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II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

OS DIREITOS HUMANOS NA ERA TECNOLÓGICA I

Apresentação

Renovando o compromisso assumido com os pesquisadores de Direito e tecnologia do Brasil, 

é com grande satisfação que a SKEMA Business School e o CONPEDI – Conselho Nacional 

de Pesquisa e Pós-graduação em Direito apresentam à comunidade científica os 12 livros 

produzidos a partir dos Grupos de Trabalho do II Congresso Internacional de Direito e 

Inteligência Artificial (II CIDIA). As discussões ocorreram em ambiente virtual ao longo dos 

dias 27 e 28 de maio de 2021, dentro da programação que contou com grandes nomes 

nacionais e internacionais da área em cinco painéis temáticos e o SKEMA Dialogue, além de 

354 inscritos no total. Continuamos a promover aquele que é, pelo segundo ano, o maior 

evento científico de Direito e Tecnologia do Brasil.

Trata-se de coletânea composta pelos 255 trabalhos aprovados e que atingiram nota mínima 

de aprovação, sendo que também foram submetidos ao processo denominado double blind 

peer review (dupla avaliação cega por pares) dentro da plataforma PublicaDireito, que é 

mantida pelo CONPEDI. Os oito Grupos de Trabalho originais, diante da grande demanda, se 

transformaram em doze e contaram com a participação de pesquisadores de vinte e um 

Estados da federação brasileira e do Distrito Federal. São cerca de 1.700 páginas de produção 

científica relacionadas ao que há de mais novo e relevante em termos de discussão acadêmica 

sobre a relação da inteligência artificial e da tecnologia com os temas acesso à justiça, 

Direitos Humanos, proteção de dados, relações de trabalho, Administração Pública, meio 

ambiente, formas de solução de conflitos, Direito Penal e responsabilidade civil.

Os referidos Grupos de Trabalho contaram, ainda, com a contribuição de 36 proeminentes 

professoras e professores ligados a renomadas instituições de ensino superior do país, os 

quais indicaram os caminhos para o aperfeiçoamento dos trabalhos dos autores. Cada livro 

desta coletânea foi organizado, preparado e assinado pelos professores que coordenaram cada 

grupo. Sem dúvida, houve uma troca intensa de saberes e a produção de conhecimento de 

alto nível foi, mais uma vez, o grande legado do evento.

Neste norte, a coletânea que ora torna-se pública é de inegável valor científico. Pretende-se, 

com esta publicação, contribuir com a ciência jurídica e fomentar o aprofundamento da 

relação entre a graduação e a pós-graduação, seguindo as diretrizes oficiais. Fomentou-se, 

ainda, a formação de novos pesquisadores na seara interdisciplinar entre o Direito e os vários 



campos da tecnologia, notadamente o da ciência da informação, haja vista o expressivo 

número de graduandos que participaram efetivamente, com o devido protagonismo, das 

atividades.

A SKEMA Business School é entidade francesa sem fins lucrativos, com estrutura 

multicampi em cinco países de continentes diferentes (França, EUA, China, Brasil e África 

do Sul) e com três importantes acreditações internacionais (AMBA, EQUIS e AACSB), que 

demonstram sua vocação para pesquisa de excelência no universo da economia do 

conhecimento. A SKEMA acredita, mais do que nunca, que um mundo digital necessita de 

uma abordagem transdisciplinar.

Agradecemos a participação de todos neste grandioso evento e convidamos a comunidade 

científica a conhecer nossos projetos no campo do Direito e da tecnologia. Já está em 

funcionamento o projeto Nanodegrees, um conjunto de cursos práticos e avançados, de curta 

duração, acessíveis aos estudantes tanto de graduação, quanto de pós-graduação. Em breve, 

será lançada a pioneira pós-graduação lato sensu de Direito e Inteligência Artificial, com 

destacados professores da área. A SKEMA estrutura, ainda, um grupo de pesquisa em Direito 

e Inteligência Artificial e planeja o lançamento de um periódico científico sobre o tema.

Agradecemos ainda a todas as pesquisadoras e pesquisadores pela inestimável contribuição e 

desejamos a todos uma ótima e proveitosa leitura!

Belo Horizonte-MG, 09 de junho de 2021.

Profª. Drª. Geneviève Daniele Lucienne Dutrait Poulingue

Reitora – SKEMA Business School - Campus Belo Horizonte

Prof. Dr. Edgar Gastón Jacobs Flores Filho

Coordenador dos Projetos de Direito da SKEMA Business School



1 Graduando em Direito, modalidade integral pela Dom Helder Câmara.1

DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA

RIGHT TO QUALITY EDUCATION IN PANDEMIC TIMES

Arthur Souza Leal 1

Resumo

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a formação histórica da educação 

no Brasil e as possíveis causas do déficit no desenvolvimento tecnológico, humano e 

educacional. Avaliar as formas de desigualdade na formação educacional. E, considerando o 

atual cenário de Pandemia, busca entender como se dá agravamento da desigualdade 

educacional e a qualidade deste ensino ofertado. A pergunta chave é se o exercício do direito 

tem sido acessado de modo amplo pela população brasileira. A análise parte de pesquisa 

bibliográfica e apresenta resultados que podem contribuir para a democratização da educação 

e acesso a mesma como direito fundamental.

Palavras-chave: Direitos sociais, Educação de qualidade, Desigualdade, Ensino, Sistema 
socioeducativo

Abstract/Resumen/Résumé

This paper aims to analyze the historical formation of education in Brazil and how it 

corroborates for a country with a deficit in technological and educational development, in 

addition to a lagged and ultimately unequal right to it. In addition, to analyze the issue of the 

socio-educational system in the current pandemic situation caused by the Covid-19 virus, in 

order to take into account the right to access to quality education and the fulfillment or not of 

that right. Since, during the pandemic, education became even more uneven and limited.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Social rights, Quality education, Inequality, 
Teaching, Socio-education system
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a formação histórica da educação no 

Brasil e as possíveis causas do déficit no desenvolvimento tecnológico e educacional. De modo 

a levar em consideração, a construção da educação no Brasil e como a sua elitização gerou 

desigualdade em especial no cenário de Pandemia, o que tem contribuído para agravar as 

disparidades – sociais, políticas, econômicas, tecnológicas -  no contexto educacional no Brasil. 

A migração para o ensino a distância, tem suas vantagens e desvantagens, em especial no 

contexto da escolas pública, impedindo o pleno direito à educação de qualidade por parte de 

todos. 

A partir do estudo do tema, supõe-se que o histórico educacional apresenta uma 

educação elitista e exclusivista. Isso contribuiu para tornar o ensino no Brasil desigual, fato que 

prejudica o desenvolvimento humano e nacional além de manter o quadro de desigualdade. 

Presume-se ainda que durante a pandemia o acesso à educação restou prejudicado, 

privilegiando estudantes de escolas particulares com o ensino virtual. Observa-se que a 

educação tem se tornado cada vez mais excludente, um reflexo do seu passado. Desta feita, 

como mencionado, a educação tem se revelado excludente, assim, conjuntura nacional 

apresenta diferença nas condições do ensino público e privado. 

 A falta de estrutura física, material e financeira das escolas públicas. A dificuldade 

dos alunos das escolas públicas em acessar a rede mundial de internet, pela ausência do sinal e 

dos equipamentos necessários. Tudo isso pode estar corroborando para acentuar o cenário de 

deseducação, dificultar o direito de acessar o ensino de qualidade. Pontua-se, que o direito ao 

ensino tem se tornado neste sentido, privilégio de alguns. Esta constatação segue exemplificada 

no artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo, pela correspondente Ana Estela de Souza 

Pinto. Nele é apresentado a queda no indicie do aprendizado dos alunos em 72,5% face ao 

grande indicie de evasão escolar na rede estadual de ensino em São Paulo. Constata-se quão 

preocupante é a situação do ensino, em evidência o público, no país principalmente durante a 

pandemia (PINTO, 2021). 

A pesquisa que se propõe, na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), pertence 

à vertente metodológica jurídico-social. No tocante ao tipo genérico de pesquisa, foi escolhido 

o tipo jurídico-projetivo. O raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente 

dialético e quanto ao gênero de pesquisa, foi adotada a pesquisa teórica. 
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2. PERFIL HISTÓRICO E JURÍDICO DA EDUCAÇÃO 

 

Em primeiro plano, é necessário evidenciar que o pleno desenvolvimento do ser 

humano é objetivado pelo direito à educação de qualidade, garantido por lei. Entre elas, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal, cujo Art. 205 prevê: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL,1988). O direito a educação 

se torna ainda mais necessário em cenário de pandemia instaurado pelo vírus da covid-19, que 

alterou diversas relações da sociedade como as de ensino, que tiveram seu ambiente alterado 

para o modelo de ensino virtual. 

Em conformidade, os direitos a educação de qualidade além de serem garantidos nas 

legislações citadas, se revela também na Lei de Diretrizes e Base da Educação. Bem como, 

assegurando no Art. 205 da Carta Magma do Brasil, os direitos à educação são previstos na Lei 

de Diretrizes e Base da Educação, e não somente são garantidos mas é necessário que esses se 

manifestem com qualidade.  Como se pode ver, em diversos artigos na Lei, sendo em 10 

diferentes artigos1 que denotam a necessidade de qualidade nos mais diferentes âmbitos da 

educação no país, tanto um padrão de qualidade no ensino, quanto ações realizadas com 

qualidade para a promoção desse. 

Em seguida, é indispensável pontuar de que forma o sistema socioeducativo se pautou 

no Brasil. Nessa perspectiva, conforme aponta Anísio Teixeira no livro “Educação é um 

Direito”, o cenário da educação no Brasil ocorreu de maneira extremamente exclusiva, e sua 

aplicação de maneira geral se deu através de um lento processo. Inicialmente, no Brasil Colônia, 

o ensino era ofertado de maneira dominante ao clero, posteriormente alguns focos de ensino 

foram distribuídos no território nacional com a intenção da formação acadêmica em prol das 

instâncias e interesses do Estado. Tal cenário foi mantido durante um longo período, até o 

momento do Brasil Império. Nesse tempo, a educação se expandiu, porém não ao ponto de 

tornar-se universal e de qualidade. (TEIXEIRA, 2009, p. 90-91).  

Segundo Teixeira, somente na República ocorreu a democratização do sistema 

socioeducativo. Neste período ocorre os primeiros esforços relevantes no sentido de 

                                                           
1 Lei de Diretrizes e Base da Educação (LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996) Art.3°; Art. 4°; Art. 

7°; Art. 9°; Art.47°; Art. 70°; Art. 71°, Art. 74°; Art. 75°. 
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universalizar a educação no Brasil.  É necessário salientar que, o início da democratização da 

escola primária, em prol da educação universal, se deu por esforços e pressão do povo e não 

pela vontade do Estado. Ademais, sobre a organização do ensino no país, essa seguia o padrão 

europeu de um sistema dual, ou seja, a diferenciação do ensino para a elite e para o povo. 

(TEIXEIRA, 2009, p. 92). 

 

3. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO E A DESVALORIZAÇÃO DA MESMA  

 

Outro ponto a ser abordado, é da fundamental importância da educação e como essa 

colabora na formação do indivíduo e consequentemente no crescimento da sociedade. No livro 

“Pedagogia do Oprimido”, escrito por Paulo Freire, apresenta-se a capacidade de transformação 

que a educação possui, “Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas 

transformam o mundo” (1996, p. 87). Ademais, é necessário que essa ocorra de maneira efetiva 

não somente como Freire aborda acerca da educação bancária, quando o professor transmite o 

conhecimento e quer que o aluno devolva a ele o mesmo que recebeu, como se fosse uma 

transação bancária: 

 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, 

em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os 

recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 

docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. Desta maneira, a educação se 

torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o 

depositante.  (FREIRE, 1996, p. 37).  

 

Como visto, a educação é uma relação transformadora. Entretanto, para que essa 

relação alcance esse preceito, a simples relação de troca não é suficiente. Para que essa relação 

entre docente e discente ocorra de maneira a efetivar o aprendizado, são necessários 

investimentos e esforços para garantir um ambiente adequado, promovendo o aprendizado e 

consequentemente o pleno desenvolvimento do indivíduo e posteriormente o da nação. 

Contudo, motivado pela desvalorização do ensino e da educação no país, isso não é promovido 

de maneira universal, mesmo sendo assegurada por lei. 

Além disso, devido à ausência de importância da educação, somado ao citado processo 

de formação do sistema socioeducativo do Brasil, gera à sociedade brasileira um atraso no 

desenvolvimento nacional e humano que corrobora para a desinformação e enormes 

divergências socioeconômicas no país, como mostra Anísio Teixeira: 
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Por nenhuma outra instituição manifesta um país melhor o caráter nacional. Como um 

sistema até hoje transplantado – e mal transplantado -, enxertado de elementos 

anacrônicos, o sistema escolar brasileiro representa talvez, o caso mais profundo de 

desajustamento entre a nação real, em marcha para a posse de si mesma, a as suas 

instituições escolares, herdadas de um período de mimetismo e imitação social sem 

autonomia nem autenticidade. (TEIXEIRA, 2009, p. 89) 

 

 Entende-se estar evidente que se a educação fosse realmente notada como o 

caráter da nação, maneira pela qual Teixeira caracteriza a educação, o desenvolvimento 

nacional no que tange a área humana, tecnológica e social, seria alcançado de forma a mudar 

todo o contexto do país. Tudo isso permitiria um efetivo crescimento humano. Não obstante, 

tal fato não se observa, uma vez que a educação tem se tornado desigual no contexto pandêmico, 

justificado na diferença de oportunidades do ensino entre as escolas privadas e públicas. 

 

4. ELITISMO EDUCACIONAL E A DESIGUALDADE 

 

A teoria da educação transformadora do indivíduo tem em Anísio Spínola Teixeira um 

dos seus grandes expoentes. Ele é considerado brilhante jurista, intelectual, educador brasileiro 

e grande nome na história da educação no Brasil. A questão do direito `educação de qualidade 

encontra eco em Teixeira. Este, em sua obra “Educação é um direito” discorre acerca das bases 

da educação comum no limiar de uma nova era do sistema de educação. Para Teixeira, “tudo 

isso vem se processando por acidente, num deixar correr que bem revela estado de confusão do 

País com relação à sua conjuntura educacional.” (TEIXEIRA, 2009, p. 95). 

Em seu pensamento, Teixeira defende que a educação no Brasil, por ter se formado de 

maneira elitista e exclusivista, colaborou para uma confusão educacional e toda a formação 

educacional se deu após tal ocorrido. Dessa forma, pode se concluir que isso promove toda a 

conjuntura atual de desigualdade no desenvolvimento humano, acesso à tecnologia e acesso aos 

direitos, fundamenta por uma ausência de um sistema socioeducativo efetivo. 

Pode se afirmar que Anísio Teixeira, no período da escrita do livro citado acima, em 

1996, antecipou que a construção educacional no país tendia a desigualdade, e esta vem se 

acentuando no período de pandemia. Já que o país encontra de maneira contundente dificuldade 

para se organizar no contexto educacional. Com isso, não tem sido capaz de assegurar o direito 

à educação de qualidade no contexto de pandemia. Entende-se que este poderia ser alcançado 

com investimentos em tecnologia e desenvolvimento humano de modo a possibilitar um direito 

à educação aliado ao direito digital requerido pelo ensino virtual. 

 

166



 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Buscou-se, a partir do presente trabalho analisar a questão educacional do Brasil e o 

direito ao ensino, e de que forma esse tem se mostrado desigual especialmente em cenário de 

pandemia. Visto que, a educação se enquadra como um direito social e fundamental, enquanto 

mecanismo de humanização e auxílio. Sabe-se que o Brasil se enquadra entre os índices mais 

ineficientes no tocante a qualidade de ensino, resultado de uma longa estrutura de desigualdade 

social, concentração de renda e desvalorização dos meios educacionais e científicos. Tais 

ambientes urgem, portanto, do cumprimento da legislação, da valorização do ensino. 

Percebe-se que, motivado por um quadro de elitização da educação no Brasil, devido 

a sua construção histórica, é notada um preocupante quadro de desigualdade. Mas visto que a 

educação possui a capacidade de transforma o indivíduo, e esse por sua vez mudar contextos, 

se faz necessário a promoção da valorização do sistema educativo, aliado ao cumprimento das 

leis em prol do direito à educação de qualidade, visto que isso é fundamentado em lei, mas se 

faz necessário que isso seja colocado em prática.  

Perante o referido, aponta-se que o sistema socioeducativo se enquadra entre as 

melhores soluções para a promoção do desenvolvimento da nação, desde que esse seja um 

aparato educacional de qualidade, de modo a possibilitar a dissolução de vertentes sociais que 

contrariam a formação completa da nação. Porém, a educação como direito fundamental, no 

que tange o cumprimento das mais diversas legislações e direitos, deve ser assegurada na prática 

e a conjuntura educativa deve ser valorizada. Dessa forma, conclui-se que o desenvolvimento 

da nação e a igualdade do sistema socioeducativo será garantido. 
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