional e para com a efetividade do direito à 

educação de seus alunos. 



76 

 

 

 

 A tabela 8 revela a relação entre a formação dos docentes e a/as consulta/s à 

constituição por área de conhecimento – curso de licenciatura. 

 

Tabela 8 – Formação de docentes que segundo consulta à constituição 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Observando a tabela acima, podemos perceber que, em relação aos cursos de 

licenciatura, os professores de todas as áreas afirmaram ter consultado a constituição. 

  A Tabela 9 apresenta a faixa etária em que predomina a consulta à 

constituição, segundo faixas etárias.  

  

Tabela 9 – Faixa etária segundo consulta à constituição 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Identificamos que aproximadamente 77% dos professores que consultaram a 

constituição estavam na faixa etária dos 31 aos 50 anos. Os professores com faixa 

etária dos extremos (mais jovens e os com maior idade) são os que menos 

consultaram a constituição.  
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Já o tempo na docência versus a consulta à constituição (Tabela 10) revela 

tratar-se de uma atitude presente em praticamente todas as faixas de experiência na 

docência, com exceção dos mais jovens, portanto com menor experiência na 

docência.  

 

Tabela 10 – Tempo de docência segundo consulta à constituição 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Uma inferência para este dado pode ser que, com o passar do tempo e da 

prática profissional, eles sentiram a necessidade de buscar subsídios legais para 

compreender a função do seu papel enquanto formadores. De acordo com Habermas 

(1990), o professor mais experiente vai ressignificando sua prática e tornando-se mais 

reflexivo, de modo que desenvolve, geralmente, maior criticidade sobre o seu trabalho 

profissional. 

 Assim, este capítulo apresenta, na sequência, a representação dos professores 

da Rede Estadual de Natal sobre o entendimento ao direito à educação. Para tanto, a 

primeira seção apresenta os resultados da questão referente ao conceito direito à 

educação. Já a segunda subcategoria, apresenta os achados sobre o direito à 

educação básica. 

 

5.1 Direito à Educação: concepções dos professores potiguares da Rede 

Estadual do RN 

 

 O direito à educação está constitucionalmente reconhecido, no nosso país, nas 

últimas décadas. O Professor e Jurista Jamil Cury (2008), afirma que essa temática 

ainda é nova na área da educação, uma vez que o país efetivamente tomou para si 

esse compromisso a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
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1988), portanto, um pouco mais de três décadas. Também conhecida como 

Constituição cidadã, em seu artigo 205, ela evidencia o papel do Estado Brasileiro 

como a instância que deve garantir e promover esse direito a todo e qualquer cidadão, 

com qualidade, gratuidade, laicidade e equidade. 

 Tratando-se de um tema recente na área educacional, tivemos o interesse de 

compreender o entendimento que os agentes educativos possuem sobre este direito 

e uma aproximação de seu conceito. Para isso, buscamos apreender o que pensam 

os professores potiguares pertencentes à rede estadual do Rio Grande do Norte sobre 

esse direito social. Assim, questionamos a eles, “Para você, o que significa ter direito 

à educação?”.  

Para o nosso metatexto, identificamos os professores por “P”, o respondente 

por “X” e a questão “Q5”. Deste modo, o professor 47 foi identificado da seguinte 

forma: “P47Q5”. Esse entendimento vale para todos os 53 docentes. 

 Ao realizarmos o processo de análise textual discursiva, identificamos quatro 

unidades de análise que serviram para evidenciar uma aproximação sobre o que 

pensam os docentes sobre o questionamento que realizamos a eles. Encontramos, 

de forma bem clara nos discursos, quatro pontos que revelam a representação deles: 

1) Educação de qualidade; 2) Infraestrutura; 3) Acesso e permanência e; 4) 

Professores qualificados. Sendo assim, apresentamos a figura 3 com a síntese dessa 

representação. 
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Figura 3 – Representações dos professores sobre o Direito à Educação 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 No que tange à educação de qualidade, Cury (2002) entende que ela deve ser 

promovida nos espaços educativos e que promova uma transformação, não somente 

cognitiva no estudante, mas social. Para ele, uma educação de qualidade promove o 

exercício da cidadania e de estar preparado para os desafios da sociedade do 

conhecimento. 

 Corroborando com esta perspectiva, Dourado e Oliveira (2009) afirmam que a 

educação de qualidade é um conceito polissêmico e que se modifica dependendo do 

contexto histórico-social no qual está sendo analisado, bem como nos padrões 

esperados por um determinado grupo, país, ou período em que se discute o tema. 

Para os autores, é difícil conceber um conceito único para a qualidade, mas que ela 

reúne características que são importantes para aferi-la, como por exemplo, a 

credibilidade e comparabilidade. 

De acordo com Dourado e Oliveira (2009, p. 207) 

 

A qualidade da educação, portanto, não se circunscreve a médias, em um 
dado momento, a um aspecto, mas configura-se como processo complexo e 
dinâmico, margeado por um conjunto de valores como credibilidade, 
comparabilidade, entre outros. Ratifica-se, portanto, que qualidade da 
educação é um conceito polissêmico e multifatorial, pois a definição e a 

Direito à 
Educação

Educação 
de 

Qualidade

Infraestrutura

Acesso e 
Permanência

Professores 
Qualificados
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compreensão teórico-conceitual e a análise da situação escolar não podem 
deixar de considerar as dimensões extraescolares que permeiam tal temática. 

 

 Neste sentido, baseado no que expõe os autores supracitados, ao pensarmos 

sobre a qualidade, nos remete considerar a importância que as avaliações e os 

indicadores de aprendizagem possuem no contexto educacional. Por eles, se torna 

capaz identificar se um aluno está ou não aprendendo, se comparado aos demais. 

Também pode servir de parâmetro para tomada de decisão por parte da gestão 

escolar e mantenedoras, visto que mediante os resultados, pode-se intervir em ações 

didático-pedagógicas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem no ambiente 

escolar. 

 Destacamos que corroboramos com a perspectiva de Dourado e Oliveira 

(2009) sobre o conceito de qualidade. Para os autores, ela está baseada em fatores 

intra e extraescolares, nos quais repercutem no (in)sucesso do estudante ao longo de 

sua trajetória escolar. Como explicitam os autores, tais fatores são influenciados por 

dimensões sociodemográficas, culturais, educativas, bem como pelo o ordenamento 

jurídico do país. 

 Consoante a este pensamento, P20Q5 afirma que, desta forma, ao se 

promover “uma educação de qualidade”, se pode melhorar a aprendizagem discente. 

Já para P2Q5, garantir o direito à educação do estudante por meio da qualidade 

consiste em “ter a liberdade de aprender, mediante o acompanhamento de tecnologias 

e usufruir de uma educação de qualidade.”.  

 Na visão de P2Q5, considerar a aprendizagem de um sujeito como um direito 

– em âmbito nacional ou internacional – é um ponto inquestionável na atual sociedade 

do conhecimento. De acordo com Meirieu (1998), a aprendizagem é entendida como 

o conjunto de habilidades e competências adquiridas, de modo que elas desenvolvam 

um conhecimento no qual o indivíduo seja capaz de agir e tomar decisões frente a 

uma determinada ou mais situações. Assim, podemos entender que uma 

aprendizagem significativa pode garantir uma educação de qualidade. 

 Outro ponto que foi destacado por P2Q5 referiu-se às tecnologias. Na 

atualidade, a utilização das tecnologias digitais pelo alunado é inevitável e inseparável 

do seu cotidiano. Quando pensamos no processo educacional, a discussão sobre 

agregar as tecnologias ou não no ambiente escolar como uma ferramenta de 

mediação pedagógica divide opiniões. Entretanto, Habowski e Conte (2019) afirmam 
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que a utilização das tecnologias digitais, desde que o professor tenha uma 

intencionalidade pedagógica e projete ações didáticas para que o estudante aprenda, 

é positiva para a promoção de uma educação mais profícua e de qualidade. 

 Já para P20Q5, ter direito à educação “significa ter uma escola de qualidade”. 

Também afirma que é importante “fazer todos gostarem do ambiente de trabalho e da 

escola”. De acordo com o discurso desse professor, a educação de qualidade vai além 

da aprendizagem, mas sim na criação de um ambiente propício que gere um 

sentimento de pertencimento para toda a comunidade escolar. 

 Nesta direção, Tinto (2005) afirma que quando um sujeito, no ambiente escolar 

ou acadêmico, sente-se pertencido ao contexto no qual está inserido, sua 

aprendizagem é maior e seu comprometimento com a sua aprendizagem gera 

melhores resultados. Significa dizer que, o ambiente sendo favorável e agradável, 

torna-se com qualidade e pode contribuir para a melhoria dos indicadores da 

instituição e dos estudantes. Por conseguinte, influencia no trabalho pedagógico 

realizado pelos professores. 

 Corroborando com esta visão, P48Q5 diz que ter direito à educação consiste 

em “ter qualidade da educação para todos.”. Este professor alinha o pensamento com 

o exposto nos marcos de referência nacionais e internacionais, nos quais elucidam 

que a educação deve ser promovida a todo e qualquer cidadão, sem qualquer 

distinção (BRASIL, 1996; UNESCO, 1990; 2000; 2015a; 2015b). 

 Para P19Q5, “o Estado deve prover a educação básica e de qualidade para os 

cidadãos.”. Complementando essa visão, P11Q5 diz que o direito à educação consiste 

em uma “escola de qualidade gratuita de ensino fundamental.”. Contudo, P30Q5 

afirma que, para ele, consiste em uma “educação de qualidade desde a educação até 

o ensino superior.”. 

 Refletindo sobre as passagens desses três professores, percebemos que o seu 

entendimento está similar em algumas partes, como a gratuidade da educação básica 

e de qualidade. Entretanto, P11 diz que ela deve ser somente no ensino fundamental. 

Já P30 diz que deve perpassar por todos os níveis educacionais. Observando tais 

discursos, afirmamos que a representação desses docentes, assim como os outros 

mencionados estão de acordo com o que está exposto nos diferentes marcos de 

referência e dispositivos legais. O que denota, por sua vez, que os professores 
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participantes da pesquisa, compreendem a essência do que é ter direito à educação 

para todo e qualquer cidadão. 

 No que concerne à infraestrutura, Sá e Werle (2017) ao realizarem um estudo 

do tipo estado da arte nas teses e dissertações, apontaram que ela possui uma 

relevância no processo voltado à qualidade da educação e na aprendizagem 

estudantil. Ter um ambiente favorável contribui para melhor interesse, melhores 

práticas e, por extensão, pode possibilitar maiores interações e resultados nos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

 Partindo-se desse pressuposto, para P4Q5 o direito à educação perpassa em 

se “ter uma estrutura completa no campo dos docentes e na estrutura com todos os 

equipamentos necessários”. Para este professor, ele compreende que para se garantir 

o direito aos cidadãos é essencial que o corpo docente possua uma estrutura 

completa. Mas questionamos, “Que estrutura seria essa?”. Será que professores que 

não tenham todas as condições de infraestrutura para o seu trabalho docente, não 

conseguem bons resultados de aprendizagem com seus alunos? Deixamos aqui um 

questionamento para reflexão. 

 P5Q5 considera que o direito à educação refere-se a “ter direito a sala de aula, 

material, professor, tudo que requer o ensino.”. Contudo, para P47Q5 considera que 

“não é só estar na numa escola, mas ainda, ter professores qualificados, materiais 

disponíveis, inerentes ao desenvolvimento do aluno.”. Analisando essas duas falas, 

percebemos que para há concepções diferentes em relação aos docentes. Para o 

primeiro, o direito consiste somente ao ato de estudar. Já para o segundo, é o contexto 

escolar e fora dele, ou seja, tudo que possa contribuir para o seu desenvolvimento 

integral. 

 Seguindo, ao ser denotado nos discursos a questão do acesso e da 

permanência, trazemos algumas falas que consideram que o direito educacional 

manifesta-se por meio de garantir uma vaga na escola. Para P23Q5, o direito consiste 

em se “ter acesso e permanência assegurado aos espaços formativos (escolas 

públicas)”. Já para P27Q5, refere-se em “ter o acesso à matrícula, garantia da 

permanência e o êxito no processo de escolarização.”. Por fim, P32Q5 diz que seria 

ter “condições de entrar no processo educacional.”. 

 Como podemos observar nas falas dos respectivos docentes, o direito à 

educação consiste apenas em fazer com que o estudante ingresse e permaneça na 
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instituição escolar. A qualidade e o processo de formação integral não são pontuados. 

Tal perspectiva, parece revelar que a efetivação desse direito consiste em matriculá-

lo. Mas isso não é o que está previsto nos marcos de referência e dispositivos legais, 

visto que, claro, o acesso e permanência faz parte da garantia deste direito, mas é 

necessário que se desenvolva a criticidade, a autonomia e formação plena e integral 

do estudante e sua aprendizagem. 

 Referente ao ponto dos professores qualificados, Gatti (2014) aponta que a 

valorização docente é importante para a qualidade da educação, mas que ela, por si, 

não é garantia de bons resultados. Há um processo muito mais complexo que pagar 

bem os docentes, pois envolve a questão de sentimento de pertença, de 

comprometimento com a sua função docente, bem como entendimento de sua função 

como mediador da aprendizagem é essencial para a efetivação do direito à 

aprendizagem discente. 

 P6Q5 afirma que para se ter direito à educação é necessário se “ter uma 

educação de qualidade com profissionais qualificados e bem remunerados.”. Já para 

P14Q5 consiste em “professores habilitados e valorizados.”. Para P50Q5 “é um direito 

fundamental, pois deveria ter mais investimento e valorização.”. Diante do exposto, 

percebemos que para este grupo de professores, a efetivação do direito à educação 

perpassa pela valorização profissional docente.  

 À guisa de uma conclusão sobre esta subcategoria, finalizamos com a 

conclusão de que ter Direito à Educação pelos professores potiguares pertencentes à 

Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte consiste em se promover uma 

educação de qualidade, tendo-se uma boa infraestrutura, de modo a garantir o acesso 

e a permanência dos estudantes, desenvolvendo ações de ensino e de aprendizagem 

com professores qualificados. 

 Na sequência, apresentamos os resultados emergentes da segunda 

subcategoria. 

 

5.2 Educação Básica como Direito: (in)efetividade de um direito fundamental 

 

 A educação básica, entendida como a etapa formativa fundamental para todo 

e qualquer cidadão, tem por finalidade, além do processo de escolarização, a 
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promoção do pleno desenvolvimento do sujeito, seja ele criança, jovem ou adulto. De 

acordo com Cury (2008, p. 296) 

 

A educação escolar, pois, é erigida em bem público, de caráter próprio, por 
ser ela em si cidadã. E por implicar a cidadania no seu exercício consciente, 
por qualificar para o mundo do trabalho, por ser gratuita e obrigatória no 
ensino fundamental, por ser gratuita e progressivamente obrigatória no 
ensino médio, por ser também a educação infantil um direito, a educação 
básica é dever do Estado. 

 

 Retomando o conceito apontado por Cury (2008), destacamos que o artigo 4º 

da LDB aponta que a educação básica é um direito constitucional e que, sendo assim, 

é dever do Estado provir sua efetividade no contexto brasileiro. Pensando nestas 

prerrogativas, esta seção teve por objetivo analisar a representação dos docentes 

sobre o que significa ter direito à educação básica. Desta maneira, de modo análogo 

à seção anterior, nomeamos os professores de acordo com a ordem de resposta e 

segundo a questão respondida. Assim, a codificação dos sujeitos ficou “P” para 

professor, “X” para a ordem de resposta e “Q6”. Logo, a identificação do professor 

ficou “PXQ6”. 

 Nesta perspectiva, apresentamos na figura 4 os pontos mais relevantes que 

apareceram nos discursos dos professores nesta questão. Encontramos também 

quatro pontos. São eles: 1) Educação de Qualidade; 2) Dever do Estado; 3) Cidadania; 

4) Não respondeu. Destacamos que o item 4 serve como aspecto de análise, uma vez 

que pode caracterizar a falta de representação da questão ou desconhecimento do 

conceito em si. 
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Figura 4 – Representação docente sobre o direito à educação básica 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 No que concerne à educação básica sobre o aspecto da qualidade, Cury (2010) 

diz que este é um conceito polissêmico, mas que é garantido constitucionalmente na 

legislação em vigor e que esta, por sua vez, garante – ou deveria garantir – o acesso 

a todos os estudantes a ter acesso, qualidade e desenvolvimento integral no sistema 

educacional. 

 Para P3Q5, ter direito à educação básica consiste em “uma educação de 

qualidade, com ambientes adequados e equipados para profissionais valorizados.”. 

Já para P6Q5 é “ter uma educação de qualidade, com profissionais qualificados e bem 

remunerados.”. P20Q5 afirma que “todo cidadão tem o direito de receber educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de qualidade.”. Por fim, P31Q5 

considera que se deve ter uma “educação gratuita e de qualidade.”. 

 Como podemos observar nos discursos supracitados, os profissionais da 

educação consideram a qualidade como uma premissa para o direito à educação 

básica. Neste sentido, corroborando com Cury (2008), entendemos que a visão deste 

grupo de professores está adequada, porém, há outros pilares importantes para a 

garantia da educação básica como um direito fundamental, como por exemplo, o pleno 
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de 
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desenvolvimento da pessoa, a aprendizagem significativa e ações que sejam providas 

pelo Estado, para que seja efetivado tal pressuposto constitucional. 

 Quanto à representação dos docentes em relação ao dever do Estado, 

destaca-se que o que está previsto na constituição (BRASIL, 1988) e LDB (BRASIL, 

1996). A educação básica deve ser ofertada gratuitamente a todos, sem qualquer 

distinção, desde a educação infantil ao ensino médio (BRASIL, 2009; 2013). 

 Para P28Q5 significa “Ter garantido pelo Estado Brasileiro o acesso à 

matrícula, permanência e as condições de um aprendizado de sucesso.”. Já para 

P24Q5 “Um direito de todos, dever do Estado.”. 

 Já a visão docente sobre a educação básica na perspectiva da cidadania, 

entende-se que ela é responsável pela formação integral do sujeito ao longo de toda 

a vida e que, por meio dela, possa prepará-lo para enfrentar os desafios da sociedade 

do conhecimento e agir politicamente, contribuindo para a evolução do contexto aonde 

está inserido (CARVALHO, 2008). 

 Conforme os professores investigados, P29Q5 diz que o direito à educação 

básica consiste em “Ter saúde, cidadania, respeito, responsabilidade, escola com 

estrutura básica de qualidade. Ter direito a um bom aprendizado para a vida.”. Já para 

P53Q5 “É uma forma democrática e digna de adquirir o conhecimento necessário para 

se tornar um cidadão e poder exercer a sua cidadania.”. 

 Em relação ao grupo de professores que não respondeu à questão, nos 

reportamos ao que aponta Amorim (2002):  o silêncio em uma pesquisa significa algo 

importante para que o pesquisador possa refletir. No nosso caso, ao perguntarmos 

sobre o que significa ter direito à educação básica, tivemos um grupo de 22 

professores que silenciaram-se nesta questão. Várias inquietações surgiram, porém, 

a que mais nos parece prudente elucidar é que, talvez, os professores que não 

responderam acreditaram que tratava-se de uma questão muito similar à anterior ou 

que não se tinha o devido conceito sobre a diferença entre o direito à educação e 

educação básica.  

 Em suma, diante dos resultados aqui expostos, podemos concluir que em 

relação à essa subcategoria há uma polissemia de entendimentos sobre o que é ter 

direito à educação básica. Identificamos três incidências importantes nas falas dos 

docentes que se entrecruzam com o conceito em si. Deste modo, nos parece 

importante aprofundar, a posteriori, este conceito com o referido grupo. 
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Vimos, também, ao longo deste estudo, a importância que tem os professores 

para com a garantia desse direito aos estudantes, visto que eles são os agentes que 

estão “na linha de frente” e fazem a transformação acontecer, por meio dos processos 

de ensino e de aprendizagem. Assim, foi percebido que há, cada vez mais a 

necessidade de eles apropriarem-se desses conceitos e sentirem-se parte deste 

contexto, de modo a assumir a responsabilidade de não somente considerarem-se 

professores, mas sim, como profissionais da educação que estão comprometidos com 

o que preconiza os marcos de referência e dispositivos legais, nacionais e 

internacionais. 

Desta maneira, ao retomarmos o objetivo geral desta investigação, nosso foco 

consistiu em analisar a representação dos professores pertencentes à Rede Estadual 

de Ensino do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, sobre o direito à educação 

face a educação básica como direito. Assim, para responder a esse objetivo, 

elaboramos três objetivos específicos para conseguirmos atingir o geral. 

O primeiro objetivo específico foi caracterizar os professores da Rede Estadual 

de Ensino do Rio Grande do Norte, quanto à área de formação, experiência 

profissional e conhecimento constitucional. Para identificarmos e traçarmos o perfil 

sociodemográfico dos professores aplicamos um questionário com quatro questões, 

nas quais, por meio das análises, se desmembraram em algumas tabelas contendo a 

formação, o tempo de docência, entre outros. Como resultados deste objetivo, 

constatamos que dos 53 professores que participaram do estudo: 

a) 74% dos docentes possuíam, na época da aplicação do instrumento – primeiro 

semestre de 2018 –, de 31 a 50 anos; 

b) 81% consultou a Constituição Federal (BRASIL, 1988) em algum momento da 

carreira; 

c) A predominância dos licenciados é da área de Pedagogia, mas há uma 

diversidade de profissionais de outras áreas; 

d) O perfil docente é de professores experientes na carreira, bem como, foram 

jovens ingressantes no exercício da docência na educação básica na rede 

estadual; 

e) Quanto mais experiente o docente, maior a foi a consulta constitucional, 

revelando que, com a experiência profissional, o docente sentiu necessidade 
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de apropriar-se do material, além de reconhecer a importância da sua função 

frente ao contexto social e educacional. 

Já o segundo objetivo específico foi analisar a representação dos professores 

sobre o conceito do direito à educação. Para respondê-lo, fizemos uso da técnica de 

análise textual discursiva, emergindo a seguinte subcategoria analítica “Direito à 

Educação: concepções dos professores potiguares da Rede Estadual do RN”. Dela, a 

partir da análise realizada, obtivemos os seguintes “achados”: 

a) Para um grupo de docentes – vinte professores –, ter direito à educação 

consiste em se promover uma educação de qualidade, na qual se priorize o 

processo de ensino-aprendizagem, de modo a promover o desenvolvimento 

integral do estudante; 

b) Outro grupo de professores – cinco professores – entende que a efetividade 

deste direito consiste na melhoria da infraestrutura das instituições educativas 

e na concessão de materiais para os docentes; 

c) Já uma parte dos docentes – quinze professores –, entende que o direito é 

garantido apenas concedendo o acesso e a permanência do estudante; 

d) Por fim, outra parte de professores – seis professores – tem em seu ideário que 

o direito à educação refere-se à valorização profissional do professor, por meio 

de condições de trabalho e remuneração salarial. 

Por fim, o terceiro e último objetivo específico foi analisar a representação dos 

professores sobre o conceito da educação básica como direito. Também fazendo uso 

da técnica de análise textual discursiva, emergiu a seguinte subcategoria: “Educação 

Básica como Direito: (in)efetividade de um direito fundamental”. Com ela, obtivemos 

os seguintes resultados: 

a) Um grupo de professores – quinze docentes – compreendeu o direito à 

educação básica como sendo uma educação por meio da qualidade; 

b) Uma parte do corpo docente – quatorze professores – investigado considerou 

sendo dever do Estado esse referido direito; 

c) Outros professores – doze docentes – consideraram o direito à educação por 

meio da promoção e desenvolvimento da cidadania para os estudantes; 

Uma parte dos docentes – doze professores – não responderam à questão, o que 

pareceu denotar desconhecimento em relação à pergunta. Por fim, apresentamos 

no próximo capítulo as notas conclusivas desta dissertação, de modo que retomamos 
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algumas reflexões elucidadas ao longo do estudo, bem como uma síntese dos 

resultados encontrados e as nossas conclusões acerca da nossa problemática de 

investigação. Também apresentamos os fatores limitantes do estudo, bem como 

indicativos de futuras pesquisas e inquietações que surgiram a partir da realização 

deste trabalho.   
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6 NOTAS CONCLUSIVAS 

 

Reconhecer a educação como essencial para o desenvolvimento e formação 

integral do sujeito na atual sociedade do conhecimento deve ser uma premissa de 

todo e qualquer cidadão. Além disso, se torna importante a valorização e 

potencialidades que o processo educativo pode proporcionar a qualquer criança, 

jovem ou adulto, seja pela aprendizagem formal ou não formal. Consoante a esta 

perspectiva, o reconhecimento da educação como um direito fundamental e social, 

além de estar previsto pela nossa Constituição Federal (BRASIL, 1988), precisa estar 

no ideário e no imaginário da sociedade brasileira, de modo que, a partir dele, se 

busque a constante efetivação desse direito. 

Se retomarmos as ideias aqui expostas ao longo desta dissertação, 

percebemos que a educação, principalmente nas últimas décadas, em contexto 

nacional e internacional, veio ganhando cada vez mais força nos marcos de referência 

e dispositivos legais no que tange ao direito à aprendizagem, à educação, à qualidade 

educativa e aos processos equitativos. A UNESCO, por exemplo, por meio de seus 

marcos de referência (UNESCO, 1948; 1990; 1994; 1996; 200; 2015a; 2015b), desde 

1948, já defendia a ideia que é por meio da educação que a transformação social e 

evolução da humanidade acontece. Firmou acordos com seus países signatários – 

incluindo o Brasil –, para a busca de realização de metas e estratégias para a melhoria 

da qualidade da educação e para a garantia desse direito. 

No tocante ao contexto brasileiro, o ponto de partida mais representativo no 

que diz respeito à validade e reconhecimento do Estado como a instância responsável 

pela efetivação do direito educacional da população veio com a promulgação de nossa 

Carta Magna – a Constituição Federal –, também conhecida como Constituição 

Cidadã (BRASIL, 1998). Nela se exprime, em artigos, o papel e dever do Estado para 

com o processo educacional de todo e qualquer cidadão brasileiro. 

Deste modo, retomamos a pergunta de investigação: “Que representações 

revelam ter os professores da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, da 

cidade de Natal, têm sobre o direito à educação face a educação básica como 

direito?”. Assim, diante de todo o percurso que realizamos concluímos que: 

a) O conceito de direito à educação pareceu ser contemplado por parte dos 

professores investigados, especialmente pelos mais experientes. Entretanto, 
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parece haver a necessidade de maior aprofundamento para com o grupo 

acerca da sua complexidade e amplitude, pois ele não se reduz a apenas um 

parâmetro; 

b) A consulta à constituição pareceu ser uma prática dos professores pesquisados 

em algum momento da carreira docente; 

c) Em relação à educação básica como direito, nos parece necessitar uma maior 

discussão com o corpo docente, doze professores não souberam ou não 

quiseram responder à pergunta, ou seja, 22,67% dos sujeitos da pesquisa. 

Outro ponto de destaque, é a aproximação do entendimento do conceito 

anterior com este, o que notoriamente, há suas distinções. 

Diante de tais conclusões, novas inquietações surgiram, de modo que 

deixamos aqui uma proposição para ser refletida a posteriori.  

Sugerimos a proposição de uma legislação que pudesse contribuir na 

efetividade desse direito no contexto educacional. Pensamos na função de Agentes 

Educadores, que poderiam fazer o acompanhamento dos estudantes, no que 

concerne ao aprendizado, à frequência, a relação professor-aluno, acompanhar a 

família e dar subsídios ao professor para saber intervir com os alunos com dificuldades 

de aprendizagem ou de frequência. Essa função não se confundiria com o Orientador 

Educacional, pois, ao invés de ser responsável pela instituição educativa como um 

todo, estaria atento apenas a um pequeno grupo de estudantes, podendo, assim, ter 

melhores resultados. 

Outra alternativa a ser pensada pode ser a busca de espaço nos Conselhos 

Tutelares, nos Conselhos Escolares. Por sua vez, faz-se necessário um certo 

alinhamento entre as funções reguladoras do Ministério Público Federal ou Estadual 

de maneira que fique evidente as estratégias para regular a efetivação desse direito. 

Como limitações do estudo, apontamos a ausência da participação do restante 

da comunidade escolar, como gestores, técnico-administrativos e família. 

Reconhecemos que o estudo seria mais robusto se tivesse a presencialidade desses 

agentes nas análises e nos discursos. Entretanto, o nosso foco inicial foi compreender 

a perspectiva docente. Fica como uma possibilidade, a inclusão desses novos agentes 

para os estudos de doutoramento, o que pode, certamente, ampliar nossa discussão, 

indo para o campo da aplicação e de revisitar o pensamento destes 53 professores. 
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Diante de todo o exposto, novas questões surgiram, deixando um desejo de 

continuidade da pesquisa, como também, inspirações para pesquisadores que gostem 

do tema e queiram aprofundar a temática em tela. São elas: 1) “Qual a representação 

da família e dos gestores pertencentes à Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do 

Norte, da cidade de Natal, sobre o direito à educação face a educação básica como 

direito?”; 2) “Como melhorar os resultados educacionais do Estado do Rio Grande do 

Norte, por meio da efetividade do Direito à Educação?”; 3) “Que estratégias são 

possíveis desenvolver para garantir uma educação de qualidade e uma aprendizagem 

significativa aos estudantes do Rio Grande do Norte?”; entre outros.  

À guisa de uma conclusão, defendemos a ideia de que é por meio da educação 

que transformamos o mundo e formamos integralmente o sujeito, ao longo de toda a 

sua existência. Garantir o direito à educação e a educação básica como direito, deve 

ser uma premissa de um compromisso social, político e econômico. A garantia desse 

direito, expresso em lei, é essencial para que consigamos, além de evoluir e melhorar 

a sociedade brasileira, de reduzir tamanhas desigualdades que ainda enfrentamos no 

século XXI e problemas sociais. O entendimento do direito educacional favorece a 

qualidade, não somente da aprendizagem ou do estudar e formar-se, mas do 

desenvolvimento da cidadania e de amor ao próximo. 

Por fim, finalizamos este trabalho com a certeza de que ele é apenas o início 

de uma longa jornada no caminho do Direito à Educação. Esta dissertação serviu 

como “pontapé” de um percurso de lutas, de pesquisas, de questionamentos, 

indagações e proposições para que, cada vez mais, no contexto brasileiro possamos 

efetivar e garantir uma educação de qualidade, pautada na equidade e em uma 

aprendizagem significativa para todo e qualquer cidadão. Almejamos, também, que 

este trabalho possa contribuir para futuros estudos e pesquisas no campo da 

Educação e do Direito Educacional, de modo a potencializar e avançar, não somente 

no campo científico, mas na elaboração e aplicação de políticas públicas voltadas a 

esse tema.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Termo De Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: A TRANSCENDÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO FACE A EDUCAÇÃO 

BÁSICA COMO DIREITO 

 

Natureza da Pesquisa:  

Esta investigação, decorrente de um estudo de caso, teve por objetivo analisar a 
representação dos professores pertencentes à Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do 
Norte, da cidade de Natal, sobre o direito à educação face a educação básica como direito. A 
metodologia deste estudo, de natureza básica, pautou-se na abordagem qualitativa, com 
objetivo exploratório. Os sujeitos da pesquisa foram 53 professores pertencentes à 1ª 
Diretoria Regional de Educação e Cultura – DIREC – 
Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, vinculada à Secretaria de Estado da 
Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) – lócus analítico-investigativo deste 
estudo. O instrumento de coleta de dados será um questionário e técnica de análise será 
realizada por meio da técnica de análise textual discursiva. Sua participação é totalmente 
voluntária. 

 

Responsabilidade da Pesquisa: 

Os pesquisadores responsáveis pela pesquisa são a Prof.ª Dra. Betania Leite Ramalho e 
Yraguacy Araújo Almeida de Souza, mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGED/UFRN). Estes irão 
garantir o anonimato dos dados coletados para esta pesquisa. 

 
Eu, _______________________________, Professor pertencente à 1ª DIREC da SEEC/RN, 
da área de ________________________, concordo em participar como voluntário do estudo 
acima descrito, preenchendo o questionário e declaro que estou ciente dos objetivos da 
pesquisa e suas principais características. 

 

Data:  _____/_____/_____ 

 

__________________________ 

Yraguacy Araújo Almeida de Souza 

__________________________ 

Dra. Betania Leite Ramalho 

 

__________________________ 

Participante 
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Apêndice B – O questionário da pesquisa 

 

 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E FORMAÇÃO 
DOCENTE 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

O presente questionário é parte de um estudo que estamos desenvolvendo no 
mestrado em educação da UFRN. Aborda o tema do Direito à Educação na Educação 
Básica. Sua contribuição é de fundamental importância para o estudo. Todas 
informações serão usadas sem qualquer identificação e apenas para efeito do estudo. 
Agradeço desde já. 
 

INFORME, POR FAVOR:  

1)Sua formação: 
(    ) Pedagogia 
(    ) Outra licenciatura/ Qual?____________________________  
 
2) Sua faixa etária:  
(    ) menos de 30 anos  
(    ) 31 a 40 anos 

(    ) 41 a 50 anos  
(    ) 51 e mais anos  

 
3)Tempo na docência em sala de aula: 
(    ) menos de 05 anos 
(    ) 05 a 10 anos 
(    ) 11 a 15 anos 

(    ) 16 a 20 anos 
(    ) 21 e mais  

 
4) Como professor(a) você já leu ou consultou a Constituição Federal do Brasil de 
1988?  
(    ) sim  (    ) não 
 
5) Apresente um conceito, ou a representação que você tem sobre: TER DIREITO A 
EDUCAÇÃO. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6) Para você, ter direito à educação básica significa: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


