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Compreendendo a educação como um processo prioritário para todas as sociedades e realidades
humanas, por ser essa um fator socioeconômico torna-se um componente fundamental para o
desenvolvimento sociocultural, político e econômico dos cidadãos e da sociedade. O
desenvolvimento econômico do mundo se deu a partir da educação e, consequentemente, do
desenvolvimento das ciências, para isso a educação teve que se reformular ao longo do tempo e das
realidades. No caso do Brasil, mesmo sendo um direito, a educação nem sempre foi capaz de atender
a todos de forma igual, garantir os direitos que a população era permitida, por isso, gerou uma dívida
social com uma parcela da população, dívida essa que tenta pagar por meio de políticas públicas com
destaque para a inserção contraria a exclusão, a busca pela qualidade do ensino para todos, a
melhoria na formação dos professores bem como dos espaços escolares nos quais ocorrem a
aprendizagem. Assim, tentando mudar a realidade da educação brasileira, inicialmente excludente e
voltada para a elite, passa a atender a grande massa de excluídos, permitindo o acesso e permanência,
porem discute-se aqui a questão da equidade, como uma das características de fundamental
importância na atualidade, como recurso que promove a igualdade e o direito para todos por meio do
respeito, da igualdade e da oportunidade. Discutir a educação, a exclusão e a equidade por meio de
uma revisão bibliográfica é o objetivo desse estudo, atentando para as questões históricas do Brasil e
os direitos humanos.
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1. INTRODUÇÃO

A educação brasileira, desde os primórdios, não conseguiu atender a demanda populacional dos
alunos que necessitavam frequentar os bancos das salas de aula. Sendo essa uma das muitas situações
que gerou um número elevado de analfabetos ao longo da história da educação do Brasil, entre
outros fatores, fortaleceu, com o passar do tempo, a camada dos excluídos no processo de
aprendizagem escolar do pais. A educação, que permaneceu durante longos períodos da história
atendendo a elite agraria, e mais tarde, a elite dos grandes centros urbanos, cria uma dívida para com
a sociedade brasileira, no sentido de fazer recuperar a oportunidade negada no passado e no presente,
de aprendizagem para os que sempre desejaram adquirir o conhecimento por meio do sistema
escolar. Se a educação, via escola pública obrigatória e gratuita para toda a população é um desejo,
torna-se também uma necessidade entre os estudiosos do pais. Para estes, as questões como a função
social e pedagógica da escola, a universalização do acesso e permanência, qualidade no ensino e
atendimento às diferenças sociais e culturais além da formação para a cidadania tomam relevância e
destaque. Nesse trabalho estes temas entram junto com o tema equidade na educação, por meio de
uma revisão da literatura, objetivando analisar a relação entre educação excludente e equidade, como
a primeira pode ser minimizada por meio de práticas equitativas, garantindo assim, além da inserção
a qualidade de ensino para todos, a modificação da sociedade excludente que, durante longos
períodos, fez parte da realidade brasileira.

1.1 O Direito Humano e a Exclusão Social.

Falar sobre educação, é falar também sobre os “Direitos Humanos” e a “ideia política de base moral,
intimamente relacionados com os conceitos de justiça, igualdade e democracia que exprimem o
relacionamento entre os membros de uma sociedade e entre indivíduos e Estados”. Estes direitos
podem ainda serem incluídos ou conceituados, segundo o mesmo autor, como a “categoria jurídica
instituída com a finalidade de proteger a dignidade humana em todas as dimensões”. Assim, o
objetivo desses direitos é “resguardar o homem na sua liberdade (direitos individuais), nas suas
necessidades (direitos sociais, econômicos e culturais) e na sua preservação (direitos relacionados à
fraternidade e à solidariedade” (ARAÚJO, 2001, p. 83).

No contexto do Relatório Anual da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, “todas as pessoas
têm direito à dignidade humana independente da cultura, credo, condição ou posição social, trata-se
de um termo abrangente cujo objetivo é a igualdade.” (2007, p. 13). Ainda segundo o mesmo
Relatório, o processo de aplicação dos Direitos Humanos requer “compreender os valores de
sensibilidade humana, de identificação subjetiva com o próximo, respeitando as condições básicas de
não oprimir, não causar medo, não expor o outro indivíduo a situações humilhantes” (ARAUJO,
2007, p. 13).

As diferentes circunstâncias em que vivem os seres humanos entre si, sejam elas materiais, morais e
culturais, tornam-se únicas quando se considera a fragilidade humana, inerente a todos, as limitações
físicas, psíquicas ou de qualquer outra natureza causam dor e sofrimento quando em elevada dose.
Para Maria Vitoria Benevides o Direito Humano compreende a relevância da dignidade humana,
portanto trata-se “[...] daquele valor – sem preço! – que está encarnado em todo o ser humano.
Direito que lhe confere o direito ao respeito e à segurança – contra a opressão, o medo e a
necessidade – com todas as exigências que, atual etapa da humanidade, são cruciais para sua
constante humanização.” (BENEVIDES, 2005, p. 12).

Nos países em que a desigualdade social é uma realidade marcante ao longo da história, a dignidade
humana torna-se um dos caminhos pelo qual a igualdade possa ser amplamente praticada na busca da
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funcionalidade dos direitos, da participação política de forma ética, ou seja:

[...] a ética dos direitos humanos é a ética que vê no outro um ser merecedor
de igual consideração e profundo respeito, dotado do direito de desenvolver
as potencialidades humanas, de forma livre, autônoma e plena. É a ética
orientada pela afirmação da dignidade e pela prevenção ao sofrimento
humano”. (FACHIN, 2009, Prefácio)

A má divisão de rendas dentro de uma população, situação alarmante a nível de Brasil, gera conflitos
e situações de pobreza e miséria, negando assim a condição de igualdade como prevê os Direitos
Humanos, a exemplo dessa realidade o gráfico abaixo apresenta os salários nas diferentes camadas
ativas do Brasil.

A concentração de renda nas mãos de uma minoria da população determina a condição de vida de
uma maioria de cidadãos, gerando situações de pobreza, má qualidade de vida, carências de todos os
tipos, exigindo assim do Estado, programas que venham minimizar as ausências dos mais atingidos.
A busca pela igualdade de direitos dentro da realidade do Brasil é, sem dúvida, merecedora de um
olhar especifico por se tratar por um país com dimensões continentais e que conta com realidades e
olhares diferenciados para os bens comuns a todos os povos que formam essa Nação.

São as necessidades numerosas que geram a necessidade dos benefícios, assim, como afirma Bobbio
“os direitos nascem com as carências humanas, vez que novas prerrogativas nascem em função da
mudança das condições sociais e quando o desenvolvimento técnico permite satisfazê-los.” (Bobbio,
1992; p. 68)

Já Canotilho lembra:

[...] Estes últimos direitos, nos quais se incluem o direito ao desenvolvimento
e o direito ao patrimônio comum da humanidade, pressupõem o dever de
colaboração de todos os estados e não apenas o actuar activo de cada um e
transportam uma dimensão colectiva justificadora de um outro nome dos
direitos em causa: direitos dos povos. (CANOTILHO, 2002, p 362).

Como funcionalidade, as principais características doutrinárias atribuídas aos Direitos Humanos
fundamentais, segundo Silva (2001) são:

a) Historicidade. São históricos como qualquer direito. Nascem,
modificam-se e desaparecem. Eles apareceram com a revolução burguesa e
evoluem, ampliam-se, com o correr dos tempos;

b) Universalidade. Os direitos fundamentais, por natureza, são destinados a
todos os seres humanos. Constituem uma preocupação generalizadora da raça
humana.

c) Inalienabilidade. São direitos intransferíveis, inegociáveis, porque não são
de conteúdo econômico-patrimonial. Se a ordem constitucional os confere a
todos, deles não se pode desfazer, porque são indisponíveis;

d) Imprescritibilidade. O exercício de boa parte dos direitos fundamentais
ocorre só no fato de existirem reconhecidos na ordem jurídica (...). Se são
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sempre exercíveis e exercidos, não há intercorrência temporal de não
exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição;

e) Irrenunciabilidade. Não se renunciam direitos fundamentais. Alguns deles
podem até não ser exercidos, pode-se deixar de exercê-los, mas não se admite
sejam renunciados. (SILVA, 2001, p.34)

Boaventura de Souza Santos (2006) defende a ideia de “reconstrução intercultural dos direitos
humanos”, pois, “uma vez que esses podem ser concebidos de várias formas e não com base em um
universalismo único”. Ou seja, “relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a competência
global e a legitimidade local”. Assim, “na melhor das hipóteses será possível obter uma mestiçagem
ou interpenetração de preocupações e concepções” (sobre direitos humanos). “Quanto mais
igualitárias forem as relações de poder entre culturas, mais provável será a ocorrência dessa
mestiçagem”. (Santos, 2006; p. 443).

2. A educação como dívida no Brasil.

O contexto histórico do Brasil é marcado pela desigualdade em relação a vários fatores, neste caso
será analisado a situação da escolaridade ao longo do tempo. Inicialmente uma colônia cuja mão de
obra predominante era a africana, depois um país considerado subdesenvolvido em que a pobreza é
uma das características mais significativas, logo depois a desigual divisão de rendas e acessos.

A pobreza que atinge durante longo período o povo brasileiro, é, pelo Professor e Geografo Milton
Santos (2001), em sua obra “Por uma outra globalização”, analisada juntamente com a realidade de
outras tantas nações com as quais dividem a mesma situação de pobreza do Brasil, sob uma visão
histórica mundial, ele identifica três diferentes “globalizações”, ou seja, a existência de três mundos
em um só.

A primeira globalização, para Milton Santos, é identificada como “fábula”, aquela que transmite a
ideia de mundo como querem que o vejamos, ou seja, uma “ideologia maciça”, fundamentada e
estruturada para convencer. A seguir o autor identifica uma “globalização perversa” ou da
perversidade, a realidade do mundo como de fato é, composto de desemprego crescente e crônico,
salários médio em baixa, fome, desabrigo se generalizando em todos os continentes, novas doenças
atingindo a população SIDA (AIDS), velhas doenças retornando, educação de qualidade tornando-se
cada vez mais inacessível. A terceira globalização é aquela que vislumbra “o mundo como ele pode
ser” (SANTOS, 2001, p.21).

Nessa perspectiva de diferentes globalizações o professor Milton Santos adentra em discussão sobre
a pobreza, afirmando que na segunda metade do século XX, os países subdesenvolvidos conheceram
diferentes formas de pobreza, mais precisamente três, e muitas destas iniciadas por meio de dívida
social. Sobre as três formas de pobreza, ele as identifica como: a “pobreza incluída”, aquela que é
considerada “uma pobreza acidental residual, estacional, intersticial, vista como desadaptação local
aos processos mais gerais de mudança, ou inadaptação entre condições naturais e condições sociais”
(Santos, 2001;p. 69). Era uma pobreza geográfica, que pertencia a um determinado espaço especifico
e que não se comunicava a outros lugares, para resolvê-la, “as soluções (...) eram privadas,
assistencialistas, locais, e a pobreza era frequentemente apresentada como um acidente natural ou
social” (Santos, 2001, p. 70).

A modernidade traz a divisão social do trabalho e com ela uma segunda forma de pobreza, chamada
de marginalidade, reconhecida e estudada como uma “doença da civilização”, ou seja, aquela
produzida pelo processo de divisão do trabalho internacional ou interno, mas segundo o autor, podia
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ser corrigida – pensava-se – pela ação dos governos por meio de políticas do bem-estar. Por fim a
terceira forma como a pobreza se apresenta é aquela denominada de “pobreza estrutural, que de um
ponto de vista moral ou político equivale a uma dívida social. Ela é estrutural e não mais local, nem
mesmo nacional; torna-se globalizada, presente em toda parte do mundo.” (Santos, 2001; p. 69-71).
Trata-se de uma produção realizada em todo planeta, porém de forma mais significativa nos países
pobres.

A terceira forma de pobreza é considerada como um “novo tipo de pobreza”, pois apresenta caráter
de uma “pobreza estrutural globalizada”, como também pelo fato de ser “resultante de um sistema
de ação deliberada”, assim os pobres não são incluídos nem marginalizados, são precisamente
excluídos.” Essa situação é estabelecida pela divisão do trabalho, antes ocorria de forma espontânea,
“obedece agora a cânones científicos [...], e é movida por um mecanismo que traz consigo a
produção das dívidas sociais e a disseminação da pobreza numa escala global.” (Santos, 2001; p.
69-72).

Compreende-se como uma pobreza que é “produzida politicamente pelas empresas e instituições
globais.” (Santos, 2001; p. 69-72). Esse atual processo de pobreza estruturado e globalizado
identificada por Milton Santos, remete ao estudo que hora se propõe, a dívida educacional pública
brasileira nos dias atuais, como se pode identificar essa exclusão ao longo dos anos e a atual
realidade.

Ao longo da sua história o Brasil fez permanecer a educação excludente entre a população, mesmo
tendo garantias constitucionais, a pratica era bem diferente do que se objetivava nas leis. Desde o
final século XIX e início do século XX, como se pode identificar no gráfico abaixo, a escolaridade
não era para todos, uma minoria tinha acesso a essa estrutura de formação. O acesso à educação era
para uma minoria da população, em geral para a classe mais abastada financeiramente e branca em
geral.

A situação das mulheres e dos homens afrodescendentes ainda era mais grave, a média de anos de
estudos era mínima nos anos de 1920, com crescimento lento e desigual a situação se perpetua por
longos períodos.

Em se tratando das diferenças do nível de escolaridade entre homens e mulheres no Brasil nos século
XIX e XX, percebe-se que havia desigual oportunidade para os gêneros masculino e feminino, sendo
um privilégio dos homens durante os anos de 1920, situação que muda a partir das décadas de 1950 e
1960, observado na Tabela do IBGE (2000).
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Em se tratando das décadas de 1980 e 1990 a média de anos de estudo da população por grupos de
gerações, segundo o sexo, diminui consideravelmente para os dois grupos, chegando a cair de 7,8
(mulheres) e 7,0 (homens), uma representação negativa em relação a escolaridade, considerando que
o trabalho está diretamente ligado ao nível de formação do indivíduo.

Os últimos anos do século XX, apresentam, segundo a ilustração 6, o Brasil apresenta índices
elevados na questão do analfabetismo, as regiões do país possuem desigual nível de escolaridade,
sendo a Região Nordeste a com maior índice e o Sul com o melhor. Os primeiros quinze anos do
novo século são trabalhados para que essa realidade seja modificada, que todos tenham acesso à
escola e ao processo ensino aprendizagem. Observando o gráfico abaixo, a realidade muda, mas o
Nordeste ainda continua em uma situação que requer um olhar especifico.

Com esses índices elevados em relação ao nível de escolaridade, o Brasil encontra-se em uma
estatística negativa quando se trata do comparativo em relação a outros países, estando em 14º lugar
com adultos analfabetos, perdendo para Índia e China, países emergentes como o Brasil também é
considerado atualmente.

Nos países cujas taxas de analfabetismo de adultos são elevados as condições de trabalho ficam
comprometidas devido ao processo de formação da mão-de-obra, da mesma forma que ocorre ao
contrário, quanto maiores forem os anos de estudo de uma população, consequentemente, o índice de
empregabilidade será maior. A ilustração a seguir faz a relação entre o nível de escolaridade e as
chances de emprego dentro da realidade brasileira no ano de 2017, é possível perceber que o grupo
que tem maior período de estudos, os do Ensino Superior Completo, o índice de desocupação é o
menor.
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O processo de inserção escolar é uma das esferas de programas educacionais implantados nos
últimos anos a nível nacional, “Todos pela educação”, forma direta de levar o aprendiz a escola, ao
processo de conhecimento, mas que ainda atende uma parcela da população, e não o todo.

3. A educação como direito humano

A educação é, sobretudo uma ação humana, pratica das diferentes comunidades ao longo da história
das sociedades. Para Paulo Freire “é um compromisso com a pessoa, com o ser humano. É, pois, uma
relação dialógica. É um ato de amor, de transformação.” (Freire. 1981; p. 69). Já Brandão
compreende que “Ninguém escapa à educação. Em casa, na Igreja ou na escola, de um modo ou de
muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela – para aprender, para ensinar, para aprender a
ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a
educação. Porém, não misturamos a educação com a vida.” (Brandão,1981; p. 7)

Nesse sentido, a educação pode ser compreendida humanamente com um compromisso com a
pessoa, com o ser humano, aquela a quem é designada a função de formação e desenvolvimento de
uma consciência cidadã, preocupada com a defesa dos Direitos Humanos, como afirma Gadotti, “na
educação (do homem) a raiz é o próprio homem. O essencial da reflexão sobre a educação é a
condição humana, o homem, a antropologia”. (Gadotti, s/n. 1981).

Sendo a escola o espaço cujo objetivo é a formação de cidadãos conscientes e críticos com relação ao
seu papel social enquanto sujeitos de direitos e deveres, aqueles capazes de realizarem o
compromisso de agentes transformadores da sociedade, está se apresenta como espaço privilegiado
para afirmação e discussão de valores que norteiam a formação da cidadania individual e coletiva. À
escola compete a dinâmica criativa de estudos e práticas que contribuam com a formação individual
e, consequentemente coletiva, das estruturas sociais que viabilizam a vida dos cidadãos que formam
o todo social.

Vera Maria Candau, percebe a escola como uma instituição ampla que é capaz de atingir grandes
dimensões, porém, para que alcance esse desenvolvimento de modo criativo, se faz necessários a
existência de três aspectos básicos, são eles:

a) Uma pedagogia da indignação – que pretende formar seres capazes de se
indignar e de se escandalizar diante de toda forma de violência e humilhação,
rompendo assim com a comum desarticulação entre escola e vida;

b) Uma pedagogia do assombro/ admiração– que leva a perceber dentro e
fora do âmbito escolar buscas concretas de preservação e promoção da vida,
revelando assim a capacidade de resistência e a criatividade de pessoas e
grupos sociais de sobreviver;

c) Uma pedagogia de convicções firmes - que se expressa num modo de
trabalhar a dimensão ética da educação. (CANDAU, 2000, p 12).
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Em sua dimensão, a escola quanto instituição formal para a educação, deve desenvolver seres
capazes de romper com a violência e a humilhação e buscar constantemente a articulação entre
aprendizagem escolar e a vida cotidiana, articular a capacidade de resistência e a criatividade humana
de sobrevivência, além da convicção que se expressa no modo de trabalhar a dimensão ética da
educação.

Trata-se de atividade voltadas para e pelo homem, a formação social de indivíduos que atuem e
construam historias relevantes a pratica de sobrevivência humana. Em se tratando de direitos, a
educação está entre os direitos básicos para os seres humanos, e compreender a eficácia desse direito
na formação da sociedade como um todo é de grande importância na estrutura de pesquisa que aqui
se constrói.

As sociedades mudam, consequentemente, a dinâmica e a história dos direitos humanos também
precisam se ajustar à nova realidade, portanto, a existência de diferentes tipos de Direitos em
Educação é uma realidade, são eles: civis, políticos, sociais e humanos. Assim Schilling distingue
três tipos de direitos vinculados a educação formal:

A primeira ênfase dos direitos vinculados à educação diz respeito ‘aos
direitos de primeira geração’, situam-se no postulado do ensino universal
para todos; o direito de todas as crianças e todos os jovens irem a mesma
escola, até mesmo com uniforme que disfarça as diferenças. (SCHILLING,
2005, p 118).

Trata-se de um direito político, no qual o acesso à educação garantiria a qualidade da aprendizagem
de forma sistematizada e com igualdade para todos, sem distinção e sem classificação, a unidade
seria a equidade, de maneira que todos alcançassem os mesmos conhecimentos e dinâmicas na vida
social.

Schilling analisa a “segunda ênfase dos direitos na educação, como aquele que trata da qualidade a
ser garantida. De fato, aproxima-se da ideia de direito social, já que daria acesso intelectual e
material à aprendizagem a todos os indivíduos.” (Schilling, 2005, p.122)

Para a autora, o fato da educação e a cultura escolar “tratar todos, a princípio, igualmente, mesmo
oriundos de culturas e modos de vida distintos, contribui para limitar o acesso a conhecimentos e
consolida as desigualdades existentes”. Dessa forma, tanto a primeira quanto a segunda geração de
direitos em relação a educação “seriam excludentes porque agrediriam os Direitos humanos das
pessoas a terem dignidade proporcionada por meio da educação formal e da sociedade letrada”.
(Schilling, 2005; p. 125).

A terceira ênfase trata dos direitos vinculados a educação formal no que diz respeito a diversidade
cultural,

...terceira geração dos direitos educacionais pauta-se pelo signo da tolerância,
mediante a qual o encontro de culturas se faça e se refaça constantemente em
uma sempre renovada convivência e partilha entre diferentes nações,
diferentes povos, diferentes comunidades, diferentes grupos sociais,
diferentes pessoas. (SCHILLING, 2005, p 125).

Seria o direito capaz de reconhecer as diferenças culturais de forma digna que se encontram nos

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/educacao_exclusao_e_equidade.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-18,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



espaços escolares, ou seja:

Esses direitos seriam urgentes e se constituiriam em direitos capazes de
reconhecer a dignidade de diferentes culturas e pessoas na escola, limite
ainda não superado pela visão predominante que nivela todos a partir de um
mesmo parâmetro de história de vida e de cultura. Esse limite da educação
escolar deixa de reconhecer que a própria educação é um direito humano, que
não pode dispensar o reconhecimento à diversidade. (SCHILLING, 2005, p
125)

O Direito Humano à educação faz refletir o aspecto metodológico do saber fazer e não somente o que
fazer, assim a escola, os professores, a instituição escolar deve ir além das teorias, mas adentrar a
pratica, fazer com que as teorias virem realidade, sejam vividas. Para Baruffi “Justos ou tolerantes
não nos tornamos por meio da leitura de tratados sobre justiça ou tolerância, mas pela ação justa e
tolerante”. (Baruffi. 2005, s/p).

As instituições democráticas são a representação máxima dos Direitos Humanos, dos valores por eles
estabelecidos e desejados, principalmente nas instituições democráticas de ensino, as escolas.
Compreende-se que educar para os direitos humanos é perceber o princípio da participação e da
democracia como valores essenciais para a igualdade. Nos termos já firmados no Programa Mundial
de Educação em Direitos Humanos (PMDH, 2005, p. 25).

(...) a educação contribui também para: a) criar uma cultura universal dos
direitos humanos; b) exercitar o respeito, a tolerância, a promoção e a
valorização das diversidades (étnico-racial, religiosa, cultural, geracional,
territorial, físico-individual, de gênero, de orientação sexual, de
nacionalidade, de opção política, dentre outras) e a solidariedade entre povos
e nações; c) assegurar a todas as pessoas o acesso à participação efetiva em
uma sociedade livre. (BRASIL. PMDH,2005, p25).

Os Direitos a Educação voltam-se para a ideia de dignidade humana, diversidade cultural, que
permanentemente devem ser ampliadas, resignificadas, e valores como igualdade, liberdade e
diversidade humana são referências incompletas que podem servir de eixos articuladores na
qualificação das práticas educativas em direitos humanos, como formação política, ética e estética.

Boaventura de Souza Santos analisa:

Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e
temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza.
Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma
diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. (Santos,
2003, p 56)

O ser humano é irreptivel, ele existe como ser único, capaz de autocompreender-se, de auto
possuir-se, de autodeterminar-se, segundo o Compendio da Doutrina Social da Igreja (2011, p. 82)
quando explica:
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A pessoa humana é um ser inteligente e consciente, capaz de refletir sobre si
mesma e, portanto, de ter consciência dos próprios atos. Não são, porém, a
inteligência, a consciência e a liberdade a definir a pessoa, mas é a pessoa
que está na base dos atos de inteligência, de consciência, de liberdade. Tais
atos podem mesmo faltar, sem que por isso o homem cesse de ser pessoa.
(CDSI, 2011, p 82).

O respeito à dignidade humana é a pratica que se espera de uma sociedade justa, aquela em que a
ordem social deve ordenar-se incessantemente ao bem das pessoas, pois a organização das coisas
deve subordinar-se à ordem das pessoas e não ao contrário. Assim as escolas, os sistemas
educacionais é direito de todos, de forma que venha valorizar cada ser em si, cada indivíduo no
processo de formação. A escola e a sociedade, quanto direito humano deve compreender o outro
respeitando as diferenças, segundo o Compendio da Doutrina Social da Igreja (2011):

O respeito pela dignidade da pessoa não pode absolutamente prescindir da
obediência ao princípio de considerar “o próximo como ´outro eu`, sem
excetuar nenhum, levando em consideração antes de tudo a sua vida e os
meios necessários para mantê-los dignamente”. É necessário, portanto, que
todos os programas sociais, científicos e culturais sejam orientados pela
consciência do primado de cada ser humano. (CDSI, 2011, p 83).

Rejeitar a indiferença nos espaços escolares é compreender que os seres humanos, e as culturas não
são iguais, mas que todos merecem seu espaço de aprendizagem com respeito e dignidade, a
cidadania inicia-se pela igualdade sendo reconhecida nas diferenças, a busca pela qualidade de vida
com dignidade deve prevalecer mesmo que as condições econômicas e sociais sejam adversas, ou
seja, reconhecer o ser humano como tal é de fundamental importância.

Como nos lembra a escritora Ana Maria Machado (1996):

Quer dizer, não dá para querer igualdade sem tolerar a diferença, para não
virar opressão. Todo mundo deve ter direitos iguais, as pessoas devem ser
iguais perante

a lei. Mas isso em momento algum deve significar que elas tenham que ser
iguais. Porque, simplesmente, não são e não serão nunca. A igualdade tem
que se dar na esfera do convívio social, no mundo do direito, na legislação
que garanta justiça em todos os níveis. Porque – e eu acho isso tão bonito que
me comovo só de pensar – igualdade tem a ver com justiça e isso é invenção
da humanidade em seu processo de civilização.” (MACHADO, 1996, p 58).

Os Direitos Humanos estão diretamente relacionados a consolidação pratica das relações
sócio-políticas democráticas, que podem ser percebidas nas inúmeras relações que acontecem dentro
das sociedades, chegando até as instituições formais, mas atingindo diretamente as formas
organizadas expressas pela sociedade civil. Dessa forma não se trata apenas da instituição
democrática, formal, passa por uma expressão mais ampla que nasce e penetra a sociedade em suas
diferentes relações e pluralidade de interesses.

A educação, enquanto dever do Estado e realidade social, não foge ao controle do Direito. A
Constituição Federal Brasileira (1988) a enuncia como “direito de todos, dever do Estado e da
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família, com a tríplice função de garantir a realização plena do ser humano, inseri-lo no contexto do
Estado Democrático e qualificá-lo para o mundo do trabalho”. A um só tempo, a educação representa
tanto um mecanismo de desenvolvimento pessoal do indivíduo, como da própria sociedade em que
ele se insere. Se faz necessário o entendimento das normas que regulam a educação, pois a existência
de direitos subjetivos relacionados ao tema, coloca-se como importante elemento de afirmação dos
direitos do cidadão frente ao Estado, garantindo, um meio de conferir efetividade dos preceitos
constitucionais.

O direito à educação está inserido no contexto dos direitos sociais, econômicos e culturais, os
chamados direitos de 2ª dimensão, no âmbito dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais de
segunda dimensão determinam a proteção à dignidade da pessoa humana, enquanto os de primeira
dimensão, anteriormente tinham como preocupação a liberdade em contrapartida ao poder de
imperium do Estado. Ou seja, a segunda dimensão visa não uma abstenção estatal, mas uma atuação
positiva (ação) do Estado.

Assim, a justiça social expressa-se através da educação e não se restringe ao chamado ensino
fundamental, agrega a possibilidade de atender à pessoa desde a educação infantil, educação básica
ou fundamental, educação para o ensino médio, educação de jovens e adultos até a educação do
ensino superior. A educação como direito social se contrapõe a ideia de educação como mercadoria,
ou seja, aquela que beneficia apenas aos que podem pagar.

E ainda, se não compreendida como bem público, a educação atenderá aos indivíduos e aos seus
interesses exclusivos, jamais terá qualidade compromissada com a sociedade. A qualidade tem uma
irrecusável dimensão social e pública. O “correlativo da ideia de educação como bem público e
direito social é dever do Estado de garantir amplas possibilidades de oferta de educação de qualidade
a todas as camadas sociais” (Dias Sobrinho, 2009; p. 24/25).

O conhecimento e a capacidade de aprender e de aplicar, potenciados pela
conectividade universal, tornaram-se a base da competitividade e a educação
superior adquire uma enorme importância como instância produtora das
fontes de riqueza, geradora e disseminadora dos conhecimentos, da
capacidade de utilizar os saberes adquiridos e de aprender ao longo de toda a
vida. (SOBRINHO, 2009, p 164-172).

A educação, mesmo sendo direito de todos, se reflete em questões democráticas, desigualdade,
exclusão e inclusão social, ou seja, não basta as oportunidades de acesso e criação de vagas, além da
inclusão de pessoas carentes economicamente, é necessário que lhes sejam garantidos meios de
permanência e de condições adequadas para os estudos. Valorizar a educação, é oferecer condições
de aprendizado, é reforçar os direitos do homem e das liberdades fundamentais, é gerar não somente
a formação do cidadão consciente, que concretiza a democracia, mas do cidadão tolerante, que
contribui para a paz e o entendimento entre os povos, do cidadão produtivo economicamente e
culturalmente, que favorece o desenvolvimento da sua comunidade, de seus concidadãos e de si
próprio.

Dessa forma,

Somente uma educação comprometida com os desafios da emancipação
humana e social e com o cuidado para com o meio ambiente poderá colaborar
com a luta política por um mundo mais humanizado e justo. Por isso, na
contemporaneidade, o discurso dos Direitos Humanos sinaliza para uma
percepção aberta da realidade, um espaço de reconhecimento da alteridade e
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das diferenças, que se materializam nos espaços públicos enquanto
resistência à barbárie. (ADORNO, 1995, p 244).

Como Direito Humano, a educação não pode ser vista tão somente como a pratica que inclui no
sistema educacional, mas aquela que gera progresso, consciência, cidadania, atuação social, essa é a
que compete a todos universalmente. A Educação embala os desafios da emancipação humana e
social e com o cuidado para com o meio ambiente, na luta política por um mundo mais humanizado e
justo.

3.1 Educação e Equidade.

A educação, vista sob o ângulo do desenvolvimento humano, traz em si a responsabilidade da carga
histórica e social que permeia a esfera dos países colonizados. Para Claro, (2012), a educação pode
ser descrita da seguinte forma:

A Educação é, sem dúvida, prioritária em qualquer sociedade, sendo um fator
socioeconómico. A Educação é uma componente fundamental para o
desenvolvimento sociocultural, político e económico dos cidadãos e da
sociedade. Durante o séc. XX, o desenvolvimento económico do mundo foi
exponencial. Este desenvolvimento deve-se, em grande parte, à ciência e à
educação. Assim, torna-se necessário definir a educação na perspetiva do
desenvolvimento humano. (CLARO, 2012, p. 1)

Sendo a educação o caminho pelo qual o desenvolvimento de novas e diferentes habilidades podem
chegar ao ser humano, esta torna-se o elemento pelo qual as transformações podem e devem ocorrer,
e para isso é preciso que a mesma esteja, efetivamente preparada e imbuída de condições que
favoreçam essa aprendizagem, pois,

[...] no atual contexto de competitividade é exigida à “mão-de-obra” novas
competências, esta deve ser capaz de pensar, de tomar decisões, de se adaptar
à renovação e aos choques tecnológicos, competências que exigem uma
abordagem pedagógica que está claramente do lado do paradigma humanista.
O sistema educativo tem que se adaptar e tem que saber aproveitar e
incentivar as competências individuais, sejam elas ligadas às ciências
naturais, ciências humanas, arte ou outras. (CLARO, 2012, p. 1)

A equidade na educação, historicamente, pode-se identificar em três momentos distintos nos quais as
políticas públicas de educação buscam garantir a igualdade para todos. Inicialmente foi a “igualdade
ao acesso, o direito de todos à frequência da escola, o segundo momento foi em relação ao
tratamento, a prestação de serviço educativo a todos, por fim, a igualdade de resultados e
competências”, (DEMEUSE E BAYE, 2008, p. 131). Esse processo em busca da equidade é válido
se forem consideradas as questões históricas e a realidade outrora vivenciada pela educação
brasileira, porém, a inclusão excludente ainda é vivenciada na pratica educativa do país, na forma de
“ensinar a muitos como se fossem um só” (BARROSO, p. 02, 1995).

A educação para todos a nível de Brasil ainda está revestida de uma série de situações que não

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/educacao_exclusao_e_equidade.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.13-18,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



atingem o nível de qualidade esperado. As dinâmicas internas das escolas, os projetos pedagógicos, o
processo ensino aprendizagem ainda selecionam e segregam alunos na continuidade da vida em
sociedade, assim,

[...] a baixa escolaridade média da população e a desigualdade reinante ainda
são, graves problemas, o que mantém na pauta das discussões políticas e
econômicas a necessidade de universalização da educação básica e de
melhoria da qualidade da educação, bem como a eliminação do
analfabetismo, com inevitáveis impactos de longo prazo para a área. (IPEA.
2010, p 03)

A inserção das grandes massas populacionais nas escolas, situação ligada ao princípio da justiça
social e a equidade, compreende às diferenças na perspectiva da igualdade de condições na
sociedade, sendo o ser humano único em suas características, permite com que seja incluído no
processo educativo, para isso é preciso considerar que

No campo da educação, muito se pode reconhecer como medidas de equidade
em busca da igualdade. Mais anos de estudo estão associados a melhores
condições de trabalho, melhores condições de vida, melhores posições
sociais. Ocorre que o acesso à educação tem sido historicamente, no Brasil,
privilégio dos mais ricos face aos mais pobres, dos meninos às meninas -
quadro este em superação pelos últimos dados estatísticos - e, dos brancos
aos negros. Medidas para superar essas iniquidades têm sido denominadas de
discriminação positiva, isto é, modos de favorecer o acesso à educação aos
que historicamente têm sido discriminados. (SPOSATI, 2010, p 02)

Compreender a equidade na educação dar a entender que nem todos os alunos aprendem de forma
igual e ao mesmo tempo, estes não podem ser ensinados do mesmo jeito ou igual, a equidade na
educação implica reconhecer as diferenças, respeitando-as, conduzindo o processo de formação que
objetive o desenvolvimento de habilidades e competências para cada nível de estudo, ou seja, as
diferenças individuais, socioeconômicas e culturais de cada aluno. É preciso que a escola atente para
as diferenças e cuide de cada uma de forma diferenciada, observando as necessidades e
subjetividades que lhes são próprias, o tratamento igual, homogêneo das diferenças gera a
desigualdade. Assim, Bourdieu explica,

Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais
desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos
conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e
dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das
diferentes classes sociais. Em outras palavras, tratando a todos os educandos,
por mais desiguais que eles sejam de fato, como iguais em direitos e deveres,
o sistema escolar é levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante
da cultura. A igualdade formal que pauta a prática pedagógica serve como
máscara e justificação para a indiferença no que diz respeito às desigualdades
reais diante do ensino e da cultura transmitida, ou, melhor dizendo, exigida.
(BOURDIEU, 1999, p 53)
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A equidade na educação escolar é um grande desafio, pois a igualdade de acesso não garante
necessariamente a qualidade, a igualdade de oportunidades, o sucesso educativo por meio da
promoção da autonomia dos alunos que objetivam uma melhor condição de vida no futuro, e buscam
fazer parte da sociedade que lhe é referência. Assim, considerar a realidade social dos alunos, suas
vivências e sua condição histórica, cultural e econômica para a construção de uma escola eficaz, que
garanta a equidade, a educação para todos como direito do cidadão é uma obrigação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerar as situações criadas pelo período em que as escolas públicas no Brasil não atendiam a
demanda populacional carente de estudos, as dividas sociais que essa situação criou e como esta
atingiu a população carente gerando um longo período de exclusão é de grande importância para que
seja possível compreender como o Brasil, além da exclusão social, gerada pela má divisão de renda,
também penalizou muitos com a exclusão educacional. Essa situação se agrava com a atualidade
globalizada, cujas habilidades diversificadas, são cobradas incessantemente na formação da mão de
obra, para que esta, além de ser inserida, também possa permanecer no pro cesso de produção.

Nesse contexto, a equidade entra como um dos recursos que pode viabilizar uma maior igualdade
entre os estudantes, não só como um direito humano, mas também como uma forma de permitir que
todos possam aprender, compreender e criar conhecimentos que permitam não só uma boa qualidade
no mercado de produção, como também na sociedade em que esta inserido.
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