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Introdução: Este estudo traz uma síntese das discussões apresentadas por Carlos
Rodrigues Brandão na obra O que é educação. Trata-se de um projeto de pesquisa
desenvolvido como bolsista de Iniciação Científica, que se inicia nas reflexões sobre a
importância da educação na formação do ser humano e da sociedade. As informações e
conclusões abstraídas desta obra irão compor uma produção maior que irá tratar do
direito à educação como direito fundamental e social. Esta obra se destaca na formação
de professores e profissionais das áreas afins, por conta da sua atemporalidade na
expressão de conceitos que expõem as perspectivas da educação. Objetivo: Ler,
sintetizar e relacionar a obra O que é educação com outras produções bibliográficas
que tratam de definir e conceituar educação;
Evidenciar as principais características da formação educacional advindas das
sociedades e contextos em que o ser humano encontra-se inserido;
Conceituar educação como direito fundamental e social.
 Metodologia: Esta fase do projeto de pesquisa consiste na leitura, fichamento e
redação da resenha da obra O que é educação. Para alcançar estes objetivos,
elaborou-se um portfólio da leitura, com discussão com a orientadora e outros colegas
do projeto. Salienta-se que trata-se de uma pesquisa bibliográfica, uma vez que
baseia-se em publicações, cujas informações são articuladas por meio de um raciocínio
dialético com os autores e temas apresentados nas obras. As ideias, aqui reunidas,
serão envolvidas  em uma publicação mais ampla que abordará a educação como
direito fundamental e, consequentemente, social.   Resultados: Pelo estudo, pode-se
depreender que:
1-	a educação está presente em todas as sociedades humanas, ninguém escapa da
educação, pois ela acontece em todos os meios, em casa, na escola, no convívio com
outros;
2-	a educação não se expressa por meio de modelo único, forma única, e sim, molda-se
segundo as necessidades sociais;
3-	a educação existe como forma de transferência do saber de uma geração a outra,
como modo de centralização do processo educacional e também em sociedades
complexas em que há divisão social e do trabalho;
4-	a educação passa a ser distribuída desigualmente quando o trabalho e o poder geram
hierarquia social;
5-	a educação varia de definição de acordo com o tempo e o modo de pensar em cada
período histórico e cultural;
6-	e educação pode ser ferramenta para a desigualdade, como pode ser  chave para a
igualdade entre os homens;
7-	a educação existe em todas as partes, formal e informal, organizada e assistemática,
mas  nunca neutra. Conclusão: Os verdadeiros sentido e papel da educação dependem
de cada sociedade. Ela não acontece somente na escola formal e não somente o
professor é quem ensina. A aprendizagem ocorre  nas relações e interações com o meio
no qual as pessoas encontram-se inseridas. Ninguém escapa da educação.
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