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Introdução: Dentre os direitos sociais, destaca-se o Direito à educação, que
compreende a formação do indivíduo em sua totalidade, abrange sua formação não
somente intelectual, mas como também pessoal, humana, social, cidadã, profissional,
moral. Voltam-se os olhares para a educação como parte do ensino regular e de
aprendizagem em ambiente escolar, ou seja, tratar-se-á das medidas governamentais da
escolarização. Com a instauração do Estado Social no lugar do Estado Liberal, o
indivíduo voltou a ser a principal preocupação dos legisladores, tendo em vista
também que a dignidade da pessoa humana à época estava dominando o cenário
internacional. 
 Objetivo: Este estudo tem por escopo a explanação do tema já regulamentado, porém
constantemente questionado e suscitado, do direito à educação e do dever de
fomentá-la. Ainda sim, objetiva-se dissertar sobre a importância de uma devida
estruturação, bem como da aplicação desse direito, por parte dos entes públicos
estatais.
 Metodologia: Partiu-se da análise de inúmeras obras de grandes e multifacetários
doutrinadores das áreas jurídicas, pedagógicas e administrativas, além das leis do
ordenamento jurídico pátrio. Aprofundou-se na exegese do Direito à Educação, de uma
forma que permitisse ao leitor, uma construção histórica e filosófica de  pensamentos
acerca desse direito social subjetivo. Resultados: Para tais conclusões, partiu-se da
análise de inúmeras obras de grandes e multifacetários doutrinadores das áreas
jurídicas, pedagógicas e administrativas, além das leis do ordenamento jurídico pátrio.
Aprofundou-se na exegese do Direito à Educação, de uma forma que permitisse ao
leitor, uma construção histórica e filosófica de ideias e pensamentos acerca desse
direito social subjetivo. Assim, diante do conteúdo até o presente momento já
dissertado, conclui-se que, com o transcorrer dos anos, com a constante evolução da
sociedade, e com a necessidade de o Direito se adaptar ao meio em que será aplicado,
quer seja por meio de criações de novas normas quer seja por uma aplicação diversa
das já existentes, o Direito à Educação foi ganhando consistência, visibilidade e
seguridade jurídica. Não obstante, aumentaram-se as responsabilidades dos entes
públicos estatais responsáveis pela propulsão de tal direito, com a acessibilidade a
todos os cidadãos. Conclusão: Contudo, ressalta-se que ainda há muito o que evoluir,
por exemplo, em questões relacionadas à qualidade do ensino, à maior acessibilidade,
maior investimento e qualificação de mão de obra, e incentivos para que não ocorram
evasões escolares antes do devido tempo.

Palavras-chave: Educação. Direito. Entes públicos . 

18ª Semana de Iniciação Científica e 9ª Semana de Extensão: Iniciação Científica e Extensão: Na Prática, Educação é Tudo

25 a 28 de outubro de 2017, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


