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Resumo 
O presente resumo aborda o caso da Escola Estadual         
Francisco Pires Machado, a qual teve seu nome        
envolvido na Operação Quadro Negro, operação      
anticorrupção desenvolvida no Estado do Paraná.      
Esta comunicação tem como objetivo identificar a       
relação entre o desvio de recursos destinados à        
escola e a denegação do direito à educação,        
conforme previsto no artigo 26.2 da Declaração       
Universal dos Direitos Humanos, doravante DUDH. 

Introdução  
A educação, direito previsto no art. 26 da DUDH, é o           
mais eficiente meio de crescimento pessoal e garante        
o desenvolvimento econômico e social (UNESCO      
2015). Assim, o presente estudo buscou compreender       
a educação como um Direito Humano e o padrão         
mínimo de qualidade adotado pelo Brasil, para então        
analisar a realidade da escola objeto deste estudo        
diante dos desvios de verbas destinadas à construção        
do novo prédio da mesma e seu impacto sobre a          
qualidade do ensino fornecido pela instituição. 

Material e Métodos 
Esta pesquisa tem essência qualitativa e o método        
utilizado foi o dedutivo. Empregou-se a pesquisa       
bibliográfica em obras e artigos que tratam do direito à          
educação como um direito fundamental e humano, das        
relações no processo de aprendizagem e da corrupção,        
estudos realizados por ONG’s, bem como leis e        
relatórios fornecidos pelo governo brasileiro, além dos       
dados disponibilizados pelo MPPR acerca da Operação       
Quadro Negro. 

Resultados e Discussão 
A DUDH, bem como outros instrumentos      
internacionais, protege o direito à Educação. No       
âmbito nacional tanto a Constituição Federal como as        
leis infraconstitucionais garantiram o direito em tela.       
Deu-se ênfase, neste estudo, ao art. 4º, IX, da Lei de           
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. O termo        
“qualidade” representa um conceito polissêmico, mas,      
em território nacional, aceitou-se a definição política       
do mesmo, ou seja, a qualidade deve ser tal que gere           
sujeitos de direitos, inclusão e a consolidação do        
Estado Democrático de Direito. 
Em 2010, por meio do parecer nº8/2010, pautou-se a         
qualidade do ensino em três indicadores: na       
qualificação e valorização dos profissionais da      

educação, em investimentos para melhor     
estruturação da escola e na gestão organizada e        
democrática (CNE/CEB, 2010). Contudo, o parecer      
nunca foi homologado pelo MEC.  
É irrealista falar em qualidade da educação sem falar         
sobre os investimentos necessário para obtê-la.      
Nesse sentido, em 2013 a Escola Estadual Francisco        
Pires Machado teve aprovada a liberação de verba        
para construção do seu novo prédio escolar para que         
este atendesse as demandas da comunidade, e       
assim se aproximar do previsto no parecer       
supracitado, o que não ocorria por meio do prédio         
antigo. No entanto, a obra ficou parada por quase         
seis anos devido aos atos de corrupção, hoje alvos da          
Operação Quadro Negro (MPPR, 2018), e só foi        
retomada em abril de 2020.  

Conclusão ou Conclusões 
Concluiu-se que existe no ordenamento jurídico      
brasileiro uma lacuna em matéria de educação de        
qualidade e que a corrupção é um meio violador do          
Direito Humano à Educação na medida em que os atos          
de corrupção impedem que as verbas necessárias ao        
ensino cheguem ao seu destinatário final, o aluno,        
impossibilitando, assim, a melhora na qualidade do       
ensino e, consequentemente, a aplicação do direito à        
uma Educação de qualidade, nos termos do art. 26.2         
da DUDH.  
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