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Esta obra apresenta o resultado de uma profunda
pesquisa sobre a situação da educação no Brasil desde
o império até a contemporaneidade. O objetivo é con
tribuir à implementação de uma política pública nacional
capaz de garantir educação de qualidade para todos, bem
como enfatizar a urgência da concretização do direito à
educação, priorizando a erradicação do analfabetismo
e a universalização da educação básica. As informações
contidas neste livro darão ao leitor uma visão ampliada
das complexidades, desafios e soluções existentes no
sistema educacional do Brasil e do mundo, e demons
trarão, de forma prática, os efeitos da educação na demo
cracia participativa, no desenvolvimento sustentável e
para a redução das desigualdades socioeconômicas. É
um convite à reflexão e ao debate, em todos os níveis do
poder público e da sociedade, para que a educação se
torne, definitivamente, uma prioridade nacional.

C837d

Costa, Denise Souza
Direito fundamental à educação, democracia e desenvolvimento
sustentável / Denise Souza Costa; prefácio de Juarez Freitas. Belo Hori
zonte: Fórum, 2011.
216 p.
ISBN 978-85-7700-470-6
1. Educação. 2. Economia. 3. Ciências sociais. 4. Pedagogia. 5.
Sociologia. I. Freitas, Juarez. II. Título.
CDD: 370
CDU: 37

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2002 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):
COSTA, Denise Souza. Direito fundamental à educação, democracia e desenvolvimento
sustentável. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 216 p. ISBN 978-85-7700-470-6.

Denise Souza Costa
Especialista em Direito do Estado e mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS). É advogada e Consultora da Unesco para o programa de Governança Solidária Local de Porto
Alegre. Tem artigos publicados nos Anais do XVIII CONPEDI, “A universalização da educação básica no Estado
Constitucional”, na Revista do Curso de Direito da FSG, n. 8, “A omissão da administração pública para a concretização
do direito fundamental à educação” e na Revista da AJURIS, n. 120, dez. 2010, “Desafios para a concretização do direito
fundamental à educação”.

Sumário do livro:
Prefácio

Juarez Freitas

Introdução
Capítulo 1

O Direito Fundamental à Educação
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2

A conformação conceitual do direito à educação
A evolução histórica da educação básica no Brasil
Normas do direito à educação no Brasil
A Constituição Cidadã
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
O Estatuto da Criança e do Adolescente
Do alcance, contido na norma constitucional, do direito à educação
A eficácia, a efetividade e a fundamentalidade
O direito à educação e o seu alcance na doutrina e na jurisprudência como direito subjetivo público

Capítulo 2

Educação e Democracia

2.1
2.2
2.3

A educação como instrumento da pessoa para o exercício da cidadania
A educação, a dignidade da pessoa humana e a autonomia
Dever fundamental de educar

Capítulo 3

Educação e Desenvolvimento Sustentável
3.1
3.2
3.3
3.3.1

A educação para o desenvolvimento sustentável
A educação na era do conhecimento
A universalização da educação básica no mundo
O reconhecimento da educação como um direito humano

Capítulo 4

A Educação Básica no Brasil
4.1
4.2
4.3
4.4

A universalização do ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo
A Emenda Constitucional nº 59/09
A imprescindibilidade de uma educação infantil de qualidade
Os ensinos fundamental e médio

Capítulo 5

Omissão Educacional
5.1
5.2
5.3
5.4

A inoperância do Estado
A realidade brasileira
O direito fundamental à boa administração pública como instrumento contra a inoperância do Estado
A gestão pública compartilhada no Estado Constitucional

Considerações Finais
Referências
Índice de Assuntos
Índice Onomástico

