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RESUMO

O presente trabalho, intitulado “DIREITO E EDUCAÇÃO: UM ENFOQUE SOBRE A LDB”, está sendo desenvolvido na UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade

Frutal. Destaca-se o fato de que todas as pesquisas referentes ao trabalho estão vinculadas às seguintes linhas de pesquisa ativas no Grupo SIC – Sociedade, Imagens e

Cultura, e cadastradas no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq:Perfis da educação urbana(linha de pesquisa para esta pesquisa), e Produção Literária e Crítica

Sociocultural Urbana.A partir do alinhamento que este estudo realiza junto a estas linhas de pesquisa, vê-se que o que se pode denominar de Perfil da Educação Urbana na linha

de pesquisa principal do orientador, é frase que se constrói sobre pensamentos educacionais em constante mutação e, por isso, expressam um fenômeno que sofre forte

adensamento no Brasil, particularmente a partir da Constituição de 1988. Na Carta Magna, a Educação se redefine e passa a ser objeto de discussão também do ordenamento

jurídico brasileiro, originando instrumentos judiciais / extrajudiciais que tutelam o direito à Educação, consagrado em tratados e acordos internacionais que visam à sua 

internacionalização. Este processo é, ainda, uma ação que vem se consolidando em proveito ao momento histórico (político e econômico) vivenciado pelo Brasil desde então,

uma vez que o legislador constituinte catalogou no artigo 6º da CF, juntamente com outros direitos sociais o direito à Educação. Assim, adotamos aqui metodologicamente uma

perspectiva sociocrítica da cultura e da política brasileira, associada a uma interpretação constitucinal das Lei citadas, que se satisfaz no confronto entre o pensamento legislativo

e a eficácia sociocultural das Leis. Como resultados finais, nossa pesquisa aponta para a ideia de que a Educação carece menos de Leis (visto que há amplo aparato legal que as

resguardam) e necessitam muito mais de ações efetivas quanto à eficácia dos dispositivos legais junto à sociedade.
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