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Resumo: O presente estudo se propõe a analisar quais os desdobramentos da 
educação no nosso país, no tocante à temática dos direitos fundamentais, da 
adoção do direito à educação como paradigma de oportunidade na realidade 
brasileira atual. Realizando uma revisão bibliográfica acerca dos estudos que 
associam direitos e educação, em um primeiro momento, analisamos a evolução 
histórica dos direitos fundamentais e a inserção, em seu conceito, dos direitos 
sociais. Em um segundo momento, apresentamos o conceito de Pedagogia do 
Oprimido, desenvolvido pelo autor Paulo Freire, para, junto a isso, analisar os 
efeitos da sua adoção como técnica de ensino público no cenário brasileiro. O 
trabalho constitui-se numa revisão da bibliografia pertinente ao tema, tendo 
como origem principal das fontes o livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. 
Além disto, como revisão acessória, foram consultados veículos de ampla 
comunicação e Legislações relacionadas ao tema. Sendo assim, o presente 
trabalho se propõe a analisar a maneira como a literatura aborda a associação 
do direito à educação, bem como os ganhos e contradições do ensino público no 
Brasil. O resultado aponta diretamente no ideal da educação libertadora 
passando a intervir no corpo social com a finalidade de corrigir as desigualdades 
existentes. Observando a conjuntura brasileira atual, constatamos que a adoção 
da ideia de que todos têm direito à educação, defendida carta Magna de 1988, 
e suas medidas excepcionais, são uma realidade que deve ser cada vez mais 
experimentada e implementada na política vigente, devendo mostrar-se cada 
vez mais comum e acessível a todos. 
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