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Introdução: A educação é um fator importante para o desenvolvimento da sociedade.
Garantir a dignidade da pessoa humana, preceito fundamental em âmbito nacional e
internacional, abarca o ensino como necessidade para o crescimento individual, que
resulta no avanço das civilizações, em suas relações sociais, suas crenças, e economia
em suas criações artísticas. Dentre as garantias fundamentais, a educação, no sistema
democrático, promove a justiça, a cidadania, o bem-estar e o crescimento individual e
social em todas as áreas do conhecimento, quando oferece condições intelectuais ao
indivíduo para que ele se desenvolva e busque seus direitos. Objetivo: Apresentar a
educação como direito fundamental de todo brasileiro.
Discorrer sobre o sistema de ensino dos Estados Unidos da América e do Brasil. 
 Metodologia: Objetivando tratar da sistematização e do direito à educação em âmbito
internacional e nacional, propõe-se, por meio de uma pesquisa bibliográfica, apresentar
alguns aspectos relevantes das Constituições do Brasil e dos Estados Unidos da
América, as Leis Regulamentadoras do ensino e doutrinas de conceituados autores e
outras publicações que discutem as atividades destinadas ao ensino nesses Estados. 
Resultados: Com base no direito comparado e na análise feita nos sistema educacional
brasileiro e norte americano, verificamos as diferentes formas de garantir o direito à
educação. Nota-se, nesses sistemas, o desnivelamento no ensino por motivos
socioeconômicos, raciais, culturais e regionais, bem como o monopólio dos que têm
mais recursos. Garantir a educação como direito fundamental depende do respeito à
diversidade e à cooperação dos poderes públicos e de toda a sociedade. As diferenças
nos sistemas educacionais estudados refletem princípios distintos. Nos Estados
Unidos, o princípio da liberdade se consubstancia na autonomia dos distritos e dos
pais, na administração do ensino, enquanto que no Brasil, os princípios da igualdade,
solidariedade, dignidade da pessoa humana, bem como os objetivos fundamentais,
tornam a educação obrigatória e sua regulamentação é feita pela União, formando um
sistema único de diretrizes e bases gerais. A liberdade é um direito importante, no
entanto, as ideologias, os estigmas sociais e os conceitos preestabelecidos podem gerar
disparidades na sociedade. Nesse sentido, a contribuição do Estado na regulamentação
da educação, por meio de políticas afirmativas, é vital para garantir a igualdade de
condições.  Conclusão: Considerando os valores humanos instituídos, deve-se
promovê-los na medida em que as desigualdades e as limitações impedem o indivíduo
e a sociedade de terem meios dignos de subsistência. A educação é fator relevante para
o crescimento econômico e social dos países; desconsiderar a diversidade, viola
direitos e a dignidade
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