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Resumo: 

 
O objeto do presente estudo é a análise dos direitos humanos e sua evolução ao 
longo da história, bem como o papel Educação neste contexto, na construção da 
dignidade da pessoa humana. Com a evolução das relações sociais dentro do 

próprio sistema capitalista, a necessidade de desenvolvimento da educação como 
garantidora da dignidade da pessoa humana torna-se um elemento indispensável 
no atual estágio de desenvolvimento dos direitos humanos. Já expressa na 
Declaração de Direitos Humanos de 1948 e na Constituição Federal de 1988, a 
educação apresenta grande importância na medida em que deverá ser orientada 
no sentido do pleno desenvolvimento da  personalidade  humana e do 
fortalecimento  do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais. Conclui-se pela necessidade de adequação do ensino à realidade 
capitalista vigente, como forma de viabilizar a inserção crítica do indivíduo na 
sociedade e garantir sua plena dignidade tanto como indivíduo quanto como 
membro de uma sociedade complexa. 
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1. Introdução 

 
Tradicionalmente, se tem compreendido a Educação Tradicional a partir de 

um modelo onde o aluno é visto como um objeto a modelar e equipar do exterior, 
por um processo de transmissão do saber do professor para o aluno, submetendo 
a  situação  educativa  ao  primado  do  objeto.  Tal  processo,  sempre  buscou 

preservar e transmitir valores tradicionais, não reconhecendo ao educando o 
estatuto  de  sujeito,  fonte  de  iniciativas  e  de  ações,  violando  brutalmente  a 

garantia de dignidade do individuo. 

 
Entretanto, essa concepção já não satisfaz as necessidades de uma 

sociedade em constante evolução e que exige cada vez mais iniciativas que 
garantam a todo ser humano perspectivas de inserção social e de libertação dos 
antigos paradigmas. 

 
Nesse contexto, é fundamental a aplicação de todos os preceitos de direitos 

humanos, sedimentados ao longo de séculos de lutas, também na esfera do 
processo  educacional,  que  como  se  verá  é  base  para  a  plena  garantia  de 

dignidade da pessoa humana. 

 
Dessa forma, será analisado nesse artigo aspectos relevantes quanto ao 

direito fundamental a educação e seu papel no contexto dos direitos humanos 
como garantia da plena dignidade da pessoa. 

 
Uma coisa é certa, ao questionar sobre a Educação, segundo seus contornos 

atuais, podemos afirmar que esta somente se delineia como libertadora quando 
desvinculada dos alicerces teóricos que sustentam o atual Estado capitalista, 
posicionando-se de maneira crítica e possibilitando ao indivíduo uma inserção 
sólida em uma sociedade em constante mutação. 

 
Nessa linha de raciocínio, cabe analisar também a influência dos preceitos 

de direitos humanos consagrados ao longo de séculos da história, como fruto de 
muita luta do homem por garantir maior dignidade, em especial pela Declaração 
Universal de Direitos Humanos de 1948, que consagra como garantia da pessoa 
humana o pleno acesso à educação, cabendo ao Estado assegurar a efetivação de 
referido preceito. 

 
Além disso, se faz uma análise que remonta à própria história da evolução 

dos Direitos Humanos, e dos conceitos que envolvem a educação como valor 
universal, visto que o enfoque do trabalho atual será direcionado sob a ótica dos 
direitos fundamentais, que precisam ser resguardados e principalmente 
efetivados. 

 

 
 

2. Objetivos 

 
O objetivo do presente trabalho é traçar um panorama geral da evolução dos 

direitos humanos ao longo da história, demonstrando suas principais 
características em cada período de sua evolução. 

 
Aliado ao desenvolvimento dos direitos humanos será abordado a relação 

entre a educação e o preceito fundamental da dignidade da pessoa humana. 

 
Através do estudo conceitual de dignidade da pessoa, e da própria educação 

como base da dignidade, será analisada a relação entre ambas e de que forma a 



educação pode ser libertadora e ao mesmo tempo base principiológica da 

dignidade da pessoa, enfocando tal análise na atual realidade política e 
econômica delineada pelo capitalismo e no atual estágio de desenvolvimento do 

estudo dos direitos humanos. 

 
3. Metodologia 

 
No desenvolvimento do presente artigo, foram utilizados diversos métodos de 

abordagem para cumprir as exigências da pesquisa. Ao procurar explicações para 
fatos mediante conceitos gerais, recorreu-se ao método dedutivo. 

 
Quando se parte de fatos conhecidos para chegar a conclusões gerais, 

empregou-se o método indutivo. E, ao promover a análise de documentos e textos 
históricos para extrair conclusões, utilizou-se o método analítico-sintético. 

 
Quanto às técnicas de pesquisa, adota-se tanto a pesquisa documental como 

a pesquisa bibliográfica de autores nacionais e estrangeiros. 

 
Para atingir o objetivo da pesquisa, foi desenvolvida uma pesquisa 

sistemática, que ofereceu uma visão da problemática teórica e prática acerca dos 

novos contornos e perspectivas da Evolução dos Direitos Humanos e a Educação 
como base da Dignidade da Pessoa Humana. 

 
4. A evolução dos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. 

 
Verifica-se que a construção dos direitos humanos desenvolve-se através de 

um processo histórico em constante construção e reconstrução. Conforme 

Bobbio(1992, 32), os Direitos Humanos não nascem todos de uma vez, nem de 
uma vez por todas. 

 
Na história mais moderna destacam-se alguns instrumentos fundamentais 

no processo de construção dos valores basilares na luta pelos Direitos Humanos. 

Em 1215, fruto de uma instabilidade política instalada entre a nobreza e o então 
rei João sem Terra, editou-se na Inglaterra a Magna Carta de 1215, perante os 

Barões e o Alto Clero. 
 

Teve sua importância na história da evolução dos Direitos Humanos por ter 
representado a primeira manifestação moderna de limitação do Poder Governante 
perante os governados. 

 
Já no século XVII, com a edição da Bill of Rights de 1689, também na 

Inglaterra, surgem novos direitos, e limitações ao poder dos monarcas, como a 
separação dos poderes, o direito de petição e o fim das penas cruéis. 

 
Nas declarações do século XVIII, (Virgínia de 1776 e Francesa de 1789), 

destacam-se novos ideais, mais democráticos e opostos aos antigos valores do 
Estado Feudal. Tiveram sua base, na idéia de que os Direitos do homem são 
absolutos e inatos, inspirados em muito pelos valores defendidos pelo Direito 
Natural. 

A declaração de direitos do homem de 1789 teve como antecedente “A 

REFORMA” vinculado à idéia de liberdade política e ao capitalismo, 

apresentando-se como revolucionária e influenciando o pensamento político da 
primeira metade do século XIX. 



Os direitos até então conquistados na esfera civil e política representaram 

um grande avanço na busca pela liberdade, entretanto verificou-se claramente 
que com base no modelo adotado, a liberdade política conquistada não 

assegurava de igual forma a liberdade econômica e social. 

 
Operários continuavam em más condições. A Liberdade de iniciativa 

individual se modificou no Século XX, com o grande desenvolvimento de negócios: 
CARTÉIS, TRUSTES. Verificou-se, ainda, uma grande restrição na chamada 
liberdade  de  expressão,  sendo  que  a  atuação da IMPRENSA  ficou restrita a 
assuntos de negócio e política do Estado e de partido. 

 
Assim, o crescente desemprego e a depressão econômica no período entre 

guerras provocaram uma crise para os direitos humanos no século xx. 

 
Observamos que as Revoluções sociais, baseadas nos ideais socialistas de 

Marx, tiveram grande relevância na construção dos princípios basilares dos 
direitos humanos no século XX. Dentre elas destacam-se a Revolução Russa de 
1917,  surgindo  a  partir  de  seus  propósitos,  a  Declaração  dos  Direitos  dos 

Trabalhadores. 

 
A partir da Revolução  de 1917, a  União Soviética viveu um período de 

Planificação Econômica e governo uni partidário. Surge um novo ideal de direito 

individual de libertação da exploração em proveito privado. Desenvolveu-se um 
novo conceito de democracia, liberdade e direitos humanos. 

 
Na Constituição Alemã de 1919 temos a construção de novos valores, 

baseados em um ideal de democracia social, onde há uma maior garantia da 
dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental, estruturada a partir 

da idéia de direitos civis, políticos, sociais e econômicos. 

 
Ainda neste cenário, e com o fim da primeira guerra mundial, há uma 

tentativa de redigir uma declaração de direitos baseada na autodeterminação dos 
povos, no intuito de garantir os direitos dos grupos internacionais. O Direito 

Humanitário ou Direito Internacional da Guerra surgiu com o propósito de limitar 
a atuação do Estado e garantir a observância dos direitos fundamentais. 

 
A partir da Conferência de Paz em Paris, em 1919, no Pós-Primeira Guerra, 

foi criada em 1920, a Liga das Nações, que ”tinha como finalidade promover a 
cooperação,  paz  e  segurança  internacional,  condenando  agressões  externas 

contra a integridade territorial e a independência política de seus membros”. 

 
Surgem, neste contexto duas concepções de direitos humanos, divergentes e 

ao mesmo tempo complementares: uma parte da premissa dos direitos 
individuais inatos e de um preconceito contra a autoridade estatal poderosa, 

alicerçados em preceitos liberais e outra que parte da premissa de um governo 
central poderoso, unificada com um planejamento estatal e o uni partidarismo, 
alicerçados nos ideais marxistas. 

 

 
 

4.1. Reconstrução e Universalização dos Direitos Humanos 
 

Grande desafio atual é encontrar um ponto de equilíbrio entre as duas 
correntes ideológicas. Considerando  a historicidade  dos  direitos humanos, 

destaca-se   a chamada concepção contemporânea dos direitos humanos, 
introduzida pela Declaração Universal de 1948. 



Verifica-se que no pós segunda guerra mundial, o mundo enfrentou um 

grande processo de evolução política, social e econômica, devendo desenvolver 
um conjunto comum de ideias e princípios sobre direitos humanos. 

 
O projeto de criação de uma declaração comum de direitos do homem, que 

reconciliasse as diversas declarações divergentes e opostas da época apresenta-se 
como um elemento facilitador destes novos ideais, devendo ter um caráter geral e 

flexível, para poder ser aplicada a todos os povos e ajustada conforme a 
necessidade e característica de cada região, respeitando seu desenvolvimento 
político, econômico e social. 

 

 
 

5. A Dignidade Humana como um Supraprincípio dos Direitos Humanos 

 
O filósofo Kant numa perspectiva filosófica proclamou a pessoa humana 

como um valor absoluto. Este valor acabou por tornar-se o elemento central em 

torno do qual se passaram a desenvolver todos os valores, normas e leis que 

reputamos de universais. 

 
Toda a luta pela consagração dos Direitos humanos gira em torno do homem 

e de sua eminente posição no mundo. Entretanto, a grande indagação que surge 

é saber em que consiste, afinal, a dignidade humana? 

 
Esta  resposta  pode  ser  encontrada  em vários campos do conhecimento, 

como a religião, a filosofia e a ciência. 

 
No campo da religião, a fé monoteísta surge como grande precursora da 

justificativa de preeminência do ser humano no mundo, a partir do dogma da 
criação  por  um  ser  Transcendente,  que  conferiu  ao  homem  uma  posição 
eminente na ordem da criação, com domínio sobre todos os demais seres. 

 
Já na filosofia, a condição racional do homem justificou primordialmente na 

filosofia grega a posição eminente do homem no mundo, haja vista ser a razão 
atributo exclusivo do homem. 

 
No campo da ciência, teorias evolucionistas colocaram o homem no topo da 

cadeia  evolutiva,  sendo  este  especial  e  único,  fruto  de  um  longo  processo 

evolutivo.  Assim,  a  partir  da  concepção  da  unicidade  do  homem,  não  resta 
dúvidas de que os Direitos Humanos são inerentes à própria condição do homem. 

 
Nesta seara, a dignidade identifica-se para muitos autores com a própria 

noção de direitos humanos. A dignidade que atribuímos a qualquer outro ser 
humano decorre do fato de o reconhecermos como igual a nós próprios e, por 

conseguinte, dele nos suscitar igual respeito pela sua singularidade individual, de 
não o considerarmos como coisa, como simples meio, como mercadoria. De lhe 

reconhecermos também a capacidade para definir as suas próprias ações com 
consciência e com a noção das consequências que os seus atos podem provocar. 

 
O Conceito de dignidade vem sendo elaborado no decorrer da história e 

chega ao século XXI como valor supremo, construído pela razão jurídica. 

 
Não obstante, foi no século XX que o tema ganhou ênfase, devido às 

atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Depois deste marco 
histórico, foi necessária uma reorientação das políticas internacionais e do direito 



positivo dos diversos Estados no sentido de proteção da dignidade da pessoa 
humana. 

 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembléia 

Geral das Nações Unidas em 1948, abre-se com a afirmação de que "todos os 

seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos" (art. 1º). 

 
Dignidade não pode ser um conceito relativo, variável segundo se duvide do 

sentido de bem e mal, devendo ser preservada, a qualquer custo. 

 
Como nenhum sujeito vive isolado, a dignidade que nasce com cada um, 

ganha um acréscimo na medida em que cada um passa a viver em sociedade, 
passando a ser influenciada  pelas diversas interrelações criadas no contexto 

social. 

 
A dignidade aponta para dois aspectos: ela é inerente da pessoa e dirigida à 

vida em sociedade das pessoas. Todos têm o direito de viver uma vida social 

digna. 
 

Como  princípio  fundamental,  ou  seja,  como  vetor  de  toda  uma  ordem 

jurídica, a dignidade apresenta-se como um supraprincípio, ou seja, como um 
valor  acima  dos  demais  e  que  serve  de  paradigma  para  a  interpretação  e 
aplicação dos demais princípios. 

 
Ao falarmos em direitos humanos, não podemos dissociar seu estudo do 

princípio superior da dignidade humana. Todo o sistema protetivo deve pautar-se 
na  busca  primeira  pela  dignidade  da  pessoa.  Nos  sábios  dizeres  do  jurista 

Rizzatto Nunes a dignidade da pessoa “é um verdadeiro supraprincípio 
constitucional”. 

 

 
 

6. O Direito Fundamental a Educação 
 

Atualmente, verifica-se uma crescente valorização, por parte da sociedade, à 
educação. Conforme bem assevera Claude(2005): “A educação é valiosa por ser a 
mais eficiente ferramenta para crescimento pessoal”. Mais do  que  um 
instrumento de  crescimento pessoal, se tem  constatado cada vez mais 
claramente, se a educação elemento fundamental para o desenvolvimento da 
sociedade. 

 
Nesta seara, bem lembra o saudoso ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito(2008), que para o bom desenvolvimento da sociedade é fundamental o 
desenvolvimento de políticas que possibilitem uma educação de qualidade. 

 
Muitos estudos consideram que o investimento em capital humano é 

responsável por grande parte das diferenças de produtividade entre os países. No 
Brasil, em importante estudo, Menezes Filho (2010) aponta com como as 
diferenças educacionais na população são grandes assim como os diferenciais 
salariais associados a estas diferenças educacionais. 

 
Nesta realidade, a educação assume a qualidade de direito humano, pois é 

parte integrante da dignidade humana e contribui para ampliá-la. 

 
Além disso, pelo tipo de instrumento que constitui, trata-se de um direito de 

múltiplas faces: social, econômica e cultural. Direito social porque, no contexto 



da comunidade, promove o pleno desenvolvimento da personalidade humana. 

Direito econômico, pois favorece a auto-suficiência econômica por meio do 
emprego  ou  do  trabalho autônomo.  E direito cultural, já que a comunidade 

internacional orientou a educação no sentido de construir uma cultura universal 
de direitos humanos. 

 
Em suma, a educação é o pré-requisito fundamental para o indivíduo atuar 

plenamente como ser humano na sociedade moderna. 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabelece com uma 

das metas a serem alcançadas a garantia à educação. 

 
Em seu artigo 26 consagra que toda pessoa tem direito à instrução, gratuita 

pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Estabelece como obrigatória a 

instrução elementar, garantindo o acesso a todos à instrução técnico-profissional, 
bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 

 
Nas palavras da Declaração de 1948, a educação apresenta grande 

importância na medida em que deverá ser orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. 

 
Afirma ainda que a instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a 

amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 

atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 

 
Verifica-se  assim,  que  na  própria  sistemática  da  declaração  da  ONU, a 

educação é fundamental para a própria garantia de desenvolvimento dos Direitos 
Humanos. 

 

 
 

7. A Educação no Brasil e a Garantia da Dignidade da Pessoa Humana 
 

A partir do caminho traçado pela Declaração Universal, que a Constituição 

de 1988 estabeleceu, no seu art. 205, que a "educação, direito de todos e dever do 
Estado  e  da  família,  será  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da 

sociedade, visando ao pleno  desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

 
Assim,  claramente expressou a Constituição  Federal que  os "direitos 

humanos", a "cidadania" e a "educação" estão estreitamente interligados, 
mostrando que apenas existem direitos humanos com o exercício pleno da 

cidadania, e que a cidadania depende de uma adequada educação para o seu 
exercício. 

 
A educação cria  a possibilidade aos  cidadãos de "doçura e força, 

sensibilidade e coragem, atividade intelectual e força moral" (González, 2004), 

contribuindo também com a evolução  da vida: mudanças, adaptações e 
renovação. Disposição para transformar e transformar-se. 

 
Uma  educação  de  qualidade  possibilita  a emancipação do  indivíduo em 

sociedade. A partir de uma nova concepção de mundo, sociedade e educação, 
alavancada pelo desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, o 
indivíduo  pode  aprimorar  a  forma de se relacionar com a sociedade, com a 
natureza e consigo mesmo. Assim, educação contribui para a formação cultural, 



antropológica, econômica e política, agregando valores e possibilitando cada vez 

mais liberdade, autonomia e possibilidade de sucesso. Neste aspecto, o ensino de 
qualidade  está  intimamente  ligado  à  transformação  da  realidade  social  do 

homem. 

 
A  educação  entendida  como  instrumento  para  a  transformação social  é 

conhecida como educação emancipadora. Rodrigues (1986), bem apresenta em 
sua obra a idéia de que a educação emancipadora, 

 
“[...] possibilita a todos a compreensão elaborada da realidade social, política 
e econômica do momento vivido pelos educandos; o desenvolvimento de suas 

habilidades intelectuais e físicas para a intervenção nessa realidade, e a 
posse da cultura letrada e dos instrumentos mínimos para o acesso às 

formas modernas do trabalho [...]”. 

 
Assim, o processo educacional rompe com qualquer padrão de qualidade, em 

decorrência do próprio desenvolvimento das relações sociais, não cabendo, 
portanto, “modelos” ou “esquemas”. 

 
Segundo Paulo Freire, a Educação pode dirigir-se a dois caminhos: para 

contribuir  para  o  processo  de  emancipação  humana,  ou  para  domesticar  e 
ensinar a ser passivo diante da realidade que está posta. 

 
A educação deve também ter agentes que se posicionem diante da realidade, 

que lutem pelo desenvolvimento de um saber comprometido com a dignidade 
humana,  evitando  a  tendente  manutenção  das  desigualdades,  ligada  a  um 

sistema educacional voltado aos padrões neoliberais, geradores da passividade e 
da submissão aos valores consumistas e execradores da dignidade humana. 

 
Neste sentido, fica evidente a função ideológica que pode ser exercida pela 

Educação na manutenção do sistema de relações de produção capitalista. 

 
A Educação, dirigida à libertação ideológica do homem, permite que através 

de um olhar crítico, a sociedade seja cada vez mais desmistificada e o indivíduo 

possa inserir-se de maneira digna no contexto social, aberto a críticas e propostas 
de mudança. Somente através da libertação dos paradigmas tradicionais é que o 

homem poderá por fim viver com dignidade e respeito, pautado sempre em uma 
educação progressiva e libertadora. 

 

 
 

8. Considerações Finais 

 
Concluindo o presente trabalho, não se pode negar que no atual estágio 

histórico da luta pelos Direitos Humanos, a educação apresenta um importante 

papel. 

Sendo a dignidade preceito fundamental e superior aos demais princípios de 
direitos humanos, todo indivíduo deve ter as condições necessárias para a 

manutenção de uma vida digna e feliz. 

 
Para a concretização deste direito, é necessário que o sistema educacional 

seja pautado em um olhar crítico sobre a sociedade capitalista, analisando-a 
como um sistema de classes, na busca de fomentar uma consciência acerca do 

papel político e econômico que a maioria da população exerce nesta sociedade. 



Repita-se, a Educação não pode ser utilizada como mecanismo de 

manutenção da ideologia e dos sistemas tradicionais vigentes, mas sim dirigida à 
libertação ideológica do homem, permitindo que através de um olhar crítico, a 

sociedade seja cada vez mais desmistificada e o indivíduo possa inserir-se de 
maneira digna no contexto social, aberto a críticas e propostas de mudança. 

 
Dignidade e respeito são valores que somente serão efetivamente alcançados 

quando o homem puder viver livre da manipulação ideológica, cada vez mais 

massificada pelo Estado, e tal condição somente será alcançada através da 
democratização da educação. 

 
Somente a partir desta consciência é que a Educação pode, integrada aos 

demais direitos garantidos ao ser humano possibilitar a vida em sociedade com 
igualdade e efetiva dignidade. 
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