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RESUMO: O objetivo deste trabalho é tecer algumas reflexões sobre como a 

educação, direito fundamental garantido pela Constituição Federal, é fundamento 

basilar para a construção de uma sociedade livre e justa e, ainda, a efetiva atuação 

do Estado face às necessidades do ensino público e as exigências do mundo 

globalizado, que impõem revisões na estrutura educacional brasileira, a fim de 

promover o desenvolvimento completo do indivíduo. 

.Palavras-chave: Educação-alfabetismo-cidadania  

OBJETIVOS 

A confirmação do direito à educação através da interpretação sistemática das 

normas constitucionais e outras legislações e, ainda, o efetivo dever do Estado em 

assegurar o pertinente acesso ao direito à educação a todos os brasileiros e 

estrangeiros residentes no país. 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi à qualitativa descritiva que foi desenvolvida a partir da 

importância do acesso ao direito social à educação e o desenvolvimento humano 

diante do mundo globalizado. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende discorrer sobre a importância da educação formal no 

desenvolvimento pleno do indivíduo, considerando-se os aspectos sociais e 

políticos.  

A educação básica, obrigação do Estado garantida pela Constituição Federal, 

conforme o artigo 6º e o artigo 208, I,CF,  deve proporcionar ao indivíduo as 

habilidades necessárias para o seu pleno desenvolvimento social e político, 

garantindo condições mínimas para o exercício da cidadania consciente, 

capacitação para o trabalho e para figurar como „ator principal‟ na conquista de 

melhores condições de vida. 

O dever estatal previsto na Carta Magna impõe o oferecimento de educação com 

qualidade a todos os cidadãos, conforme artigo 205, CF,  de modo a possibilitar a 

ascensão igualitária de todos os membros da sociedade, independentemente de 

origem, sexo, raça ou religião, condição física, econômica ou social. Tal obrigação, 



portanto, visa oferecer condições igualitárias ao rico e ao pobre, ao portador de 

necessidades especiais, aos descendentes das diversas raças que compõem o povo 

brasileiro. 

1  PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

A Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã, traz em seu 

preâmbulo as diretrizes para sua interpretação:  

(...) instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias, (...) 

Traz, em seu Capítulo II, Dos Direitos Sociais:. 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

constituição. 

Para o alcance do princípio fundamental garantido pelo inciso III do artigo 1º da C.F., 

a dignidade da pessoa humana, faz-se necessário um conjunto mínimo de direitos, 

aptos a assegurar a existência humana digna, livre e justa. Nesse sentido, a 

educação tem papel relevante, uma vez que torna o indivíduo apto a participar da 

sociedade em que vive, sob o aspecto social e político, e apto ao trabalho, 

garantindo meios para suprir suas necessidades individuais e exercitar sua 

cidadania. 

Segundo Vidal Serrano (2009), no Curso de Direito Constitucional, a cidadania tem 

um significado mais abrangente que a posse de direitos políticos, mas sim, o direito 

a ter direitos, estando, assim, diretamente vinculada à dignidade da pessoa humana. 

Afirma, ainda, que segundo Pe. Laércio Dias de Moura “(...) a noção de dignidade 

humana está atrelada à concepção de que „cada ser humano tem, pois, um lugar na 

sociedade humana. Um lugar que lhe é garantido pelo direito, que é a força 

organizadora da sociedade. Como sujeito de direitos ele não pode ser excluído da 



sociedade e como sujeito de obrigações ele não pode prescindir de sua pertinência 

à sociedade, na qual é chamado a exercer um papel positivo‟.” 

Isto porque, para o exercício da cidadania, para o desenvolvimento tecnológico, 

econômico e social de um Estado, e consequentemente de seu povo, para a 

diminuição da desigualdade social e erradicação da pobreza, tudo passa pela 

educação. 

A obrigação do Estado na prestação deste serviço, público, gratuito e com qualidade 

a todos os cidadãos, é, portanto, consequência lógica do texto constitucional como 

meio de alcance à dignidade da pessoa humana. 

No artigo “O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e o Direito 

Fundamental à Educação”, Sergio Alves Gomes (pp. 2 e 5) afirma que: 

(...) Tem-se por pressuposto que o homem nasce dotado de natureza e 

potencialidades que o diferenciam dos demais seres vivos e inanimados; 

que em razão de tal natureza apresenta características e necessidades 

específicas a ela inerentes. São múltiplas as características e dimensões do 

ser humano. A preservação daquelas e o desenvolvimento destas não 

ocorre naturalmente. Exigem ambiente e recursos adequados. 

No entanto, só a educação possibilita tal conscientização e o pleno 

desenvolvimento da pessoa. Só ela é capaz de libertar o indivíduo e os 

povos das amarras da ignorância a respeito de seus próprios direitos, 

valores e dignidade, bem como sobre os direitos, valores e dignidade do 

outro, de modo a ver neste um semelhante e não um inimigo. Só a 

educação forma o sujeito autônomo, pois somente ela é capaz de abrir-lhe 

os olhos para dimensões da realidade inacessíveis por outros meios. 

Para tratar da Educação, a Constituição Federal de 1988 traz, em seu capítulo III, as 

diretrizes para sua efetividade: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

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 ideias 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 do ensino, garantido, na forma da lei, 

plano de carreira para o magistério público, com piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as 

instituições mantidas pela União; 

VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII – garantia de padrão de qualidade.  (grifos nossos) 

Vê-se, portanto, que os requisitos necessários para a eficácia da educação 

enquanto fundamento essencial para a dignidade da pessoa humana foram 

previstos no ordenamento jurídico. Isso, entretanto, não tem sido suficiente para 

garantir o acesso de todos os cidadãos ao ensino básico, e tampouco para 

possibilitar aos indivíduos ascensão social, cultural e econômica. 

2   A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizada em Jomtien, Tailândia, 

em março de 1990, aprovou a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 

Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem, cujos objetivos são:  

 Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem; 

 Expandir o enfoque; 

 Universalizar o acesso à educação e promover a equidade; 

 Concentrar a atenção na aprendizagem; 

 Ampliar os meio e o raio de ação da educação básica; 

 Propiciar um ambiente adequado à aprendizagem; 

 Fortalecer alianças; 

 Desenvolver uma política contextualizada de apoio; 

 Mobilizar os recursos; 

 Fortalecer a solidariedade internacional. 



Nos dados contidos no estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Brasil 2010 ( p. 8), cujo 

compromisso é por eles definido como “(...) sua missão institucional de retratar o 

Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao 

exercício da cidadania”, é possível verificar, no capítulo „Educação‟ (p. 257), a 

justificativa para a preocupação com os índices de escolaridade e alfabetização da 

população: 

A garantia de frequência à escola permite aos indivíduos, a partir da 

infância, a sociabilidade no âmbito escolar, a noção de crescimento 

individual e coletivo e a valorização do conhecimento formal (escolar), 

atributos necessários para a formação de cidadãos capazes de atuar social, 

econômica e politicamente, no sentido de promover uma sociedade mais 

justa e sustentável em seus diferentes níveis. Além disso, capacita os 

indivíduos para sua inserção no mercado de trabalho, para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, para a continuidade de aquisição 

de conhecimentos, enfim, promove a melhoria intelectual da população que, 

mais consciente do seu papel no mundo, adota práticas sociais e 

ambientais saudáveis, promovendo as mudanças necessárias ao 

desenvolvimento sustentável. 

Segundo Paulo Freire (1993, p. 10), a educação é um fator fundamental na 

reinvenção do mundo: 

O que a pós-modernidade progressista nos coloca é a compreensão 

realmente dialética da confrontação e dos conflitos e não sua inteligência 

mecanicista. Digo realmente dialética porque muitas vezes a prática assim 

chamada é, de fato, puramente mecânica, de uma dialética domesticada. 

Em lugar da decretação de uma nova História sem classes sociais, sem 

ideologia, sem luta, sem utopia, e sem sonho, o que a cotidianidade mundial 

nega contundentemente, o que temos a fazer é repor o ser humano que 

atua, que pensa, que fala, que sonha, que ama, que odeia, que cria e recria, 

que sabe e ignora, que se afirma e que se nega, que constrói e destrói, que 

é tanto o que herda quanto o que adquire, no centro de nossas 

preocupações. Restaurar assim a significação profunda da radicalidade. A 

radicalidade de meu ser, enquanto gente e enquanto mistério, não permite, 

porém, a inteligência de mim na estreiteza da singularidade de apenas um 

dos ângulos que só aparentemente me explica. Não é possível entender-me 

apenas como classe, ou como raça ou como sexo, mas, por outro lado, 

minha posição de classe, a cor de minha pele e o sexo com que cheguei ao 



mundo não podem ser esquecidos na análise do que faço, do que penso, do 

que digo. Como não pode ser esquecida a experiência social de que 

participo, minha formação, minhas crenças, minha cultura, minha opção 

política, minha esperança.  

Segundo Demerval Saviani, a educação é a força motriz da economia. Afirma que a 

educação formal é fundamental para aquisição de um saber sistematizado, de base 

científica, a cultura letrada. Nesse sentido aduz que: 

(...) Para ter acesso a um saber não elaborado, a população não precisa de 

escola, parte de suas próprias vivências. A cultura letrada não se aprende 

de forma espontânea, tem de haver processos sistemáticos, formais, e o 

papel fundamental da escola é esse. Os currículos tem de ser organizados 

levando em conta esse dado e buscando selecionar, no conjunto dos 

conhecimentos elaborados da cultura letrada, os elementos fundamentais 

que permitam às crianças e aos jovens, adquirindo-os, ingressar nesse 

universo e ganhar autonomia para serem capazes de por si próprios 

aprender e conhecer outros aspectos. (Revista Educação, publicado em 

12/11/2008) 

Considerando os diversos enfoques dos autores, institutos de pesquisas e 

organizações internacionais, verifica-se que todos caminham para a mesma direção: 

a educação é o pilar fundamental para o desenvolvimento pleno do indivíduo e, 

através dela, uma sociedade desenvolve-se, torna-se mais justa e proporciona o 

bem estar de seus cidadãos.  

3   O ENSINO PÚBLICO BRASILEIRO 

Nas últimas décadas o ensino público no Brasil deteriorou-se, distanciando-se da 

almejada qualidade prevista na Carta Magna. 

Ao longo de anos, o salário dos professores vem diminuindo dia a dia e as 

condições físicas das escolas públicas piorando, considerando-se prédios, material 

didático, merenda escolar, entre outros. Em razão desse declínio, a ineficiência do 

ensino público é notória: embora dados estatísticos informem que um número maior 

de pessoas frequentam as escolas, essas pessoas não conseguem absorver 

conhecimentos suficientes para melhorar suas vidas. 

As diversas concepções de educação descritas no segundo capítulo deste artigo 

descrevem os objetivos a serem alcançados através da educação: melhorar a 



aptidão para o trabalho, criar condições para o exercício da cidadania e para a 

melhora da condição de vida dos cidadãos. 

O governo federal, através do Plano de Desenvolvimento da Educação, traçou 

metas para melhorar a educação no Brasil. Entretanto, a despeito das boas 

intenções, as diretrizes do plano estatal sofreram várias críticas pelos estudiosos da 

área. 

Sobre o tema „Todos pela Educação‟, Demerval Saviani avalia que os governos 

tentam dividir a responsabilidade pela educação com a sociedade, quando, na 

verdade, o verdadeiro responsável é o Estado, conforme previsão constitucional. 

Outro aspecto considerado ineficaz é a promoção automática. Em razão da 

repetência, muitas crianças abandonam a escola. Na tentativa de resolver esse 

problema e melhorar os índices estatísticos, o governo apostou na promoção 

automática, que tem se mostrado um grande erro, na opinião de Demerval Saviani, 

isto porque, com a aprovação automática, o estudante passa para a etapa seguinte 

independentemente de ter apreendido o conteúdo da etapa anterior, levando 

consigo as deficiências não resolvidas. Sem o prévio conhecimento, fatalmente não 

terá sucesso nas etapas posteriores, concluindo o ensino fundamental sem ter 

conquistado as habilidades mínimas na leitura, escrita, interpretação de texto e 

operações matemáticas, o que caracteriza o baixo alfabetismo funcional. 

Sem as habilidades necessárias para compreensão de textos e sua interpretação, 

não há como falar em exercício pleno e consciente da cidadania, uma vez que o 

cidadão não reunirá condições para entender a problemática da sociedade em que 

vive, compreender as normas jurídicas estabelecidas, escolher os representantes 

políticos e fiscalizar sua atuação, permanecendo incapaz para a atuação positiva 

proposta pelo Pe. Laércio Dias de Moura. 

4   ALFABETISMO E ANALFABETISMO FUNCIONAL NO BRASIL 

O atual mundo globalizado, a sociedade moderna e o desenvolvimento tecnológico 

deste novo século determinaram uma mudança no conceito de alfabetismo funcional 

adotado pela Unesco. Segundo Vera Masagão Ribeiro (2007), a Unesco sugeriu que 

“é considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e escrita 



para fazer frente às demandas de seu contexto social e de usar essas habilidades 

para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida.” 

É cediço que, nos dias de hoje, o conceito anterior de ser capaz de ler e escrever 

um enunciado simples, relacionado à sua vida diária, não mais capacita o indivíduo 

para desenvolver as atividades industriais, utilizar a tecnologia digital disponível e, 

principalmente, atuar ativamente no processo de desenvolvimento social, político e 

tecnológico. 

Faz-se, portanto, imprescindível proporcionar, na educação básica, ferramentas que 

desenvolvam o indivíduo de maneira completa e mais profunda que apenas ensinar-

lhe a ler e escrever. Nesse sentido, no artigo “Analfabetismo e Alfabetismo funcional 

no Brasil”, Vera Masagão Ribeiro (2007) afirma que:  

A capacidade de utilizar a linguagem escrita para informar-se, expressar-se, 

documentar, planejar e aprender cada vez mais é um dos principais legados 

da educação básica. A toda a sociedade e, em especial, aos educadores e 

responsáveis pelas políticas educacionais, interessa saber em que medida 

os sistemas escolares vem respondendo às exigências do mundo moderno 

em relação ao alfabetismo e, além da escolarização, que condições são 

necessárias para que todos adultos tenham oportunidades de continuar a se 

desenvolver pessoal e profissionalmente.  

Os critérios utilizados para estabelecer o conceito de alfabetismo funcional são 

relativos e variam em função da demanda por leitura e escrita exigidas em 

determinado contexto social. Em países desenvolvidos, como América do Norte e 

países da Europa, por exemplo, a exigência é maior que em países menos 

desenvolvidos como o Brasil, onde se considera como patamar mínimo apenas 

quatro anos de ensino básico, contra oito a nove anos nos países desenvolvidos. 

É possível verificar que, no Brasil, existem dois problemas a serem enfrentados 

simultaneamente: o fim do analfabetismo e a conquista do alfabetismo funcional. 

Nesse sentido, Vera Masagão Ribeiro (2007) aduz que: 

Na América Latina e no Brasil, em particular, a questão tem características 

específicas e mais complexas. Aqui, enfrentamos ao mesmo tempo os 

problemas novos e os antigos. O analfabetismo absoluto ainda atinge 

milhões de brasileiros e precisa ser solucionado com políticas voltadas à 

superação da pobreza e da exclusão. Ao mesmo tempo, é preciso melhorar 



o desempenho dos sistemas de ensino e elevar a qualificação da força de 

trabalho em todos os níveis, tendo em vista a participação nos setores de 

ponta da economia mundializada e o fortalecimento das instituições 

democráticas.  

Finalmente, para a eficácia da educação, Vera Masagão Ribeiro (2007) analisa que: 

(...) Os países que já conseguiram garantir o acesso universal à educação 

básica estão conscientes de que é necessário também que os jovens e 

adultos encontrem, depois da escolarização, oportunidades e estímulos 

para continuar aprendendo e desenvolvendo as suas habilidades. Os 

programas de dinamização de bibliotecas e inclusão digital são 

fundamentais e devem ser levados a sério pelas políticas públicas. Para a 

população empregada, o próprio local de trabalho pode ser potencializado 

como espaço de aprendizagem e, nesse caso, os empresários tem uma 

participação importante nos compromissos a ser assumidos. As empresas 

podem oferecer e incentivar o uso de acervos de jornais, revistas e livros, 

assim como de terminais de acesso à internet para fins de pesquisa, além 

de ampliar as oportunidades de participação em programas educativos 

relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, 

dando especial atenção aos que tem menor qualificação  e necessitam de 

mais apoio para superar a exclusão cultural. 

CONSIDERACÕES FINAIS 

Para o desenvolvimento do país, para a conquista de um lugar junto 

aos países desenvolvidos, o Brasil precisa de uma verdadeira revolução 

educacional.  

Essa revolução deve iniciar-se nas famílias, na concepção do que é 

a boa educação, da importância fundamental do saber na vida em sociedade, na 

conquista de uma vida melhor. 

Deve passar pelas instituições privadas, pelas empresas, com a 

valorização da capacitação dos profissionais, na busca de aprimoramento técnico, 

de indivíduos capazes de aperfeiçoar e inovar. 

Finalmente, deve o Estado proporcionar as condições básicas para 

que a população tenha acesso à educação pública, gratuita e de qualidade, 

promovendo o verdadeiro aprendizado, para que os estudantes concluam a etapa do 

ensino básico capacitados para o trabalho e para o exercício da cidadania. 



Desta forma, garantir-se-á os princípios fundamentais e sociais que 

propiciam o alcance à dignidade da pessoa humana, conforme o artigo 1º, III, CF, 

com a erradicação da pobreza e a valoração dos cidadãos brasileiros. 
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