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Introdução: Os direitos fundamentais do homem podem ser compreendidos como
sendo um conjunto institucionalizado de direitos e garantias, cuja finalidade essencial é
o respeito à dignidade da pessoa humana, pelo estabelecimento de condições mínimas
de vida e desenvolvimento da personalidade do homem, bem como a proteção contra o
arbítrio do poder estatal. Esta pesquisa trata de fatos e leis que mudaram os rumos da
Educação de nosso país até enquadrá-la como obrigação do Estado, além de constituir
um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais
do ser humano  vinculada a ideais políticos e econômicos.  Objetivo:  Este estudo
objetiva apresentar um quadro das transformações da educação brasileira no decorrer
de sua história até incluí-la como um direito fundamental garantido
constitucionalmente. Busca-se também identificar os ideais políticos e econômicos que
interferiram na efetivação da Educação como direito público garantido a todos os
brasileiros. Metodologia: O estudo desenvolveu-se por meio de uma pesquisa
bibliográfica, cujo quadro teórico baseou-se em livros de História do Brasil, História
da Educação Brasileira, todas as Constituições Brasileiras, leis e decretos nacionais.
Após a elaboração de um pré-sumário, passou-se à leitura e ao fichamento das obras,
finalizando- se com a apresentação da versão do artigo jurídico. Resultados: Os
estudos realizados nos permitem afirmar que a   educação é fator fundamental para a
evolução humana e  tem um papel importante na construção da sociedade. A princípio,
adquiria-se conhecimento para atividades cotidianas, que se tornaram mais complexas
à medida que a sociedade se desenvolveu. O processo evolutivo do ensino sempre foi
vinculado aos movimentos que o sustentaram, tais como os religiosos, ideológicos,
políticos e sociais. Desses movimentos o controle político é o predomina em nosso
ordenamento jurídico. As desigualdades sociais vêm mostrar os desníveis da educação,
que, depois de pequenas conquistas, tornaram-se normas constitucionais. Com efeito,
podê -se observar que o ensino vem se moldando às necessidades políticas e
econômicas do nosso país, desde os tempos do império. Conclusão: O que devemos
debater agora é se seria possível uma releitura da educação, como preceito
fundamental que englobe a dignidade da pessoa humana, garantindo seus direitos na
complexa sociedade em que vivemos. 
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