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Vi educação é ponto em que decidimos se amamos o 

mundo bastante para assumimos a responsabilidade por 

ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável 

não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. 

A educação é também, onde decidimos se amamos 

nossas crianças o bastante para não expulsá-las de 

nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e 

tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de 

empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, 

preparando-as em vez disso com antecedencia para a 

tarefa de renovar um mundo comum. " 

Hannah Arendt, em A condição humana. 



RESUMO 

A educação envolve todas as relações do indivíduo, sejam elas no âmbito individual, 

social ou civil, o que somente vem a demonstrar a sua magnitude e importância 

para se atingir uma sociedade justa e harmbnica. O presente estudo aborda a 

educação como direito fundamental e como meio efetivo de promover o pleno 

exercício da cidadania. Para tanto, faz-se uma breve análise da evolução histórica 

dos direitos fundamentais em suas três gerações e dos documentos resultantes de 

cada uma delas, direcionando-se o olhar para o que estes documentos 

prescreveram no tocante à educação, até culminar no reconhecimento do direito 

fundamental à educação, assim previsto expressamente pela Constituição de 1988. 

A concretização do direito a educação, por meio da garantia de sua gratuidade e 

acesso é condição essencial para que a cidadania possa ser exercida e alcançada 

por todos indiscriminadamente. O direito à educação, como direito fundamental 

público subjetivo reconhecido expressamente no artigo 208 da Carta Maior, encontra 

na via judicial garantia e meio para sua a efetivação. 

Palavras-chave: Direito à educação. Cidadania. Direito público subjetivo. Direitos 

fundamentais. 



ABSTRACT 

Education involves all the relations of the person: individual, social or civil, which only 

comes to prove its magnitude and importante for achieving a just and harmonious 

society. This research its about education as a basic right and effective means of 

promoting the full exercise of citizenship. Therefore, it is a brief analysis of the 

historical evolution of fundamental rights in their three dimensions and the outcome 

documents of each of them, directing them to look for what they have prescribed in 

terms of education, culminating in the recognition of the fundamental education, thus 

expressly provided by the 1988 Constitution. Achieving the right to education, 

through the guarantee of its gratuity and access is essential condition, that citizens 

can and attained it indiscriminately. The right to education as a fundamental 

subjective public right explicity recognized in Article 208 of the Charter of Staff, find 

on the judicial way guarantee and mean to its realization. 

Key-words: Right to education. Citizenship. Subjective public right. Fundamental 
rights. 
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O objetivo deste estudo é contribuir para o entendimento dos principais 

aspectos que envolvem o direito à educação e o seu preparo para o exercício da 

plena cidadania. Conquanto o direito a educação possua várias vertentes pelas 

quais possa ser analisada, neste trabalho o enfoque se dá a educação no que tange 

a educação fundamental, sua obrigatoriedade, gratuidade e acesso. 

A análise da matéria foi feita à luz dos direitos fundamentais, mormente no 

que concerne aos direitos sociais, os direitos de segunda dimensáo. 

Para um entendimento do direito a educação, como um direito fundamental 

social, se fez necessário inicialmente no primeiro capitulo uma abordagem acerca 

das terminologias utilizadas pela doutrina, dentre as quais, especificamente direitos 

do homem, direitos humanos e direitos fundamentais, optando-se pela terminologia 

direitos fundamentais à ser utilizada no decorrer do estudo. 

Também no primeiro capitulo se procurou estudar a evolução histórica dos 

direitos fundamentais, as lutas para que essa evolução acontecesse, a evolução do 

direito de cidadania, bem como se abordou o conteúdo dos principais documentos 

resultantes desse processo evolutivo se focando sempre, quando da análise desses 

documentos, os aspectos referentes ao direito à educaçao. Nesse capítulo, foram 

estudadas as três dimensões dos direitos fundamentais, os direitos de liberdade, de 

igualdade e fraternidade, mostrando que o direito a educação como direito social 

também pode ser observado no âmbito dos direitos de terceira geração, por meio da 

educação ambiental. 

O primeiro capítulo se encerra com a abordagem dos direitos fundamentais 

na Constituição de 1988, que traz a dignidade da pessoa humana como um de seus 

princípios fundamentais e que de maneira inovadora consagra a educação como 

direito fundamental social, reconhecendo expressamente ser esta também um direito 

público subjetivo, portanto podendo ser exigida judicialmente. 

Uma análise acerca da evoluçao do direito h educaçao na legislaçao 
constitucional do direito pátrio 6 uma das abordagens do segundo capitulo, que tem 



como ápice a consagração do direito fundamental à educação na Constituição de 

1988, sendo feito um estudo sobre o dever do Estado e da família na promoção do 

referido direito, bem como se analisa a sua gratuidade e acesso. Os aspectos 

quanto ao objetivo da educação em preparar o indivíduo para a cidadania foram 

analisados no capítulo seguinte. 

A efetivação do direito à educação foi o assunto tratado no último capitulo, 

onde se procurou demonstrar a importância da classificação expressa da educação 

como direito social público subjetivo dada pelo legislador constituinte na Carta de 

1988, que se traduz em poder ver sanado pela via judicial o direito assegurado, 

quando este não for devidamente cumprido pelo ente estatal em razão de uma ação 

ou omissão. 

Quanto a metodologia utilizada, buscou-se uma compilação de conceitos 

teóricos que por meio da associação pragmática destes e da legislação 

constitucional e infraconstitucional, convergem para uma análise detalhada do 

assunto tratado. 

Saliente-se por derradeiro, que não se fez uso nesse trabalho, do novo 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em razão das prerrogativas temporais 

conferidas no parágrafo único do artigo 2O, do Decreto no 6.583, de 29 de Setembro 

de 2008. 



1. DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Imprescindível ao iniciar este tópico, esboçar uma definição da expressão 

direitos fundamentais, sem contudo, se almejar chegar a um conceito definitivo, 

tampouco esgotar a discussão sobre o tema. 

1 . I .  Direitos do homem, direitos humanos, direitos fundamentais. 

comum a utilização pela doutrina das expressões direitos do homem, 

direitos humanos e direitos fundamentais dando às três o mesmo significado. Para 

uma melhor compreensão e justificativa da expressão escolhida para utilização 

deste trabalho, faz-se uma análise sucinta sobre o significado de cada uma delas. 

No que concerne aos direitos do homem, estes referem-se a valores ligados à 

dignidade humana e a limitação do poder, que ainda não foram positivados, "não 

seriam propriamente direitos, mas algo que surge antes deles e como fundamento 

deles",' guardando o seu conteúdo estreita relação com o direito natural. 

Distinguem-se dos direitos fundamentais, no tocante a positivação ou seja, estes são 

os direitos do homem, quando jB reconhecidos e positivados. Essa posição é 

defendida por Canotilho que ao diferenciar direitos do homem e direitos 

fundamentais aduz que a expressão 

Direitos do homem e direitos fundamentais são frequentemente 
utilizadas como sindnimas. Segundo sua origem e significado 
poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem são 
direitos válidos para todos os povos e em todos tempos (dimensão 
jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos do 
homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio- 
temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria 
natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e 
universal; os direitos fundamentais seriam os direitos objectivamente 
vigentes numa ordem jurídica ~oncreta.~ 

' MARMELSTElN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. Sáo Paulo: Atlas, 2009, 

p. 26. 

* CANOTILHO, Jos( Joaquim Gomes. Direito Con~tituCional e teoria da constituição. 

7.ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 393. 



Direitos do homem seriam portanto, aqueles ligados diretamente à dignidade 

humana, são os valores éticos-pollticos que para serem alcançados passaram por 

um processo de muitas lutas. 

Não raras as vezes, as expressões direitos humanos e direitos fundamentais 

também são utilizadas como expressões sindnimas, todavia embora tais direitos 

tenham pontos em comum e que "na0 há dúvidas de que os direitos fundamentais, 

de certa forma, são também sempre direitos humanos, no sentido que seu titular 

será o ser humano, ainda que representados por entes coletivos (grupos, povos, 

nações, Estado)l13 , não se pode olvidar que possuem peculiaridades próprias que as 

tornam distintas. 

Analisada sob o critério do plano de positivação, a expressão "direitos 

fundamentais" se aplica para aqueles direitos positivados no âmbito do direito 

constitucional positivo de determinado Estado, e por sua vez a expressão "direitos 

humanos" diz respeito aos documentos de direito positivados no âmbito 

internacional, em razão de se reconhecer nestes o ser humano como tal, 

independentemente de sua vinculação com determinada ordem constit~cional.~ 

Paulo Bonavides ao diferenciar as expressões direitos humanos e direitos 

fundamentais, esclarece que a primeira costuma ser empregada com mais 

frequência por autores anglo-americanos e latinos e a segunda é mais utilizada 

pelos autores influenciados pelo direito alemão.' 

Ao fazer a diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais, 

Fabio Konder Comparato compactua com a definição dada pela doutrina alemã e no 

seu entendimento, direitos humanos ou direitos do homem "trata-se de algo que é 

inerente a própria condição humana sem ligação com particularidades determinadas 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed.rev.,atual. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do advogado, 2010, p, 29. 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva ~~nst i tuci~nal .  10. ed.rev. ,atual. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do advogado, 2010, p, 29. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito con~titucionaI.16~ ed. atual. Sao Paulo: Malheiros, 

2003, p, 560. 



de indivíduos ou grupos" e no tocante a direitos fundamentais entende o referido 

autor que, estes são os direitos humanos positivados, reconhecidos pelas 

autoridades detentoras do poder em editar normas, seja no âmbito interno, quanto 

no âmbito internacional.' 

A Constituição vigente faz uso de diversos termos quando se refere a direitos 

fundamentais, como por exemplo no art .4'., inc. 11 no qual utiliza a expressa0 

direitos humanos bem como no art. 5'., inc. UO(I cita a expressãio direitos e 

liberdades constitucionais e ainda, no art. 60 § 4' que menciona direitos e garantias 

individuais, todavia analisando-se o conteúdo semântico das express6es adotadas 

pelo sistema constitucional pátrio, conclui-se que a expressão direitos fundamentais, 

pela sua amplitude, abarca todas as demais expressdes, considerando que seus 

conteúdos valorativos são os mesmos, razão pela qual essa será a terminologia 

que se utilizará neste estudo, com respaldo no entendimento de Ingo Wolfgag Sarlet 

que aduz 

[...I a análise dogmático-jurídica dos direitos fundamentais à luz do 
direito constitucional positivo, há que levar em conta a sintonia desta 
opçáo (direitos fundamentais) com a terminologia (neste particular 
inovadora) utilizada pela nossa Constituição, que, na epigrafe do 
Titulo II, se refere aos "Direitos e Garantias Fundamentaisn, 
consignando-se aqui o fato de que este termo - de cunho genérico - 
abrange todas as demais especies ou categorias de direitos 
fundamentais, nomeadamente os direitos e deveres individuais e 
coletivos (Capitulo I), os direitos sociais (Capítulo II), a nacionalidade 
(Capítulo III), os direitos políticos (Capítulo IV) e o regramento dos 
partidos políticos (Capítulo 

A posição de Jorge Miranda sobre a expressão direitos fundamentais 

também está alicerçada no argumento de que esta já se encontra sedimentada pela 

sua utilização nas Constituições de diversos países, tendo sua gênese na 

Constituição de Weimar 

Se bem que já empregada no século XIX, a locução 'direitos 
fundamentais1 remonta principalmente à Constituição de Weimar e 
tende agora a generalizar-se. Usam-na entre tantas, Constituições 

' COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. rev. 

atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 57. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficlcia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constituci~na~. 10. ed.rev.,atual. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do advogado, 2010, P. 28. 



como a alemã (arts. 1.O e segs.), a moçambicana (arts. 26.O e segs.), 
a angolana (arts. 17.' e segs.), a espanhola (arts. 10.' e segs.) ou 
búlgara (arts. 25.O e segs.) - assim como a portuguesa (arts. 12.O e 
segs.). Explicam este fenómeno o ultrapassar da concepção 
oitocentista dos direitos e liberdades individuais e, sobretudo, o 
enlace entre direitos e Constituição. Porque constantes da Lei 
Fundamental, são os direitos fundamentais aqueles direitos que 
assumem também a especifica função que a Constituição vem 
adquirindo na Europa e no resto do mundo, ao longo dos últimos 
cinquenta anos - em resultado de preceitos expressos, do papel 
proveniente da justiça constitucional e de uma crescente conscigncia 
difundida na comunidade jurídica. Se a Constituição 6 o fundamento 
da ordem jurídica, o fundamento de validade de todos os actos do 
Estado (como diz o art. 3.' da Constituição portuguesa), direitos 
fundamentais são os direitos que, por isso mesmo, se impõem a 
todas as entidades públicas e privadas (conforme, por seu lado, 
afirma o art. 18.O) e que incorporam os valores básicos da 
sociedade.' 

A lição do referido autor, vem solidificar ainda mais a propriedade para 

aplicação da terminologia direitos fundamentais, porquanto estes direitos estejam 

positivados, pois eles "nascem e se desenvolvem com as Constituições nas quais 

foram reconhecidos e  assegurado^",^ são portanto o cerne dos direitos positivados 

constitucionalmente visando "níveis satisfatórios de vida às pessoas".10 

Em uma síntese bastante didática, George Marmelstein ao diferenciar 

direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais explica que os 

primeiros são valores ligados a dignidade humana que ainda não foram positivados, 

ao passo que no caso dos direitos humanos os valores ligados a dignidade humana 

estão positivados nos tratados internacionais e quanto aos direitos fundamentais 

estes valores bem como a limitação do poder estão positivados no ambito do direito 

' MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo IV Direitos Fundamentais, 3.a 

ed. rev. e actual. Coimbra: Coimbra Ed., 2000, p. 51-52. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucionai. 10. ed.rev.,atual. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do advogado, 2010, p.35. 

'O MELO, Adriana Zawada. Direitos humanos fundamentais e o Estado de Direito Social. /n 

Revista Mestrado em Direito, ano 7, n.2, Osasco: EDIFIEO, jul./dez. 2007, p.74. 71-86. 



interno geralmente por meio das Consti t~ições.~~ Também nesse sentido é a liçao de 

Fabio Konder Comparato 

Reconhece-se, hoje, em toda parte, que a vigência dos direitos 
humanos independe de sua declaraç%o em constituiçóes, lei e 
tratados internacionais, exatamente porque se está diante de 
exigências de respeito à dignidade humana, exercidas contra todos 
os poderes estabelecidos, oficiais ou não. A doutrina jurídica 
contemporânea, [...I distingue os direitos humanos dos direitos 
fundamentais, na medida em que estes Últimos são justamente os 
direitos humanos consagrados pelo Estado mediante normas 
escritas.'* 

Entretanto, não se de entender como direitos fundamentais tão somente 

aqueles positivados nas Constituições, pois estes direitos visam o respeito à 

dignidade humana, e essa exigência de respeito é imposta à todos os poderes 

estabelecidos, oficiais ou não.13 

Feitas as considerações acerca das conceituações entre direitos do homem, 

direitos humanos e direitos fundamentais, e como já dito nCío esgotando o tema dada 

a ausência de um consenso na doutrina quanto a terminologia,14 passa-se agora à 

um escorço histórico sobre a evolução dos direitos fundamentais tendo em vista que 

estes, tal qual encontram-se hoje positivados, nada mais são do que o fruto de 

muitas lutas no decorrer dos séculos, pois "[ ...I os direitos não nascem todos de uma 

l1 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. SBo Paulo: Atlas, 

2009, p. 27. 

COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. rev. 

atuai. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 224.. 

l3 Jorge Marmelstein alerta que não se pode defender uma noção meramente formal de 

direitos fundamentais, no sentido de que somente e fundamental o direito que esteja 

expressamente previsto no texto da Constituição, pois não se deve confundir norma 

positivada com norma escrita, tendo em vista que jd existem diversos direitos fundamentais 

positivados de forma implícita, não escrita, que decorrem do sistema constitucional como um 

todo, por força do at.!jO, § 2O, da Constituiçgo de 1988. MARMELSTEIN, George. Curso de 

direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 24 . 
l4 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficbcia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev.,atual. e ampl. porto 

Alegre: Livraria do advogado, 2010, p. 27. 



vez",15 mas caminharam gradativamente até culminarem nos direitos fundamentais 

nos moldes atuais. A esse respeito, Antonio Carlos de Campos Pedroso afirma que 

esse processo consiste em "transformar as exigências éticas em direitos 

fundamentais, acrescentando aquelas a categoria da juridicidade" e conclui dizendo 

que a "configuração dos direitos e deveres fundamentais se realiza pelo processo de 

positivação, como trânsito, dos direitos humanos, eticamente definidos, aos direitos 

fundamentais, juridicamente tipificados"." portanto, focando essa fase de 

positivação dos referidos direitos que se passa agora a abordá-los. 

1.2 Gerações dos direitos fundamentais 

Os direitos fundamentais como bem se sabe, evoluíram e continuam 

evoluindo no decorrer dos tempos e os valores éticos e morais que são a base 

desses direitos, da mesma forma evoluem no compasso do progresso da 

humanidade. Na concepção de Norberto Bobbio os direitos se desenvolveram em 

três fases. Segundo ele, por primeiro afirmaram-se os direitos de liberdade, que são 

aqueles que tendem a limitar o poder do Estado e a reservar ao indivíduo ou para 

grupos particulares um campo de liberdade em relação a ele. Em um segundo 

momento, os direitos políticos é que foram conquistados e tiveram como 

conseqüência a participação cada vez maior dos membros de uma comunidade no 

poder político, as assim chamadas liberdade no Estado e por derradeiro, num 

terceiro momento os direitos sociais foram proclamados, esses expressando novos 

valores como os de bem estar e os da igualdade não apenas formal mas as 

liberdades por meio ou através do Estado." 

sob o ponto de vista temporal com o fim de estabelecer um caráter evolutivo 

e cronológico e considerando os processos de lutas pelos quais passaram, os 

direitos fundamentais são classificados em gerações ou dimensões, não devendo 

l5 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. trad.de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992, p. 6. 

'' PEDROSO, Antonio Carlos de Campos. A justificação dos direitos fundamentais. In 

Revista Mestrado em Direito. Ano 7. n.l., Osasco: EDIFIEO, 2007, p. 67. 

l7 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. trad. de Cafl0~ Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992, p. 33. 



entretanto essa classificação ser entendida como superação ou hierarquia entre 

elas, pois o progresso e reconhecimento dos referidos direitos têm um carater 

cumulativo e complementam-se18, mas sim como afirmação de sua evoluçáo 

histórica, como bem leciona Jairo Shafer, ao dizer que a concepção geracional 

dos direitos fundamentais 

[...I utiliza a evolução histórica, enquanto elemento essencial à 
própria caracterização e individualização dos direitos fundamentais, 
considerando-se a progressiva afirmação da respectiva juridicidade, 
partindo-se do modelo inicial (consenso sobre a limitação do poder) 
até o modelo atual (pluralismo democrático com efetiva interligação 
responsável entre Estado e cidadão).'' 

Justamente em virtude dos valores dos direitos fundamentais não serem 

estanques, e por isso estarem sujeitos a saltos evolutivos e históricos que 

acompanham a evolução da própria sociedade, se faz necessário uma analise dessa 

evolução por meio de um estudo global sobre as características de cada uma das 

suas gerações, cuja teoria denominada "teoria das gerações dos direitos" foi 

desenvolvida por Karel Vasak, inspirado na pelo lema da Revolução Francesa e que 

assim as classificou 

l8 Para Ingo Sarlet, o termo dimensões é mais apropriado por fazer parte da doutrina 

moderna, segundo ele "[ ...I o uso da expressão "geraçõesn pode ensejar a falsa impressão 

da substituição gradativa de uma geração por outra[...]. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia 

dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 

constitucional. 10. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2010, p. 45. 

Ainda à esse respeito as palavras de Willis Santiago Guerra Filho: "Que ao invés de 

"gerações" 6 melhor se falar em "dimensões de direitos fundamentais", nesse contexto, não 

se justifica apenas pelo preciosismo de que as gerações anteriores não desaparecem com o 

surgimento das mais novas. Mais importante é que 0s direitos "gestados" em uma geração, 

quando aparecem em uma ordem jurídica que já traz direitos da geração sucessiva, 

assumem uma outra dimensão, pois OS direitos de geração mais recente tornam-se um 

pressuposto para entendê-los de forma mais adequada - e, consequentemente, também 

para melhor realiza-los. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e 

direitos fundamentais. 3.ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2003, p. 39. 

'' SHAFER, Jairo. ClassificaçBo dos direitos fundamentais: do sistema geraciona1 ao 

sistema unitdrio - uma proposta de compreensão. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2005, 

p. 12. 



a) a primeira geração dos direitos seria a dos direitos civis e políticos, 
fundamentados na liberdade (liberté), que tiveram origem com as 
revoluções burguesas; 
b) a segunda geração, por sua vez, seria a dos direitos econômicos, 
sociais e culturais, baseados na igualdade (egalite), impulsionada 
pela Revolução Industrial e pelos problemas sociais por ela 
causados; 
c) por fim, a última geração seria a dos direitos de solidariedade, em 
especial o direito ao desenvolvimento, a paz e ao meio ambiente, 
coroando a tríade com a fraternidade (fraternitd), que ganhou força 
após a Segunda Guerra Mundial, especialmente após a Declaraçso 
Universal dos Direitos Humanos, de 1948.~' 

A teoria de Karel Vazak consolidou-se, havendo entretanto quem discorde 

da utilização do termo gerações, e prefira falar em dimensões como já explicado. 

Com base nela passa-se agora nesta etapa desse estudo, à um escorço da 

evolução dos direitos fundamentais, com seus avanços e percalços enfrentados pelo 

caminho, que sobretudo nos revela a grande capacidade destes em incorporar 

desafios. 

1.2.1 Direitos fundamentais de primeira geração 

Os direitos fundamentais de primeira geração, têm por característica a 

afirmação dos direitos do individuo frente ao Estado, traduzindo-se como faculdades 

ou atributos da pessoa e estampam a subjetividade como seu traço mais 

caracterí~tico.~' 

Referidos direitos, encontram suas raizes principalmente na influência da 

doutrina iluminista do XVIII, conhecido como " S ~ C U ~ O  das luzes". A doutrina 

iluminista pregava que a finalidade primordial do Estado consistia na afirmaçao da 

liberdade do indivíduo e era defendida por pensadores como Hobbes, Locke, 

Rosseau e Kant. Esse movimento intelectual que enaitecia a razão e a cigncia como 

ferramentas para conhecer a verdade, permitiu que a liberdade manifestação do 

20 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2009, p. 40. 

21 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito con~titucional.16~ ed. atual. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 563. 



pensamento fosse reconhecida como um valor essencial para o desenvolvimento 

das idéias e para o progresso da h ~ m a n i d a d e . ~ ~  

É no século XVIII que a idéia de felicidade nasce como uma meta a ser 

alcançada de maneira coletiva, e a educação era uma dos meios para isso. Segundo 

leciona Nilo Odalia 

"O homem s6 pode pensar na felicidade como um projeto da 
sociedade, isto é, como uma possibilidade para todos que nela 
vivem, quando criou os meios de fazer com que a educação, a 
produçáo de alimentos, a fabricaçáo das coisas de que precisava- 
tecidos, roupas, máquinas etc. - aumentassem a tal nível que 
deixassem de ser um privilégio de poucos, para ser uma 
possibilidade de todos.23 

Esses direitos de primeira geração, que estão enraizados nas revoluções 

políticas do final do século XVIII, são marcos do inicio da positivação das 

reivindicações burguesas nas primeiras Constituições escritas do mundo ocidental.24 

Nesse sentido também assevera George Marmelstein 

Nesse contexto, pode-se dizer tranquilamente que não havia direitos 
fundamentais na Antiguidade, nem na Idade Média, nem durante o 
absolutismo, pois a noção de Estado de Direito ainda não estava 
consolidada. Não era possível, naqueles períodos, exigir do 
governante o cumprimento das normas que ele mesmo editava. 
Somente há sentido em falar em direitos fundamentais quando se 
admite a possibilidade de limitação jurídica do poder político. 
Portanto, o desenvolvimento da id6ia de direitos fundamentais - 
enquanto normas juridicas de hierarquia constitucional destinadas à 
limitação jurídica do político - somente ocorreu por volta do século 
XVIII, com o surgimento do modelo político chamado Estado 
Democrático de Direito, resultante das chamadas "revoluções liberais 
OU b~rguesas".~~ 

22 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2009, p. 43. 

23 ODALIA, Nilo. A liberdade como meta coletiva. In PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla 

Bassanezi (orgs.). História da cidadania. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2003, p. 160. 

24 SARLET, Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev.,atual. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do advogado, 2010, p. 46. 

25 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2009, p.33. 



A partir das chamadas revoluções burguesas ou liberais, o Estado Absoluto 

deu lugar ao Estado de Direito, que mais tarde no final do século XIX e início do 

século XX, culminou no Estado Democrático de Direito. 

A respeito da importância do Estado de Direito, assevera Norberto Bobbio que 

nele, os indivíduos possuem além de deveres, também direitos, diferentemente do 

que ocorria no Estado Absoluto; afirmando ainda o autor que "Estado de Direito é o 

Estado dos cidadãos",26 pois foi a partir da consolidação do Estado de Direito que os 

cidadãos passaram a ter participação na tomada de decisões políticas e também 

surgiram mecanismos de controle e de limitação do poder do Estado, sendo estes 

os chamados direitos políticos, que revelam estreita relação com a democracia. Um 

rol de outros direitos foi acrescido aos direitos políticos, tais como os direitos à vida, 

a liberdade, a propriedade e à igualdade perante a lei- a igualdade formal- e estes 

foram complementados também pelos direitos de liberdade de expressão, imprensa, 

manifestação, reunião, associação e outros, assim denominados de liberdade de 

expressão coletiva. 

Diversas declarações de direitos foram proclamadas durante esse período de 

afirmação dos direitos de primeira geração que incorporaram "os pilares éticos 

defendidos pelo ~iberalismo"~~ e dentre eles destacam-se a Declaraçao de direitos 

da Virgínia de 1776, decorrente da revolução americana e a DeclaraçSio dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789, fruto da Revolução Francesa. Em uma síntese 

bastante didática , George Malmestein explica a razão pela qual essas declarações 

consagram os vários direitos de liberdade à elas atribuídas 

[...I O recado dado pela burguesia para o governante, expresso 
nessas declaraç6es1 era bastante direto: proteja minha propriedade 
(direito "sagrado e inviolável", de acordo com a declaração francesa), 
cumpra a lei que meus representantes aprovarem (princípio da 
legalidade) e não se meta em meus negócios, nem em minha vida 
particular, especialmente na escolha de minha religiao. Eis a 
explicação para consagração de inúmeros direitos de liberdade: 

26 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992, p. 61. 

27 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficicia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva con~titu~ional. 10. ed. rev.,atual. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do advogado, 201 0, p. 44. 



liberdade de reunião, liberdade de expressão, liberdade comercial, 
liberdade de profissão, liberdade religiosa e e t ~ . ~ '  

Os direitos assegurados nessas declaraçoes tiveram clara influência do 

pensamento liberal propagado pelos filósofos do Iluminismo, todavia em relação as 

fontes filosóficas e ideológicas das declaraçães americana e francesa, assevera 

José Afonso da Silva, citando Boris Mirkine-Guetzévitch, que elas eram todas 

reflexos do pensamento político europeu e internacional do skculo XVIII, que se 

tratava de uma corrente filosófica humanitária que objetivava a liberação do homem 

subjugado pelo absolutismo e pelo regime feudal, e que portanto não pode ser 

creditada à um ou outro filósofo especificamente, pois 

[...I Não se trata de demonstrar que as primeiras Declarações 
"provêm" de Locke ou de Rosseau. Elas provêm de Rosseau, e de 
Locke, e de Montesquieu, de todos os teóricos e de todos os 
filósofos. As Declarações são obra do pensamento político, moral e 
social de todo o século XVIII. *' 

Todos esses filósofos contratualistas dessa época tinham em comum a 

rebelião de idéias e a inclinação para transformar o mundo e refazer in~tituiç6es.~' 

Eram pensadores, que escreviam sobre política, sobre educação, sobre o indivíduo, 

sobre a sociedade. Dentre os que escreveram sobre educação cita-se Rosseau com 

sua obra " O Emílio" e Kant com a obra entitulada "Sobre a pedagogia". 

No que tange à educação no século XVIII, com a separação entre a igreja e o 

Estado, o ensino que até então era religioso passou aos poucos a se tornar estatal e 

depois nacional. 

Quanto as Declarações de direito desse período conforme já dito, duas 

merecem destaque: a Declaração de Direitos da Virginia de 1776, decorrente da 

revolução americana e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. 

2' MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. SHo Paulo: Atlas, 

2009, p. 45. 

29 SILVA, José Afonso. Apud. Boris Mirkine-Guetz6vitch1 Curso de direito constitucional 

positivo. 24. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 157 

30 BONAVIDES, Paulo. Teoria geral do estado. 7. ed. rev. ampl. .SHo Paulo: Malheiros, 

2008, p. 42. 



A Declaração de Direitos de Virgínia, é considerada "a primeira declaração de 

direitos fundamentais em sentido modernon3' e à respeito da sua importância e do 

seu conteúdo Fabio Konder Comparato ensina que 
É o reconhecimento solene de que todos os homens são igualmente 
vocacionados, pela sua própria natureza, ao aperfeiçoamento 
constante de si mesmos. A "busca da felicidaden, repetida na 
Declaração de Independência dos Estados Unidos duas semanas 
depois, é a razao de ser desses direitos inerentes à prbpria condição 
humana. Uma razão de ser imediatamente aceitável por todos os 
povos, em todas as épocas e civilizações. Uma razão universal, 
como a própria pessoa humana. 32 

Reafirmando a importância histórica da referida declaração, seu artigo 

pode ser entendido como "registro de nascimento dos direitos humanos na 

É também nesse artigo que se observa o reconhecimento da vocação do 

ser humano para o aperfeiçoamento contínuo de si mesmo, quando dispõe que este 

tem o direito de gozar a vida, a liberdade, de buscar a felicidade e a segurança, e 

isso conduz a refletir sobre a importância da educação que é instrumento para se 

alcançar a plenitude do gozo desses direitos. 

Outro documento de relevo como já dito, é a Declaração dos direitos do 

homem e do cidadão de 1789, que trouxe em seu bojo a mesma idéia de liberdade e 

igualdade previstas na Declaração de Direitos da Virginia, entretanto com uma 

peculiaridade que a diferencia desta, qual seja: "o que ela tem de particular é a sua 

31 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. rev. atual. Sgo 

Paulo: Malheiros, 2004, p. 153. 

32 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4.ed.rev. 

atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 49. 
33 Dispõe a Declaração de direitos de Virgínia "Artigo 1' -" Que todos os homens são, por 

natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inatos, dos quais, quando 

entram em estado de sociedade, não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus 

pósteros e que são: o gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a 

propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. Disponível em 

<<http://www.direitoshumanos.usp. br/= Acesso em 08/setembro/2010. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4 .ed. rev. 

atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 49. 



universalidade e.0 seu cunho teórico ou Seu texto revela um ideal de 

direitos não somente restrito ao povo Francês, mas à todos os homens 

indistintamente, à toda humanidade. Segundo José Afonso da Silva, para a 

sociedade daquela época, essa declaração representava sobretudo "um documento 

filosófico e jurídico que devia anunciar a chegada de uma sociedade ideal" e 

arremata afirmando que o texto dessa declaração, tem estilo lapidar e escorreito, 

além de ser elegante e conciso, com dezessete incisos , neles contidos princípios 

de liberdade, igualdade, propriedade e igualdade, além das garantias liberais 

presentes em declarações contemporaneas." Cumpre ressaltar, que sua 

importância e preeminência entre as Declarações decorre do fato de até hoje ser 

respeitada e reverenciada em razão de ser um marco na evolução da cidadania, 

bem com por ter influenciado outras declarações que se editaram pelo mundo até o 

advento da Primeira Guerra Mundial. 

Quanto a educação, embora a Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, não contenha nenhum artigo especifico sobre o referido direito, 

posteriormente esta Declaração veio a influenciar a Declaração de Direitos da 

Constituição de 1791, que trouxe a previsão de criação e organização futura de uma 

instrução pública comum e gratuita à todos os cidadãos, com estabelecimentos de 

ensino que seriam distribuídos grad~almente.~' Tal previsão veio também expressa 

logo em seguida no art. XXII, DeclaraçClo dos Direitos do Homem e do Cidadão da 

Constituição de 1793, que dizia que "a instrução é uma necessidade de todos. A 

sociedade deve favorecer, com todos os seus poderes, os progressos da instrução 

pública, bem como par a instrução ao alcance de todos os cidadãos." 

Conclui-se por fim que a Revolução Francesa foi um grande marco, para a 

história da educação, pois a partir dela as escolas públicas passaram a ser 

35 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 20. ed. atual. São Paulo: 

Saraiva, 1999. P, 167. 
36 SILVA, José Afonso. Curso de direito C ~ n ~ t i t ~ C i ~ n a l  positivo .24. ed. rev. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2004, p. 158. 

37 ' [...]Será criada e organizada uma instruçao pública comum a todos os cidadãos, gratuita 

no que concerne As partes do ensino indispenshveis a todos os homens; seus 
estabelecimentos serao distribuídos gradualmente, numa proporção adequada à divisão do 

reino [...I1' Título I, in fine da Declaração de Direitos da Constituição de 1791. 



oferecidas a todas as classes sociais, embora a democratização das escolas 

públicas só viesse a ocorrer no século X X . ~ ~  

As declarações abordadas são marcos históricos, consolidadores da primeira 

geração de direitos e sua importância reside não somente no fato de constituírem a 

gênese dos constitucionalismo moderno, mas também na importancia da conquista 

dos direitos políticos, com a participação do povo nas decisões políticas e 

consequentemente na afirmação da cidadania, pois agregaram direitos que 

importavam na limitação do poder e na estrutura de um governo democrático, tudo 

isso compondo e concretizando a dignidade da pessoa humana como um todo. 

Os direitos de primeira geraçáo representam sobretudo, o começo de uma 

nova etapa na história da humanidade rumo à novas conquistas dos direitos 

fundamentais, pois iniciou a viabilização de um Estado de Direito, um Estado de 

cidadãos, que subsequentemente evoluiu para os direitos sociais, os assim 

chamados direitos de segunda geração, que como dito anteriormente não surgem 

como substituição aos direitos da geração anterior, mas como complemento e 

ampliação destes . 

1.2.2 Direitos fundamentais de segunda geração 

Embora alcançados os avanços previstos nas declaraçoes de direitos já 

explicitadas referente aos direitos de igualdade e liberdade, não havia o gozo efetivo 

desses por todas as pessoas principalmente no terreno social, pois inexistia o 

interesse genuíno em implementar a igualdade que era apenas formal, naquele 

período. Por outro lado, a valorização do individualismo conduziu a um 

comportamento egoísta de muitos membros da sociedade levando alguns a obterem 

mais vantagens do que outros, aumentando ainda mais a desigualdade social. A 

id6ia individualista de liberdade também dificultava a ação do Estado e segundo 

aduz Dalmo de Abreu Dallari 

[...I a concepção individualista da liberdade, impedindo o Estado de 
proteger os menos afortunados, foi a causa de uma crescente 

38 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, I V ~ S  Gandra da silva. Comentários B Constituição 

do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988, 8'. volume: arts. 192 a 232. 2. ed. atual. 

São Paulo: Saraiva , 2000, p, 484. 



injustiça social pois, concedendo-se a todos o direito de ser livre, 
não se assegurava a ninguem o poder de ser livre. Na verdade, sob 
pretexto de valorização do indivíduo e proteção da liberdade, o que 
se assegurou foi uma situação de privilégio dos que eram 
economicamente fortes. 3Q 

A busca pela igualdade e inclusão social pretendida e reivindicada pelos 

menos favorecidos mostrou-se incisiva no final do século XIX.40 

Com a chamada Revolução Industrial, que ocasionou o aumento da produção 

da necessidade da mão de obra, desencadeou-se uma situação de penúria da 

classe operária, em razão do desemprego, ou em razão da exploração daqueles que 

trabalhavam sem qualquer direito, em condições precárias. Explica Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho que "as condiçees de trabalho nas fábricas, minas e outros 

empreendimentos eram extremamente ruins, tanto para o corpo como para o 

espírito. Nada impedia o trabalho de mulheres e crianças em condições 

 insalubre^".^^ Tal situaçao levou as classes trabalhadoras a se organizarem e 

passarem a exigir ações positivas do Estado em busca da justiça social, e não mais 

apenas do indivíduo isoladamente, o que culminou nas conquistas dos direitos 

sociais no século seguinte. Ensina Paulo Bonavides que 

Os direitos sociais fizeram nascer a consciência de que tão 
importante quanto salvaguardar o indivíduo, conforme ocorreria na 
concepção clássica dos direitos da liberdade era proteger a 
instituiç30, uma realidade social muito mais rica e aberta 4 
participação criativa e à valoração da personalidade que o quadro 
tradicional da solidão individualista, onde se formara o culto liberal do 

39 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 14. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1989, p. 235. 

40 N ~ O  se pode olvidar que a luta nesse sentido já havia percorrido longo caminho, conforme 

ensina Fabio Konder Comparato "E preciso reconhecer que o terreno nesse campo, fora 

preparado mais de dois s&culos antes, de Um lado pela reforma protestante, que enfatizou a 

importância decisiva da consciência individual em matéria moral e religião; de outro lado 

pela cultura da personalidade de exceção, do herói que forja sozinho o seu próprio destino e 

os destinos do seu povo, como se viu sobretudo na Itália renascentistan. COMPARATO, 

Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed.rev. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2005, p. 52. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 10. ed. sgo 

Paulo: Saraiva, 2008, p .43. 



homem abstrato e insulado, sem a densidade dos valores 
existenciais, aqueles que unicamente o social proporciona em toda a 
plenitude.42 

Ensina ainda o referido autor que tais direitos, "nasceram abraçados ao 

1 princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a 

desmembrá-10s da razão de ser que os ampara e estimula."43 

Em uma síntese do que sejam os direitos sociais, assim os conceitua José 

Afonso da Silva 

[...I direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do 
homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta 
ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 
tendem a realizar a igualizaçao de situações sociais desiguais. São 
portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como 
pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que 
criam condiçaes materiais mais propicias ao auferimento da 
igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais 
compatível com o exercício efetivo da ~iberdade."~~ 

I A concretização dos direitos sociais possibilita ao indivíduo além de uma 

1 melhor condição de vida, a sua inserção na sociedade de uma forma plena. Eles 

instituem as diretrizes, os deveres e as tarefas que o Estado precisa realizar para 

que com isso venha a proporcionar ao membro da sociedade, melhor qualidade de 

vida e nível aceitável de dignidade como meios de exercitar a liberdade.45 Não é 

I exagero, ousar concluir que os direitos sociais podem ser considerados como um 
I 
! corolário do exercício das liberdades. 

No rol dos direitos sociais, está inserido o direito a educação. É por meio dela 

que, sem dúvida o individuo se emancipa intelectualmente e assim pode exercer a 

liberdade em todos os seus aspectos e de forma plena. Tal fato se nota pela ênfase 

- 

42 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. I 6a ed. atual. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 565. 

43 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito con~titucional.l6~ ed. atual. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 564. 

44 SILVA, JOSB Afonso. Curso de direito constitucional positivo .24. ed. rev. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2004, p. 286, 287. 

45 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

P, 51. 





A Constituição Mexicana de 191 7 e a Constituição de Weimar de 191 9 foram 

as que primeiro positivaram os direitos sociais e que forneceram as "bases jurídicas 

para o reconhecimento da igualdade econômica e social como diretriz imposta 

constit~cionalmente".~~ Ambas são marcos da ruptura com o pensamento liberal e 

referências para o novo Estado Social de Direito, conforme ensina José Felipe Ledur 

As constituições do México, de 191 7, e a alemã de Weimar, de 191 9, 
constituem referência internacional para a instauração de novo 
modelo de Estado - o Estado Social de Direito - o qual rompe com a 
concepção liberal. Passa-se a exigir, não a abstenção ou mera 
presença do Estado para garantir a liberdade ou propriedade de 
alguns, mas sim a atividade que leve ao usufruto desses direitos por 
aqueles a quem o sistema social e economico não garante o mínimo 
existencial, base necessária para que o indivíduo possa desenvolver- 
se com autonomia. Conseqüência dessa nova concepção é o 
reconhecimento de direitos sociais nas constituições de países 
europeus e da ~mérica.~' 

Vale destacar, que com a transição do modelo de Estado Liberal para o 

Estado Social de Direito, as Constituições trouxeram em seu bojo uma preocupação 

maior com a educação e trataram sobre tal assunto com maior profundidade. A 

Constituição do México em seu artigo 3 O  declara que a educação pré-escolar, 

primária e secundária deve ser obrigatória, gratuita, e l a i ~ a . ~ '  

A Constituição de Weimar por sua vez, como inovação atribuiu ao Estado o 

dever fundamental da educação escolar, prevendo assim a escola pública gratuita. 

Estabeleceu também a duração de oito anos para a educação fundamental e a 

republicana, a saber a de 1934." BONAVIDES, Paulo. Curso de direito con~titucional.l8~ 

ed. atual. Silo Paulo: Malheiros, 2005, p. 369. 

MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. Sao Paulo: Atlas, 

2009, p.49, 50. 

50 LEDUR, José Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivação no ambito da 

democracia participativa. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2009, p. 74. 

Artículo 30. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, 

estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y ecundaria. 

La educación preescolar, primaria y Ia secundaria conforman Ia educación básica 

obligatoria. I. Garantizada por e1 artículo 24 Ia libertad de creencias, dicha educación será 

laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; IV. Toda 

ia educación que el Estado imparta será gratuita. Disponível em 
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educação complementar até os dezoito anos de idade, com o fornecimento de todo 

o material didático gratuitamente para ambas as fases. Ao todo, a Constituição de 

Weimar dedicou nove de seus artigos ao tema educaç80, quais sejam os artigos 142 

ao 150, merecendo destaque dois deles 

[...I 
SEGUNDA PARTE 

Direitos e Deveres Fundamentais dos Alemães 

Quarta Secção - Educação e Escola 

[...I 

Art. 145. A escolaridade é obrigatória para todos. Ela é realizada, 
fundamentalmente, pela escola popular em pelo menos oito anos 
letivos e pela anexa escola complementar, até os dezoito anos 
completos. O ensino e o material didático, na escola popular e na 
escola complementar, são gratuitos. 

Art. 146. A instrução pública é estruturada de forma orgânica. Para 
cada escola primária comum organiza-se uma escola média e uma 
escola superior. Para essa organização, o determinante é a 
pluralidade das vocações de vida, sendo que, para a admissão de 
uma criança em determinada escola, são levadas em conta suas 
aptidões e inclinações; não a situação econ6mica, a posição social 
ou a religião de seu pais. 

No âmbito municipal, porém, s8o instituídas, a pedido das pessoas 
responsáveis pela educação das crianças, escolas populares 
adaptadas à sua confissao religiosa ou à sua visão de mundo, desde 
que o ensino, no sentido do disposto na primeira alínea deste artigo, 
n8o seja prejudicado. A vontade das pessoas encarregadas da 
educação das crianças deve ser tanto quanto possível levada em 
consideração. As particularidades locais determinam a IegislaçCio dos 
estados federados (die Landesgesetzgenbung), respeitados os 
princípios de uma lei nacional (Reichesetz). 

Para o acesso de pessoas de poucos recursos às escolas médias e 
superiores, subsídios públicos são oferecidos pelo Estado central 
(Reich), os Estados federados (Landen) e os Municípios, para OS 

pais de crianças que sejam consideradas aptas a cursar a escola 
média e a escola superior, até o final de seus estudos. (grifos do 

" Livre tradução de COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos 

humanos. 4.ed.rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 193, 194. 



Os direitos sociais atribuíram ao Estado um comportamento ativo na busca da 

justiça Portanto, o Estado passou a ter um caráter intervencionista. Por 

outro lado, no que concerne ao indivíduo perante o Estado, os direitos sociais nãio 

são apenas "meros poderes de agir - como 6 típico das liberdades públicas, de 

modo geral - mas sim poderes de exigir. São direitos 'de crédito"." 

Conquanto os direitos de segunda geração tenham dado grande salto 

evolutivo tendo como marcos as citadas Constituiç6esI bem como a criação da OIT 

em 1919 que também refletia a importância que os direitos sociais adquiriram no 

âmbito interna~ional,~~ o advento da Segunda Guerra Mundial trouxe retrocessos, 

principalmente nos direitos já conquistados pela Constituição de Weimer. A 

consagração dos direitos sociais + não somente destes, mas dos direitos 

fundamentais como um todo- se deu mesmo, somente após o flagelo da Segunda 

Guerra Mundial com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, conforme bem 

leciona Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

Mas toda essa evolução encontrou o seu coroamento na Declaração 
Universal dos direitos do Homem, promulgada pela Assembléia Geral 
da Organização das Naçbes Unida, em 10 de dezembro de 1948. 
Esta é uma síntese em que lado a lado se inscrevem os direitos 
fundamentais, ditos de primeira gera ão - as liberdades -, e os da 

F6 segunda geraçQo - os direitos sociais. 

Flávia Piovesan enfatiza a excelência da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, o seu relevo para a universalização dos direitos fundamentais e 

a conseqüente afirmação da dignidade da pessoa humana como fundamento destes 

A Declaraçao surgiu como um c6digo de princípios e valores 
universais a serem respeitados pelos Estados. Ela demarca a 
concepção inovadora de que os direitos humanos são universais, 

53 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva ~0nSt i t~~i0nai .  10. ed. rev.,atual. e ampl. Porto 

Alegre: Livraria do advogado, 2010, p. 47. 
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cuja proteção não se deve reduzir ao domínio reservado do Estado, 
porque revela tema de legitimo interesse internacional. A 
universalidade dos direitos humanos traduz a absoluta ruptura com o 
legado nazista, que condicionava a titularidade de direitos a pertença 
à determinada raça (a raça pura ariana). A dignidade humana, como 
fundamento dos direitos humanos e valor intrlnseco A condição 
humana, é concepç80 que, p~~teri~rmente, viria a ser incorporada 
por todos os tratados e declarações de direitos humanos, que 
passaram a integrar o chamado Direito Internacional dos Direitos 
humanos.57 

A referida Declaração nasceu como uma resposta às atrocidades da 

Segunda Guerra Mundial e como uma forma de se buscar reconstruir os valores dos 

direitos humanos, que tanto foram desrespeitados e até mesmo ignorados naquele 

contexto histórico. 

Sobre a importância da Declaração Universal no contexto histórico da 

evolução da humanidade, explica Norberto Bobbio que 

A Declaração Universal representa a consciência histórica que a 
humanidade tem dos r6prios valores fundamentais na segunda 
metade do século XX. I! uma síntese do passado e uma inspiração 
para o futuro: mas suas tábuas não foram gravadas de uma vez 
para sempre.58 

Como um exemplo de síntese do passado se pode observar que a 

Declaração Universal de proclama em seu artigo I, os três princípios fundamentais 

em direitos humanos, quais sejam: a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que 

remontam à Revolução Francesa que teve os referidos princípios reconhecidos no 

texto da Constituição de 1 848.5Q 

A Declaração Universal é sobretudo, um documento completo onde se tem o 

reconhecimento de liberdades tanto na dimensão política quanto individual. A 

liberdade política vem reconhecida no artigo XXI 

1.Todo homem tem direito de tomar parte no governo de seu país, 
diretamente ou por intermédio de representantes livremente 
escolhidos. 

57 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 80. 

58 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. trad.de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992, p. 34. 

59 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmado histórica dos direitos humanos. 4.ed.rev. 

atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 226. 



2. todo homem tem igual direito de acesso ao serviço público de seu 
pais. 

3. a vontade do povo serA a base da autoridade do governo; esta 
vontade será expressa em eleiçaes periódicas e legítimas, por 
sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que 
assegure a liberdade de voto.W 

O citado artigo assegura o direito de exercício da plena cidadania no que 

concerne a participação ativa do indivíduo na vida política do Estado, podendo votar 

e ser votado e principalmente tendo a sua vontade respeitada. 

No que se refere a sua dimensão individual o principio da liberdade está 

previsto nos artigos VI1 a XIII e XVI a XX da Declaração Universal, que vêm a 

complementar a liberdade em sua dimensão política, pois uma não pode ser plena 

sem que a outra esteja assegurada, conforme ensina Fabio Konder Comparato 

[...I ambas essas dimensões das liberdades são complementares e 
interdependentes. A liberdade politica, sem as liberdades individuais, 
nao passa de engodo demagógico de Estados autoritários ou 
totalitários. E o reconhecimento das liberdades individuais, sem 
efetiva participação politica do povo no governo, mal esconde a 
dominação oligárquica dos mais ricos. 

No artigo II da Declaração Universal dos Direitos Humanos vem insculpido o 

principio da igualdade do ser humano "na0 obstante as múltiplas diferenças de 

ordem cronológica e cultural que os distingue entre si" decorrendo desse principio a 

isonomia ou igualdade perante a lei prevista no artigo V11.62 

Art. II Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religiao, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição. 

~ ã o  será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição 
política, jurídica ou internacional do pais ou território a que pertença 

Art. XXI da Declaração Universal dos direitos humanos. In: COMPARATO, Fábio 

Konder. A afimação histórica dos direitos humanos. 4.ed.rev. atual. São Paulo: Saraiva, 

2005, p. 235. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmaçlo hist6rica dos direitos humanos. 4 .ed.rev. 

atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 227. 
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uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, 
sem governo prbprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 
soberania. 

Art. VII. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer 
distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteçQo 
contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e 
contra qualquer incitamento a tal discriminação. 63 

E por fim, o princípio da solidariedade que segundo ensina Fabio Konder 

Comparato "estA na base dos direitos econômicos e s ~ c i a i s " . ~  Sao os "direitos 

sociais do homem".65 Referido princípio vem expresso na Declaração Universal nos 

artigos XXII a XXVI e dentre eles destaca-se o artigo XXII que trata da segurança 

social e à satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais e que os classifica 

como indispensáveis a dignidade da pessoa humana; e o artigo XXVI que trata do 

direito à educação, a instrução técnica e profissional e à cultura 

Art. XXII Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à 
segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela 
cooperação internacional de acordo com a organização e recursos 
de cada Estado, dos direitos econdmicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade. 
[-..I 
Art. XXVI 

1 .Toda pessoa tem direito à instrução. A in~trução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar 
será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a 
todos, bem como a instrução superior, esta baseada no merito. 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento 
da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutençQo da paz. 

63 Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp. brlindex. phpIDeclaração-Universal-dos- 

Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direit~s-humano~. h .  Acesso em 28.10.201 0. 
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3. 0s pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 
instrução que será ministrada a seus filhos. 

Agostinho dos Reis Monteiro, sobre o direito à instrução, consagrado no artigo 

XXVI da Declaração de 1948, assim explana 

O direito à educação é direito ao que está prescrito nas normas 
internacionais como finalidade, conteúdos e níveis de educação. O 
Artigo 26 da Declaração universal dos direitos do homem, retomado 
e desenvolvido pelas normas internacionais principais, consagra 
como fim primeiro do direito a educação "o pleno desenvolvimento da 
personalidade humana", um fim que resume todos os outros. Ou 
seja, direito 21 educação é direito às aprendizagens indispensáveis ao 
desenvolvimento de todas as dimensdes da personalidade humana, 
desde a sua dimensão física à sua dimensão estética, no interesse 
individual e social.87 

Conforme a já citada lição de Norberto Bobbio, as tábuas da Declaração de 

1948 "não foram gravadas de uma vez e para sempre". Como um exemplo da 

propriedade dessa assertiva tem-se como complemento da Declaração, o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos que trouxe em seu bojo previsão das 

liberdades clássicas protetoras da pessoa humana, contra os abusos e 

interferências dos órgãos estatais na vida privada, sofrendo a ação fiscalizadora do 

Comitê de Direitos Humanos. Outro pacto que merece destaque é o Pacto 

Internacional dos Direitos Econbmicos, Sociais e Culturais, que foi adotado pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas. Ambos institutos -dos quais o Brasil é 

signatário- foram promulgados em 1966 e como o próprio nome já diz, tratam de 

direitos sociais e tem por objeto a realizaçao progressiva de programas de ação 

estatal.68 Nesse aspecto, vale destacar o disposto no artigo 2'. inciso I do Pacto 

Internacional sobre Direitos Econ6micosI Sociais e Culturais 
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Art.2O. I. Cada Estado-parte no presente Pacto compromete-se a 
adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e 
cooperaçao internacionais, principalmente nos planos econdmico e 
técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a 
assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o 
pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, 
incluindo em particular, a adoção de medidas legislativas. 

Ricardo Castilho desmembra o citado artigo em três fases, assim explicando- 

o especificamente quanto ao direito à educação 

a) "compromete-se a adotar medidas ... por todos os meios 
apropriados" - isso significa adotar medidas administrativas, 
judiciais, econômicas, sociais e educacionais, alem de 
desenvolver práticas e estabelecer prioridades consistentes com 
o Pacto. E, complementarmente, avaliar o progresso dessas 
medidas legais efetivas e e outros corretivos para os casos de 
violação; 

b) "até o máximo de seus recursos disponiveisn- demonstra que a s 
medidas tomadas deverão ser suficientes para efetivar o direito 
da educação para cada indivíduo no menor tempo possivel de 
recursos; 

c) "a assegurar, progressivamente, o pleno exercício dos direitos" - 
o compromisso existe independentemente de haver aumento de 
recursos. Sobretudo, demanda uso eficiente dos recursos 
 existente^.^' 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econ6micos1 Sociais e Culturais 

também prevê em seu artigo 13 a gratuidade da educação e que esta deverá ser 

acessível a todos 

Artigo 13 - 1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem 0 
direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação 
deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e 
do sentido de sua dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos 
humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda que a 
educaçZio deverá capacitar todas as pessoas a participar 
efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as naç6es e entre todos OS 

grupos raciais, étnicos Ou religiosos e promover as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 

- 

o preambulo de ambos é idêntico." COMPARATO, Fábio Konder. A afinnaçao histórica 

dos direitos humanos. 4. ed.rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 276. 
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2. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem que, com o 
objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito: 

a) A educação primária deverá ser obrigatória e acessível 
gratuitamente a todos. 

b) A educação secundária em suas diferentes formas, inclusive a 
educação secundária técnica e profissional, deverá ser generalizada 
e tornar-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e, 
principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito. 

c) A educação de nível superior deverá igualmente tornar-se 
acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos 
os meios apropriados e, principalmente, pela implementação 
progressiva do ensino gratuito. 

d) Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a 
educação de base para aquelas pessoas que não receberam 
educação primária ou não concluíram o ciclo completo de educação 
primária. 

e) Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma 
rede escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um 
sistema adequado de bolsas de estudo e melhorar continuamente as 
condições materiais do corpo docente." 

A importância dos artigos previstos no Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, bem como dos constantes na Declaração de 1948, 

encontra eco na necessidade de convivência pacífica da humanidade, que será 

alcançada enquanto a educação for o meio de formar o cidadão capaz de habitar o 

mundo plural atual, não se buscando com isso uma uniformização da educação no 

sentido de tornar o ensino Único, eis que tal intento consistiria em uma violação da 

liberdade cultural de cada povo." A educação consagrada na Declaração de 1948, 

como já proclamado alhures, visa transformar o indivíduo em cidadão do mundo. 

Pode-se então afirmar que o segundo pós guerra assegurou uma outra forma 

de Estado: o Estado Democrático de Direito, que na verdade é uma fase sucessiva e 

complementar, do Estado intervencionista existente anteriormente e que foi 

vilipendiado com advento da referida guerra. A Declaração Universal consagrou uma 
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preocupação da sociedade mundial com a prática de regimes totalitários, com a 

garantia dos direitos humanos, com a preservação e realização da dignidade da 

pessoa humana. 

A Declaração Universal foi um marco para o novo constitucionalismo 

decorrente do Estado Democrático de Direito, que modifica o Estado de promovedor 

do Estado Social, para ser também um agente transformador social, ou seja: o 

Estado passa a promover a inclusão e a igualdade na busca da justiça social, 

propiciando, portanto o avanço para o objetivo das liberdades materiais completas, 

sinalizadas pelo principio da igualdade, e a educação é conforme já dito, consagrada 

na Declaração de 1948 como fator preponderante para se alcançar esse objetivo. 

1.2.3 Direitos fundamentais de terceira geração 

No avanço dos direitos fundamentais, após o reconhecimento dos direitos do 

homem como indivíduo na sua singularidade como seu titular, passa-se a 

reconhecer os direitos em uma titularidade coletiva, são os assim denominados 

direitos de terceira geração. Essa nova geração de direitos decorreu da consciência 

de novos desafios, especialmente no tocante à qualidade de vida e à solidariedade 

entre os seres humanos.72 São chamados de direitos de solidariedade ou de 

fraternidade, segundo assinala Karel Vasak. Pertencem ao rol dos direitos de 

terceira dimensão: o direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao 

desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de vida, o direito a conservação e 

utilização do patrimônio histórico e cultural e o direito de comunicação. 73 

Quanto a sua positivação no direito pátrio, a Constituição de 1988 nao traz 

um capitulo sobre os direitos de solidariedade, mas contém dois artigos significativos 

referentes a eles: o artigo 225 que trata do direito ao meio ambiente sadio, e o direito 

da comunicação social previsto no artigo 220. Para a garantia desses direitos a 

educaçao tambt5m mostra a sua importancia. Como um meio de efetivá-los, o artigo 

225 caput , § primeiro inc.VI assinala que "incumbe ao Poder Público "Promover a 

72 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 10. ed. são 
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educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente". 

A Constituição de 1988 foi portanto, a primeira na história deste país a tratar 

da educação ambiental. Trata-a como uma educação inovadora e como meio de 

conscientização da sociedade para a obtenção da sadia qualidade de vida e meio 

ambiente equilibrado. Sua con~eituaçã0 legal está contida no artigo 1°. da Lei 

9.795 de 27.04.1999 que dispõe acerca da educação ambiental e institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental, em seu artigo 1'. 

"Art. 1°. Entendem-se por educação ambiental os processos por 
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservaçao do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
s~stentabilidade."~~ 

Ponderando sobre a educação ambiental, Genebaldo Freire Dias defende a 

ideia de que esta "seja um processo por meio do qual as pessoas apreendam como 

funciona o ambiente, como dependemos dele, como o afetamos e como 

promovemos a sua ~ustentabilidade".'~ 

A educação ambiental tal qual a educação formal, é voltada a uma 

conscientizaçao ética do indivíduo que consequentemente conduz a sociedade ao 

respeito ao outro e a capacitação para a plena cidadania, mormente no que 

concerne a busca por um meio ambiente equilibrado essencial para a sadia 

qualidade de vida de todos. Vale lembrar que a educação ambiental, não é 

disciplina especifica do curricuio de ensino. Prevê O parágrafo 1'. do artigo 10 da Lei 

9.795 de 27.04.1 999 - que dispõe acerca da educação ambiental e institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental- que "a educação ambiental não deve ser 

implantada como disciplina específica no C U ~ ~ ~ C U ~ O  de ensino". 

Observa Edis Milaré que "a educação ambiental é inserida na legislação 

infraconstitucional na Lei 9.934 de 20 12.1996, a LDB como diretriz no currículo da 

- 
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educação fundamental, porém na modalidade de tema transversal (meio ambiente), 

em sua proposta de Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN." 

A educação ambiental deve estar pautada na conscientização etica ambiental, 

voltada a uma compreensão do que seja meio ambiente e do respeito que se deve 

ter pelo planeta que é o habitat de todos. A esse respeito ensina Luis Paulo 

Sirvinskas 

A educação ambiental deve estar fundamentada na ética ambiental. 
Entende-se por ética ambiental o estudo dos juízos de valor da 
conduta humana em relação ao meio ambiente. É, em outras 
palavras , a compreensão que o homem tem da necessidade de 
preservar ou conservar os recursos naturais essenciais à 
perpetuação de todas as espécies de vida existentes no planeta 
  erra.^^ 

A educação ambiental é um meio efetivador dessa consciencia ética, pois o 

que ela pretende segundo ensinamento de Genebaldo Freire Dias, é "desenvolver 

conhecimento compreensáo, habilidades e motivaçáo para adquirir valores, 

mentalidades e atitudes necessários para lidar com questões e problemas 

ambientais e encontrar soluçbes su~tentáveis".~~ É ela que fornece ao indivíduo e 

à sociedade como um todo, subsídios para que se alcance a sadia qualidade de 

vida e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que são essenciais para a 

preservação da vida, para a realização da dignidade da pessoa humana. 

Da breve análise sobre a evolução dos direitos fundamentais, a conclusão a 

quesechegaéadeque 

0s direitos humanos são axiológicos, e a dignidade da pessoa 
humana ocupa papel central. A forma de disseminar o princípio 
nuclear da dignidade da pessoa humana e outros valores está 
diretamente ligada à ideologia que se transmite através da educação 
e da cultura, que ocupam o eixo estrutural principal na construçgo 
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histórica de criar e recriar uma sociedade melhor, mais justa e 
igualitária." 

Em suma, o que se almeja com os direitos fundamentais sejam eles de 

primeira segunda ou terceira dimensão é a existência de um mínimo necessário à 

existência do homem em condições de vida adequadas, que se alcança por meio do 

exercício da sua liberdade que por sua vez é viabilizada dentre outras coisas, pela 

educação que lhe propicia obter alto grau de consciência para o exercício pleno da 

cidadania. 

1.3 Direitos fundamentais na Constituição de 1988 

No Brasil, a incorporação do Direito Internacional dos Direitos Humanos se 

deu por meio do processo de democratização que teve iniciou em 1985 e que 

culminou na promulgação da Constituição de 1988. 

A sociedade teve uma participação significativa na elaboração da atual 

Constituição, datada de 05 de outubro de 1988, denominada por essa razão, no dia 

de sua promulgação de "Constituição Cidadã" pelo Presidente da Assembléia 

Nacional Constituinte Ulisses Guimarães. Com ela adveio uma nova abertura 

política, inaugurando-se uma nova etapa da positivação dos direitos fundamentais 

no ordenamento jurídico pdtrio, direitos estes que já haviam sido marcados por 

grandes conquistas dos direitos humanos no âmbito internacional no decorrer da 

história, como se sabe. 

A Constituiçao de 1988 inicia uma nova era do ordenamento jurídico nacional, 

quando enuncia em seu Título II os direitos e garantias fundamentais, os quais foram 

subdivididos em cinco capítulos, a saber: direitos individuais e coletivos; direitos 

sociais; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos. 

Ministra José Afonso da Silva acerca da disposição dos direitos fundamentais 

na Carta Maior 

Sua estrutura difere das constituiçbes anteriores. Compreende nove 
títulos, que cuidam: (1) dos princípios fundamentais; (2) dos direitos e 
garantias fundamentais, segundo uma perspectiva moderna e 

GOMES, Maria Tereza Uile. Direito humano h educaçlo e políticas públicas. Curitiba: 

Juruá, 2009, p. 47. 



abrangente dos direitos individuais e coletivos, dos direitos sociais dos 
trabalhadores, da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos 
políticos; (3) da organização do Estado, em que estrutura a federação 
com seus componentes; (4) da organização dos poderes: Poder 
Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, com a manutenção do 
sistema presidencialista, derrotado o parlamentarismo, seguindo-se 
um capítulo sobre as funções essenciais à Justiça, com ministério 
público, advocacia pública (da União e dos Estados), advocacia 
privada e defensoria pública; (5) da defesa do Estado e das 
instituições democrAticas, com mecanismos do estado de defesa, do 
estado de sítio e da segurança pública; (6) da tributação e do 
orçamento; (7) da ordem econômica e financeira; (8) da ordem social; 
(9) das disposições gerais. Finalmente, vem o Ato das Disposições 
Transitórias. Esse conteúdo distribui-se por 245 artigos na parte 
permanente, e mais 73 artigos na parte transitbria, reunidos em 
capítulos, seções e su bseções. 

É a Constituição Cidadã, na expressão de Ulisses Guimarães, 
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte que a produziu, 
porque teve ampla participação popular em sua elaboração e 
especialmente porque se volta decididamente para a plena realização 
da cidadania." 

Exaltando a originalidade da Constituição vigente, Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho aduz que as três dimensões dos direitos fundamentais encontram-se previstas 

no referido texto constitucional 

[...I no capitulo sobre os direitos e deveres individuais e coletivos 
(onde não se encontram deveres) estão os direitos de primeira 
geração, mais as garantias, no seguinte obviamente os direitos 
econdmicos e sociais, a segunda geração. Quanto à terceira esta se 
faz representar pelo solitário direito ao meio ambiente (art. 225).8' 

Coroando a lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, as bem lançadas 

palavras de Paulo Bonavides ao exortar que "os direitos fundamentais são o 

oxigênio das Constituições democráticas" e é esta a tradução da Constituição 

Com a promulgação da Constituição de 1988, fica claro que a nova ordem 
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constitucional funda-se portanto na democracia, na dignidade da pessoa humana e 

na efetividade dos direitos fundamentais. Com isso, o atual modelo, sob a 

denominação de Estado Democrático de Direito, proclama a era dos direitos 

fundamentais no direito pátrio com a finalidade de se garantir ao indivíduo, o respeito 

e a garantia desses direitos previstos constitucionalmente, dentre eles o direito a 

educação que é um direito fundamental social. 

A Carta Magna de 1988 é uma Constituição de caráter social que proporciona 

a todos os cidadãos usufruir dos benefícios de um Estado social. Segundo Paulo 

Bonavides 

O centro medular do Estado social e de todos os direitos de sua 
ordem jurídica é indubitavelmente o princípio da igualdade (...) de 
todos os direitos fundamentais a igualdade é aquele que mais tem 
subido de importância no Direito Constitucional de nossos dias, sendo, 
como não poderia deixar de ser, o direito - chave, o direito - guardião 
do Estado social. 83 

Conquanto a Constituição de 1988 consagre definitivamente os direitos 

sociais, todavia não se pode deixar de lembrar que já havia nas Constituições 

anteriores a menção a referidos direitos. 

O desenvolvimento histórico dos direitos sociais na ordem constitucional pode 

ser contemplado, segundo Luis Felipe Ledur, em três diferentes momentos, sendo o 

primeiro deles relativo às Constituiçaes de 1934, 1937 e a de 1946 que "somente 

continham "preceitos" endereçados ao legislador ordinário para elaboração de 

legislação social (do trabalho e previdenciária), cuja matéria era especificada em 

capitulo da Ordem Social elou Economica" e tais direitos careciam da mediação da 

lei pois não eram exercitados apenas com previsão constituciona~.~~ 

De acordo ainda com o entendimento do prefalado autor, o segundo momento 

do desenvolvimento normativo dos direitos sociais no direito pátrio ocorreu em 1967 

quando se identifica "a atribuiçao da hierarquia de direitos constitucionais aos 

83 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. l 6 O  Ediçgo. SP: Malheiros 
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direitos sociais",85 com a inserção de um capítulo de direitos assim denominado 

Ordem econômica e Social, onde os direitos que antes careciam de mediação da lei, 

poderiam a partir dali, serem "deduzidos diretamente da Consti t~ição",~~ e por 

derradeiro o referido autor, classifica como terceiro momento histórico dos direitos 

sociais, a promulgação da Constituição de 1988, que os insere no rol dos direitos 

fundamentais, o que faz com que tal relevante mudança exija a atenção do 

intérprete e aplicador do direito para que estes direitos "não sejam  esvaziado^".^^ 

Nesse sentido Jorge Marmelstein aduz que: "A Constituição de 1988 pretendeu não 

apenas proclamar direitos, mas, sobretudo, concretizá-los. O desejo do constituinte 

é de que toda interpretação Constitucional seja uma atividade voltada para a busca 

da efetividade da Const i t~ içáo.~~ 

Flávia Piovesan ao asseverar que a Carta de 1988 expande 

consideravelmente o universo dos direitos sociais, afirma que esta nesse passo 

[...I além de afirmar no art. 6O que são direitos sociais a educação, a 
saude, o trabalho o lazer, a moradia, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, ainda apresenta uma ordem social com amplo 
universo de normas que enunciam programas, tarefas, diretrizes e 
fins a serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade. 
A titulo de exemplificação, destacam-se determinados dispositivos 
constitucionais constantes da ordem social, que fixam, dentre os 
deveres do Estado e direitos do cidadão, a saúde (art. 196), a 
educação (art. 205), a cultura (art. 215), as práticas desportivas (art. 
217), a ciência e a tecnologia (ar. 218) dentre outros. " 

A Constituição atual é de garantidora dos direitos fundamentais. Garante não 

apenas o Estado Democrático de Direito, mas o Estado Social para alcançar o fim 

maior que é a efetividade dos direitos sociais. 
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Como meio de ver sempre garantidos os direitos fundamentais na 

Constituição de 1988, não deixou o constituinte de prever uma cláusula especifica 

que obstasse proposta de emenda constitucional tendente a abolir os direitos 

fundamentais. Trata-se do art. 60 § 4', inc. IV que assim dispõe 

§ 40 - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: 

IV - os direitos e garantias individuais. 

Referido dispositivo legal é considerado "Cláusula Pétrea", vez que o 

legislador constituinte originário lhe conferiu proteçáo de máximo vigor, posto que 

sua abolição - ou supressão substancial dos seus efeitos, o que equivaleria sua 

própria inutilidade - está totalmente vedada. 

Tal expediente e comum aos textos ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a i ~  aiienígenas, notadamente 

no português. Segundo José Joaquim Gomes Canotilho, "As constituições 

seleccionarri um leque de matérias, consideradas como o cerne material da ordem 

constitucional, e furtam essas matérias A disponibilidade do poder de revisãon e 

essas matérias no constitucionalismo lusitano compõem o chamado "núcleo 

essencial" que -a exemplo das cláusulas pktreas do direito brasileiro- si40 protegidos 

através da limitação de revisa0 ~ ~ n ~ t i t ~ c i o n a l ,  Como forma de garantir a estabilidade 

e conservação da Constituição. 'O 

Acerca do alcance do § 4' inc.lV do art. 60 da Constituição, em relação aos 

direitos sociais, uma interpretação literal do referido dispositivo poderia levar a 

concluir que somente os direitos individuais estariam protegidos no caso de uma 

eventual emenda constitucionaI. Com relação a referida interpretação literal. entende 

George Marlmestein que esta Seria um equívoco pois 
[...I é possível afirmar que todos OS direitos fundamentais - e nao 
apenas os previstos no art. 5' - está0 acobertados pelas proibição 
de abolição pelo poder reformador, até porque esses direitos sao 

hábeis a gerar Para 0s seus titulares pretensóes 
subjetivas, sendo. poflanto capazes de Se tran~fomiar em direitos 
individuais.'' 
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No mesmo sentido, Gilmar Mendes Ferreira, Inocência Mártires Coelho e 

Paulo Gustavo Gonet Branco defendem que 

OS direitos fundamentais sociais participam da essência da 
concepção de Estado acolhida pela Lei Maior. Como as cláusulas 
pétreas servem para preservar os princípios fundamentais que 
animaram o trabaiho do constituinte originário, e como este em titulo 
específico da Constituição, declinou tais princípios fundamentais, 
situando os direitos sociais como centrais para a ideia de Estado 
democrático, essa categoria de direitos não pode deixar de ser 
considerada cláusula pétrea. 

No inciso IV do § 4' do art. 60, o constituinte terá dito menos do que 
queria, terá havido uma "lacuna de formulação", devendo-se ler ali 0s 
direitos sociais, ao lado dos direitos e garantias individuais. A 
objeção de que os direitos sociais estão submetidos a continggncia 
financeira não impede que se considere que a cláusula petrea 
alcance a eficácia mínima desses direitos." 

0 s  direitos fundamentais estão expressos al6m daqueles determinados pelo 

artigo 50 da Constituição, de acordo com O disposto no 1 2' desse mesmo artigo que 

aduz 

Art. 5' 

§ 20 0 s  direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

Em razão do referido artigo, resta claro que em sendo as cláusulas p&reas 

espécie de garantia dos direitos fundamentais, OS direitos sociais estão cobertos 

pela garantia da na0 reforma constitucional que tenha por objetivo aboli-los. 

Quando a Constituição consagra 'cláusulas p6treas -e nestas estão incluídos 

os direitos fundamentais- "nada há 0 que 0 poder político ordinário possa fazer 

acerca de tais normas, salvo submeter-se".g3 
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1.4 A dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988 

A dignidade da pessoa humana, como jh visto, se consolidou no campo da 

positivação dos direitos fundamentais, com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, precisamente em seu artigo 1°, que dispde que todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

No ordenamento constitucional pátrio, a dignidade da pessoa humana foi 

elevada a princípio e é um dos fundamentos da República brasileira. 

A palavra dignidade deriva do latim dignitas, refere-se à honra, 

respeitabilidade, à decência, ao brio, ao respeito a si próprio." 

Dignidade é ainda, tudo aquilo que merece respeito, consideraçao, merito ou 

estima. Está na categoria da moral, como qualidade ou valor particular atribuído aos . 
seres humanos em razão da posição que eles ocupam na escala dos seres.95 

Ensina Eduardo C. B. Bittar 

A dignitas é um atributo que Se confere ao individuo desde fora e 
desde dentro. A dignidade tem a ver com o que se confere ao outro 
(experiência desde fora), bem como 0 que se confere a si mesmo 
(experiência desde dentro). A primeira tem a ver com o que se faz, o 
que se confere, o que se oferta (instrumentos, mecanismos, modos 
de comunicação, tratamentos, investimentos, escIarecimentos, 
processos informativos e educativos ...) para que a pessoa seja 
dignificada. A segunda tem a ver Com O que se percebe como sendo 
a dignidade pessoal, com uma certa auto-aceitação ou vaIorizaçao- 
de-si, com um desejo de expansão de si Para que as potencialidades 
de sua personalidade despontem, floresçam emergindo em direção à 
superfície.96 

Ingo Wolfgang Sarlet assim formulou 0 conceito jurídico de dignidade da 

pessoa humana 

94 HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Novo diciondrio da língua portuguesa. 2. 

ed.,ver. e aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 19981 ~1589. 
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BITTAR Eduardo C, B. O direito na pósmodernidade e reflexões frankfurtianaS. 2 

ed.rev., atual. e ampliada. Rio de Janeiro: Forense universit&ria, 2009, p, 301. 



[...I temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condiçdes existenciais mínimas para uma vida saudéivel, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da prbpria existgncia e da vida em comunhao com OS 

demais seres que integram a rede da vida." 

Acerca da pessoa humana e seu direito a dignidade, Dalmo de Abreu Dallari 

entende que a dignidade é direito de supremo valor à ser respeitado 

Para os seres humanos não pode haver coisa mais valiosa do que a 
pessoa humana. Essa pessoa, por suas características naturais, por 
ser dotada de inteligência, consciência e vontade, por ser mais do 
que uma simples porção de matéria, tem uma dignidade que a coloca 
acima de todas as coisas da natureza. Mesmo as teorias chamadas 
materialistas, que não querem aceitar a espiritualidade da pessoa 
humana, sempre foram forçadas a reconhecer que existe em todos 
os seres humanos uma parte não material. Existe uma dignidade 
inerente a condição humana, e a preservação dessa dignidade faz 
parte dos direitos humanos.98 

Ingo' Wolfgang Sarlet afirma pelo mesmo viés, que o reconhecimento e 

proteção da dignidade pelo direito resulta de toda uma evolução do pensamento 

humano à respeito do que é ser humano, do que significa este ser humano, da 

compreensão do que é ser pessoa e de quais são os valores que lhe sao  inerente^.^^ 

Eduardo C .B. Bittar por sua vez ao falar sobre que a evolução da dignidade 

da pessoa humana ao longo do tempo e da importancia dada hoje ao assunto- 

sempre tão discutido nos diversos setores da sociedade- observa que o tema 

dignidade da pessoa humana não foi criado na pós-modernidade, mas que a luta 

para assegurá-la j6 percorreu um longo caminho tratando-se uma discussão 
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filosófica ancestralmente cultivada na tradição ocidental e que tornou-se objeto de 

aflição internacional, de comoção mundial e de direito positivo internacional no pós- 

guerra. 'Oo 

Sobre a importância do reconhecimento da dignidade da pessoa humana 

nas Constituições e da sua relevância para a concretização do Estado democrático 

de Direito, assim se pronuncia Ingo Wolfgang Sarlet 

[...I a dignidade da pessoa humana - continua, talvez mais do que 
nunca, a ocupar um lugar central no pensamento filosófico e jurídico. 
DO que dá conta a sua já referida qualificaç80 como valor 
fundamental da ordem jurídica, para expressivo número de ordens 
constitucionais, pelo menos para as que nutrem a pretensão de 
constituírem um Estado democrático de Direito. Da concepção 
jusnaturalista remanesce, indubitavelmente, a constatação de que 
uma ordem constitucional que - de forma direta ou indireta - 
consagra a idéia da dignidade da pessoa humana, parte do 
pressuposto de que o homem, em virtude tão somente de sua 
condição humana e independentemente de qualquer outra 
circunstância, é titular de direitos que devem ser reconhecidos e 
respeitados por seus semelhantes e pelo Estado.lol 

A dignidade é, portanto um atributo da Pessoa, não pode ser criada; não se 

concede a dignidade; não se pode ofertá-la a quem quer que seja, tampouco se 

pode se pode retirá-la -embora possa Ser violada- 'O2 tão somente se pode criar 

meios para assegurá-la, e para tanto a previsao legal, constitucional é de vital 

O atual de Estado democrático de Direito veio a proclamar a nova era 

dos direitos fundamentais no direito interno, e assim 6 que como consequência, a 

dignidade da pessoa humana foi consagrada pelo legislador Com0 fundamento de 
toda República Federativa do Brasil. consoante dispde O artigo 1°. inciso 111 
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~ r t .  1°. A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui- 
se me Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
111 - a dignidade da pessoa humana. 

A dignidade da pessoa humana como fundamento prevista no referido art. 1°. 

Inciso 111 funciona como princípio maior para a interpretação de todos os direitos e 

garantias assegurados aos indivíduos previstos na Constitui~ão.'~~ O princípio da 

dignidade humana é considerado base de todo 0 ordenamento jurídico pátrio. 

Por ter a Constituição de 1988 cunho eminentemente social, ao elevar 

dignidade da pessoa humana como fundamento da República, buscou com isso 

alcançar uma sociedade livre e munida de justiça social. Nas palavras de Dalmo de 

Abreu Dalari 

O respeito pela dignidade da pessoa humana deve existir sempre, 
em todos os lugares e de maneira igual para todos. O crescimento 
econômico e o progresso material de um povo têm valor negativo se 
forem conseguidos à custa de ofensas a dignidade de seres 
humanos. O sucesso político OU militar de uma pessoa ou de um 
povo, bem como o prestígio social Ou a conquista de riquezas, nada 
disso é válido ou merecedor de respeito se for conseguido mediante 
ofensas à dignidade e aos direitos fundamentais dos seres 
humanos.'04 

Quanto a abrangência da dignidade humana em relação aos direitos 

fundamentais, Marcia Cristina de Souza Alvim ensina que 

A dignidade da pessoa humana inclui direitos inerentes à 
personalidade da pessoa, direitos esses individuais e pessoais e, 
também os direitos estabelecidos para a coletividade, quais sejam os 
direitos sociais, econômicos e culturais.lo5 

Vê-se assim, que o direito à educação tão bem delineado nos artigos 205 a 

214 da Carta Maior como direito fundamental social reconhecido expressamente, é 

corolário do princípio da dignidade humana. No olhar de Ingo Wolfgang Sarlet 

'03 NUNES Luis Antônio Rizzatto. 0 princípio constitU~i0nal da dignidade humana 
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[...I sendo correta a premissa de que os direitos fundamentais 
constituem - ainda que com intensidade variável - explicitaçóes da 
dignidade da pessoa, por via de conseqüência e, ao menos em 
princípio (já que exceções são admissíveis, consoante jA frisado), em 
cada direito fundamental se faz presente um conteúdo ou, pelo 
menos, alguma projeç30 da dignidade da pes~oa."'~ 

Pelo mesmo diapasão Flávia Piovesan 

O valor da dignidade humana imp6e-se como núcleo básico e 
informativo do ordenamento jurídico brasileiro, como critério e 
parâmetro de valoração a orientar a interpretação e compreensão do 
sistema constitucional instaurado em 1988. A dignidade humana e os 
direitos fundamentais vêm constituir os princípios constitucionais que 
incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo 
suporte axiológico a todo o sistema juridico brasileiro. Na ordem de 
1988 esses valores passam a ser dotados de uma especial força 
expansiva, projetando-se por todo o universo constitucional e 
servindo como critério interpretativo de todas as normas do 
ordenamento juridico nacional.lo7 

0 caráter inovador da Constituição Cidadã ao consagrar a dignidade da . 
pessoa humana como fundamento do Estado democrático de Direito, dá uma 

demonstração explícita de preocupação e respeito do legislador aos direitos 

fundamentais, pois tal princípio no atual texto ~on~titucional tem uma dupla 

concepção: a primeira é um direito individual protetivo do indivíduo em relação ao 

Estado, bem como em relação aos demais indivíduos; e a segunda concepçáo firma 

um tratamento igualitário de todos por parte do Estado.'08 

A dignidade da pessoa humana Por fazer paite do ordenamento jurídico 

como um todo, como um principio ~~n~ t i t uc iona l ,  aliado ao fato de ser também 

fundamento da Republica Federativa do Brasil, constitui Um sustentáculo de permeia 

toda a Carta Magna, ou seja constitui um principio estruturante do ordenamanto 

juridico pátrio. 

- -~ - -  
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O Estado é garantidor dos direitos e garantias fundamentais previstas pela 

Carta Magna e a dignidade humana por sua vez, se desdobra em vários direitos e 

garantias do indivíduo, que passam a ser tratadas como direitos fundamentais e 

dentre esses direitos está inserido o direito a educação. A importância e alcance da 

influência da educação, não está adstrita a transmissão do conhecimento científico, 

mas também a transmissão de valores que possibilitem reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana como fundamento da igualdade, da liberdade e do 

exercício da cidadania. 



2. DIREITO A EDUCAÇAO NO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRO 

2.1 Conceito de educação 

Como supedâneo para se falar em direito fundamental a educação, imperioso 

se faz trazer o conceito do termo educação, tal qual a palavra é empregada em 

sentido lato, que segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa significa 

1 ato ou processo de educar(-se) 1.1 qualquer estágio desse 
processo (e. infantil) 2 aplicaçáo dos métodos próprio para assegurar 
a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser 
humano; pedagogia, didática, ensino 3 o conjunto desses m6todos; 
pedagogia, instrução, ensino 4 desenvolvimento metódico de uma 
faculdade, de um sentido, de um Órgão (e. da memória) 5 
conhecimento e observação dos costumes da vida social; civilidade, 
delicadeza, polidez, cortesia [...I ETM lat. educatio, onis 'ação de 
criar, de nutrir; cultura cultivo' [...]'O9 

Conquanto a conceituaçáo do léxico seja bastante esclarecedora, não se 

pode todavia, entender ser esta suficiente para definir 0 termo educaçao, tampouco 

o que ela representa, pois a educação traz em si contornos mais abrangentes, como 

a formaçáo do homem, da vida em sociedade e a transmissão da cultura. Nas 

palavras de Lorenzzo Luzuriaga, 

por educação entendemos, antes do mais, a influência intencional e 
sistemática sobre o ser juvenil, com o propósito de formá-lo e 
desenvolvê-lo. Mas significa também a ação genérica, ampla, de 
uma sociedade sobre as gerações jovens, com o fim de conservar e 
transmitir a existência coletiva. A educação é, assim parte integrante, 
essencial, da vida do homem e da sociedade, e existe desde quando 
há seres humanos sobre a terra. 
por outro lado a educaçso é componente tão fundamental da cultura 
quanto a ciência, a arte ou a literatura. Sem a educação na0 seria 
possível aquisição e transmissao da cultura pois pela edocapao é 
que a cultura sobrevive no espírito humano. Cultura sem educaçao 

109 HOUAISS, Antanio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionhri0 Houaiss da língua 
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seria cultura morta. E esta é também uma das funções essenciais da 
educação: fazer sobreviver a cultura através dos séculos.110 

Para Celso Ribeiro Bastos a educação, tal qual entende Lorenuo Luzuriaga, 

é meio que propicia uma sociedade melhor estruturada, ao preparar o indivíduo para 

a cidadania e para o trabalho. Aduz o-doutrinador que 

A educação consiste num processo de desenvolvimento do indivíduo 
que implica a boa formação moral, física, espiritual e intelectual, 
visando ao seu crescimento integral para um melhor exercício da 
cidadania e aptidão para o trabalho."" 

Complementando esse entendimento Jaques Delors observa que a educação 

é mais que uma preparação para o exercício do trabalho 

A educação não serve, apenas, para fornecer pessoas qualificadas 
ao mundo da economia: náo se destina ao ser humano enquanto 
agente econômico, mas enquanto fim ultimo do desenvolvimento. 
Desenvolver os talentos e as aptidões de cada um corresponde, ao . 
mesmo tempo, a missão fundamentalmente humanista da educação, 
à exigência de equidade que deve orientar qualquer política 
educativa e as verdadeiras necessidades de um desenvolvimento 
endógeno, respeitador do meio ambiente humano e natural, e da 
diversidade de tradições e de culturas. 

E mais especialmente, se é verdade que a formação permanente 6 
uma idéia essencial dos nossos dias, é preciso inscrevê-la, para 
além de uma simples adaptação ao emprego, na concepção mais 
ampla de uma educação ao longo de toda a vida, concebida como 
condição de desenvolvimento harmonioso e contínuo da pe~soa."~ 

Ao ponderar sobre o melhor conceito de educaçao à ser utilizado assim aduz 

Marcia Cristina de Souza Alvim 

0 conceito de educaçáo que deve ser utilizado será aquele que 
demonstre ser o mais completo em relação ao desenvolvimento de 
todas as potencialidades do homem. Na0 há porque se restringir ao 
aspecto do desenvolvimento cognitivo, a0 preparo para o mercado 
de trabalho, o objetivo deve ser a busca do desenvolvimento do ser 
humano de forma integral. A educação deve possibilitar ao homem 

'I0 LURUZIAGA, Lorenzo. História da educação e da pedagogia. trad. Luiz Damasco 

Penna e J. B. Damasco Penna. 1 1. ed. Sã0 Paulo: Nacional, 1979, p. 1-2. 

BASTOS Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 22 ed. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2001, p, 498. 
112 DELORS, Jacques. Educação um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da 

comissão internacional sobre educação Para 0 século Sao Paulo: Cortez; Brasília: 

UNESCO, 1998, p, 85. 



desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas 
áreas de conhecimento. Deve habilitá-lo para lidar com as múltiplas 
demandas que a vida vai constantemente lhe oferecer. Demandas de 
ordem econamica, material, mas tamb6m demandas afetivas, 
emocionais, igualmente capazes de alterar o delicado equilíbrio da 
sensibilidade humana [...I 'I3 

A educação, na lição da autoia citada, deve visar desenvolver as virtudes do 

indivíduo de uma maneira ampla buscando que ele se torne cidadão participativo na 

sociedade em que vive e também deve oferecer subsídios que venham a contribuir 

para que ele se torne uma pessoa que tenha maior domínio de suas emoções, pois 

a educação é fator que desenvolve o indivíduo de maneira ampla, que o agrega a 

sociedade e mais que isso, que perpetua valores através dos tempos. Trata-se de 

um processo contínuo por meio do qual se recebe e transmite informações e que 

conforme ensina Jacques Delors, ao desenvolver 0 ser humano 

C...] nos leva, pois, a dar novo valor à dimensão ética e cultural da . 
educação e, deste modo, a dar efetivamente a cada um, os meios de 
compreender o outro, na sua especificidade, e de compreender o 
mundo na sua marcha caótica para uma certa unidade. Mas antes, 6 
preciso começar por se conhecer a si próprio, numa espécie de 
viagem interior guiada pelo conhecimento, pela meditação e pelo 
exercicio da aut~critica."~ 

Afirma ainda o autor que 

a idéia de educação permanente que deve ser repensada e 
ampliada. É que, além das necessárias adaptações relacionadas 
com as alterações da vida profissional, ela deve ser encarada como 
uma construção continua da pessoa humana, dos seus saberes e 
aptidões, da sua capacidade de discernir e agir. 

Deve levar cada um a tomar consciência de si próprio e do meio 
ambiente que o rodeia, e a desempenhar o papel social que lhe cabe 
enquanto trabalhador e cidadão.'15 
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A educação incute em cada indivíduo de modo incisivo, a necessidade deste 

em obter um nível de consciência ética e moral sobre os princípios que regem sua 

própria vida, sobre as leis que regem seus direitos e com isso proporciona a ele 

exercer seu papel de cidadão, para usufruir da plena cidadania. Sintetiza o propósito 

de educação a definição de Uadi Lammêgo Bu~~os: "a educação é o caminho para o 
ri 116 homem evoluir . 

2.2 Educação nas Constituições anteriores a 1988. 

Embora já se tenha falado em muito no decorrer deste estudo, sobre as mais 

diversas Constituições, nesse momento e em tempo por uma questáo didática, traz- 

se o significado destas, para então passar-se a uma abordagem das sobre elas no 

direito pátrio, bem como sobre o direito à educação nelas contido. 

Por primeiro, a definição Constituição para José Joaquim Gomes Canotilho, 

que aduz ser "a ordenação sistemática e racional da comunidade política através de 

um documento escrito no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam 0s 

limites do pcider 

A liçáo de Paulo Bonavides, pelo Seu rigor tkcnico merece também ser 

evocada, "[...I é o conjunto de normas pertinentes à organizaçáo do poder, à 

distribuição da competência, ao exercicio da autoridade, a forma de governo, aos 

direitos da pessoa humana, tanto individuais Com0 S O C ~ ~ ~ S " . " ~  

Alexandre de Moraes, versando sobre Constituição e O Seu teor ensina que 

esta 

[...I deve ser entendida Como a lei fundamental e suprema de um 
Estado, que contem normas referentes A estruturação do Estado, 4 
foma+o dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do 
poder de governar, distribuição de competências, direitos, garantias e 

"""~0s "adi Lammêp. Constituição federal Anotada. 5.ed. rev. atual. Sao paulo. 
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deveres dos cidadáos. 

Pela amplitude e alcance de suas normas, a Constituição situa-se no topo do 

ordenamento jurídico contemporâneo, e, Justamente por ocupar esse lugar de 

destaque, o texto constitucional deveria ser dotado de longevidade, ou seja, deveria 

ser estruturado de forma a atender'às necessidades de seu tempo e de tempos 

vindouros. Essa longevidade todavia, na0 6 uma tarefa fácil em um momento 

histórico em que as inovações, em todos 0s campos da atividade humana, dão-se 

em velocidade espantosa como ocorre na sociedade pós-moderna. 

Feitas as considerações acerca do conceito e importancia da Constituição, 

passa-se agora a um escorço da evolução do direito à educação no bojo das 

Constituições do Brasil, pois o reconhecimento do referido direito leva a necessidade 

de se conhecer o seu titular, a quem cabe obrigações a ele atinentes. 

~ o d o s  esses aspectos restam delineados num rol de normas positivas que se 

expandem a partir da letra das Cartas Magnas que se sucederam desde 1824 ate a 

atual Constituição de 1988. 

2.2.1 Constituição Imperial de 1824 

A Constituição Imperial de 1824 foi a primeira Constituição tendo sido também 

a única no período imperial no Brasil e representa um marco na história por ser o 

inicio de ruptura com O processo de colonização que tanto impedia o 

desenvolvimento independente do país. 

A pimeira referência feita à educação no texto constitucional, até por ser esta 

a primeira Constituição do Brasil, consta na Constituição do Império datada de 1824 

A menção se reduzia à garantia do acesso gratuito à instruçã0 primaria e também a 

garantia de colégios e universidades, constantes de dois dos varios parágrafos do 

art. 179 
~ , - t .  179 "a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos 
brasileiros, que tem Por base a liberdade, a Segurança individual e a 

119 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional: atualizado com a reforma do 

judiciário [EC n. 45/04]. 17. ed. Sá0 Paulo: Atlas, 2005, p. 2. 



propriedade, é garantida pela Constituição do Império pela maneira 
seguinte: 

§ 32 A instrução primária é gratuita para todos os cidadãos; 

g 33 Colégios e universidades, onde serão ensinados os elementos 
das ciências, belas letras e artes.'20 

Embora pouco tratasse da educação, restava firmado por via dos referidos 

parágrafos, ao menos um princípio: O da gratuidade da instruçao primdria. 

Entretanto, mesmo havendo esse principio, apenas uma Única lei foi aprovada 

referente a ensino primário nos dez anos que separaram a outorga da Constituição e 

o Ato ~ d i ~ i o n a l ' ~ '  que foi a lei de 15 de junho de 1827 que determinava a criação de 

escola primária em todas as localidades populares.'22 Sobre a pouca efetividade da 

educação para todos nesse período, leciona Sergio Haddad 

[...I O direito que nasceu com a norma constitucional de 1824, 
estendendo a garantia de uma escolarização básica para todos, não 
passou da intenção legal. A implantação de uma escola de qualidade 
para todos avançou lentamente ao longo de nossa história. 

[...I Em primeiro lugar, porque no período do império 96 possuía 
cidadania uma pequena parcela da população pertencente à elite 
econbmica á qual se admitia administrar a educaçao primária como 
direito, do qual ficavam excluidos negros, indígenas e grande parte 
das mulheres. Em segundo, porque o ato adicional de 1834, ao 
delegar responsabilidade por essa educaç8o básica As Províncias, 
reservou ao governo imperial 0s direitos sobre a educação das elites, 

120 CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. 11 ed. 

São Paulo: Atlas, 1994, P, 778. 
'21 O ato adicional refere-se a reforma da Constituição de 1824, cujo texto foi aprovado em 

21 de agosto de 1834 e que dava autonomia as assembléias provinciais para dentre outras 

coisas legislar sobre a instrução pública. A Lei de 25 de outubro de outubro de 1827 mandou 

criar uma escola de instruçã0 primária em todas as localidades populares. 0 art. 10 § 29. do 

ato adicional deu àç provinciais a faculdade de legislar à esse respeito relação 

as respectivas províncias. SUCUPIRA, Newton. 0 Ato Adicional de 1834 e a 

descentralilaçao da educação. In FAVEROI Osmar (0rg.b A educação nas COnstituiFõer 

brasileiras 1823-1 988. 2 .ed. Campinas: Autores Associados, 1 996, p. 60, 62. 

122 SVCUPIRA Newton. 0 Ato Adicional de 1834 e a descentraiização da educaçao I,, 

FAVERO Osmar (org.). A educação nas Constitui~ões brasileiras 1823-1988. 2 .ed. 

Campinas: Autores ~ssociados, 1gg69 P. 58. 



praticamente delegando à instância administrativa com menores o 
papel de educar a maioria carente. O pouco que foi realizado deveu- 
se aos esforços de algumas Províncias, tanto no ensino de jovens e 
adultos como na educação das crianças e adolescentes. Nesse 
último caso, chegaríamos em 1890 com sistema de ensino 
atendendo apenas 250 mil crianças, em uma populaçClo estimada de 
14 milhões. Ao final do Império, 82% da população com idade 
superior a cinco 'nos era ana~fabeta.'~~ 

Embora pouco se tenha feito para concretizar o disposto nos g 32 e 33 do 

artigo 179 da Constituição de 1824, não se pode olvidar que esta trazia, além do 

assunto educação, uma declaração de direitos individuais e garantias que, nos seus 

fundamentos, permaneceu nas Constitui~õe~ posteriores. 124 

2.2.2 Constituição Republicana de 1891 

A constituição de 24 de fevereiro de 1891foi a primeira Constituição 

Republicana e teve grande influência das idéias de Rui Barbosa. Seus dispositivos 

fundamentais consistiam em ter como forma de governo a República; como forma de 

Estado o federalismo; como sistema de governo 0 presidencialismo e a divisão dos 

poderes deveria ter atuação harmônica e independente. 

NO que tange à educação, a Constituição Republicana trouxe mudanças na 

medida em que determinou o carater laico e descentralizado do ensino, conforme 

ait. 72 § 60 que dispunha "será leigo O ensino ministrado nos estabelecimentos 

públicos" e § 70, que previa a proibição de subvenções oficiais de dependência ou 

aliança entre igreja e Estado. 

A Constituiçao Republicana em relação ao ensino trazia um "silêncio a 

respeito da gratuidade" e como contrapaitida determinava e liberdade de profissão e 

a garantia de seu exercício. previstos no arta § 24 do art. 72. além de prever a 

laicidade. Ainda que tenha avançado no sentido das garantias dos direitos civis e 

tenha ampliado um pouco os direitos politicos, a Const i t~i~a0 de 1891 omitiu-se ou 

123 HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, Maria Clara. EscolarizaçClo de Jovens e ~ d u l t o ~ .  
FAVERO, Osmar; IRELAND. Tirnothy Denis (0rgs.I. Educa~ao com exercicio de 

dlvenldtd8. Bras[lji: UNESCO, MEC, ANPED, 2007, p, 87. 
124 SILVA J086 ~f~~~~ da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: 

Malheiros, p, 75. 



mesmo negou os direitos sociais, embora seja possível dizer que a educação teria 

sido o único direito social insinuado no campo dos direitos civis daquela Carta.125 

Somente com o advento da Constituição que a sucedeu é que se retomou o 

passo inicial dado na Constituição de 1824. 

2.2.3 Constituição de 1934 

A Constituição de 1934 desponta como o primeiro marco normativo dos 

direitos sociais no direto interno. Inspirada na Constituição alemã de Weimar, a 

Constituição de 1934 teve um cunho eminentemente social, conforme assinala Paulo 

Bonavides 

[...I Seguindo uma certa tendência européia do pós-guerra, mas que 
na verdade só iria se firmar definitivamente ao término da Segunda 

a. Grande Guerra, alguns dos preceitos do chamado "Welfare State" 
foram consagrados no texto. Pela primeira vez na história 
constitucional brasileira, considerações sobre ordem econbmica e 
social estiveram presentes. Uma legislação trabalhista garantia a 
autonomia sindical, a jornada de oito horas a previdência social e os 
dissidios coletivos. A família mereceria proteção especial, 
particularmente aquela de prole numerosa. O deputado Prado Kelly 
foi em larga medida o responsável pela inclusão de um outro item 
social ate então inédito: um capítulo especial sobre educação.126 

Contrariando as anteriores, que trataram da educação de maneira superficial, 

a Constituição de 1934 trouxe um capítulo específico com o titulo "Da Educaçao e 

da Cultura1' composto por 11 artigos dentre eles, o artigo 149 no qual a educação foi 

elevada a categoria de direito subjetivo público, tendo em vista que neste artigo 

ficou deterbinado que a educação era direito de todos e que deveria ser ministrada 

pela família e pelos poderes públicos. cumprindo a estes Últimos, proporcioná-la à 

brasileiros e estrangeiros residentes no país. 

12"u~y carlo Alberto Jamil. A educação e a primeira constituinte republicana. I,, 

FAVERO, Osmar (org.). A educação nas Constitui~Ões brasileiras 1823-1988. 2. ed. 

Campinas: Autores Associados, 1996, PI 77, 79. 

12= BONAVIDES Paulo, Paes de Andrade. História constitu~i~nal do Brasil. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1991, P, 319- 



A aplicação de recursos mínimos pela UniBo, na manutençao dos sistemas 

educativos tamb6m restou as~egurado'~~. Em seu artigo 152 estava previsto um 
plano nacional de educação, plano este que deveria ser elaborado pelo Conselho 

Federal de Educação, cujo papel era sugerir ao governo medidas necessárias para a 

melhor solução dos problemas relacionados ao assunto. 

Importante a liberdade de cátedra também foi expressamente assegurada no 

artigo 155 da referida Carta, assim como ensino primário gratuito. 

Conquanto a Carta de 1934 tenha admirável marca social -embora efêmera a 

sua duração- nela restou clara a capacidade do ordenamento jurídico pátrio de 

transplantar para o ambito interno, principias e instituições já consagradas pelas 

experiências políticas de outros 

2.2.4 Constituição de 1937. 

Como já dito a Constituição de 1934 teve curta duração e logo foi sucedida 

pela Constituição de 1937. 

 pós ser eleito pela Assembleia Constituinte, Getúlio Vargas, dissolveu a 

Câmara e o Senado, revogou a Constituição de 1934 e outorgou129 a Carta 

Constitucional de 1937. Esta foi uma C o n ~ t i t ~ i ~ ã 0  autoritária que ficou conhecida 
11 130 como "Polaca . 

BONAVIDES, Paulo, Paes de Andrade. História ~~nstitucionai do Brasil. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1991, P, 327. 

128 BONAVIDES, Paulo, Paes de Andrade. História constitucional do Brasil. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1991, P, 325. 

'29 Outorgadas as Constituiçóes "elaboradas e estabelecidas sem a participaçao do 

povo, aquelas que o govemante - Rei, Imperador. Presidente, Junta Governativa, Ditador - 
por si ou interposta pessoa ou instituição, outorga, impõe, concede ao POVO, como foram as 

constituições brasileiras de 1824, 1937, 1967 e 1969.'' SILVA, JosB Afonso da. Direito 

constitucional positivo. 30. ed. SSO Paulo: Malheimst 2008, P. 40. 

130 Aduz Paulo Bonavides: 'A prbpria denominação pejorativa de 'polaca" h Constituição de 

1937, transmitia o conheciment~ de conteúdo e de ideologia do texto, aurido na Carta 

Polonesa, de origem totalitária e fascista. e construida Por Pilsudski." BONAVIDES, paulo; 



Paulo Bonavides ministra que "a Constituição de 1937, foi a primeira que 

dispensou o trabalho de representação popular constituinte1'. A Constitui@o de 

1824, mesmo tendo sido outorgada, deve ser considerada como fruto do trabalho 

dos constituintes porque quando o imperador D. Pedro I dissolveu a Assembl6ia1 o 

texto constitucional já estava con~luido.'~' 

No tocante a educação, foi mantido o ensino primário e gratuito, previsto no 

artigo 130 da referida Carta'32, p o r h  tal gratuidade suscita dúvidas eis que o 

referido artigo previa que os que tivessem mais recursos financeiros deveriam 

contribuir com um valor mensal, ainda que módico, para o ensino dos mais 

necessitados traduzindo-se assim em uma gratuidade parcial. 

Referida Carta também não trouxe previsão de reserva de recursos 

necessários a educação. Tais fatos representam um retrocesso dentre tantos outros 
a" 

em relação Constituição anterior, que tanto privilegiou os direitos sociais. 

2.2.5 Constituição de 1946 

A Constituição de 1946, ao contrário da Constituição que a antecedeu, que 

era ditatorial, foi uma Constituição Republicana, Federativa e Democrática. Segundo 

as palavras de Paulo Bonavides 

A Constituição de 1946 nos traz a certeza de que toda ditadura, por 
mais longa e sombria, esti determinada a ter um fim. E, no caso da 
ditàdura de Vargas, pode-se dizer que a luz que se seguiu às trevas 

Paes de Andrade. História con~ t i t~~ iona l  do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra 

1991, p, 345. 
731 BONAVIDES Paulo, Paes de Andrade. História c o n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  do Brasil. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1991, Pt 3s9. 
132 ~~t 130 - O ensino primário 6 obrigatório e gratuito. A gratuidade porkm, na0 exclui o 

dever de solidariedade dos menos para com Os mais necessitados; assim, por Ocasião da 

matrícula, será aos que na0 alegaremi ou notoriamente na0 puderem alegar 

escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar 
CAM~ANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE~ Hilton Lobo. Constitui~6es do Brasil. 11. ed. 

Sao Paulo: Atlas, 1994. P1 5G6. 



foi de especial intensidade: o liberalismo do texto de 46 deve ser 
motivo de orgulho para todos os brasileiros. Foi parâmetro importante 

para nossa recente experiência constituinte e há de ser lembrada com 
atenção e re~peit0.l~~ 

Em uma fase que antecedeu a consagração dos direitos insculpidos na 

Declaração de 1948, é digno de menção 0 fato de a Constituição trazer em seu 

Capítulo 11 do Título IV,'" um principio no qual consagra a liberdade individual contra 

0s abusos da ação cerceadora do Estado quanto aos direitos individuais, segundo o 

qual "a lei não poderá excluir da apreciaçao do judiciário qualquer lesa0 de direito 

individual", que se traduz na melhor das garantias dos diretos da pessoa humana 

para prevenir abuso ~stata1. I~~ 

No tocante a educação restou previsto no artigo 166, que esta haveria de ser 

inspirada nos princípios de liberdade e de solidariedade humana. A gratuidade do 

ensino primário para todos ficou estabelecida no artigo 168 inciso 11, na0 mais 

constando neste a exigencia da Carta anterior, de que OS mais favorecidos deveriam 

contribuir financeiramente com um valor mensal Para 0 ensino dos mais carentes. 

~egistre-se que no período de vigência dessa Constituição, em 1948 foi 

apresentado pelo Ministro Clemente Mariani 0 anteprojeto da Lei de Diretrizes e 

Bases - LDB. Esse projeto baseava-se em um trabalho elaborado por educadores. 

Da data de sua apresentação at6 aprovação passaram-se 16 anos, quando então foi 

transformado na Lei n? 4.024 de 20 de dezembro de 1961. 13' 

2.2.6 Constituição de 1967 

A Constituiçao de 1967 foi promulgada pelo Congresso Nacional durante o governo 

I33 BONAVIDES Paulo, paes de Andrade. História c o n s t i t ~ ~ i ~ n a l  do Brasil. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1991. Pl 409. 

I" Art. 141 , 5 da Constituiçáo de 1946. 

735 BONAVIDES Paulo; paes de Andrade. História constitucional do Brasil. 3. ed. Rio de 
I 

Janeiro: Paz e Terra, 1991 PI 414, 41 5. 
136 ARANHA ~~~i~ Lúcia de Arruda. História da educaçao. 2. ed. rev. e atual. São Paulo. 

I 

Moderna, 1996, p, 204. 



Castello Branco e institucionalizou a ditadura do Regime Militar, tendo sido 

emendada de forma substancial em 1969. Sofreu poderosa influência da Carta 

Política de 1937. Reduziu a autonomia individual, e permitiu a suspensão de direitos 

e de garantias constitucionais, revelando-se mais autoritária do que as anteriores, 

salvo a de 1937. Contudo, definiu mats eficazmente os direitos dos traba1had0res.I~~ 

Quanto à educação, esta Constit~i~ã0 preservou os sistemas de ensino 

estadual e federal e garantiu tambkm o ensino à livre iniciativa conforme previsto no 

artigo 1 6 8 . ' ~ ~  

Ficou determinado tambkm no artigo 170 que as empresas comerciais, 

industriais e agrícolas deveriam manter o ensino primário gratuito e promover cursos 

de aprendizagem para os trabalhadores e seus filhos menores. 13' 

Por ter sido uma Constituição que teve como característica um retrocesso 

democrático em relação a educação também 0 foi, em virtude de abolir 0s 

percentuais orçamentários fixos destinados para a sua implementaçáo. 

2.2.7 Emenda Constitucional n. 01 de 1969 

A Emenda Constitucional no 01, de 17 de outubro de 1969, não introduziu 

mudanças significativas no rol dos direitos sociais, mas afirmava que o ensino dos 

07 ao 14 anos era obrigat6rio, bem como estabelecia a gratuidade deste nos 

estabelecimentos oficiais. 

13' SILVA. J O Ç ~  Afonso da. Curso de Direito C~nstitu~i~nal Positivo. 23" Edição. são Paulo. 

Malheiros editores. P. 87. 
138 168. A educação é direito de todos e ser6 dada no lar e na escola; assegurada a 

igualdade a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e 

nos ideais de liberdade e de solidariedade humana. 
139 ~ r t .  170. AS empresas comerciais, industriais e agricolas S ~ O  obrigadas a manter, pela 

forma que lei estabelecer, o ensino primário gratuito de seus empregados e dos filhos 

destes. 
único. AS empresas comerciais e industriais são ainda obrigadas a ministrar, em 

cooperaçao, aprendizagem aos Seus trabalhadores fl'lenores. 



Cada Constituição como já visto, trouxe preceitos que determinaram a vida 

social, política e jurídica do país, organizando portanto o Estado. Ao ordenar a 

sociedade e o Estado, dispuseram obviamente acerca do direito a educação e sobre 

a forma de concretizá-lo, todavia tais previsoes muitas vezas não chegaram a ser 

implementadas, o que demonstra grande contradição, em sendo considerada, e o 6, 

a Constituição instrumento maior que rege as demais leis. Mas, após tantos 

avanços e retrocessos vistos no direito a educação, finalmente e felizmente, chega- 

se & Constituição de 1988, que tratou dos direitos fundamentais de maneira 

primorosa, elevando a educação a direito fundamental e mais: à direito público 

subjetivo o que representa um passo grandioso, um avanço magistral. 

2.3 Consagração do direito fundamental h educação na ConstituiçBo de 1988 

*. 
Na Carta de 1988 a educação foi elevada a lugar de destaque, com uma 

vasta previsao constitucional em um momento histórico de exaltaçao dos principias 

democráticos e de liberdade. 
h 

Por ocasião do discurso de promulgação da referida Carta, exaltando a 

importancia da educaçao para o exercicio da cidadania, Ulisses Guimarães, 

presidente da Assembléia Nacional C~n~ t i t ~ i n te ,  assim Se pronunciou 

A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos 
poderes, mudou restaurando a Federaçáo, mudou quando quer 
mudar o homem em cidadao, e s6 6 cidadao quem ganha justo e 
suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer 

descansa. 

Num país de 30.401 .O00 analfabetos, afrontosos 25% da populaçfio, 
cabe advertir: a cidadania começa com o alfabeto.140 

Sobre momento político em que foi promulgada a Constituição de 1988 e o 

destaque que esta deu a educação, Gabriel Chalita assim comenta 

~~OGUIMARAES, Ulysses. Discurso do deputado Ulysses Guimaraes, presidente da 

assembléia nacional em 05 de outubro de 1988, Por ocasi80 da promulgaçao 

da Constituição Federal. Revi& Direito GVI Jul-Dez. 2008. São Paulo. p. 596. 
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legislação infraconstitucional, como a Lei de Diretrizes e Bases da educaç8o 

Nacional - LDB de n. 9.394 de 20 de dezembro de 199614, como se verá no 

decorrer deste estudo. 

2.3.1 Educação: direito de todos, dever do Estado e da família 
% 

A educação no Brasil é composta pela educação básica e ensino superior, 

conforme contido na Constituição de 1988. O art. 21 da LDB, que dispbe que a 

educação escolar é composta pela educação basica, e educaçao superior, 

classificando como pertencentes à educação básica a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio. Será objeto de apreciação neste capitulo e nos 

subsequentes a educação fundamental. 

O artigo 205 da Constituição prevê que a educação é direito de todos e dever 

do Estado e da família e será promovida Com a colaboração da ~0c iedade . l~~  Como .- 
sendo um dever da família e do Estado, 6 o que também dispbe o artigo 2 O .  da LDB, 

acrescentando que a educação deverá ser inspirada nos princípios de liberdade e 

ideais de sdidariedade humana.'46 Esta 6 uma previsão legal tamb6m contida no 

l4 A LDB somente foi aprovada após oito anos da promulgação da constituição de 1988 e 

resultou de uma processo de acirrado debate parlamentar com participação da sociedade 

em que as opiniões eram diversas Porem convergentes no sentido de se obter uma 

educação com um lastro de autonomia: "A Lei 9.39496 resultou de um parto difícil. os 
interesses envolvidos no palco das discussões eram fortes, contraditórios e, não raro 

inconciliáveis. Do projeto inicial aprovado em 1996, Passaram-Sê oito longos anos que 

funcionaram como cenários fecundos de despistes de interesses. O texto por fim, aprovado 

em o grande mérito de, abdicando das discussões improdutivas, apresentar uma moldura de 

organização educacional dentro de um escopo de autonomia Possível. L...] possui um acervo 

de enorme de virtudes legais distribuidos num visível feixe de eixos estruturantes." 

CARNEIRO Moaci Alves. LDB fácil. Leitura critico-compreensiva artigo por artigo 
I 

Petrópolis. RJ: Vozes. 1998. P. I*- 

145 ~ r t  205 A direito de todos e dever do Estado e da família, ser8 promovida e 

incentivada com a colabora~a~ da sociedade. visando ao pleno desenvolvimento da pessoa 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para O trabalho. 

O A educa@o, dever da familia e do Estado, inspirada nos princípios de 
14' LDB Art. 2 . 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 0 pleno d e ~ e n v o l ~ i ~ ~ ~ t ~  

do educando, seu preparo para O exercício da cidadania e sua qualificaç80 para o trabalho. 



art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 13 de julho de 1 9 9 0 ~ ~ ~  

que vincula o Estado e a Família expressamente ao dever de promover e zelar pela 

educação fundamental, tal como o faz o art. 208 inc. I e § 3'. da Carta Magna.148 

Por fim a Lei 9.394, de 20.1 2.1996 (LDB) que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, dispõe em seu art. Ao, a abrangência da educação a ser 

promovida: 

~ r t .  1°. A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais 

Como direito, a educação deve ser vista por sua dimensão jurídico-social. 

direito porquanto previsto em lei. Como direito social, a educação está prevista no 

artigo eO. da constituição de 1988, que combinado com o artigo 205 da mesma 

Carta é elevada a direito fundamental, conforme leciona José Afonso da Silva 

'47 Art. 54. dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 11 - 
progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III - atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 

de ensino; IV - atendimento em creche e pre-escola 4s crianças de zero a seis anos de 

idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criaçao artística, 

segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado as 
condi~ões do adolescente trabalhador; VI1 - atendimento no ensino fundamental, &aves de 
programas suplementares de material didhtico-escolar, transporte, alimentação e assistência 

a saúde § 10 O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito publico subjetivo. § 20 O 

não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público OU sua oferta irregular importa 

responsabilidade da autoridade competente.§ 3' Compete ao poder público recensear os 

educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 

responshvel, pela frequência a escola- 
148 ~ r t  208. O dever do Estado com a educaçáo será efetivado mediante a garantia de: 1- 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita pan  todos 0s que a ela tiveram acesso na 

idade própria; § 30 compete ao poder público recensear OS educados no ensino 

fundamental fazer-lhes a chamada e Zelar, junto aos pais ou responshveis pela freqÜência a 

escola. 



O art. 205 contém uma declaraçao fundamental que, combinada 
com ao art. 6'. , eleva a educação ao nível dos direitos 
fundamentais do homem. Aí se afirma que a educação é direito de 
todos, com o que esse direito é informado pelo principio da 
universalidade. Realça-lhe o valor juridico, por um lado, a cláusula - 
a educação é dever do Estado e da família -, constante do mesmo 
artigo, que completa a situação jurídica subjetiva, ao explicitar o 
titular do dever, da obrigação, contraposto àquele direito. Vale dizer: 
todos têm o direito à educação e o Estado tem o dever de prestá-la, 
assim como a farnilia.l4' 

Como direito de todos previsto no artigo 205, vê-se insculpida a previsao 

constitucional da igualdade que veda ao Estado qualquer ato de diferenciaça~ na 

aplicação do direito à educação, que deve portanto ser dirigida à todas as classes 

sociais e todos os níveis de idade sem qualquer discrimina@o, devendo ser 

considerada como privilégio e direito de todo 0 Povo e na0 de uma pequena classe 

social.150 Tal previsão segundo entende Manoel Gonçalves Ferreira Filho, tambbm 

"habilita qualquer um a solicitar do Estado a prestação do ensino, que é o elemento 

inicial de qualquer  educa@^",'^^ conforme se verá em capitulo específico mais 

adiante. 

A educação como dever do Estado, impõe que este nClo pode suprimir ou 

ignorar o comando constitucional, deixando de contemplar dentro da sua açao, 

planos de execução para fomentar 0 acesso de todos ao desfrute do direito em 

questão, segundo ensina Pietro de Jesus Lera Alarc6n.Is2 O n8o oferecimento ou 

oferta irregular do ensino fundamental obrigatório gratuito previsto expressamente 

149 SILVA josé Afonso da. Curso de direito c ~ n s t i t ~ ~ i o n a i  positivo. 23. ed. são Paulo. 

Malheiros, 2004, p. 312. 

1x1 BASTOS Celso Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários P Con~tituiç~o 

do B n ~ i l .  Promulgada em 5 de outubro de 19881 8'. volume: arts. 193 a 232. 2. ed. atual. 

São Paulo: Saraiva, 2000, P. 4891 4Q0. 
151 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Con~titUi~lo brasileira de 1988 

v. 2. ads. 104 a 250. 2. ed. atual. e reform. Sao Paulo: Saraiva. 1999, p. 245. 

152 ALARC~N Pietro de Jesus L0ra. A dignidade da pessoa humana e o direito educação 

na ConstituiG$o Federal de 1988. In SEGALLA, Josh Roberto Martins, ARAUJO, Luiz Alberto 

Davjd (c00t-d~). 15 anos da Constitui~Po Federal: em busca da efetividade. Bauru, Sp: 

EDITE, 2003, p. 470. 



como dever do Estado no art. 4' inciso I da LDB''~ implica na responsabilidade da 

autoridade competente, confomie disposto no art. 208 5 2' da Constituiçiio. Nesse 

sentido a lição de Bernardina Ferreira Furtado Abrão 

[...I o direito subjetivo a educação será público quando o dever de 
cumplí-lo for imputado ao Estado. Importante ressaltar que o Estado 
está obrigado a oferecer a todos os brasileiros e estrangeiros 
residentes no país e que contem com idade própria, apenas e tão 
somente o nível de ensino fundamental, sob pena de 
responsabilidade. [...I a obrigatoriedade não foi extensiva aos níveis 
de educação infantil, médio e superior. 

[...I Havendo crime de responsabilidade, a autoridade será julgada 
pelo Poder Legislativo, e o resultado é a deposiçso do chefe do 
Poder executivo que tenha sido omisso em suas atribuiçbes 
constitucionais. Porém Com0 já destacamos [...I o único nível de 
educação escolar que o Estado está obrigado a dis~onibiliza~ 
imediatamente, sob pena de responsabilidade, é a educação escolar 
 fundamenta^.'^ 

..' 
AO Estado cabe, portanto O papel de agente promovedor e garantidor da 

educação e isso requer o píanejamento, a im~lementaç80 e a execuçao de toda uma 

série de ações encadeadas à realização desse direito. Assevera José Afonso da 

Silva que no desenvolvimento dessa fun@o primordial, O Estado tem de aparelhar- 

se para fornecer a todos, OS serviços educacionais, isto 6 ,  0fertar ensino de acordo 

com 0s princípios estatuidos na Constituição no artigo 206155 e que ele Estado, tem 

753 ~ r f .  40 O dever do Estado com educaçao escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria. 
1% ABRAAO, Bemardina Ferreira Furtado. In Constitui~io Federal interpretada: artigo 

por artigo, parhgrafo por parhgrafo 1 Antonio Claudia da Costa Machado, (org.); Ana 

Cândida da Cunha Ferraz, (coord.). Barueri, SP: Manole, 2010, p. 1146, 1147. 

155 ~,.t. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de 

condições para o acesso e pemianencia na escola; 11 - liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a ahe e o saber; 111 - plurali~m0 de id6ias e de 

concepç6es pedagógicas, e coexist8ncia de institui~6es públicas e privadas de ensino; IV - 
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V - valoriza~ã0 dos profissionais 

da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso 

exclusivamente por concuiso público de Pmvas e titulas. aos das redes públicas; VI - gestao 

democrática do ensino público, na forma da lei; VI1 - garantia de padrso de qualidade. - 
piso salarial profissional nacional para 0s ~~o~issionais da educação escolar pública, nos 



de ampliar cada vez mais as possibilidades de que todos venham a exercer 

igualmente esse direito.'56 Respaldado também no principio da igualdade, vale 

salientar que o inciso III do artigo 208 da Carta Maior, prev8 tamb8m como dever do 

Estado para efetivar o direito a educação, O atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, na rede regular de ensino preferencialmente. Tal 

preceito "trouxe novo vigor às propostas de se oferecer iguais oportunidades de 

educação às pessoas com necessidades 

NO que concerne ao dever da família, não se furtou o legislador constituinte 

em atribuir a esta a solidariedade no dever de promover a educação, conforme 

disposto no artigo 205 da Carta Maior. 

0 dever da família em promover a educação reside na obrigação de efetuar a 

matricula dos filhos a partir dos seis anos na escola, quando se inicia o ensino 
*" 

fundamental. Tal atribuição foi regulamentada pela Lei de diretrizes e bases no seu 

artigo 60 '58  e pelo art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente no art. 22 -159 

Conclui-se como desdobramento deste dever familiar, 0 acompanhamento pelos 

pais da e desempenho escolar de seus filhos, previsto no art. 208 § 30. da 

termos de lei federal; Pdgraf0 Único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação bhsica e sobre a fixação de prazo para a 

elaboração ou adequaçao de Seus planos de carreira, no ambito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 
156 SILVA ~~~é Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. são Paulo: 

Malheiros, 2004, p. 313. 
1" ABRAAO, Bernardina Ferreira Furtado. In Constitui~ao Federal interpretada: artigo 

por artigo, parágrafo por parágrafo I Antonio Claudia da Costa Machado, (org.); Ana 

Candida da Cunha Ferra& (coord.). Barueri, SP: Manole. 2010, p. 1143. 

1% A* 60 C dever dos pais ou responshveis efetuar a matricula dos menoreal a partir dos 

seis anos de idade, no ensino fundamental. 

159 A* . 22 . AOS pais incumbe O dever de sustento1 guarda e educaçao dos filhos menores I 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais. 



Const i t~ ição.~~~.  Também o Estatuto da Criança e do adolescente prevê no art. 55161 

a obrigação dos pais ou responsáveis em matricular seus filhos ou dependentes na 

rede regular de ensino. O não cumprimento da referida obrigação pelos pais ou 

responsáveis, implica na aplicação de sanção administrativa prevista no art. 249 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA'" ou perda do poder familiar previsto 

no art. 24'" da mesma lei e ainda aplicação de sanção penal pelo crime de 

abandono intelectual previsto pelo art. 246 do Código penal.'" 

Conquanto a família tenha o dever legal de conjuntamente com o Estado 

promover a educação de seus filhos podendo ser punida por sua omissão, não se 

pode olvidar que também tenha a responsabilidade moral e Btica de formar o carater, 

de educar para os desafios da vida. Pode-se f m w n O  ousar concluir, ser esta 

também uma das razões de o legislador haver incluído a família como ente solidário 

na promoção da educação. pois a construção da sociedade passa pela construçao 

da família já que esta é c6lula mae da sociedade1". Neste caso a educaçao dada 

160 ~ d .  208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: § 30 

- Compete ao Poder Publico recensear OS educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 

chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

161 ~ ~ t .  55. 0s pais OU responsável têm a obrigaçao de matricular seus filhos ou pupilos na 

rede regular de ensino. 
16* ECA - ~ d .  249. Descumprir, dolosa ou cul~osamente. OS deveres inerentes ao poder 

familiar 0" decorrente de tutela OU guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária 

ou Conselho Tutelar: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 

dobro em caso de reincidência. 
163 ~~t . 24 . A perda e a suspensao do Poder familiar serao decretadas judicialmente, em 

procedimento contraditório, nos casos previstos na legislapl0 civil, bem como na hip6tese 
de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude O ad. 22. 

164 ~ f l .  246 - Deixar, sem justa causa, de prover instrução primária de filho em idade 

escolar: Pena - detençao, de quinze dias a um mês. ou multa. 

~~"HALITA Gabriel. ~ducaçã0: a solu~áo est8 afeto. São Paulo: Editora Gente, 2001 v 

p. 20. 



pela familia transcende o processo de instrução dado pela escola, que é fornecida 

pelo Estado.'@ 

A educação é um dever do Estado e da famllia como jB visto, mas a 

colaboraç8o da sociedade da também foi prevista no artigo 205 da ConstituiçBo de 

1988. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases previ5 expressamente no art. 12 
inciso VI a participação da comunidade na educação ao dispor que 0s 

estabelecimentos de ensino terão entre outras incumbgncias, a de articular-se com 

as famílias e a comunidade para criar processos de integração da sociedade com a 

escola . 167 

A gestão democrática do ensino público na educaçao também é um meio de 

permitir a participaçáo da sociedade, tendo em vista a previstio legal de participaça~ 

da comunidade local em conselhos escolares Ou equivalentes, conforme djçpóe o 

art. 14, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases.'" W-se com isso que a escola na0 6 

uma ilha, e no desenvolvimento de sua tarefa educativa, sofre influências do 

contexto sócio econômico da comunidade que a cerca. 

Agostinho dos Reis Monteiro sintetiza a impofthncia da responsabilidade 

conjunta do Estado e da família em promover o direito a educação 

O direito 4 educação obriga OS pais, os Estados, a Comunidade 
internacional e os próprios educandoS. OS pais são naturalmente 0s 
primeiros responsáveis pelo direito à educação dos filhos, mas o 
Estado é o principal responsável pela satisfação do direito à 
educação, por duas grandes razbes: porque as famílias, sobretudo 
as mais. pobres, não têm OS recursos necessários para criar todas as 

de satisfação do direito à educação, e porque o 
Estado é o órgão do Bem Comum formulado nas normas 
fundamentais de cada comunidade nacional e da Comunidade 

166 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários h constituição brasileira de 1988 

v. 2. arts. 104 a 250. 2. ed. atual. e reform. Sao Paulo: Saraiva, 1909, p. 243. 

167 ~ , - t .  12. os de ensino. respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensinol terão a incumbencia de: VI - articular-se Com as famílias e a 

comunidade, criando process~~ de integração da sociedade com a escola. 
I" LDB ~ , - t  14 os sistemas de ensino definirão as normas da gestao democr&tica do . . 
ensino p,jb,ico na educa~ãO bhsica, de acordo com as suas Peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios 11 das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. 



Internacional, as mais importantes das quais são as que reconhecem 
os direitos do ser humano.169 

Promover o direito a educação é responsabilidade que deve ser dividida entre 

a família O Estado e a sociedade, mas evidentemente cabe ao Estado a parcela 

mais incisiva, que implica na garantia e fornecimento de subsídios para que esse 

direito se realize efetivamente. 

2.3.2 Gratuidade e acesso educação 

Constituem objetivos fundamentais da República a redução das 

desigualdades sociais e a promoçao do bem de todos, Sem qualquer forma de 

discriminação conforme disposto no art. 3'. h. 111 e IV da Cons t i t u i ça~ .~~~  

A educação é meio que propicia a reduçáo de desigualdades sociais e 
e. 

conçequentemente promove uma sociedade melhor. Mas para que se alcance uma 

educação para todos, 6 necesslirio que o acesso a esta seja efetivado. Assim, 

conclui-se que os referidos objetivos funda~'~~entais expressos no citado artigo, 

obviamente abrangem tamb6m a redução de desigualdades para o acesso à 

educação. 

0 artigo 206 da Constituição elenca 0s princípios que devem reger o direito 

educação e o papel do Estado no fornecimento desta, sendo tais desideratos 

também previstos no artigo 3'. da LDB.l7' 

169 MONTE~RO, Agostinho dos Reis. O pão do direito a educaçao. Disponível em 

http://www.suelo. br/pdfleslv24n84/a03v24.~f. P. 769. Acesso em 2511 11201 0. 
170 Art. 30 C w'-onsfituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 111 - 
erradicar a pobreza e a marginaiiza~80 e reduzir as desigualdades Sociais e regionais; IV - 
promover o bem de todos, Sem preconceitos de origem, raça, Sexo, Cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

A~IA*. 9. O ensino ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de 

condiçdes para o acesso e pemandncia na escola; 11 - liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a cultura. 0 pensamento, a arte e saber; 111 - pluralism0 de ideias e de 

concepções pedagógicas; IV - a liberdade e apreço h tolerhncia; V - coexistência 

de e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino público em 



Ao comentar os princípios previstos no artigo 206 da Const i tu iç~o,~~~ Josb 

Afonso da Silva observa que a C O ~ S ~ C U Ç ~ O  prhti~a dos objetivos da educaHo 
previstos no art. 205 do texto ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l ,  86 se realizar8 no contexto de um 

sistema educacional democrático em que a organização da educaçao formal - via 

escola - concretize o direito ao ensino que deverá ser informado por princlpios com 
ele coerentes, que realmente foram acolhidos pela Constituiçao por meio do artigo 

Dentre 0s princlpios elencados no referido artigo 206 da Constituiç&, 

destacam-se a igualdade de condiçóes para 0 acesso e permanência na escola e a 

gratuidade do ensino obrigatório em estabelecimentos oficiais. 

A gratuidade prevista como principio no artigo 206 inc. IV, vem consagrada no 

artigo 208 inc. 1, que traz em seu bojo expressamente a obrigatoriedade e 
gratuidade da educaç8o básica174 dos 4 aos 17 anos. estendendo essa gratuidade 

estabelecimentos oficiais; VI1 - valorização do profissional da educação escolar; v111 - 
gestao democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislaç8o dos sistemas de 

ensino; IX - garantia de padráo de qualidade; X - valorização da experiencia extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, O trabalho e as praticas sociais. 

172 A T ~ .  206. 0 ensino será ministrado Com base nos seguintes princlpios: I - igualdade de 

condições para o acesso e permandncia na escola; 11 - liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pên~amento, a arte e 0 saber; 111 - pluralismo de id(ias e de 

concepções pedagógicasl e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; V - 
valorizaçao dos profissionais da educaçáo escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira com ingresso exclusivamente Por concurso público de provas e títulos, aos das 

redes VI - gestao democrática do ensino público, na forma da lei; VI1 - garantia de 

padrao de qualidade. VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educaçao escolar pública, nos termos de lei federal. Parágrafo único. A lei disporá sobre as 

categorias de trabalhadores considerados profissionais da educaçáo blsica e sobre a 

fixaçao de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de Carreira, no âmbito da 

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

173 SILVA J ~ ~ &  Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24 ed. ver. e atual 
I 

Sao Paulo: Malheiros, 2005, P . ~ ~ ~ .  

I74 LDB ~ , t .  21: educa~aO escolar compõe-se de : I - educaçao bAsica, fornada pela 

educaçao infantil, ensino fundamental e 



para todos que não tiveram a oportunidade de acesso à ela na idade 

impondo esse direito como dever do Estado. A LDB no artigo 4 O  inciso também 

preceitua expressamente a obrigaçao do Estado em fornecer a educação 

f~ndamental.'~' 

Saliente-se que a gratuidade não está adstrita a faixa etária dos 4 aos 17 

anos, em razão de previsão expressa contida no próprio artigo 208 em seu inciso IV, 

que prevê que o direito a educação será garantido mediante o atendimento em 

creche e pré -escola de crianças até cinco anos de idade. 

A gratuidade é corolário da obrigatoriedade do fornecimento do ensino. Frise- 

se todavia, que esse dever do Estado não deve ser confundido com o monopólio 

deste na atividade educacional poiscomo já visto, este dever é também correlato à 

família. Neste caso o dever do Estado se manifesta essencialmente na obrigação de 

oferecer à população o ensino por intermédio de instituiçdes públicas e gratuitas, 

ficando a critério do cidadão optar se assim o desejar, por uma escola privada 17' e 

paga com seus próprios recur~os,"~ tendo em vista que as entidades privadas 

também fornecê-la, sob a autorizaçiío e avaliaçao do poder público e o 

atendimento das normas gerais de educação, conforme previsto no art. 209 da 

775 ~ r f .  32- O ensino fundamental obrigatório, com duraç8o de 9 (nove) anos, gratuito na 

escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formaça0 básica 

do cidadão [...I ; Art. 37- a educaçao de jovens e adultos será destinada àqueles que nao 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e medi0 na idade 

própria. 5 15 0s sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos 

que não puderem efetuar 0s estudos na idade escolar, opodunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, de vida 

e de trabalho, mediante cursos e exames. 

176 LDB 40 0 dever do Estado Com educação escolar pública ~ e r d  efetivado mediante a 

garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 0s que a ele nao 
tiveram acesso na idade própria. 
777 A LDB define como instituição de ensino privada "assim entendidas as mantidas e 

administradas por pessoas fisicas OU juridicas de direito privado" AI?. 19, 11. 

178 FERREIRA FILHO, Manoei Gonçalves. ComentBrios a constitui~iio brasileira de ,988 

v. 2. arts. 104 a 250. 2. ed. atuai. e refom. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 583. 



Constituição de 1988.'79 Com isso o constituinte vislumbrou a possibilidade de ver 

atendida a demanda que o Estado embora esteja obrigado a garantir, nao consegue 

suprir totalmente e principalmente garantir a liberdade de escolha dos pais ou 

responsáveis entre escola publica ou privada. 

Assegurando a gratuidade da educação O § l0 do artigo 213, preve que 

ocorrendo a falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade de 

residência do educando, fica o poder público obrigado a destinar verbas para a 

concessão de bolsas de estudo àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 

Todavia, considerando que a educação 6 direito de todos e a gratuidade por sua vez 

também 0 seja, instala-se a polêmica quanto a limitação da bolsa de estudo somente 

aos que não tiverem recursos, como bem observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

Não poder8 ser beneficiário dessas bolsas sen3o quem demonstrar 
insuficiência de recursos. Isso parece lógico, entretanto, não o 6,  ... 
pelo menos quanto ao ensino fundamental. Este é obrigatório (ad. 
208, I), é gratuito (idem), é "direito publico subjetivo" (art. 208, § 10.)~ 
de modo que "o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 
Público, ou seja sua oferta irregular, importa responsabilidade da 
autoridade competente" (ad. 208 5 2 O . h  Assim, n3o pode, pela lógica, 
a oferta de bolsas ser restrita, quanto a0 ensino fundamental, a quem 
demonstrar carência de ~ ~ C U ~ S O S . ' ~ ~  

Conclui o autor afirmando que nesse caso "tem-se aqui mais uma incoerência 

da Constituiçáo." IB1 

A obrigatoriedade do fornecimento de bolsas não é o bastante quando não 

houver vagas. DeverB tamb6m o Estado priorizar a expansão da rede pública 

daquela localidade, visto que a educação 6 direito de todos e o Estado tem que 

prover meios para a sua realização. 

179 Art. 209. O ensino 6 livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condi$ees: I - 
cumprimento das normas gerais da educação nacional; 11 - autorização e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público- 
1" FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comenarios & constituiçao brasileira de 1988 

2. ads. 104 a 250. 2. ed. atuai. e reform. SHo Paulo: Saraiva, 1999, p, 258 

181 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. C~menYrios a constituiçao bm.ilein de 1988 

v. 2. ads. 104 a 250.2, ed. atuai. e refon. Sao Paulo: Saraiva, 1999, p, 258. 



Garantida a gratuidade, constitucionalmente e também pela legislação 

infraconstitucional como já visto, se faz necessário viabilizar o acesso de todos à 

educação, porque não é suficiente garantir a gratuidade do direito, é preciso prover 

meios para que ele seja usufruído. Assim é que o art. 206 inc. I assegura a 

igualdade de condições para o acess'o e permanência escola. Tal igualdade refere- 

se a igualdade jurídico formal, preceituada no art. 5' caput da ConstituiçBo de 1988, 

que dispõe que todos são iguais perante a lei e que, conforme o magistério de Uadi 

Lammego Bulos "é regra de ouro que serve de diretriz interpretativa para as demais 

normas constitucionais. Regra de ouro no sentido de mandamento nuclear de todo o 

produto constitucional legislado". Segundo o referido autor, caracterizaria violaç& 

ao principio da isonomia qualquer óbice direto OU indireto o acesso a escola. O 
constituinte não contentou-se com o enunciado genérico do artigo 5 O  e explicitou jn 

verbis a igualdade de condições para a fruição do referido direito.lE2 
*. 

A igualdade é também um dos valores supremos da sociedade brasileira, 

segundo o preambulo do texto constitucional, entretanto nBo s6 por este foco a 

igualdade deverá ser vista neste caso, mas também sob 0 aspecto de igualizaça~ 

das condições reais e materiais de acesso e permanência na escola tratando-se 

sobretudo, de política de promoção social, conforme 0 ensina de Manoel Gonçalves 

Ferreira ~ i 1 h o . I ~ ~  

Nesse sentido, a liçao de Marcos Augusto Maliska 

A igualdade jurídica formal, a igualdade diante da lei (art. 5 O  caput da 
CF), 6 O tratamento formal igualit6ri0, assegurado a todos os 
cidadãos perante a lei. A igualdade formal esta atrelada ao Estado de 
direito liberal e vem cedendo espaço à igualdade jurídica material, 
que procura, mediante a constatação de desigualdades fáticas, 
utilizar a lei como instrumento de concretizaç80 da igualdade. A 
conçtata~ã~ e assimilação, pelo constituinte, das desigualdades (arte 
30. Inciso III da CF) 6 a negação do primado clássico da igualdade 
perante a lei. Trata-se agora de uma igualdade que 6 buscada pela 
lei por meio da regulação diferenciada das situaçdes desiguais. A 
premissa de que haveria Uma igualdade jurídica abstrata 6 

pelo inverso desta afirmaçao e pela confirmaçao de que 

182 BULOS Uadi Lammêgo. ~onstituiçBo federal anotada. 5 ed. ieV. e atual. Sao Paulo. 
I 

Saraiva, 2003, p. 131 1, 1316. 
183 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comenarios constituiç80 brasileira de ,988. 

v. 2. arts. 104 a 250. 2. ed. atuai. e reform. são Paulo: Saraiva, 1999, p. 244. 



as desigualdades devem encontrar, na ConstituiçClo e nas leis, 
instrumentos de libertação e nao de opre~são.'~ 

Atento às desigualdades sociais que dificultariam o acesso à educação, o 

constituinte não só garantiu a gratuidade da educação nas escolas públicas, mas 

também tratou de consagrar expressamente meios para que todos pudessem 

frequentar esses estabelecimentos de ensino. 

Como exemplos de promoção social que propiciam a igualização do acesso a 

educação, vale observar o artigo 208, VI1 da Constituição vigentefa5 e o art. 4 O .  Inc. 

V111 da L D B ' ~ ~  -no que concerne ao ensino fundamental- que prevêem o atendimento 

do educando, por meio de programas suplementares de material didático escolar, 

transporte, alimentação e assistência A saúde, que seguramente sao açdes do 

Estado que contribuem para concretização da frequência e permanência na escola. 

A igualdade de condiçbes para o acesso e permanência na escola segundo 

Clarice Seixas Duarte , constitui um principio e uma diretriz fundamental que deve 

nortear as políticas públicas educacionais, pois em um país de imensas 

desigualdades regionais e sociai~, torna-se essencial que os poderes públicos 

implementem medidas voltadas redução de fatores que levem a altos indices de 

abandono ou evasão escolar, reprovaçao ou distorçbes na relação idade-série. 

Como exemplo dessas políticas públicas a autora entende que se incluem: o 

bombate ao trabalho infantil, O prolongamento do tempo de escolaridade e da 

1" MALISKA Marcos Augusto. 0 direito a educa~io e a Constituiçio. Porto Alegre. 

Sergio Antonio Fabris Editor! 2001 I p. 70. 
185 ~ r t  208. O dever do Estado Com a educa~fio será efetivado mediante a garantia de: v11 - 
atendimento ao em todas as etapas da educa~ao b&sicâ, por meio de programas 

suplementares de material did&ticoescolar, transporte. alimentaç30 e assist8ncia saúde 
186 A*. 40 O dever do Estado Com educaçso escolar pública Ser& efetivado mediante a 

garantia de. "111 - ao educandot no ensino fundamental público, por meio de 
programas suplementares de material diddtico-escolar. trans~ode. alimentaç4o e assist&ncia 

A saúde. 





O fato de os Estados e o Distrito Federal partilharem com o Município a 

priorização do ensino fundamental, tem por objetivo indubitavelmente, a necessária 

erradicação do analfabetismo previsto no artigo 214 da Constitiçáo de 1988, que 

dispõe sobre o plano nacional de educação com duração decenal, cujo objetivo 6 a 

articulação e o desenvolvimento de metas e objetivos para o implemento e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e também articular o sistema 

nacional de educação em regime de colabora~áo. bem como definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementaçao, para assegurar a manutençao e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis. 

NO que tange a questao de distribuiçao recursos públicos destinados 4 

educação, a Constituiçáo determina as porcentagens mínimas A serem aplicadas. O 

aflige 212 prev8 que 18% 6 a fraçáo mínima que a Uniao deverá aplicar, devendo 0s 

~ s t ~ d ~ s ,  o Distrito Federal e os Municípios destinarem a fração de 25% de recursos .V 

provenientes de impostos. A aplicação da fiação prevista nesse artigo deve ser para 

a manutençao, assim entendida como custeio do ensino. OU O seu desenvolvimento, 

o que abrange a ampiiaçao do sistema de ensino e o seu aprimoramento, mas 

principalmente ampliação e aprimoramento que reflitam diretamente no ensino 

formal escolar.'90 

A LDB em seu artigo 70 dispbe que será0 consideradas como de manutençao 

e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas B consecução dos 

objetivos básicos das instituiçdes educacionais de todos OS níveis, Compreendendo 

as que se destinam a (i) remuneraça0 e aperfeiçoamento do pessoal docente e 

demais da educação; (ii) aquisiçãol manuten~80, construçao e 

conservação de instalações e equipamentos necessários a0 ensino; (iii) uso e 

manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; (iv) levantamentos 

estatísticos, estudos e pesquisas. visando preci~uamente, O aprimoramento da 

qualidade e a expansão do ensino; (v) realização de atividades-meio, necessárias ao 

funcionamento dos sistemas de ensino; (vi) concessao de bolsas de estudo a alunos 

de escolas públicas e privadas; (vii) amortizaçáo e custeio de Opeiaçdês de &dito 



destinadas a atender ao disposto nos incis0~ deste artigo; (viii) aquisição de material 

didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. 

Saliente-se que a não aplicação do mínimo exigido de receita resultante de 

impostos estaduais provenientes *de transfergncias na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino, implica em intervenção da União nos Estados e no 

distrito Federal, conforme preve 0 ar[. 34 incis0 VI[, "e" da Constituiç~o de 1988. 

Por fim, necessário lembrar que o direito à educação, nao está adstrito ao 

direito do indivíduo cursar a educação formal e com isso alçar novas oportunidades 

de emprego além de contribuir para 0 desenvolvimento econômico do pais, mas 

também tem o escopo de oferecer subsidias para o desenvolvimento pleno das 

capacidades individuais. O sistema educacional deve preocupar-se em fomentar 

valores como o respeito aos direitos individuais e A diversidade, al8m de preparar 
*. 

para a participação na vida pública e social observando sempre as condiçóes de 

liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. 



3. EDUCAÇAO E CIDADANIA 

A Constituiçao de 1988 estruturou a educaç8o como um direito fundamental, 

nos termos do artigos 205 a 214, como já visto. NO artigo 205 caput, dentre os 

objetivos da educação, está previsto 0 Preparo para o exercício da cidadania. 

Todavia, conquanto seja um avanço da ConstitLJi~ã0 a previsão expressa de uma 

educação voltada para cidadania, essa estreita ligação já se existia muito 

anteriormente à Constituição atual. 

A intersecção educação e cidadania, teve sua gdnese na antiguidade e 

segundo Paul Monroe, os gregos foram 0s primeiros a observarem essa estreita 

relação 

O conceito grego do homem, da personalidade completamente 
desenvolvida, era tão amplo quanto o nosso. Foram os gregos 0s .., 
primeiros a formular O conceito da liberdade política no Estado e 
através dele. Deles é a idéia de que a educaçao é a preparaçao para 
a cidadania. Aos gregos devemos 0 primeiro esforço para assegurar 
o desenvolvimento intelectual da persona~idade'~' 

Maria Lúcia de Arruda Aranha, tambem deixa clara a relaçao educaçao e 
192 tt cidadania, quando ensina que com 0 surgimento da polis apareceram as 

primeiras escolas, visando a atender demanda por e d u ~ a ç ~ o " , ~ ~ ~  embora a 

com o desenvoivimento intelectual Já ocorresse antes disso. 0 termo 

cidadania decorre do latim "c~u~s". que gerou "ciuitas" que significa cidadania, cidade, 

191 MONROE, Paul. História da educaç~o. Trad. Idel Becker e Therezinha G. Garcia. 6. ed 

são Paulo: companhia editora nacional, 1958, P. 30.31. 

1" A po/js é também chamada por algunS autores de cidade-Estado. Segundo Norberto ~~i~ 

Guarinello " 0  termo ucidade-estadoll não se refere ao que hoje entendemos por "cidade" I 

mas a um território agrícola composto Por uma ou mais planícies de variada extensao I 

ocupado por essencialmente CamPOnesas. que assim permaneceram mesmo 
nos períodos de mais intensa urbanização no Wlundo antigo." GUARINELLO, Norberto Luir. 

Cidades-Estado na antiguidade cldssica. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi 

(orgs.). "istbria da cidadania. 2.ed. Sgo Paulo: Contexto. 2003, p. 32. 

193 ARANHA Maria Lúcia de Arruda. Flistória da educação e da pedagogia: geral e Brasil . 3 . 
ed. rev. e ampla São Paulo: Moderna, 2006, p. 62. 



~ s t a d o , ' ~ ~  0 que demonstra que a palavra cidadania traz em sua ess&ncia a 

participaçao do cidadão nas questões públicas, a ação, o interesse por sua cidade, 

pela sociedade em que se vive, e a educação desde aquela bpoca era o meio que o 

preparava para isso. 

Quanto ao çonceito de cidadania, leciona Jaime Pinsky que "cidadania não 6 

uma definição estanque, mas um conceito h is t6r i~o" '~~ logo, cidadania não 6 algo 

pacífico, sua concepção varia no tempo. Ela é fruto de uma luta permanente 

resultante de um longo processo histórico e há marcos significativos que delineiam 

esse processo e que contribuem Para a definição do que hoje se entende por 

cidadania, embora não se possa ''falar de continuidade do mundo antigo, de 

repetição de experiência passada e nem mesmo de um desenvolvimento 

progressivo que unisse o mundo contem~oraneo ao antigo" pois são sociedades 

distintas nas quais a participa~ão popular e 0s direitos tambbm são diversos, 
.v 

segundo ministra Norberto Luiz ~uar ine l lo . '~  

Val&rio de Oliveria ~azzu0li'~'apresenta a ascensão do conceito de cidadania 

como resultante do século XVIII, também conhecido como século das luzes. 

Segundo ele, referido conceito surgiu com a consagraça0 dos direitos civisl 

ressaltando que o conceito de cidadania. naquela época, era relativo ao direito de ir 

e vir de manifestação política e ideolbgica, da simples participação na vida em 

sociedade em oposição a0 que predominava na BpoCa anterior. que era a vontade 

dos senhores feudais, dos membros da nobreza e do ciero.lg8 

I94 FUNARI Pedra Paulo. A cidadania entre 0s romanos. In PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla 

Bassanezi íorgs.). História da cidadania. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2003, p.49. 

195 PINSKY, Jaime. Introduçáo. In PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassaneri (orgs.). 
História da cidadania. 2.ed. S ~ O  Paulo: Contexto, 2003, p. 09. 

196 GUARINELLO, Norberto Luiz. Cidades-Estado na antiguidade cldssica. /n PINSK~, 

Jaime. PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). História da cidadania. 2.ed. São Paulo: Contexto 

2003, p. 29. 
197 MAzZUOLI, valerio de Oliveira. Direitos humanos, cidadania e educaçao. uma nova 

' concepção introduzida pela ConstituiçHo Federal de 1988- JUS Navigandi, Teresina ano 

6, n. out. 2001, P. 01. ~isponível em: <http://jus.uol.com. br/revista/texto/2074> Acesso 

em: 13 jan. 201 1. 
198 Sobre esse assunto, vide capitulo 1 dessa disseftaç80. 



Firmando esse entendimento, ensina Marco Mondaini 

A história do desenvolvimento dos direitos do citadino, a evoluçao da 
cidadania na Europa centro-ocidental transcorre há pelo menos três 
séculos - de acirrados conflitos sociais - , relacionada a conquista de 
três conteúdos de direitos, diversos entre si: os direitos civis, no 
século XVIII; os direitos políticos, no século XIX e os direitos sociais 
no século XX."' 

Ensina Aníbal Ponce em relação importância da educação nas lutas se 

classes e no preparo para cidadania que 

O conceito da evoluç?io histórica como um resultado das lutas de 
classe nos mostrou, com efeito, que a educação é o processo 
mediante o qual as classes dominantes preparam na mentalidade e 
na conduta das crianças as condições fundamentais da sua p r m a  
existência. (...) A classe que domina materialmente é também a que 
domina com a sua moral, a sua educaçiio e as suas idéias. Nenhuma 
reforma pedagbgica fundamental pode impor-se antes do triunfo da 
classe revolucionária que a reclama, e se essa afirmação parece ter ... 
sido desmentida alguma vez pelos fatos é porque, frequentemente, a 
palavra dos teóricos oculta, conscientemente ou não, as exigências 
das classes que representam. (grifos do autor).200 

N ~ O  há falar-se em cidadania onde não h& a preocupação com a efetivaçao 

dos direitos e a educação está inserido no mecanismo de da 
sociedade, pois a fruiçao desse direito esta também introduzido no contexto da luta 

de classes, no exercício ativo da cidadania, mas foi com a consagraç80 dos direitos 

fundamentais que O conceito de cidadania foi alargado e deixou de ser adstrito 

apenas a cidadania ativa (poder votar) e cidadania passiva (ser votado). A partir da 

declaração de 1948, cidadania passa a ser segundo Hannah Arendt 

[...I o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos 
dos seres humanos n h  6 um dado. e um construido da convivência 
coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso ao 
espaço público que permite a construção de um mundo comum 
através do processo de asserção dos direitos humanos.201 

199 MONDAINI, Marco. 0 respeito aos direitos dos individuo~. In PINSKY, Jaime; PINSK~, 

Carla Bassanezi (orgs). História da cidadania. 2 .d .  São Paulo: Contexto, 2003, p. 116 

200 PONCE, Aníbal. E ~ U C ~ Ç ~ O  e luta de classes. 21 ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 171. 

201 ARENDT, ~ ~ ~ n a h .  Origens do totalitarismo; tradução Roberto Raposo. 5' reimpressão. 

são Paulo: companhia das letras. P. 125. 



Pelo mesmo viés, Jaime Pinsk define O que é ser cidadao também de uma 

maneira mais abrangente do que O direito de votar e ser votado, mas no contexto 

dos direitos fundamentais 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à 
igualdade perantea lei: e, em resumo, ter direitos civis. É também 
participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos 
políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia 
sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do 
indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao 
salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a 
cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais.202 

Dalmo de Abreu Dallari define cidadania nos termos seguintes: 

a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu 
povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da 
vida social e da tomada de decisdes, ficando numa posiçao de 

.% 

inferioridade dentro do grupo social. Por extensQo, a cidadania pode 
designar o conjunto das Pessoas que gozam daqueles direitos. 
Assim, por exemplo, pode-se dizer que todo brasileiro, no exercicio 
de sua cidadania, tem O direito de influir sobre as decisões do 
governo. Mas também se pode aplicar isso ao conjunto dos 
brasileiros, dizendo-se que a cidadania brasileira exige que seja 
respeitado seu direito de influir nas decisdes do governo. Neste caso 
se entende que a exigência não é de um cidadao, mas do conjunto 
de cidadaos. 203 

para que se alcance essa condiç80 de consci6ncia. de pleno exercicio da 

cidadania, de pleno gozo dos direitos de cidadao que S ~ O  garantidos pelos direitos 

fundamentais, a educação 6 instrumento do qual na0 Se pode prescindir, nas 

palavras de Guimar Namo de Mel10 

Ainda que por si só a educação na0 assegure a justiça social, nem 
se possa esperar só dela a erradicação da viol&ncia, o respeito ao 
meio ambiente, o fim das discriminações sociais, e outros objetivos 
humanistas que Se colocam hoje Para as sociedades, ela é, sem 

202 PINSKY, Jaime. ~ntrodu~áo. In PINSKYl Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). 

, ~ i s t ó ~ i ~  da 2.ed. São Paulo: Contexto. 2003, p. 09 

203 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. Sã0 Paulo: Moderna. ,998. 

p. 14. 



dúvida, parte indispenshvel do esforço para tornar essas 
sociedades mais igualithrias, solidhrias e integradas.204 

Nas ' palavras de Bernardina Ferreira Furtado Abrilo "A educaçao 6 

mecanismo de preseivação da dignidade da pessoa humana e base para a 

democracia, pois quanto mais educado for um povo, mais facilmente exercitará 0s 

postulados democráticos da igualdade e da liberdade." 205 

Pelo mesmo viés no que concerne a educação e democracia, destaca José 

Alfredo de Oliveira Baracho ao citar Philippe Ardant que "não há cidadão sem 
ir 206 

democracia ou democracia sem cidadãos . 

Democracia como sintetiza Marilena Chaui 6 sobretudo "criaçao e garantia de 

direitos".207 Para a realização da democracia e dessa garantia de direitos, a 

educação é de primordial importãncia. tendo em vista que por meio dela 6 que se 

desenvolvem as capacidades e virtudes do indivfduo e a sua compreensao acerca e. 

do mundo em que vive, pois conforme ensina Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra 

Martins 
[...I Ela tem o poder de descobrir e desenvolver virtudes do homem, 
qualifca-o para o trabalho e transforma-o em um verdadeiro cidadão. 
possui o condão de tornar 0 povo mais livre, desenvolvido e 

Ressaltamos que a educação 6 um investimento para 
o futuro, pois o progresso e a globalização exigem pessoas 
devidamente qualificadas para integrar o mercado de trabalho.208 

Educação para o exercício da cidadania como previsto no artigo 205 

Constitui@ol traduz-se. em Um fator de inclusão social. pois a0 propiciar sólida 

204 MELLO Guiomar Namo. Políticas públicas de educação. Estud. av.,São Paulo, v.5, D~~ 

1991 . . 1.3. ~isponivel e m h t t p : ~ ~ w ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . b ~ ~ ~ ~ ~ e ~ o . p h p ? ~ p t = s c i ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  03- 
40~419~~~000300002. Data do acesso 22 de abril de 201 1. 

205 ABRAO, Bernardina Ferreira Furtado . in COSTA MACHADO, Antonio Claudia da (org.), 

FERRAZ Ana Candida da Cunha (coord.). Constitui~io Federal interpretada: artigo por 

artigo, parágrafo por parágrafo. Barueri. SP: Manole. 201 0, p. 1 133. 

206 BARACHO, J O S ~  Alfredo de Oliveira. Teoria Genl da Cidadania: A plenitude da 

cidadania e as constitucionais e ~roce~sua*.  São Paulo: Saraiva, 1 995, p. 1 

207 CHAUI, Marikna. ~ilosofia. 1. ed. 4. reim~ressao. Sa0 Paulo: Atica, 2002, p, 229 

20"~s~os Celso Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comenarios 4 ConstitUiFgo 
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do Brasil. promulgada em 5 de outubro de I9881 8'. volume: arh. 193 a 232. 2, ed. atual. 

São Paulo: Saraiva, 2000, P1 489. 





isso, logo o papel do educador 6 de suma importincia. Ensina Márcia Cristina de 
Souza Alvim que 

AO professor deve ser garantida a liberdade de cdtedra, para trazer 
aos alunos os mais diversos posicionamentos em relação a questões 
controversas, incentivando os alunos a desenvolver postura crítica. O 
professor deve se preocupar em desenvolver aprendizagem 
significativa, relacionando o conteúdo t6cnico com as questães do 
cotidiano. É altamente recomenddvel que tambem trabalhe temas 
transversais, visando ao pleno desenvolvimento do ser humano [...I 

i...] ensinar exige rigor metódico, respeito ao senso comum que 
compreende os saberes dos educandos e a sua identidade cultural. 
Mas ensinar exige muito mais: espirito critico, etica, humildade, 
curiosidade e bom ~enso.~" 

A atividade docente exige Um comprometimento Com os valores sociais, 

morais e éticos, com o objetivo de desenvolver no educando condições de perceber 
e- 

que não basta tão somente adquirir 0s dados. e fórmulas tknicas, necessdrios para 

sua inserção no mercado de trabalho, mas principalmente procurar fazê-lo 

compreender a importancia da Sua própria evoluç80 como pessoa e do seu 

engajamento'no processo social, Para com isso realizar a cidadania no melhor 

contexto dos direitos fundamentais, como com propriedade ensina Jos6 Renato 

Nalini 

AO se positivar o valor do ser humano, ratificou-se também a 
vocação e universalidade dos direitos fundamentais (...)Todas as 
pessoas são iguais em dignidade. Todas merecem idêntico 
tratamento respeitoso e acesso - em igualdade e oportunidades - 
aos bens da vida. 

Esse é o objetivo a ser perseguido na educação brasileira do século 
XXI. A pauta valorativa do processo educacional precisa mudar o 
foco, não mais a transi'issao de informações, o treino rnnem6nic0, a 
capacidade de amealhar dados Sem correspondente preocupação 
com o uso posterior a se fazer deles. Educar é treinar para a 
,idadarlia ktica. Não há verdadeira educação, a não ser aquela 
~ d ~ ~ ~ ç ã o  calcada em solo ético. Pois educar é formar moralmente. 

[...I A formação moral 6 aquela que tece a contextura para a 
democracia. Aquela que faz cada pessoa sentir-se também 
responsdvel pelo semelhante. A insatisfação diante da iniquidade a 
vontade de reduzir injustiças, a de construir um convívio em &e 

211 ALVIM, Mareia cristina de Souza. A educaç80 inclusiva na constituiçao de 1988. 

1" Revista ~ ~ ~ t ~ a d o  em Direito. Ano 8- n.1 Osasco: EDIFIEO, 2008, p. 14 





A educação deve conduzir à "antropo-6tican, levando em conta o 
caráter ternário da condiç8o humana, que é ser ao mesmo 
tempo indivíduolsociedadelespécie. Nesse sentido, a ética 
individuo/espécie necessita do controle mútuo da sociedade pelo 
indivíduo e do indivlduo pela sociedade, ou seja, a democracia; a 
ética indivíduolespécie convoca, ao século XXI, a cidadania terrestre. 

A ética não poderia ser ensinada por meio de lições de moral. Deve 
formar-se nas mentes com base na consciência de que o humano é, 
ao mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade, parte da espécie. 
Carregamos em nós esta tripla realidade. Desse modo, todo 
desenvolvimento verdadeiramente humano deve compreender o 
desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das 
participações comunitárias e da consciência de pertencer à espécie 
humana. 

[...I A educação deve contribuir não somente para a tomada de 
consciência de nossa Terra-PMa, mas também permitir que esta 
consciência se traduza em vontade de realizar a cidadania terrena.*14 

E por meio da educação que se adquire a consci8ncia do exercicio da 

cidadania, porquanto seja por meio desta que 0 indivíduo desenvolve as habilidades 

e capacidades humanas para alcançar OS objetivos sociais de uma vida digna. 

0 indivíduo precisa ter garantido 0 direito A educação para exercer 

plenamente a cidadania, e a ConstituiçBo de 1988 foi incisiva no que concerne ao 

meios para a sua efetivaçáo, elencando um rol de preceitos e deveres a serem 

respeitados e viabilizados. Garantiu inclusive a exig8ncia do seu cumprimento pela 

via judicial como se verá no ~apítulo seguinte. 

214 MORIN Edgar. 0 s  sete saberes necessários educaça0 do futur0.Trad. Catarina 

Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya rev. t6c- Edgard de Assis Carvalho. 2. ed. são 

Paulo : Corte* ; Brasília, DF : UNESCO* 20001 P. '7. 



4. CONCRETIZAÇAO DO DIREITO A EDUCAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. 

A Constituição de 1988 veio a consolidar uma nova era de reconhecimento e 

efetivação dos direitos fundamentais. Com a previsão de um rol de direitos sociais, 

dentre estes o direito B educação, a Carta Maior trouxe respostas aos problemas e 

desafios que o Brasil, como uma sociedade pós-moderna e de desigualdades 

abissais, tem ao buscar alcançar uma sociedade justa e igualitária. 

0 s  direitos sociais de modo sumário t6m a finalidade de com sua 

concretização, permitir aos indivíduos a possibilidade de uma inserção na vida em 

sociedade, uma inserção piena e não ~0fmnte de sobrevivência. Para que se 

alcance tal desiderato, o Estado deve funcionar como garantidor e viabilizador 

desses direitos, por meio de açdes efetivas em todas as áreas da sociedade. Essas 

açóes na verdade são obrigações - (do poder público) e São direitos (dos indivíduos) 

- assim chamadas "prestaçdes positivas estatais, previstas em nomas 

constitucionais que promovem melhores condiçóes de vida aos mais frágeis, e 

tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais".215 

0 direito B educação, inserido que 6 no rol dos direitos sociais, não poderia 

ter objetivo diverso. Para alcançar tal fim. neceSsAri0 Se fez positivar tal direito, 

dando-lhe contornos prbprios, ~ o m o  por exemplo, classifich-lo Como um direito social 

mas mais especificamente como direito público subjetivo, conforme disposto no 

artigo 208 § 10. da ConstituiçBo de 1988 e na legislaçfio infraconstitucional no artigo 

50 da LDB, que prevê expressamente o direito de exigir o cumprimento do acesso 

ao ensino fundamental pela via Judicial.216 

215 SILVA josé Afonso. Curso de direito constitucional positivo .24. ed. rev. atual. são 
I 

Paulo: Malheiros, 2004, P. 2%- 
216 CF A , . ~ ~ o B  5 10 - 0 acesso 80 ensino obrigatório e gratuito 6 direito públiw subjetivo; 

LDB - ~ , . t  50 O acesso ao ensino fundamental 6 direito público subjetivo, podendo qualquer 

cidadão, gnipo de cidadãos, associa~ao comunitária, organização sindical, entidade de 

classe ou legalmente constituida, e, ainda, o Ministbrio Púbtico, acionar o Poder 

Público para exigi-lo. § 0 Qualquer das Partes mencionadas no caput deste artigo tem 

legitimidade para peticionar Poder Judicidrio, na hipbtese do 20 do art. 208 da 
Constituição ~ ~ d ~ ~ ~ l ,  sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial Correspondente. 



Para uma abordagem acerca do que consiste o direito público subjetivo, 

importa trazer a colação primeiramente, de maneira sucinta por não ser este o foco . 
do estudo, o significado de direito, que 6 assim definido por De Plácido e Silva 

Direito. Derivado do latim directum, do verbo dirigere (dirigir, ordenar, 
endireitar), quer o vocAbulo. etimologicamente, significar o que 6 
feto, o que não se desvia, seguindo uma só direção, entendendo-se 
tudo aquilo que 6 conforme à razão, à justiça e à equidade. 

[...I ai se entende o Direito como o complexo orgânico, de que se 
derivam todas as normas e obrigaçbes, para serem cumpridas pelos 
homens, compondo o conjunto de deveres, aos quais não podem 
fugir, sem que sintam a ação coercitiva da força social organizada. 

[...I Direito. Em seu sentido objetivo, propriamente derivado do 
directum latino, o Direito a que se diz de norma agendi, apresenta-se 
como um complexo orgânico, cujo conteúdo é constituído pela soma 
de preceitos, regras e leis, com as respectivas sanções, que regem 
as relações do homem, vivendo em sociedade. 

a" 

A característica dominante do Direito no seu sentido objetivo, está 
portanto na C O ~ Ç ~ O  social, meio de que se utiliza a prdpria sociedade 
para fazer respeitar 0s deveres jurídicos, que ela mesma instituiu, a 
fim de manter a harmonia dos interesses gerais e implantar a ordem 
jurídi~a.~" 

O direito é tradução das regras da sociedade, de sua cultura, de seus 

princípios e valores. É sem dúvida, aprimoramento das relações sociais218, assim 

considerando as relações entre indivíduos e entre estes e o Estado. 

Norbeflo Bobbio a0 falar sobre direito, O reconhecimento de um direito e no 

que essa existência implica, assim se pronuncia 

'Direito" é uma figura debntica e, portanto, 6 um termo da linguagem 
normativa, ou seja, de .urna linguagem na qual se fala de normas e 
sobre normas. A existência de Um direito, seja em sentido forte ou 
fraco, implica sempre a existência de um sistema normativo, onde 

por deve entender-se tanto o mero fato exterior de um 

217 SILVA, De plácido e. VocabulLrio Jurídico. Atualizadores: Nagib Salaibi e Glaucia 

Caivalho. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 461. 

218 Realizar o Direito 8,  pois realizar 0s valores de convivência, niio deste ou daquele 

indivíduo na0 deste ou daquele grupo, mas da comunidade concebida de maneira concreta I 

ou seja, como uma unidade de ordem que Possui valor próprio, sem ofensa ou 
esquecimento dos valores peculiares formas de vida dos indivíduos e dos grupos. In 

Miguel. ~ i l ~ ~ o f i a  do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 701. 



direito histórico ou vigente quanto o reconhecimento de um conjunto 
de normas como guia da própria ação. A figura do direito tem como 
correiato a figura da ~brigação.~" 

O direito segue em evoluçao, se aprimorando na busca de atingir a plenitude 

de sua fruição. Clarice Seixas Duarte ao tecer consideraçdes sobre direito público 

subjetivo ensina que foi na Alemanha no final do S~CUIO XIX com o reconhecimento 

de um poder de exigência do paiticular em face dos Poderes Públicos que surgiu a 

figura do direito público subjetivo e acrescenta que 

O jurista alemão Georg Jellinek, cuja obra, publicada em 1892, é um 
marco para a temhtica, definiu esta figura jurídica como sendo "0 

poder da vontade humana que, protegido e reconhecido pelo 
ordenamento jurídico, tem por objeto um bem ou interesse" 

Explica ainda que, direito público subjetivo 

Trata-se de uma capacidade reconhecida ao indivíduo em 
e* 

decorrência de sua posiç80 especial como membro da comunidade, 
que se materializa no poder de colocar em movimento normas 
jurídicas no interesse individual. Em outras palavras, o direito público 
subjetivo confere ao indivíduo a possibilidade de transformar a norma 
geral e abstrata contida num determinado ordenamento jurídico em 
algo que possua como próprio. A maneira de fazê-lo 6 acionando as 
normas jurídicas (direito objetivo) e transformando-as em seu direito 
(direito subjetivo). 
O interessante é notar que O direito público subjetivo configura-se 

como um instrumento jurídico de controle da atuação do poder 
estatal, pois permite ao seu titular constranger judicialmente o Estado 
a executar o que deve. De fato, a partir do desenvolvimento deste 
conceito, passou-se a reconhecer situaçães jurídicas em que o Poder 
público tem o dever de dar, fazer ou não fazer algo em beneficio de 
um particular. Como todo direito cujo objeto é uma prestaçao de 
outrem, ele supãe um comportamento ativo ou omissivo por parte do 
devedor.220 

A sociedade evolui e o Direito COmo s6i acontecer também, até atingir o nível 

de dos direitos fundamentais, confome Já visto no capítulo 11 desse 

estudo. 

219 BOBBIO, Norbedo A era dos direitos. trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992, p. 79,80. 
220 DUARTE clarice seixas. Direito Público subjetivo e Políticas Educacionais. sgo paulo 

- - -  

Perspec., Paulo, v. 18, na 2 de Junho de 2004, P. 113 Disponível em 
w w w ~ s c i e l o ~ ~ r ~ s c i e ~ ~ ~ p ~ p ~ s c r i p t ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d  S O ~ ~ ~ ~ 8 8 3 9 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 & l n ~ = e ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Acesso em 10 de dezembro de 201 0. 



George Marmelstein ensina que os direitos fundamentais t6m dupla 

dimensão: a dimensão objetiva em que OS direitos funcionam como um sistema de 

valores capaz de legitimar todo 0 ordenamento jurídico, funcionando como regra 

geral, e a dimensão subjetiva que consiste em fonte de direito subjetivo, gerando 

para seu titular uma pretensao individual de buscar a realizaçao desse direito por via 

do Poder ~udiciário.~~' 

Clèmerson Clève Merlin, ao abordar as dimensões subjetiva e objetiva dos 

direitos fundamentaisl acrescenta, que não somente a dimensão subjetiva vincula a 

pretensão do direito a via judicial. mas tambern a dimensão objetiva impbe essa 

vinculação ao judiciário, pois se de um lado a dimensão subjetiva dos direitos 

fundamentais como já visto, autoriza O titular a rechnar em juizo determinada açao 

omisçiva ou comissiva do Estado, por outro Iado a dimensão objetiva desses direitos 

compreende o dever de compromisso e respeito dos poderes constituídos, e assim 

tambhm vincula o judiciário para reclamar uma hermenêutica respeitosa dos direitos 

fundamentais e das normas c o n ~ t i t ~ ~ i o n a i ~ ,  ou seja: vincula O judiciário a fazer uma 

releitura de todo o direito infraconstitucional à luz dos preceitos ~onstitucionais, 

designadamente dos direitos, princípios e objetivos fundamentais; uma interpretaçao 

conforme a Constituição. Para 0 citado autor, no plano especifico da dimensao 

çubjetiva, 0s direitos fundamentais desempenham pelo menos três funções 

defesa, prestação e não-discriminação. Ou seja, os direitos 
fundamentais (i) situam 0 particular em condiçao de opor-se à 
atuação do poder público em desconformidade com o mandamento 
constitucional, (ii) exigem do poder público a atuaçao necessária 
para a realização desses direitos e, por fim, (iii) reclamam que o 
Estado coloque à disposiçQ0 do  articular, de modo igual, sem 
discriminação (excet0 aquelas necesshrias para bem cumprir o 
principio da i ualdade); 0s bens e serviços indispenshveis ao seu 
cumprimento. 8 2  

221 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. Sao Paulo. Atlas, 

2009, p. 284. 
222 c L È v ~ ,  ~ I k ~ ~ r s o n  Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Boletim 

científico ~spMpU, ~rasíiia, a. 11 - n. 8. jullset. 2003, P. 155, 156. Disponível em 

http./lwww3 e s m p u ~ g o v ~ b r / ~ i n h a - e d i t ~ ~ i a ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ - ~ i ~ ~ t ~ b ~ t i 8 . p d f .  Acesso em 18 de 

dezembro de 20 1 0- 



Na seara da dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais se 

visualiza com clareza a relevância dada pelo legislador ao direito A educaçao, ao 

determinar de modo especifico no art. 208 5 l0 que O acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito é direito público subjetivo. Primeiramente o constituinte inseriu a educaçao 

no rol dos direitos sociais conforme 0.disposto no art. 6' da Carta Maior, impondo 

prestações estatais, depois rotulou-a expressamente como direito publico subjetivo, 

como garantia de sua exigência pela via judicial. Essa classificaç80 expressa do 

legislador, refuta qualquer discussão quanto a obrigatoriedade do Estado em 

proporcionar políticas públicas e recursos para a efetivaçáo do direito a educação, 

bem como assegura a possibilidade de exigência e determinação do seu 

cumprimento pela via judicial. A lição de CIBmerson Merlin CIBve confirma que 

A maior parte dos direitos sociais reside no sitio dos prestacionais 
derivados. Todavia, há na Constituição determinados direitos 
originários, como, por exemplo, O direito à educação, especialmente *. 

no que concerne ao ensino fundamental. Neste caso, saliente-se, 
ainda que não existisse nenhuma lei tratando a propósito, embora 
ausente previsão orçamentária prbpria, pelo simples fato de a própria 
Constituição Federal afirmar que 0 acesso ao ensino fundamental 
consubstancia direito público subjetivo, ele poderá ser invocado 
perante o Poder Judiciário que, por sua vez, ordenará ao poder 
público as providências cabíveis para Sua concretizaçao. Mesmo que 
não existam escolas suficientes para atender todos os alunos, a 
autoridade pública haverá de providenciar alguma solu ão para 
adimplir a obriga930 correspondente à afirmação do direito.2F" 

jo& Felipe Ledur demonstra a relevancia da norma constitucional expressa 

quanto ao direito público subjetivo ao ensino obrigatório gratuito, ao aduzir que não 

são todos 0s direitos sociais enquanto gerais, que conferem esse direito específico 

[...I nem todos os direitos fundamentais sociais. enquanto gerais, via 
de regra n8o conferem.direito subjetivo. Neste caso, por não serem 
direitos de defesa cuja força eficacial Se extrai diretamente da 
~ ~ ~ ~ t i t u i ç ã o ,  [...I não originam pretensão exercitável em juizo. [...I 
para tanto normalmente, 6 indispensável a previa definição legal das 
ações ou prestações positivas do Estado ou de terceiros que 
objetivam. Portanto OS direitos sociais POSsuem objeto divisível. 
contudo, parte das normas constitucionais relacionadas aos direitos 
sociais do art, 6 O  já confere direito subjetivo em termos amplos, na 

223 CL~VE,  CIkmerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. ~ ~ l ~ t i ~  

científico ESPMPU, ~rasilia, a. 11 - n. 81 Jul/set. 2003, P. 157. Disponível em 

h t t p ~ l l w w w 3 ~ e s m p u ~ g o v ~ b r / l i n h a - e d i ~ o r ~ a ~ / b i m - c f i ~ ~ b ~ e 8 . d f .  Acesso em 15 

dezembro de 201 0. 



medida em que, especificados na própria ConstituiçBo, como 
acontece com o acesso ao ensino obrigatório e gratuido (5 l0 do art. 
208) e com os direitos traba~histas.''~ 

Sintetiza e define a importância do reconhecimento expresso de direito 

público subjetivo & educação, a lição de Clarice Seixas Duarte ao assinalar que este 

trata-se de "um instrumento jurídico que veio reforçar o sistema geral de proteçao do 

ensino fundamental como direito social. 11 225 

Certamente para que essa exigencia do direito A educaçao pela via judicial se 

materialize, não se pode olvidar da imprescindibilidade da garantia prevista no artigo 

50, § 10, da Constituição, segundo 0 qual "as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais tem aplicação imediata", pois de nada adiantaria tão bem 

delinear o direito a educaç80, Com0 Um direito social publico subjetivo, se não 

houvesse uma garantia de sua aplicabilidade imediata, sendo despiciendo dizer pela 
R 

própria redação do referido artigo, que essa norma alcança de igual modo todos 0s 

direitos fundamentais. 

Pontuando a força normativa do artigo 5'. § 1°, Ingo Woffgang ÇarletP6 

entende que a eficácia juridicazz7 6 ante-sala da e f e t i ~ a ~ 8 0 . ' ~ ~  Ensina ainda o 

224 LEDUR, ~ o s é  Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivaçao no gmbito da 

democracia participativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 83. 

225 DUARTE, Clarice Seixas. Direito Público subjetivo e Politicas Educacionais. s ~ o  Paulo 

Penpec., S ~ O  Paulo, V. 18, 2 de Junho de 2004, p. 116. Disponível em 

www~scielo~br/scie~o.php?scripta~~iia~~~~~~id~ Sol 02-88392004OOO2000&1n~=~~&~~=~~~ 

Acesso em 10 de dezembro de 2010. 
226 SARLET Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais: uma teoria gemi dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional- 10. ed. reV.,atual. e ampl. pofio 

Alegre: Livraria do advogado, 20101 p. 241. 
227 Eficácia: "Qualidade de produzir. em maior ou menor grau. efeitos juridicos, ao regular 
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desde logo, as relações e comportamentos nela indicados; nesse sentido, a 

eficacia diz respeito a aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da noma, como 

possibilidade de sua aplica~ao jurídica." SILVAl Jos6 Afonso da. Aplicabilidade das 
Normas ~ ~ ~ ~ t i t ~ ~ i o n a i s .  2. ed. Sao Paulo. RTl 1982, p. 55. 

228 Efetivaç.o. " ~ f ~ t i ~ i d a d e  significa poflanto a realizaçao do direito, O desempenho concreto 

da sua funÇao social. Ela representa a materializaçao no fl'Wnd0 dos fatos, dos preceitos 



referido autor que, a melhor exegese do artigo 5' 9 1' da ConstituiçBo, leva a crer 

que se trata seguramente de uma norma de cunho principiológico, sendo portanto 

uma espécie de mandado de otimizaçao Ou maximizaç80, determinando aos 6rgaos 

estatais o dever de reconhecer a maior eficácia possível aos direitos fundamentais e 

acrescenta ainda que 

[...I no concernente aos direitos fundamentais, a aplicabilidade 
imediata e eficácia plena assumem a condiçao de regra geral, 
ressalvadas ~ X C ~ Ç Õ ~ S  que, para serem legitimas, dependem de 
convincente justificação à luz do caso concreto no ambito de uma 
exegese calcada em cada norma de direito fundamental e sempre 
afinadas com os postulados tópico-sistemática [...I. 22e 

A aplicação imediata das normas definidoras de direitos fundamentais 

prevista no artigo no art. 5O, 5 1' da Constituição. deve tamb6m ser interpretada "no 

sentido da afirmação ou reconhecimento de verdadeiros direitos subjetivos, estando 

o poder público obrigado a atuar no sentido de sua reaiizaçao, superando .- 
obstáculos, organizando serviços ~Úblicos, editando leis", declara Anderson 

Cavalcante ~oba to .~~ '  

NO ensinamento de George Marlmestein, a cláusula de aplicabilidade 

imediata vem a consagrar O principio da máxima efetividade inerente a todas as 

normas constitucionais, mormente as definidoras de direitos, pois traz em si 

especialmente o reconhecimento formal Por parte do constituinte, de que os direitos 

fundamentais têm força juridica especial e potencializadora. Ela tem o condao de 

tornar-se fonte direta de comandos e obrigaçóes aos órgaos públicos com força 

legais e simboliza a aproximaç%~, ta0 intima quanto ~ossivel, entre O dever ser nonativo e 

o ser da realidade social." BARROSO, Luis Roberto. O direito Constitucional e a 

efetividade de suas normas. 5. ed. Rio de Janeiro. Renovar. 2001, p. 83. 

229 SARLET, Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. ieV.,atual. e ampl. po,.to 

Alegre: Livraria do advogado, 2010, P- 270, 271. 

230 LOBATO, Anderson Cavalcante. 0s desafios da proteçao jurisdicional dos direitos 



normativa autanoma, ou seja. produz efeitos mesmo que o referido direito n8o esteja 

regulamentado pelo legislador infraconstitucional. 

Como bem se observou, a norma da aplicabilidade imediata é como jB dito, 

garantia imprescindlvel para a efetivaçao dos direitos fundamentais logo, 

imprescindível para a efetivaçáo do direito a educaçao, como direito público 

subjetivo que é. 

Assegurada a possibilidade de efetivação pela via judicial, por ser direito 

público subjetivo e por meio do contido na regra da aplicabilidade imediata, convem 

observar que há outros meios que asseguram a efetivaçao pelo poder judiciário do 

direito à educação. 

Um dos requisitos que asseguram a efetivaç80 pela via judicial dos direitos 

sociais, assim incluido o direito 9 educaçao, é o direito ao minimo existencial que .- 
pode servir de suporte para as decisbes do judiciBrio. proporcionando a este maior 

margem de especificação a0 determinar 0 cumprimento pelo poder público da 

prestação requerida. 

Como frisado alhures, os direitos sociais, dentre eles o direito a 

visam assegurar a realizago Por parte do Estado de prestaçdes positivas que 

assegurem ao indivíduo uma existência digna. Nesse contexto insere-se mínimo 

existencial: para uma existdncia digna se faz necesihri0 O respeito à da dignidade 

da pessoa humana. 

Cumpre salientar que não se deve compreender mínimo existencial limitando. - 
o ao mínimo iiecessário para sobrevivencia, que neste Caso Se trataria de minimo 

vital mas sim, vê-lo com OS contornos alargadores proporcionados pelo conceito de 

dignidade da pessoa humana. 

Embora o mínimo existencial na0 esteja expressamente positivado na 

Constituiçao vigente, é possível ver alusao à ele na respectiva Carta, posto que esta 

tem a dignidade humana como um dos seus fundamentos. A l iga~ao do mínino 

___L_ 

231 MARMELSTEIN, George. CUBO de direitos fundamentais. 2. ed. Sao Paulo. Atlas, 

2009, p. 296, 300. 



existencial com o princípio da dignidade humana na Constituiçao de 1988 6 

demonstrada com acuidade por Ingo Wofgang Sarlet 

Não devemos esquecer que a dignidade da pessoa humana, além de 
constituir um dos princípios fundamentais da nossa ordem 
constitucional (art. ..I0, inc. III), foi guindada à condiç8o de finalidade 
precipua da ordem econômica (art. 170, caput, da CF). Aliás é no 
capítulo da ordem econ6mica, mediante inspiração remota, mas nem 
por isso menos marcante, em previsao similar contida na 
Constituição de Weimar, de 1919, que no dispositivo citado, o 
Constituinte, além de elevar a dignidade da pessoa humana a 
princípio informador e condicionante da ordem econômica nacional, 

da dignidade com o assim designado mínimo 

Vai além o autor, e demonstra a relação entre mínimo existencial e direito g 

educação 
No direito brasileiro, assim como se verifica-se , em termos gerais, 
uma adesão - ressalvadas peculiaridades importantes 4 tradiçao .. 
alemã de fundar o direito ao mínimo existência tanto no direito vida 
quanto , em especial na dignidade humana, inclusive vinculando-o ao 
livre desenvolvimento da personalidade, de tal sorte que- a despeito 
de algumas divergencias - o mlnimo existencial abrange nao apenas 
a garantia da sobrevivencia física (o que significaria a redução do 
mínimo existencial ao mínimo vital) quanto abarca o que se 
convencionou designar de um mínimo existencial sociocultural 
(mesmo como já se sustenta mesmo entre nós de um mínimo 
existencial ecol6gico ou ambiental), incluindo portanto, o direito 4 
educação e em certa medida, o próprio acesso 4 bens culturais.233 

Demonstrado o vínculo do mínimo existencial com o ordenamento 

constitucional e com o direto a educa@o, oportuno compreender em que consiste 

esse instituto. Conceituar mínimo existencial na0 6 tarefa fdcil, segundo CI&merson 

Merlin Clève, que utiliza como sindnimos de mínimo existencial o "mínimo 

necessário indispensável", e 0 ''mínimo último", aduzindo que o conceito 

[...I aponta para uma obrigação mínima do poder publico, desde logo 
sindicá~el, tudo para evitar que O ser humano perca sua condição de 
humanidade, possibilidade sempre presente quando o cidadao, por 

232 SARLET, lngo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev.,atuai. e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do advogado, 201 0, P. 309, 31 0. 
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falta de emprego, de saúde, de previd&ncia, de educação, de lazer, 
de assistência, vê confiscados seus desejos, vê cornbalida sua 
vontade, vê destruida sua autonomia, resultando num ente perdido 

contingências, que fica à mercê das forças terríveis do 

O mínimo existencial para Ana Paula de Barcellos, corresponde a uma fiação 

nuclear da dignidade da pessoa humana. e 6 formado pelas condiçbes materiais 

básicas para a existência do indivíduo e, em uma proposta de concretiza@o do 

mínimo existencial na ordem constitucional brasileira deverá ser incluído dentre 

outros direitos, o direito a educação fundamental.235 

Ingo Wolfgang Sarlet assinala que mínimo existencial compreende o conjunto 

de prestaçdes materiais que assegurem a cada individuo uma vida com dignidade, 

saudável, que corresponda a padrões qualitativos mínimos.236 Ensina ainda que o 

mínimo existencial reveste-se simultaneamente de uma dimensao negativa que 
*. 

corresponde a uma tutela do minimo contra intervençbes do Estado e de particulares 

e de uma dimensão positiva Como direito à Prestações. e em raZ80 disso, tais 

aspectos assumem profunda importância no campo da exigibilidade e da proteçao 

dos direitos fundamentais. 237 

Cumpre observar que embora a garantia do mínimo existencial convirja no 

sentido de se direcionar o olhar àqueles que se encontram em uma situaçao de 

vulnerabilidade e fragilidade Sociais. alerta Jos6 Felipe Ledur que "esse direito, 

234 c~ev~,Cgmerson Merlin. A efichia dos direitos fundamentais sociais. Boletim 

Científico ESPMPU, Brasília, a. 11 - n. 8, Jul/set. 2003, p. 160. Disponível em 
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dezembro de 201 0. 
235 BARCELLO~, Ana Paula de. A efichcia jurídica dos princípios Constitucionais: o 

princípio da dignidade humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 248. 

236 SARLET Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais e proibiçlo de retrocesso. 

algumas notas sobre o desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto de crise 

Revista do Instituto de Hermendutica Jurídica. Porto Alegre: Instituto de HemenButica 

Jurídica, v.1, no 2, 20041 P. 155. 
237 SARLET lngo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

I 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev.,atuai. e ampl. porto Alegre: 

Livraria do advogado. 2010, P. 320. 



exclui a idhia de caridade" pois se a organizaçao economica e social, nao permitem 

ao indivíduo a obtenção de meios suficientes à sua subsist&ncia, tal fato consolida 

direito deste individuo para que o Estado assegure a garantia que envolve o direito 4 

moradia, ao ensino básico e A prestações de natureza previdenciária, pois constitui 

exigência que deriva da dignidade humana, que por sua vez, é princípio vinculante 

para todos os poderes estatais.23e 

Conquanto o minimo existencial seja difundido amplamente na doutrina 

jurídica interna com muitos defensores como 0s já citados, há quem entenda que ele 

não seja compatível com o ordenamento jurídico brasileiro por ser insuficiente para 

proteger os direitos sociais, como sustenta George Marmelstein, segundo o qual o 

mínimo existencial tem um lado positivo e outro negativo: O lado positivo refere-se ao 

fato de o mínimo existencial explicitar que os direitos sociais possuem eficacia 

jurídica, e dentro dessa dimensão admite a possibilidade de haver a intervenç80 .. 
judicial para dar efetividade ao direito, ainda que haja omiss3o das demais esferas 

do poder. Entende o referido autor como sendo um lado negativo, o fato de haver a 

possibilidade de um intérprete "mesquinho", assim entendido como "um intérprete 

ideologicamente contra os direitos sociais" vir a utilizar a tese de minimo existencial, 

para esvaziar ao máximo a força jurídica desses direitos, diminuindo até onde puder 

o seu conteúdo mínimo, tendo em vista que o balizamento do referido conteúdo 

ficará a cargo da doutrina e da prática judicial, o que dificultaria quantificar por 

exemplo, o que seria mínimo existencial em matéria de educaçao, se seria apenas 

saber escrever o prbprio nome, por exemplo.23Q 

NO que concerne a dificuldade de quantificar o mínimo existencial a 
educa~ão, como sustentado por George Mamelstein, ousa-se aqui, trazer g colaçao 

o já citado entendimento de Ana Pauia Barcellos, ao defender que para uma 

proposta de concretizaçáo do mínimo existencial no ordenamento pátrio, deverá ser 

incluído o direito à educação fundamental.240 Por outro lado, vale lembrar que a 

236 LEDUR, jo& Felipe. Direitos fundamentais sociais: efetivaçlo no ambito da 

democracia participativa. Podo Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 109. 
239 MARMELSTEIN, George. C U ~ O  de direitos fundamentais. 2. ed. Sao Paulo. Atlas, 

2009, p. 315, 316. 

240 Vide citação n. 197. 



redaçao do artigo 32 da Lei de diretrizes e bases2" estabelece 'que o ensino 

fundamental obrigatório gratuito, terá por objeto a formação básica do cidadão 

mediante o desenvolvimento de sua capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, o que seguramente 

serviria de parâmetro para quantificar @mínimo existencial em relação à educação. 

Acerca do mínimo existencial à educação, Ingo Wolfgang Sariet cita como 

delimitadores desse direito, dentre outros, 0 artigo 208 inciso I da Constituiçao que 

prevê expressamente que o dever do Estado para com a educação ser6 efetivado 

mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 

dezessete anos, citando também 0 parágrafo § 1' do mesmo artigo, que classifica o 

acesso ao ensino obrigatório e gratuito Corno direito público subjetivo. Conclui 

dizendo que "alegar-se nesse contexto, eventual indeterminação ou incompletude 

das normas constitucionais beira as raias do absurdo."242 Afirma ainda o autor, que .- 
até mesmo a ponderação do poder judiciário relativa à ausencia de recursos (limite 

fático da reserva do possível) 6 inaplic6vel à hipótese do ensino fundamental 

gratuito. 

Quanto a reserva do possivel, esta 6 fruto de uma criação jurispr~denci~l 

reconhecida pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que admitiu que o 

atendimento ao direito a prestaçaes reclamada ao Estado, estaria submetido a 

capacidade financeira destes.243 Esse entendimento por Vezes 6 utilizado no 

ordenamento jurídico inferno, como argumento de defesa processual por parte dos 

~ ~ t ~ d ~ ~  ou como fundamento em decisaes do poder judiciario. A doutrina no direito 

brasileiro nesse sentido, não 6 unânime. Para George Mamielstein a reserva do 

possível "é uma limitação lógica e, de certo modo. óbvia à atividade jurisdicional em 

241 LDB - AT~. 32. O ensino fundamental obrigatório. com duraç4o de 9 (nove) anos, gratuito 

na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a fomaGão 

básica do cidadão, mediante: I - 0 desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

meios b8sicos o domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

242 SARLET, Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev.,atua~. e ampl. porto Alegre: 
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matéria de efetivação dos direitos e ~ 0 n 6 m i ~ 0 ~ ,  sociais e culturais, afinal sem 

dinheiro não há como realizar diversos direitos. 11 244 

Ingo Wolfgang Sarlet por sua vez, entende que a reserva do possível embora 

constitua limite fático dos direitos fundamentais, também pode ser considerado como 

garantia destes, quando tiver relação com o mínimo existencial 

A reserva do possível constitui, em verdade (considerada toda a sua 
complexidade), espécie de limite juridico e fático dos direitos 
fundamentais, mas também poderá atuar, em determinadas 
circunstâncias, como garantia dos direitos fundamentais, por 
exemplo, na hipótese de conflitos de direitos, quando se cuidar da 
invocação - observados sempre os critérios de proporcionalidade e 
da garantia do mínimo existencial em relação a todos os direitos - da 
indisponibilidade de recursos com intuito de salvaguardar o núcleo 
essencial de outro direito fundamental.245 

Segundo Clèmerson Merlin Clève, e" 

"[...I a reserva do possível não pode, num país como o nosso, 
especialmente em relaç%o ao mínimo existencial, ser compreendida 
como uma cláusula obstaculizadora, mas, antes, como uma ~Iáusula 
que imponha cuidado, prudência e responsabilidade no campo da 
atividade judicial." (grif0~ do autor) 246 

Ensina Ingo Wolfgang Sarlet, que no caso dos direitos sociais a reserva do 

possível ganha peculiar relevancia no âmbito de sua eficdcia e efetivaçao, isso 

pbrque a efetiva realização das prestaçaes reclamadas não é possível sem que se 

despenda algum recurso; dependendo , em Últinla anllise de conjuntura econ&nica. 

Todavia j a  no que concerne ii eficácia. sua relevancia se dd quando estiver em 

análise pelos órgãos jurisdicionais a possibilidade de imporem ao poder público a 

244 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo. Atlas 

2009, p. 322 
245 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
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decisão aos órgãos públicos ao ter que definir como ratear os recursos para o 

implemento do direito a educação e a previdência social 

Embora operante no universo dos direitos sociais, em geral, como no 
âmbito da previdência social, em particular, o princípio da reserva do 
financeiramente possível tem especial incidência no terreno da saúde 
e da educação, C U ~ ~ S  normas ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a i ~  - nisso particularmente 
influenciadas pelas idéias de constituição dirigente e de Estado 
provedor -, atribuíram sobretudo ao Poder Público o encargo de 
custear a satisfação dessas necessidades, consideradas inerentes a 
uma vida digna. Daí a similitude dos arts. 195 e 205 da nossa 
Constituição, a proclamarem que tanto a saúde quanto a educação 
são direitos de todos e deveres do Estado, normas-tarefas ou 
meramente programáticas cuja concretização fica a depender das 
forças do Estado, como diziam os clássicos das finanças públicas. 
De mais a mais, e nisso reside um aspecto crucial do problema, a 
alocação de recursos públicos para a implementação desses direitos 
pressupõe - além de uma economia forte -, a difícil decisao de ratear 
0s poucos recursos disponíveis de modo a poder dispensar um 
mínimo de atendimento aos mais necessitados, situação crítica que ." nos países periféricos configura o que muitos denominam círculo 
vicioso da miséria, pois é precisamente aí, onde faltam recursos para 
atendê-las, que se mostram mais dramáticas as carências sociais.249 

Para o$ autores supra citados, a reserva do possível a ser aplicada na 

educação, não parece estar adstrita 3 garantia de um minimo B educa@o, que 

conforme o já citado entendimento de Ana Pauia Barcellos, poderia ser constituído 

como o ensino fundamental, núcleo essencial do direito à educaçao. 

O mínimo em educação não pode estar limitado ao investimento mínimo 

financeiro, segundo Ana Paula Barcellos pois 

[...I o oferecimento do ensino obrigatório não está limitado ou 
vinculado ao investimento do percentual constitucional mínimo em 
educaçao. [...I Ainda. que OS recursos correspondentes aos 
percentuais mínimos fixados pela Constituição tenham sido 
efetivamente aplicados, se persistir O oferecimento irregular ou a falta 
do ensino obrigatório, tal circunstância continua a acarretar a 
responsabilidade da autoridade ~ompetente."~ 

249 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inoc8ncio Miirtires; BRANCO, Paulo ~~~t~~~ 
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Outrossim, seja no tocante ao mínimo existencial em educaçao -assim 

entendido o ensino fundamental- ou na educação como um todo, relevantes sao as 

considerações de Ana Paula Barcellos à respeito da ligação deste com a reserva do 

possível, ao aduzir que a meta das Constituições modernas e da Carta de 1988, 6 

promover o bem estar do homem, fendo como ponto de partida assegurar as 

condições míninas de dignidade deste, que se traduzem em proteção dos direitos 

individuais e condições mínimas de existência, posto que ao se apurar os elementos 

fundamentais dessa dignidade, se chega ao mínimo existencial estabelecendo-se 

exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Afirma a autora ainda, que tão 

somente ap6s se estabelecer o mínino existencial e de se despender os gastos com 

ele 6 que se poderá discutir a destinaçáo dos gastos remanescentes, podendo-se 

então dizer que em razão disso pode sim, haver uma convivência produtiva entre 

mínimo existencial e reserva do possível.25' ." 
Para que se consiga estabelecer um mínimo existencial que não venha a ser 

ferido pela limitação advinda das dificuldades relativas a escassez de recursos 

financeiros e pela reserva do possível, imperioso se faz o respeito e aplicaçao do 

valor fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo l0 , inciso 111 

da Constituição de 1988, por ser esse valor indubitável limite à restrição dos direitos 

fundamentais, assim englobado o direito h educação. nesse contexto portanto que 

o ,papel do poder Judiciãrio ganha especial relevo ao decidir sobre a aplicação do 

mínimo 0 magistrado ao decidir, deverA cuidar para que não seja posta 

em risco a dignidade da pessoa humana sob 0 fundamento de se respeitar a reserva 

Como visto alhures, o direito fundamental à educaçao, como direito social 

que 8, demanda para sua realização e proteção efetiva no Campo material, não uma 

abstenção, mas primordialmente Uma aiao efetiva do Estado, que não pode ser 

protelada ao total alvedrio deste. Quando isso ocorre, a a@o civil pública 6 um meio 

de se buscar corrigir a omissão estatal que esvazie OU retire de qualquer membro da 

sociedade o seu direito constitucionalmente reconhecido. 

___cc_ 
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Ação Civil Publica está prevista como atribuição do Ministério Publico no art. 

129, inciso III da Constituiçao de 1 9 8 8 ~ ~ ~  e 6 disciplinada pela Lei 7347, de 24 de 

julho de 1985. 

Embora na Carta Magna a açilo..civil pública na0 esteja prevista no Titulo 11 
da Carta maior -"Dos direitos e garantias fundamentaisn- ela está equiparada as 

demais garantias instrumentais const i tu~ iona is .~~~ Adquire ainda esse status de 

garantia constitucional em virtude de seu objeto material, que é composto também 

por interesses difusos e c o l e t i ~ o s ~ ~ "  os quais são inseridos no plano constitucional 

brasileiro como direitos fundamentais.255 

252 AT~. 129. são funções institucionais do Ministério Público: III - promover o inquérito civil e 

a ação civil pública, para a proteção do patrimÔni0 público e SOC~~I, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos; 

253 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 27. ed. atual. .- 
são Paulo: Saraiva, 2001, p. 321. 
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por circunstâncias fáticas (art. 81, parágrafo único, inciso 1,); coletivo: com sujeitos 

determinados e objeto de natureza indivisivel, mas com titulares ligados por pertencerem ao 

mesmo grupo, categoria ou classe art. 81 par8graf0 Único, inciso 11) e interesses individuais 

homogêneos: onde há determinação dos sujeitos e divisibilidade do objeto, com titulares que 

se encontram circunstancialmente vinculados por um fato (art. 81, parágrafo único, inciso 

111). Acerca de direitos difusos e coletivos aduz Lucia Valle Figueiredo: ''Distingue-se direito 

coletivo e difuso. Ambos, sem dúvida, transcendem ao direito individual. são 

metaindividuai~. Concernem aos indivíduos, mas também a coletividade à qual se integram. 

O direito col&vo é o que tem Com0 suporte certa relação-base, relação de determinada 

categoria [...I refere-se à serie de  interesse^^^ ou direitos de determinada classe. 1.. .I Doutra 

paite, difusos, como tambbrn já dissemos, aqueles direitos mais esmaecidos, mais 

diluídos, cujos titulares não se podem identificar desde logo. Direito difuso B o de cada um e 

de todos. De todos e de cada um. A indeterminaç?lo COmo diz Rodoifo Camargo Mancuso, a 

indivisibilidade, a conflituosidade, sã0 Suas caracteristicas. OS direitos difusos, enfatizamos 
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Conforme Hely Lopes Meirelles a ação civil pública consiste em instrumento 

processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao , 

consumidor, a ordem urbanística, a bens e direitos de valor artístico, est6tic0, 

histórico, turístico e paisagistico e a qualquer outro interesse difuso e coletivo, por 

infração da ordem econômica e da economia popular, não se aplicando para 

amparar direitos individuais, nem para a reparação de prejuízos causados 

particulares em razão de uma conduta comissiva ou omissiva do 

Por ser a educação um direito fundamental de natureza social, sua prote@o 

tem um alcance que ultrapassa em muito, a consideração de interesses 

simplesmente individuais e caracteriza-se com um bem, segundo entende Clarice 

seixas Duarte que ensina ainda 

L...] se a proteção de um bem jurídico como a educaçao envolve a 
consideração de interesses supra-individuais, deve-se reconhecer .. 
que a sua titularidade na0 recai apenas sobre indivlduos 
singularmente considerados, mas abrange até mesmo os interesses 
de grupos de pessoas indeterminadas ou de difícil determinaçao, 
como as futuras gerações, que têm direito ao acesso As tradiç6es 
públicas, preservadas e transmitidas pela ação educacional. Trata- 
se, pois, de um direito que, mesmo podendo ser exercido 
individualmente, não pode ser compreendido em abstração de sua 
dimensa0 coletiva e ate mesmo d i fu~a.~~ '  

Em razão da relevância do bem jurídico a ser tutelado, no caso do direito 4 

educação, 6 que se verifica a pertinência do cabimento da ação civil pública bem 

como a legitimidade do MinistBrio Público Para promover tal ação, que tamb6rn 6 

garantia do, acesso a justiça para que se alcance plena efetividade e fruição do 

referido direito. 
.'. 
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No disposto no art. 5' da Lei 7.34711985~~~ tamb6m est8 legitimada a 
promover a ação civil pública a Defensoria Pública, em razão da nova redação pela 

lei 1 .I44812007 que alargou o rol de legitimação ativa para tal. 

A açáo civil pública como visto e instrumento cabível para a exigência da 

efetivação do direito a educação, em razão das características peculiares desse 

direito, todavia merece ser citado o nove1 projeto de Lei de no 8039/2010, assinado 

por Fernando Haddad, Luiz Paulo Teles, Luis Inacio Lucena Adams em trâmite no 

Congresso Nacional, que visa acrescentar um artigo à Lei 7.347185, que criará uma 

"ação civil pública de responsabilidade educacional para cumprimento de obrigaçao 

de fazer ou não fazer, sempre que ação Ou omissão da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, comprometa OU ameace comprometer a plena 

efetivação do direito educaçao blsica publica." 

O direito a educação, como direito fundamental público subjetivo encontra na 

via judicial amparo e segurança para sua efetivaçáo. A açáo civil pública 6 meio que 

traz inestimáveis possibilidades de promover à concretização da educação e dos 

demais direitos sociais prestacionais, propiciando o acesso e maior gozo desse 

direito tão incisivamente defendido pela Constituição vigente. 

2513 ~ f i  5Q legitimidade para propor a a~ão principal e a aç80 cautelar: I - o Ministério 

Público; 11 - a Defensoria Pública; 111 - a uni~o, OS Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundaçao Ou sociedade de economia mista; 

V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída h6 pelo menos 1 (um) ano 

nos termos da lei civil; b) inclua, entre Suas finalidades institucionais, a proteção ao meio 

ambiente, ao con~umidor, A ordem econômica, 4 livre concorr&ncia ou ao patrhônio 

a,jjstico, e ~ t é t i ~ ~ ,  histórico, ~ U T ~ S ~ ~ C O  e paisa~istico- 
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O direito à educação percorreu um longo caminho nas Constituiçdes 

brasileiras até ter sua consagração como direito fundamental, imanente A condiçao 

de dignidade da pessoa humana e que foi confirmado pela Constituição de 1988 de 

forma inovadora. 

Outrossim, para que tal reconhecimento fosse alcançado, não se pode olvidar 

da história das lutas dos direitos fundamentais, que culminaram nas tr6s geraçaes 

de direitos, dentre as quais estão inseridos Os direitos sociais, direitos de segunda 

geração, que abarcam o direito à educação. 

A Constituição de 1988 em seu capitulo III ao destinar uma seçao 
e" 

inteiramente dedicada a educação, revela a Preocupação do legislador constituinte 

com efetivação desse direito, distribuindo essa responsabilidade educacional 

solidariamente entre o Estado, a família e a sociedade, todavia cabe ao Estado a , 

responsabilidade de promover a universali~a~80 e 0 acesso ao ensino por meio da 

gratuidade e das políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades 

para que com isso de possa alcançar a justiça social que ainda caminha a passos 

lentos. 

Atenta à dificuldade em efetivar 0s direitos fundamentais, a Constituição 

conferiu-lhes o caráter de plena aplicabilidade e essa garantia é um dos meios de 

assegurar a eficácia e efetividade do direito B educação, pois tornam as normas que 

prevêem tal direito, passíveis de serem invocadas e aplicadas com imediatidade. 

Conquanto a Constituição tenha se preocupado em cercar de todas as 

formas, para que haja o devido cumprimento do direito B educação, por vezes este 6 

aviltado, sendo ne~essária a busca de seu cumprimento pela via judicial. 0 

Ministério Público e a Defensoria Pública assumem papel de destaque no que 

concerne ao desse direito por meio da ação civil pública. 

~ã~ menos importante é 0 papel do Poder Judiciário, a0 decidir sobre o direito 

subjetivo a determinando 0 seu imediato Cumprimento pelo ente estatal I 

mesmo quando houver O contra argumento da reserva do possível. Nesse caso o 



magistrado pode encontrar fundamento Para Sua decisiio no princípio da dignidade 

da pessoa humana e no mínimo existencial. 

O princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial também 

poderão servir de supedâneos para 0 julgador, em caso de alegação de violação do 

princípio da separação e independência dos três poderes. 

Reafirma-se a singular importância do Poder Judiciário, do Ministério Público e 

da Defensoria Pública para a efetivação do direito à educação, pois de nada valeria 

todo o arcabouço principiolbgico e jurídico contemplado pela Constituição, se não 

houvesse entes comprometidos em fazer Com que eles sejam observados e 

cumpridos. 

Além de prever expressamente O direito à educação, a Carta Magna em 

consonância com os fundamentos do Estado Democrático de Direito, dentre eles a 

cidadania, preocupou-se em consignar tambbm 0 pleno desenvolvimento da pessoa 

e seu o preparo para o exercício da cidadania como objetivos desse direito. Com 

essa previsão legal, nota-se a Constitui~ão não se preOCUpOu apenas em garantir o 

direito à educaçao, mas também propiciar ao individuo a garantia de poder usufruí-10 

e exercitá-lo plenamente. 

A presente dissertação procurou demonstrar a importância do direito 

fundamental à educação bem como a importancia do seu objetivo constitucional 

quanto ao preparo para O exercício da cidadania. AO adquirir conhecimento por meio 

da educaçao, o indivíduo pode Ser capaz de transformar a sociedade; pode intervir 

nela de forma eficaz, inclusive de modo a aquecer a economia do país. 

A educação como preparo para 0 exercício da cidadania tem um cunho ainda 

maior, que é propiciar ao indivíduo a consciência crítica e reflexiva, ou seja: forma 

para a autonomia1 sendo estes fatores preponderantes para a conquista e 

da democracia, pois ser cidadão é poder por em pr&ica o 

conhecimento adquirido. 

cediço que a educação guarda simultaneidade com a evolução da 

sociedade e o educar para a cidadania revela-se fator essencial para proporcionar o 

acesso a outros direitos. 



Educação como direito fundamental e requisito para o exercício da 

cidadania, traduz-se em um comprometimento conjunto de todos os atores sociais, 

assim compreendidos a sociedade, o Estado, a familia e o individuo propriamente 

dito. 

Em que pese não sejam poucos os limites inerentes ao direito fundamental 

à educação para que ele possa alcançar a plenitude do e no preparo para a 

cidadania, essa dissertação tem a pretensão de concluir no sentido de afirmar que 

há caminhos plausíveis à serem trilhados, que podem levar a sua concretizaçao, 

mormente com o respaldo da Constituição de 1988, a "Constituição Cidadã." 
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