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Introdução: A obra Direitos humanos e cidadania, do autor Dalmo de Abreu Dallari,
constitui parte muito importante nos estudos que buscam compreender  a educação
como direito fundamental e social. De forma particular, Dallari conceitua direitos
humanos, para depois distinguir direitos do homem de direitos fundamentais. Após
traçar um panorama histórico dos direitos humanos, o autor apresenta a importância da
ONU na defesa dos direitos humanos, além de destacar a importância do Vaticano e da
Santa Fé ( ao aliar direito canônico) na luta pelos direitos humanos. Encerra aplicando
o conceito de cidadania no estado democrático de direito. Objetivo: Fomentar uma
visão geral sobre a sociedade,na perspectiva de compreensão dos fatos como a posição
social,o lado governamental,obrigação e deveres do cidadão na efetivação do estado
democrático de direito. Conceitua cidadania, ordem democrática e sua histórica, os
direitos humanos em geral e os direitos. Metodologia: Este estudo consistiu na leitura e
fichamento das informações que se destacam na obra Direitos Humanos e cidadania,
do autor Dalmo de Abreu Dallari, como parte de um projeto que visa à discussão sobre
a educação como direito fundamental. Foram produzidos portfólios de leitura, com
discussão entre a orientadora e os colegas do projeto. A etapa que se sucede busca
reunir os resumos e resenhas das obras lidas na composição de artigo acadêmico, em
que  a discussão sobre  educação como direito fundamental  assumirá o ponto de
destaque. Resultados: A expressão “Direitos humanos” é uma forma abreviada de
mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana, que lhe permitem existir,
desenvolver-se e participar plenamente da vida. Associa as características naturais dos
seres humanos, a capacidade de cada um e os meios de que pode valer-se como
resultado da organização social. São as necessidades essenciais da pessoa humana,
iguais para todos. Indivíduos e grupos têm seu modo próprio de ver e sentir as coisas,
mas, mesmo diferentes, são iguais como seres humanos. Todos nascem essencialmente
iguais e livres internamente, em sua inteligência e consciência, portanto com direitos
iguais. As influências educativas e o meio não eliminam sua liberdade essencial.
Usufruir um direito é uma faculdade, não uma obrigação. Não importa o nascimento,
ou gênero, ou raça, ou grupo, ou riqueza, ou religião: os direitos são os mesmos para
todos os seres humanos. Não pode haver coisa mais valiosa, para os seres humanos,
que a pessoa humana. Sua dignidade, inteligência, consciência e vontade a colocam
acima de todas as coisas da natureza. A dignidade é direito fundamental com o qual
todos nascem. Devemos agir, com os outros, com espírito de fraternidade. À
fragilidade humana deve somar-se a solidariedade. Conclusão: A Constituição de 1988
ampliou o rol de direitos humanos como direito de apresentar projetos de lei, participar
de referendos e plebiscitos; propor ações judiciais;representar a comunidade em órgão
de consulta e decisão sobre os direitos das crianças e adolescentes,bem como na área
da saúde e educação.
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