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RESUMO

O tema da pesquisa em questão tem por objetivo a observação do impacto das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 
IDH) sobre políticas públicas educacionais nos países membros do SIDH (Sistema Interamericano de Direitos Humanos). Tal análise partiu teve 
como ponto de partida estudos recentes sobre o institutodo compliance, que permite entender a conformidade entre uma decisão internacional 
e as medidas tomadas pelos Estados. A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste estudo foi, predominantemente, a de estudo de 
caso, contudo, entendeu-se ainda pela necessidade de complementação com o método de análise de arquivo. A escolha metodológica deu-se em 
virtude da questão principal que norteia a presente pesquisa, qual seja, uma sentença proferida por um órgão jurisdicional internacional pode 
interferir ou modificar o curso da agenda pública interna de um Estado, no que tange as políticas públicas de educação? Na tentativa de 
responder esse questionamento, definiram-se como objetivos do estudo a análise dos processos em que houve prolação de sentenças com 
medidas de reparações educacionais e a identificação das medidas de reparação adotadas pela Corte IDH que geraram impactos sobre as políticas 
públicas dos países analisados. Como primeira etapa da pesquisa, foram analisadas 65 sentenças proferidas pela Corte entre janeiro de 2010 e 
agosto de 2018. Nelas, dentre as diferentes medidas de reparação implementadas pelo tribunal, observou-se a predominância de medidas de 
caráter repressivo, com vistas à reparação moral e material das vítimas, referindo-se, sobretudo, à garantia de direitos que formam o devido 
processo legal pelos tribunais e instituições internas dos Estados. No que tange às medidas de viés educacional, estas decisões tiveram como foco 
de reparação: ações para formação em Direitos Humanos de membros de Forças Armadas pela implementação de programas e cursos 
permanentes obrigatórios; construção de centros comunitários nas Comunidades Indígenas para o desenvolvimento de atividades educativas em 
Direitos Humanos e direitos das mulheres; treinamento para operadores da justiça e oferecimento de programa de educação em Direitos 
Humanos para funcionários públicos membros das Forças Armadas e Policia Nacional; incorporação, no Currículo Nacional de Educação, em todos 
os níveis, de disciplinas e programa de educação cujo conteúdo reflita a natureza pluricultural e o multilinguíssimo da sociedade, promovendo o 
respeito pela diversidade. Em vista do questionamento principal do projeto, que gira em torno da questão, uma sentença proferida por um órgão 
jurisdicional internacional pode interferir ou modificar o curso da agenda pública interna de um Estado, no que tange as políticas públicas de 
educação? Pode-se verificar que as sentenças da corte IDH tem alto poder de interferir nas ações do Estado quando se refere a medidas de 
reparação por ações causadas pelo mesmo ou sob supervisão do mesmo, sendo assim, as sentenças proferidas pela mesma tem grande 
importância na modificação da agenda publica do Estado, quando esse se refere às políticas públicas. Em vista do questionamento principal do 
projeto, pode-se verificar que as sentenças da Corte tem muito potencial para impactar nas ações do Estado quando se refere a medidas de 
reparação por ações causadas direta ou indiretamente pelos entes estatais, seja por ação, seja por omissão. Sendo assim, suas sentenças 
impactam na definição das agendas públicas nacionais, sobretudo, no que se refere à adoção e modificação de programas de ação governamental 
visando coordenar os meios à disposição do Estado e às atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados.
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