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RESUMO 

 

O direito à educação é um direito fundamental social e é a base de um país 

democrático. Sua prestação almeja alcançar os objetivos fundamentais traçados 

pela Constituição de 1988. O objetivo desse trabalho é estudar o tratamento 

constitucional dado ao direito à educação e a nossa forma de Estado. O nosso 

federalismo, que é  atípico ao incluir os municípios, repercute  na forma da 

repartição de competência do nosso sistema educacional e no financiamento das 

diversas etapas da educação escolar.   
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ABSTRACT 

 

The right to education is a fundamental social right and is the basis of a democratic 

country. Its provision aims to achieve the fundamental objectives outlined by the 

1988 Constitution. The aim of this work is to study the constitutional treatment of the 

right to education and our form of government. Our federalism, is unusual to include 

municipalities, affects the way the division of competence of our educational system 

and the financing of the different stages of school education. 

Keyword: Education; Constitution; Competence; Federalism. 
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 9 

 
INTRODUÇÃO 

 

 

A ideia de efetivação do direito à educação nas sociedades politicamente 

organizadas está vinculada, cada vez mais, à própria evolução da sociedade, 

preordenada a garantir um mínimo de respeito à dignidade humana e a democracia. 

 

Historicamente, na trajetória da doutrina dos direitos humanos é possível se 

perceber a preocupação do homem com a instrução. A declaração de direitos do 

homem e do Cidadão 1789  inseriu no seu preâmbulo a necessidade de se 

assegurar o acesso à educação1. 

 

Em 1945 com a criação da ONU- Organização das Nações Unidas e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos – DUDH de 19482, determinaram a trajetória do 

direito educacional  como um direito individual e  com finalidade social.  

 

No ano de 2000 foi firmada a proposta mundial da educação com o 11º Relatório de 

Monitoramento Global de Escola Para Todos, e foi divulgada pela UNESCO em 

20143 pesquisa que demonstra que não alcançaremos os objetivos mundiais da 

educação. A pesquisa revelou que em todo o mundo, há 774 milhões de adultos que 

não sabem ler nem escrever, dos quais 64% são mulheres.  Além disso, 72% deles 

estão em dez países, como o Brasil. Entre os 150 países analisados pela UNESCO, 

o BRASIL aparece em 8° lugar entre os países com maior número de analfabetos 

adultos. 

 

O Brasil é um país de extensa territorialidade, com uma imensa diversidade cultural 

e econômica e a efetivação do direito constitucionalmente garantindo é de difícil 

implantação, de forma homogenia, em todo o território.  De acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), feita pelo Instituto Brasileiro de 

                                                           
1 Declaração de direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em 
http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/mla_MA_19926.pdf. Acesso em 14/10/2013. 
2 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em 
http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. Acesso em 14/10/2013. 
3 UNESCO. 11. Relatório de Monitoramento Global de Escola para Todos. Disponível em 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225660e.pdf. Acesso em 10/03/2014. 

http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/mla_MA_19926.pdf
http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225660e.pdf
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Geografia e Estatística (IBGE) em 2012 e divulgada em setembro de 2013, a taxa de 

analfabetismo em pessoas de 15 anos ou mais foi estimada em 8,7%, o que 

corresponde a 13,2 milhões de analfabetos no país.  Entre a população com 25 anos 

ou mais, o percentual de pessoas sem instrução diminuiu de 15,1% para 11,9% 

entre 2011 e 2012. Já a proporção dos brasileiros que possuíam nível fundamental 

incompleto ou equivalente aumentou de 31,5% para 33,5% no mesmo período, e o 

percentual de pessoas com nível superior completo passou de 11,4% para 12,0%, 

um aumento de 6,5% (ou 867 mil pessoas a mais), num total de 14,2 milhões de 

pessoas. 

 

Em relação à média de anos de estudo entre as pessoas de 10 anos ou mais, houve 

aumento de 0,2 anos, passando de 7,3 em 2011 para 7,5 em 2012. 

Aproximadamente 60,9 milhões de pessoas possuíam pelo menos 11 anos de 

estudo. Na região Nordeste, o percentual de pessoas com 11 anos ou mais de 

estudo foi de 28% em 2012, maior que os 27,2% de 2011, enquanto na região 

Sudeste a proporção foi de 41,8% em 2012 e de 40,4% em 2011. 

 

Apesar de pesquisas apontarem um singelo avanço na universalização da 

educação, ainda há muito a ser feito. Ainda existe uma parte considerável da 

população com poucos anos de estudo, existem sérios problemas de analfabetismo 

e a qualidade do ensino enfrenta grandes problemas.  

 

Em razão desses dados a educação é uma área em que merece ter um estudo  

mais aprofundando. A educação é o primeiro direito social estabelecido pelo artigo 

6° da Constituição de 1988 e é dever Estado e da família assegurar este direito, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. 

 

O Brasil é uma República federativa formada pela União indissolúvel dos estados e 

municípios e do Distrito Federal. Hoje nos temos um federalismo cooperativo em que 

há a colaboração recíproca e compartilhada entre os entes federados. O federalismo 

supõe que haja autonomia das unidades federadas e não centralização do poder.  

Em relação à educação a Constituição prevê que a União, os Estados e os 

Municípios organização em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
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Um pontos chaves do federalismo é a repartição de competência, que no nosso 

caso é complexo ao conjugar a forma horizontal com a vertical de repartição. A 

Constituição deixou a cargo da União a competência para editar as normas gerais, 

deixando a cargo dos outros entes a suplementação do que couber. A lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional buscou efetivar as normas gerais da 

educação e atribuiu políticas importantes ao entes federados. 

 

Em razão da importância do tema educação o estudo focará no Estado Federal e a 

influencia que a repartição de competência dos entes têm sobre o direito à 

educação. A Constituição de 1988  buscou uma maior descentralização 

disponibilizando mais recursos e poder aos entes federados, principalmente, com a 

inclusão dos municípios como entes da federação.  

 

Assim, no presente trabalho analisaremos o tratamento do direito a educação no 

sistema de repartição de competência acolhido pela federação brasileira e se há 

concretamente a efetivação desse direito de forma universal  por todos os entes da 

federação. 
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CAPÍTULO I – O FEDERALISMO  

 

 

1.1  O Estado 

 

 

A expressão “Estado” como sociedade política, só começou a ser utilizada no Século 

XVI e XVII. O Estado moderno possui uma característica que o diferencia de todas 

as formas anteriores de Estado, ele é uno, ou seja, o poder do Estado é indivisível.  

É atribuído ao Estado, pelo direito formal, o poder de delimitar a sua atuação.  

 

O termo Estado deriva do latim “status”, que significa estado, posição e ordem. Em 

seu sentido ontológico significa4 “um organismo próprio dotado de funções próprias, 

ou seja, o modo de ser da sociedade politicamente organizada, uma das formas de 

manifestação do poder”. 

 

Segundo Jellinek:5 

“El Estado moderno ha nacido como unidad de asociación, 
organizada conforme a una Constitución, gracias a haber dominado 
el doble dualismo que forman rey y pueblo y el poder espiritual y 
temporal. En cada Estado particular, como no podía por menos, ha 
tenido lugar este fenómeno de una manera peculiar, si bien bajo el 
influjo, en parte, de relaciones políticas universales. (…)  
En fin más importante, por consiguiente, de siglo primero de la 
historia moderna, ha consistido en superar el dualismo resultante de 
la distinción de príncipe y estados del reino. Tan pronto como la 
totalidad de las modificaciones engendradas en las relaciones 
económicas y militares, permitió y exigió una concentración del poder 
del príncipe, el esfuerzo principal había de consistir en hacer recaer 
sobre aquél el centro de gravedad de el Estado. Por esto la historia 
interna de los Estados modernos tiene como contenido las luchas  
sostenidas para fijar el poder de príncipe frente as de los estados o 
brazos, lucha en que deviene realidad toda una serie de 
posibilidades. (…) 
La idea de la unidad, por consiguiente, es la conclusión de una 
grande evolución histórica. El Estado moderno tiene como punto final 
lo que para el antiguo era el punto de partida. Como el segundo, 
atribuyese también él, y aun en una mayor medida, el derecho y el 

                                                           
4  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. 6 ed. São Paulo: 
Celso Bastos editora, 2004. p.49 
5 JELLINEK, Georg. Teoria general del Estado.     Buenos Aires:  Albatroz,  1970.   243 p. 
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poder para dominar de un modo efectivo todos los aspectos de la 
vida de la comunidad. Es verdad que pone limitaciones de grande 
importancia a su acción; pero sólo son las que él mismo se ha puesto 
en vista del conocimiento que tiene de su problema. Por el contrario, 
no reconoce a ninguno de sus miembros un derecho extraestatista 
que puede ofrecerle un limitación absoluta; si existiese, equivaldría 
esto a una reaparición de aquel dualismo que fue vencido después 
de una lucha de siglos”. 
 

O Estado Moderno nasceu na segunda metade do século XV, a partir do 

desenvolvimento do capitalismo mercantil em países como a França, Inglaterra e 

Espanha, e mais tarde na Itália. Foi na Itália que surgiu o primeiro teórico a refletir 

sobre a formação dos Estados Modernos, Nicolau Maquiavel, em sua famosa obra 

“O príncipe”, publicada em 1531. A obra trouxe o termo “Estado” pela primeira vez, 

no capítulo I6:“ todos os Estados, todos os governos que tiveram e têm autoridade 

sobre os homens, foram e são repúblicas ou principados”. 

 

Conforme Dallari7o Estado pode ser conceituado como:  

“A ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um 
povo situado em determinado território. Nesse conceito se acham 
presentes todos os elementos que compõem o Estado, e só esses 
elementos. A noção de poder está implícita na de soberania, que, no 
entanto, é referida como característica da própria ordem jurídica.  A 
politicidade do Estado é afirmada na referencia expressa ao bem 
comum, com a vinculação deste a um certo povo, e, finalmente, a 
territorialidade, limitadora da ação jurídica e política do Estado, está 
presente na menção a determinado território”.  
 

A concepção jurídica de Estado segundo Georg Jellinek pode ser definida como uma 

corporação formada por um povo, dotado de um poder originário,  dentro de um 

determinado território, conforme suas palavras8: “la corporación territorial dotada de 

un poder de mando originario”. 

 

Da metade do século XVI ao início do século XVIII, aconteceram na Europa diversas 

guerras. Boa parte das disputas tinha base como política e ideológica as lutas entre 

protestantes e católicos. Entre as lutas religiosas, a Guerra dos 30 anos foi a de 

maior duração, e trouxe diversas consequências à organização territorial e política 

                                                           
6 MAQUIAVEL. Nicolau. O príncipe. Disponível em 
http://www.ebookssbrasil.org/adobeebook/principe.pdf. P.10. Acessado em 10/02/2014. 
7 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria Geral do Estado. 31 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012.p.122. 
8 JELLINEK, Georg. Teoria general del Estado.     Buenos Aires:  Albatroz,  1970.   P.135  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Estado_Moderno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Special:Search/s%C3%A9culo_XV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Special:Search/capitalismo_mercantil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Special:Search/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Nicolau_Maquiavel
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/principe.pdf.%20P.10
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da Europa. Essa Guerra teve fim com a assinatura dos tratados de paz  de 

Westfália, assinados em 1648, em Munster e Osnabruck. Com estes tratados 

passou a existir um novo tipo de Estado, que possui uma característica básica: 

unidade territorial com um poder soberano, que se sujeita a limitações no âmbito 

externo pela vontade política de outros Estados, segundo as normas do direito 

internacional.  

 

Não há unanimidade na doutrina, quanto à definição dos elementos que 

caracterizam o Estado, sendo apontados como elementos principais o povo, o 

território e a Soberania.  

 

O povo de um Estado são as pessoas que estão vinculadas de forma estável a um 

determinado ordenamento jurídico. Para integrar a condição de povo de um Estado 

não basta que uma pessoa esteja no território de um determinado Estado, é 

imprescindível, para tanto, que haja um vínculo jurídico especial entre esta pessoa e 

o Estado. Em um conceito político, povo está vinculado a ideia de sufrágio, sendo 

assim, povo são as pessoas que possuem capacidade decisória, é o corpo eleitoral.  

Já em um conceito jurídico, povo compreende as pessoas vinculadas por um 

determinado ordenamento jurídico. No conceito sociológico, há uma equiparação do 

conceito de povo e nação, onde todas as pessoas que buscam fins comuns e 

possuem valores equivalentes. 

 

Não há que se confundir povo com população, tendo em vista que o termo 

população refere-se à expressão numérica, demográfica. As pessoas presentes no 

território do Estado, inclusive apátridas e estrangeiros, fazem parte da população. 

Também não se confunde com o termo nação, que vincula o indivíduo ao Estado 

através da nacionalidade ou cidadania.  

 

A ideia de território como elemento do Estado surgiu no Estado Moderno.  O 

território para muitos engloba a parte do globo onde o Estado exerce a sua 

soberania.  São partes do território a terra firme, o mar territorial, o subsolo, a 

plataforma continental e o espaço aéreo. 
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Segundo Jellinek9: 

“El territorio del Estado tiene dos propiedades: es, de un lado, una 
parte de Estado, considerado éste como sujeto, lo cual es una 
consecuencia lógica de que los hombres que viven de continuo en un 
territorio sean miembros de este Estado, y, por consiguiente, el 
Estado mismo adquiere este carácter sedentario peculiar a sus 
miembros. Igualmente resulta esto de las relaciones sociales reales. 
Toda la evolución del Estado y de su actividad, únicamente pude 
tener lugar dentro de un espacio determinado de territorio. Así como 
las corporaciones están desproveídas de espacialidad, la cual señala 
el límite en que su soberanía actúa con la nota de exclusivismo que a 
ésta le es propia. Aquella extensión territorial es la garantía de que 
ha de ser posible al Estado llevar a cabo por completo la realización 
de sus fines. Además, si existieran varios Estados independientes 
entre sí en un mismo territorio, se hallarían en guerra perpetua, no 
sólo a causa de la oposición permanente de los intereses, sino 
porque sus conflictos no podrían resolverse por juez alguno. De aquí 
que puedan coexistir en un mismo territorio numerosas 

corporaciones, pero sólo un Estado”.  
 

Para a maioria dos autores o Território é indispensável para a existência do Estado. 

Entretanto, há alguns autores que o consideram como um elemento material 

indispensável e outros afirmam ser o território condição necessária exterior ao 

Estado e nas palavras de Dallari10:  

“chegando, como Burdeau, à conclusão de que ele, conquanto 

necessário, é apenas o quadro natural, dentro do qual os 
governantes exercem suas funções. Bem diversa é a concepção de 
Kelsen, que, também considerando a delimitação territorial uma 
necessidade, diz que assim é porque tal delimitação é quetorna 
possível a vigência simultânea de muitas ordens estatais.O território 
não chega a ser portanto, um componente do Estado, mas é o 
espaço ao qual se circunscreve a validade da ordem jurídica estatal, 
pois embora a eficácia de suas normas possa ir além dos limites 
territoriais, sua ordem jurídica estatal depende de um espaço certo, 
ocupado com exclusividade”.  
 

Assim, de maneira geral é possível verificar que não há Estado sem território e é 

este que delimita a ação da soberania do Estado.  

 

Outro elemento que constitui o Estado é o poder, que “representa sumariamente 

aquela energia básica que anima a existência de uma comunidade humana num 

determinado território, conservando-a unidade, coesa e solidária“11 . 

                                                           
9 JELLINEK, Georg. Teoria general del Estado. Buenos Aires:  Albatroz,  1970.  P.296 
10 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria Geral do Estado. 31 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012p.92 
11 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 16 ed. São Paulo:  Malheiros,  2009.   P.115.  



 16 

O poder de fato que o Estado exerce é a soberania, embora não seja submetida ao 

direito de forma integral, possui limites nos fins éticos, buscando um bem comum12. 

 

O termo poder é usado de forma indistinta muitas vezes para se referir à força ou 

autoridade. Para tentar separar tais conceitos Bonavides13 observa:  

“a força exprime a capacidade material de comandar interna e 
externamente; o poder significa a organização ou disciplina jurídica 
da força e a autoridade enfim traduz o poder quando ele se explica 
pelo consentimento, tácito ou expresso, dos governados (quanto 
mais consentimento mais legitimidade e quanto mais legitimidade 
mais autoridade). O poder com autoridade é o poder em toda sua 
plenitude, apto a dar soluções aos problemas sociais. Quanto menor 
a contestação e quanto maior a base de consentimento e adesão do 
grupo, mais estável se apresentará o ordenamento estatal, unindo a 
força ao poder e o poder à autoridade. Onde porém o consentimento 
social for fraco, a autoridade refletirá essa fraqueza; onde for forte, a 
autoridade se achará robustecida”. 
 

Max Weber, no começo do século XX, fez um estudo sobre o poder, que se tornou 

uma referência para os demais estudos. O Estado em Weber está ligado à questão 

da dominação e do poder. Ele percebeu que as relações de mando e obediência não 

poderiam ficar somente no uso da força, devendo ter um fundamento mais sólido, 

identificado como legitimidade do poder.  Para Weber há três tipos ideais de poder: o 

Legal, em que a obediência é fruto de normas estabelecidas de forma legal, racional 

e burocrática; o tradicional, em que o poder obedece às tradições; e o carismático, 

em que a obediência é fruto do carisma de um líder14. 

 

Para Hegel o Estado é originário, é fim em si mesmo. Os direitos das pessoas só 

existem no Estado, representando e sendo ele a vontade geral. 

“O poder do Estado vale, assim, independentemente de 
qualquer arbítrio, pois seu princípio é vontade racional (real). 
Este organismo ético é um todo vivo, que se desdobra, como 
espírito absoluto, isto é, como o mundo criado, unindo os vários 
poderes em si: ou seja, o geral (legislativo), o especial 
(executivo) e o singular (judiciário) se unem no absoluto do 
estado, na constituição do Estado (daí, sua defesa da 
monarquia constitucional e uma identificação  do Estado na 

                                                           
12 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria Geral do Estado.p.71 
13 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 16 ed. São Paulo:  Malheiros, 2009.   P.116. 
14  WEBER Max. Economia e sociedade. Fundamentos da Sociologia compreensiva. Vol. 2. 
UNB, 2004. 
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figura do monarca como único soberano: com isso ele também 
legitima o poder.”15 
 

Com o Estado Moderno, a legitimidade do poder passou a se basear na lei. A 

soberania que pertence ao Estado, constitui os limites objetivos à atuação. Ela é 

caracterizada pelo mais alto poder do Estado, é una e indivisível, bem como 

indelegável.  Possui duas faces: a interna e a externa.  A interna representa o 

império que o Estado exerce sobre o território e a população. Já a face externa 

representa a manifestação do poder do Estado em relação aos outros Estados.  

 

O primeiro livro teórico que desenvolveu o conceito de soberania foi o livro de Jean 

Bodin “Les Six de la République”, no Livro I Capítulo VIII16, afirmando que: “a 

soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma República”. Ressaltando que a 

expressão República equivale ao moderno significado de Estado. 

 

Imprescindível apontar a ideia de Kelsen que afirma que a teoria tradicional do 

Direito e do Estado contrapõe o Estado ao Direito, considerando que o Estado é 

dotado de personalidade jurídica, é sujeito de deveres e direitos, tendo uma 

existência que independe da ordem jurídica.  Para essa teoria, o Estado possui uma 

"missão histórica", onde se criou o Direito, para, depois, submeter-se a ele; na 

medida em que é obrigado pelo Estado e deste recebe direitos. Kelsen critica a 

teoria tradicional, crendo que aquilo que existe como objeto do conhecimento é 

apenas o Direito, sendo o Estado uma ordem jurídica, uma ordem coerciva da 

conduta humana. Nas palavras de Kelsen17: 

“É usual caracterizar-se o Estado como uma organização política. 
Com isto, porém, apenas se exprime que o Estado é uma ordem de 
coação. Com efeito, o elemento ‘político‘ específico desta 
organização consiste na coação exercida de individuo a individuo e 
regulada por essa ordem, nos atos de coação que essa ordem 
estatui.(...). Mas nem toda ordem jurídica é um Estado. Nem a ordem 
jurídica pré-estatal da sociedade primitiva, nem a ordem jurídica 
internacional supra-estadual (ou interestadual) representam um 
Estado. Para ser um Estado, a ordem jurídica necessita de ter o 
caráter de uma organização no sentido estrito da palavra, que dizer, 
tem de instituir órgãos funcionando segundo o princípio da divisão do 

                                                           
15 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia do direito: reflexes sobre o poder, 
a liberdade, a justice e o direito. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009.p.28. 
16 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria Geral do Estado. 31 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012.p.83 
17 HANS, Kelsen. Teoria pura do Direito. 6ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988 p. 211 
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trabalho para criação e aplicação das normas que a formas; tem de 
apresentar um certo grau de centralização. O Estado é uma ordem 
relativamente centralizada”.  
 

Assim, o que se nota é que Kelsen relaciona o Estado com o Direito, entendendo o 

Estado como ordem jurídica. 

 

 

1.2 Estado Unitário X Estado Federal 

 

 

Tradicionalmente os Estados são classificados de acordo com sua formação 

territorial podendo ser Estado Unitário ou Estado Federal. 

 

No Estado unitário há um único centro que possui capacidade política e, em regra, 

há um único órgão representativo da tripartição de poderes, não havendo um órgão 

exclusivo para legislar, julgar ou executar as leis18. Há assim, somente uma esfera 

de poder legislativo, executivo e judiciário. A ordem jurídica, a ordem política e a 

ordem administrativa estão ligadas por uma perfeita unidade orgânica, referidas a 

um só povo, um só território, um só titular do poder público de império. O Estado 

Central, é o órgão competente para criar as leis; exige que sejam cumpridas e 

institua a jurisdição. Há uma descentralização administrativo-executiva, 

principalmente em assuntos locais. 

 

O Estado Federal é caracterizado por um acordo institucional realizado por Estados, 

que abrem mão de sua soberania, porém possuem autonomia, e “talvez seja este o 

característico mais marcante do Estado Federal, ou seja, a autonomia assegurada 

às vontades parciais (chamadas, em alguns sistemas de Províncias, Estados, 

Cantões etc.)19.  

 

O termo federação vem do latim “foedus, foederis” e significa aliança, pacto, ajuste, 

convenção, e conforme José Afonso da Silva caracteriza-se pela20: 

                                                           
18 PINTO FILHO, Francisco Bilac Moreira. A intervenção federal e o federalismo brasileiro. 
Rio de Janeiro: Forense, 2002.p.91 
19 BASTOS, Celso (coordenador). Por uma nova federação. São Paulo: editor revista dos 
tribunais, 1995.p. 12. 
20 SILVA DA, Jose Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. p.91. 
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 “união de coletividades regionais autônomas, ou seja, a união de 
vários Estados, que perdem a soberania em favor da União Federal, 
preservando a autonomia e participando na formação da vontade 
federal; uma forma de organização  do poder que apresenta pelo 
menos dois níveis de governo diversos, o central e o regional, cada 
qual com competências próprias, segundo a partilha atribuída pela 
Constituição Federal Própria”. 
 

O Estado federal busca efetivar os acordos institucionais, havendo uma repartição 

constitucional de competências, com uma gestão política comum, autônoma e 

interdependente, entre os Governos federais e estaduais.  

 

Porém, há autores que acreditam que essa tradicional classificação de Estado em 

Unitário e Estado Federal esteja superada em razão da evolução das formas de 

organização territorial e das repartições de competência, que hoje em dia, estão 

cada vez mais complexas.  Hoje há uma maior valorização da descentralização 

territorial, que busca dar mais agilidade, eficiência e garantir o princípio 

democrático21.  

 

 

1.3. Estado Federal -Surgimento 

 

 

O Estado Federal surgiu no século XVIII, entre os líderes das colônias inglesas da 

América. Em 1776, as trezes colônias da América do Norte publicaram um 

documento, declarando que passavam a ser Estados Livres e independentes da 

coroa britânica. Firmaram, em 1982, os “Artigos de Confederação” que era o único 

vínculo institucional que unia os 13 Estados americanos.  Nesse período o 

congresso não tinha autoridade direta em relação aos indivíduos, que era feita 

através dos Estados.  Não havia uma uniformidade entre os Estados, havia 

dificuldade no recolhimento de impostos, e de proteção à indústria interna frente à 

competição inglesa. 

 

A aliança criada pelas treze colônias se mostrou frágil, e na tentativa de solucionar 

os problemas foi realizada uma reunião, a chamada convenção de Filadélfia, em 

                                                           
21 ROBERT, Cinthia e MAGALHAES, José Luiz Quadros. Teoria do Estado e Democracia e 
Poder Local. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. P. 25. 
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maio de 1787, que criou uma Constituição que deveria ser submetida à sanção dos 

Estados.  

 

Na imprensa de Nova York, em 1788, foi publicada uma série de artigos políticos 

escritos por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, que tinham por 

objetivo contribuir para a ratificação da Constituição estes artigos foram compilados 

na  obra  “O Federalista”, que foi a obra de maior sustentação dos princípios 

norteadores do novo sistema. A proposta da nova Constituição previa a criação de 

uma Forma de Estado inédita até então, o Estado Federal. 

 

Defendendo a ideia da Constituição Alexander Hamilton afirmou que22: 

“A aceitação do plano submetido ao nosso exame firmará o governo 
republicano e dará novos penhores à liberdade e à propriedade 
individual. Conservando a União, ele prevenirá os efeitos das 
facções e das insurreições locais; reprimirá a ambição  dos homens 
poderosos dos diferentes Estados, que de demagogos e favoritos do 
povo puderem vir a ser seus tiranos, abusando da sua influencia e do 
seu crédito; neutralizará o efeito das intrigas estrangeiras a que a 
dissolução da Confederação teria dado livre acesso; prevenirá os 
estabelecimentos militares indispensáveis em consequência das 
guerras entre os Estados desunidos; afiançará a cada um deles a 
forma do governo republicano; excluirá por toda parte e para sempre 
os títulos de nobreza; oporá obstáculos a que se renove o 
escandaloso procedimento com que os governos de alguns Estados 
arruinaram todos os fundamentos da propriedade e do crédito e 
fizeram nascer entre tosos os cidadãos uma desconfiança recíproca 
e a perversão dos costumes.” 

 
A obra “O Federalista” inicia a discussão sobre um ordenamento moderno e 

conciliador das novas exigências econômico-politicas. Discute as vantagens de uma 

União, visto que a Confederação não mais possuía a energia necessária. Nesse 

sentido aponta para a necessidade de se constituírem as condições mínimas de 

garantia de um governo, cuja efetividade advenha de sua capacidade de exigir o 

cumprimento e obediência às normas, de acordo com os princípios republicanos. 

Para tanto, a relação entre União e os Estados deve ceder lugar à relação entre a 

União e os cidadãos.  

 

                                                           
22 HAMILTON, Alexander, IN: JEFFERSON, Thomas; PAINE, Thomas;  HAMILTON, 
Alexander;  MADISON, James;  JAY, John;  TOCQUEVILLE, Alexis de. Escritos políticos.    
3. ed. São Paulo:  Abril,  1985.p. 174. 
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Na base da Constituição estava a crença nos direitos naturais do individuo, o que 

determinou a criação de uma forma de Estado e de governo que impedisse a 

concentração do poder nas mãos de um individuo ou de um pequeno grupo. 

 

Nasce então o Estado Federal que, diferentemente da confederação que era 

exercida por meio de um tratado e permitia que houvesse denúncia por parte de um 

signatário para sua retirada, sem maiores formalidades; na federação a base jurídica 

esta numa Constituição, e não há o direito de secessão.  Na confederação os 

Estados signatários preservam a sua soberania, enquanto que no Estado Federal, 

os Estados partes abrem mão de sua soberania, no exato momento em que 

ingressam na Federação, a ao Estado Federal é outorgado a soberania. 

 

Ademais, do sistema federal americano criado então, possui na da Suprema Corte a 

manutenção do sistema, uma vez que é ela quem mantém o equilíbrio constitucional 

entre os estados e o governo federal.  

 

 

1.4 Doutrinas que definem o Estado Federal: 

 

 

Há doutrinas que tentam definir a natureza jurídica do Estado Federal23. A primeira 

delas é a Teoria da divisão da soberania, onde a soberania é “repartida entre a 

União e os Estados federados; de um modo especial, permite que sob um certo 

ponto de vista, eles, os estados federados formem um único corpo político, e, sob os 

outros aspectos, se encontrem separados. Assim, a União e os Estados possuem 

independência de organização e possuem liberdade para agir dentro de sua 

competência. Ambos possuem soberania, ela é compartilhada entre eles. ”Dessa 

forma se encontram justapostos e não superpostos”. 

 

A Teoria do direito dos Estados-membros, elaborada por Thomas Jefferson, o 

Estado Federal seria como a confederação de Estados, ou seja, há união dos 

Estados, que celebram entre si, um pacto de defesa de mútua assistência e defesa. 

                                                           
23 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira. Natureza Jurídica do Estado Federal. São Paulo: 
Publicação da prefeitura do município de São Paulo, 1948. 
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Para isso, delegam parte do exercício das suas atribuições ao governo central, e 

conforme o grau dessa relação é que se diferencia o Estado federal da 

confederação. Não há deslocamento de soberania dos estados membros para o 

Estado Federal. Os Estados membros continuam sendo soberanos, sendo a União 

“a expressão do conjunto deles”. 

 

Há uma terceira teoria: a Teoria da participação dos Estados-membros na formação 

da vontade do Estado Federal.  A soberania é uma qualidade essencial do Estado, 

sendo ela conceituada como sendo “a capacidade de livre determinação da própria 

competência”.  A soberania em um Estado federal pertence a União e não aos 

Estados-membros. Há, assim, nos Estados federais entes que possuem autonomia 

e há descentralização política, porém não há necessidade da participação conjunta, 

direta e indireta, desses entes, na formação da vontade nacional.  

 

A Teoria dos Estados não soberanos elaborada por Georg Meyer é conhecida como 

“escola alemã”.  Segundo esta teoria, a soberania caracteriza-se pelo direito do 

Estado em possuir o direito próprio da denominação.  Há uma prerrogativa do 

Estado para que possam se organizar e se governar.  As coletividades membros de 

um Estado federal são verdadeiros Estados, porém, Estados não soberanos. 

Soberano será apenas o Estado federal. Estes Estados participam da formação da 

vontade nacional por meio da câmara dos Estados e ainda participam nas alterações 

constitucionais.  Rosin e Brie apresentam uma variante deste conceito, na qual 

definem que uma coletividade para merecer o nome de Estado deve visar 

finalidades nacionais, de natureza universal; e as entidades inferiores com 

finalidades locais ou de natureza não universal.  Os autores desta teoria falam em 

competência exclusiva, originarias, tanto na ordem constitucional quanto na 

governamental.  Em resumo, os Estados membros são coletividades que gozam de 

competências exclusivas, tanto na ordem constitucional quanto na administrativa. 

 

A teoria do Estado, que tem como representante máximo Leon Deguit, define que o 

Estado consiste simplesmente na diferenciação de governantes e governados. O 

Estado federal possui no mesmo território dois grupos de governantes: os federais e 

os estaduais.  Uma vez estabelecida a dualidade de governos com competências  
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demarcadas, estas podem ser modificadas, senão com o consentimento da União e 

dos Estados federados. 

 

A Teoria da Escola Austríaca de Hans Kelsen ocasionou uma revolução na teoria 

geral do Estado e se fundamenta em reduzir os dois problemas fundamentais: a 

exposição das características definidoras do Estado federal e o exame das relações 

existentes entre o governo central e o governo local  O Estado federal é um Estado 

amplamente descentralizado.  Tanto o Estado Federal como o Unitário são 

descentralizados, o que os diferencia é o grau de descentralização.  Ainda segundo 

Kelsen, a relação do governo central com os governos locais reduz-se a teoria das 

três ordens judiciais: a coletividade central, as coletividades membros e a 

comunidade total. As duas primeiras são juridicamente iguais, estando subordinadas 

a ordem jurídica superior e suas competências são instituidas pela ordem jurídica 

total. Assim, elas constituem o verdadeiro Estado Federal, já que a ordem jurídica 

total engloba as duas ordens jurídicas parciais, união e membros então a ordem 

jurídica surge em completa integridade. 

 

Na Teoria das competências exclusivas o estado federal é um Estado 

descentralizado e esta descentralização vem prescrita na própria constituição 

federal, ela é muito rígida.  Entre as atribuições deixadas aos Estados membros, 

algumas são de competência exclusiva deles.  Entre autores, que descreveram esta 

teoria Dicey e Gilchrist acreditam que seja necessário a existência de um órgão 

judicial encarregado de resolver as dúvidas sobre a delimitação das competências 

entre a União e os Estados federados.  Willoughby, Garner e Gettell acrescentaram 

que estas competências exclusivas, deixadas aos Estados particulares, devem ser 

não só sobre assuntos de ordem governamental como ainda de ordem 

constitucional.  Desta forma, as coletividades membros sempre têm o poder de auto-

organização constitucional e de autogoverno. 
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1.5. Características do Estado Federal 

 

 

A característica básica aceita pelos doutrinadores é que no federalismo há uma 

divisão de poder entre o poder central e os governos regionais. Conforme Dalmo de 

Abreu Dallari24: “os Estados que passam a integrar uma federação participam da 

soberania da União, influindo sobre as decisões soberanas, pois estas são decisões 

do conjunto no qual eles se acham integrados”. 

 

Assim, no Federalismo, há divisão territorial do poder, sendo essas unidades 

autônomas chamadas de estados (nos Estados Unidos, Índia, Austrália e 

Venezuela), províncias (Canadá), Lander (Alemanha e Áustria), cantões (Suíça) e 

regiões (Bélgica)25. 

 

O federalismo com uma visão democrática deve conter  divisão territorial, com 

eleitorados dessa unidade autônoma e a garantia na elaboração de leis próprias. 

Ademais, deve ter uma unidade de âmbito nacional com Poder Legislativo eleito, 

que legisle e formule políticas em matérias determinadas26. 

 

Conforme Enrique Ricardo Lewandowski27 são quatro os atributos básicos do Estado 

Federal: “a) repartição de competências, b) autonomia das unidades federadas; c) 

participação  dos membros nas decisões da União, e d) atribuição de renda própria 

às esferas de competência”. 

 

Em relação à repartição de competência, ela é uma das principais características da 

federação.  É a responsável pela autonomia que gozam os entes federados. 

“Amplitude da autonomia é diretamente proporcional à extensão da esfera de 

                                                           
24 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Estado federal.  São Paulo:  Ática,  1986.   p.18 
25 LIJPHART, AREND. Modelos de democracia: desempenho e padrões de governo em 36 
países. 2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.p.215. 
26 STEPAN, Alfred.Para uma nova análise comparativa do federalismo e da democracia: 
federações que restringem ou ampliam o poder do Demos. Disponível em 
http://www.scielo.br/scieloOrg/php/reference.php?pid=S0011-
52581999000200001&caller=www.scielo.br&lang=en. Acessado em 10/10/2014. 
27  LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e formais da intervenção 
federal no Brasil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994.p.15/16. 

http://www.scielo.br/scieloOrg/php/reference.php?pid=S0011-52581999000200001&caller=www.scielo.br&lang=en
http://www.scielo.br/scieloOrg/php/reference.php?pid=S0011-52581999000200001&caller=www.scielo.br&lang=en
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competências atribuídas ao ente político”28.  Já em relação à autonomia política das 

unidades federadas é importante lembrar que elas possuem o poder de autogoverno 

e de auto-organização.  O terceiro atributo é a participação dos membros nas 

decisões da União, conferida pelo Senado Federal, que é integrado por todos os 

membros da federação, com um número igualitário de senadores por Estado. É 

essencial que cada ente tenha renda própria, ou seja, que tenha autonomia 

financeira, isto devido ao fato de não se poder falar em autonomia a àquele que não 

possui os próprios rendimentos. 

 

Entre as demais características encontradas pelos doutrinadores está a legislatura 

bicameral; uma constituição escrita e rígida, sendo difícil a sua modificação; Tribunal 

Constitucional, que é o órgão guardião da Constituição e possui a atribuição de 

garantir a estabilidade do pacto federalista.  

 

A reunião desses requisitos não ocorre de forma homogênea em todas as formas de 

Estado Federal.  Por isso, existem diferentes modelos de federalismo como o 

federalismo alemão, o norte-americano, o brasileiro, o argentino e outros.  É o 

modelo de repartição de competências que orienta a estrutura central do Estado 

Federal, determinando o grau de centralização e de descentralização29.  

 

 

                                                           
28 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e formais da intervenção 
federal no Brasil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994.p.16 
29 Raul Machado Horte afirma que: “ A construção normativa do Estado Federal pressupõe a 

adoção de determinados princípios, técnicas e de instrumentos operacionais que podemos 
condensar na seguinte relação, recolhendo os subsídios da contribuição doutrinaria e da 
organização  constitucional dominante do federalismo: 1.a decisão constituinte criadora do 
Estado Federal e de suas partes indissociáveis, a Federação ou União, e os Estados 
Membros.2. A repartição de competências entre a Federação e os Estados-membros;3.O 
poder de auto-organização constitucional dos Estados-Membros, atribuindo-lhes autonomia 
constitucional; 4.A intervenção federal, instrumento para restabelecer o equilíbrio federativo, 
em casos constitucionalmente definidos; 5. A Câmara dos Estados, como órgão do Poder 
Legislativo Federal, para permitir a participação do Estado-membro na formação da 
legislação federal;6 A titularidade dos Estados-membros, através de suas Assembleias 
Legislativas, em número qualificado, para propor emenda à Constituição Federal; 7. A 
criação de novo Estado ou modificação territorial de Estado existente dependendo da 
aquiescência da população do Estado afetado;8.A existência no Poder Judiciário Federal de 
um Supremo Tribunal ou Corte Suprema, para interpretar e proteger a Constituição Federal, 
e dirimir litígios ou conflitos entre a União, os Estados e outras pessoas jurídicas de direito 
interno.” Horta, Raul Machado. Direito Constitucional. 4 ed. Belo Horizonte: Del Rey: 
2003.p.307. 
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1.6. Federalismo dual x cooperativo 

 

 

Trataremos neste item do surgimento do federalismo cooperativo no Brasil, 

passando pelas Constituições Brasileiras, com o intuito de explicar a passagem do 

modelo dualista para o cooperativo.  

 

O modelo dualista é representado pela divisão estanque de competências entre a 

União e os Estados-membros e por outro lado o federalismo cooperativo 

caracterizado pela ligação do governo Federal e dos Estados Membros que passam 

a atuar como parceiros, para definição dos objetivos comuns, surgindo uma 

competência concorrente cumulativa entre Estados e União.  

 

O Brasil nasceu como Estado unitário descentralizado, principalmente no Segundo 

Reinado quando o Imperador tinha forte controle sobre as Províncias; isso 

ocasionava profundas diferenças regionais e culturais. 

 

No Brasil, a Federação se deu por meio da Constituição  Federal de 1891, que 

dispôs30:  

“Art. 1º - A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o 
regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de 
novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel 
das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil  
Art. 2º - Cada uma das antigas Províncias formará um Estado e o 
antigo Município Neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a 
ser a Capital da União, enquanto não se der execução ao disposto 
no artigo seguinte”.  

 

Ao Federalismo brasileiro faltou na sua origem um elemento essencial, a existência 

anterior de Estados soberanos.  Entretanto, desde as origens já existia uma  

situação federalista instituída, tendo em vista que cerca de dez anos após a 

independência, houve um movimento das elites políticas em prol de uma forte  

descentralização do poder, no chamado período regencial.  

 

                                                           
30 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1981. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm. Acesso em 
10/10/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm
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O problema é que este processo gerou um enorme grau de fragmentação política, 

cujos resultados foram rebeliões sociais espalhadas por todo o país, algumas delas 

com faceta separatista. 

 

Desse modo, a reação centralizadora foi uma resposta para garantir a unidade 

nacional, que congelou por algumas décadas os dilemas federalistas presentes de 

forma profunda no Brasil. 

 

Somente com a Proclamação da República houve a criação formal do federalismo 

brasileiro.  A autonomia dos Estados foi conquistada em 1891:  “O federalismo que 

se instalara em 1891 era dualista, ou centrífugo, pois os Estados-membros 

receberam vasta autonomia, possuindo ampla competência, excetuando-se as 

matérias que a União reservou para si”31.  

 

Embora não houvesse uma divisão regional autônoma que fosse favorável à adoção 

do regime federalista, o artigo 68 da Constituição de 1891 estabeleceu uma 

estrutura tripartida, incluindo além da União e dos Estados, os municípios.  

 

O fator principal da criação da Federação no Brasil foi o repasse do poder de 

autogoverno aos estados, num processo descentralizador marcado pela 

oligarquização local e pelo caráter bastante centrífugo do pacto federativo, que 

enfraqueceu a interdependência entre os níveis de governo. 

 

Do ponto de vista da estrutura intergovernamental, a Primeira República estabeleceu 

um governo nacional fraco na maioria dos assuntos públicos; e de municipalidades 

dependentes e subordinadas aos governos estaduais, de modo que o poder local 

seguiu basicamente o compromisso coronelista.  

 

Este modelo federativo acabou por acentuar uma tendência já existente na 

Federação brasileira: a desigualdade socioeconômica no plano macrorregional.  

 

                                                           
31 BASTOS. Celso. Por uma nova federação p. 28 
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Com a revolução de 1930, em face da crise política e das mudanças de caráter 

socioeconômico, o Federalismo sofreu com o autoritarismo.  Houve uma maior 

centralização do poder, que fortaleceu o Executivo Federal e houve uma expansão 

de ações e de políticas nacionais em várias áreas. 

 

A constituição de 1934 foi idealizada visando vedar qualquer atribuição de soberania 

a outra esfera que não fosse a União, sob o argumento de que sendo a soberania 

una e indivisível, não poderia pertencer ao mesmo tempo à União e aos Estados.  

Foi nesta Constituição que o federalismo cooperativo foi introduzido no nosso 

sistema, passando a União a assumir influencia preponderante no tratamento de 

questões gerais, diminuindo o papel dos Estados-membros.  

 

A Constituição de 1934 iniciou também o Estado Social, onde se inseriu uma série 

de princípios, que enaltecem o aspecto social dos direitos fundamentais da pessoa 

humana, estabelecendo ainda, uma maior intervenção e regulação social por parte 

do Estado. 

 

Já a Constituição de 1937, que adveio do Golpe de Estado, modificou a forma de 

Estado, o que gerou o unitarismo; criou-se uma estrutura altamente centralizadora.  

Os municípios não foram mencionados como entes autônomos.  Entre 1937 e 1945 

houve o desaparecimento total do federalismo. 

 

A Constituição de 1946 foi homologada realizado no pós-guerra; tinha um caráter 

social democrata, e objetivava o restabelecimento da federação. O federalismo 

cooperativo é restaurado e teve por base a Constituição de Weimar que descriminou 

as competências da União, deixando aos Estados-membros os chamados poderes 

reservados e restabeleceu a autonomia do município.  Houve pela primeira vez 

referencia a um regime de cooperação para a execução do plano de defesa contra 

os efeitos da seca do Nordeste. 

 

O processo de amadurecimento do federalismo brasileiro enfraqueceu com o golpe 

militar de 1964. A maior característica dessa fase foi a concentração de poder; o 

federalismo cooperativo foi mantido, houve uma expansão muito grande dos 

poderes da União, consagrando o federalismo centrípeto, nulificando praticamente a 
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autonomia dos municípios.  A existência de senadores biônicos, que eram eleitos 

indiretamente por um Colégio Eleitoral, divergia um dos pressupostos do Estado 

Federal, a representação dos Estados-membros. 

 

Em razão da crise política na segunda metade de 1968, que resultou no Ato 

Institucional n°. 5, a federação brasileira foi extinta.  

 

 

A Emenda Constitucional n°. 1 de 1969 estabeleceu uma superioridade  política, 

jurídica e financeira da União sobre os Estados, gerando prejuízo aos Estados e 

municípios que cada vez mais viam desaparecer suas prerrogativas constitucionais, 

embora formalmente ainda estivesse mantido o Estado Federal.  

 

Especificamente no final da década de 1970, o regime militar entrou em crise e o 

trinômio democratização, descentralização e busca de universalização das políticas 

sociais ganhou força.  A redemocratização do país marcou um novo momento no 

federalismo.  

 

A Constituição de 1988, deu aos municípios o status de pessoa jurídica de direito 

público interno, ao lado da União, Estados e do Distrito Federal, tornando-se todos 

os entes autônomos.  Este novo federalismo foi resultado da união entre forças 

descentralizadoras democráticas com grupos regionais tradicionais, que se 

aproveitaram do enfraquecimento do Governo Federal num contexto de 

esgotamento do modelo “varguista“ e do Estado nacional-desenvolvimentista.  O seu 

objetivo principal foi o combate à centralização e a defesa da descentralização, em 

especial no seu veio municipalista.  

 

Conforme Horta32: 

“A precedência da Constituição Federal sobre a do Estado-Membro é 
exigência lógica da organização federal, e essa precedência, que 
confere validez ao sistema federal, imprime a força matriz originária 
ao constituinte federal e faz do constituinte estadual um segmente 
derivado daquele. 

                                                           
32 HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte, MG: Del Rey, 
1995.p. 
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A precedência lógica-jurídica do constituinte federal na organização 
originária da federação torna a Constituição Federal a sede de 
normas centrais que vão conferir homogeneidade aos ordenamentos 
parciais constitutivos do Estado Federal, seja no plano constitucional, 
no domínio das Constituições Estaduais, seja na área subordinada 
da legislação ordinária”.  

 

A Constituição de 1988 também previu a descentralização do poder político que 

deve ser distribuída entre a União, Estados e municípios, conforme seu artigo 1°.  E 

conforme o artigo 60, a forma federativa é uma cláusula pétrea, não pode ser 

alterada.  

 

Ao contemplar o sistema Federado a Constituição de 1988 previu um sistema de 

competência, discriminando a atribuição de cada ente: União, Estado, município.  

Essa distribuição é realizada horizontalmente, uma vez que houve a enumeração 

das competências da União e municípios e as remanescentes aos Estados, não 

havendo a possibilidade de invasão de poder de uma esfera na outra. 

 

Em razão da descentralização administrativa, política e financeira prevista pelo 

Constituinte de 1988, fez que os Estados e municípios ficassem mais forte.  Os 

municípios conseguiram aumentar a capacidade de autogoverno, em termos 

políticos, administrativos e tributários, porém ainda existe muitas prerrogativas que 

não foram estendidas aos governos locais.  

 

Esta nova configuração gerou uma postura mais autárquica e menos cooperativa 

dos governos locais, neste sentido posiciona-se Abrucio33: 

“Isto de torna mais preocupante dado que a heterogeneidade e a 

desigualdade entre os municípios são maiores do que a existente 
entre as cinco Regiões do País. Disso resulta que a descentralização 
das políticas públicas, especialmente as de Welfare, para 
municipalidades autônomas e muitos desiguais entre si precisa ter 
remédios federativos para garantir o sucesso deste processo. Mais 
especificamente, são necessários instrumentos de coordenação e 
cooperação intergovernamental, os quais devem atuar para induzir 
melhorias nas administrações municipais, aumentar a colaboração  
intermunicipal, reduzir disparidades financeiras entre as prefeituras e 
montar fóruns federativos de discussão e deliberação nos quais os 
atores municipalistas possam atuar”.  

 

                                                           
33 ABRUCIO, Fernando Luiz In: Justiça pela qualidade da educação. São Paulo: Saraiva, 
2013.p.210. 
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Quando há maior descentralização há um maior grau de desigualdade, a não ser 

que existam ações supletivas para contrabalancear esta desigualdade.  Essa tensão 

entre a centralização e a descentralização e a maneira de colaboração entre a União 

e os entes federados é de suma importância para a compreensão da política 

educacional. 

 

1.7  Os Estados-membros- unidades constitutivas do Estado Federal 

 

 

Hoje há uma preocupação maior na busca por um equilíbrio entre a União e os 

Estados.  Em um Estado Federal espera-se que haja garantia de liberdade e 

eficiência.  Entretanto, se é garantido a eficiência onde se da o poder todo ao 

governo federal, há ameaça ao autogoverno e por outro lado, se o poder é dado em 

maior parte aos Estados em nome da liberdade, há ameaça dos objetivos que 

criaram o ente federal34.  

 

A Constituinte Brasileira teve por base o federalismo de equilíbrio, que busca 

estabelecer mecanismos que mantenham o equilíbrio dos entes federados. Assim, a 

descentralização consiste em distribuir o poder que estava concentrado no centro, 

no âmago federal. 

 

A Federação surgiu quando os Estados soberanos abdicaram da soberania, na 

condição de membros autônomos, e passaram a integrar um novo Estado, que 

passou a ser o soberano. 

 

Os Estados-membros da federação não gozam de soberania, eles possuem 

autonomia, ou seja, a capacidade de autodeterminação dentro das capacidades 

concedidas pelo soberano. 

 

Como vimos o Estado Federal é formado por uma associação de Estados e essa 

associação tanto pode decorrer de aglutinação histórica e real, quando Estados 

preexistentes criam o Estado Federal, como de imputação normativa, mediante a 

                                                           
34 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4 ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. P30. 
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criação jurídica dos Estados no documento de fundação do Estado Federal.  Em 

ambos os casos é a Constituição Federal o instrumento de criação jurídico-positiva 

do Estado Federal.  

 

Os Estados ao decidirem entrar em uma Federação estão exercendo um ato de 

soberania, porém ao efetuarem esta decisão passa a ser o último ato de soberania. 

Depois que os Estados entram em uma Federação a soberania passa a ser exercida 

pela União; os Estados Federados passam a usufruir de autonomia.  A autonomia, 

revelada através de uma descentralização politica é um dos principais 

característicos da federação.  

 

Assim, o Estado Federal é composto de partes autônomas, de vontades parciais, 

que devem manter uma relação entre si e com o estado Central. A autonomia dos 

Estados-membros consiste no poder de auto-organização, autogoverno, auto 

legislação e autoadministração.  

 

O poder de organizar-se consiste no fato de poder exercer suas competências; é o 

poder de dar-se uma Constituição (artigo 25 da Constituição de 1988 e artigo 11 dos 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias35.  

 

Assim, na federação, os Estados podem livremente criar um ordenamento 

constitucional autônomo, desde que respeitem as disposições da Constituição 

Federal.  Atualmente, o que se tem visto é uma centralização cada vez maior do 

poder no ente central, e as Constituições Federais possuem grande número de 

normas centrais, mitigam o poder de auto-organização dos entes federados. 

 

O poder de autogoverno engloba a possibilidade de escolher seus governantes e de 

agir por vontade própria, dentro dos limites impostos pela Constituição Federal. 

 

                                                           
35 BRASIL.CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Art. 25. “Os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição”. Art. 11. 
“Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do 
Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos 
os princípios desta”. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
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A intervenção federal no Estado e a interferência deste no munícipio é também uma 

característica do federalismo, que deve ser utilizada de forma excepcional.  A 

intervenção possui a finalidade de tornar efetiva a intangibilidade do vínculo 

federativo e preservar a incolumidade dos princípios fundamentais, afirmando a 

unidade do Estado Federal e ratificando à integridade territorial dos entes federados.  

 

No sistema brasileiro também existe a previsão de intervenção dos Estados nos 

municípios, com as mesmas características da intervenção federal, ressaltando que 

a regra, sempre em vigor, é a autonomia municipal. 

 

Em relação ao direito educacional a União poderá intervir nos Estados, de acordo 

com o Artigo 34 da Constituição: “A União não intervirá nos Estados nem no Distrito 

Federal, exceto para: V- reorganizar as finanças da unidade da Federação que: b) 

deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, 

dentro dos prazos estabelecidos em lei; e o VI- prover a execução de lei federal, 

ordem ou decisão judicial.  Neste último caso quando houver descumprimento de 

regra estabelecida pelo LDB e o PNE (plano nacional de educação-lei 10.172/01).  

 

Há também possibilidade de intervenção nas previsões genéricas do artigo  34 da 

Constituição: VII-“assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da 

pessoa humana; c) autonomia municipal e) aplicação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 

saúde”. 
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CAPÍTULO II – A EDUCAÇÃO- UM DIREITO FUNDAMENTAL  

 

 

2. 1 O Direito à Educaçao 

 

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, que não se limita a 

assegurar a possibilidade de leitura, da escrita e do cálculo.  Em uma abrangência 

maior deve garantir a todos o pleno desenvolvimento de suas funções mentais e a 

aquisição dos conhecimentos, bem como dos valores morais que correspondam ao 

exercício dessas funções36.  A educação engloba diversos processos para o pleno 

desenvolvimento da pessoa, preparando-a para exercer a cidadania e qualificando-a 

para o mercado de trabalho37.  O pleno desenvolvimento da personalidade humana 

consiste em formar indivíduos capazes de autonomia intelectual e moral. 

 

A educação deve também preparar o individuo para o exercício da democracia. O 

legitimo poder democrático é exercido quando a sociedade é composta  por 

cidadãos ativos que exercem o controle do poder pela participação ativa dos 

envolvidos. 

 

Assim, a educação no nosso sistema Constitucional possui três objetivos como 

aponta Ferreira Filho38:  

“O primeiro é o desenvolvimento da pessoa. Quer dizer, a expansão 
de suas potencialidades morais e intelectuais.  O segundo, a 
preparação para o exercício da cidadania. Isto é, sua formação 
cívica.  Enfim, a qualificação para o trabalho.  Ou seja, o aprendizado 
profissional, em nível adequado às potencialidades de cada um.” 

 

O dever do Estado e da família e a colaboração da sociedade geram obrigações  

diversas perante o direto à educação.  A colaboração da sociedade na educação 

pode ser compreendida como o lugar em que a educação e seus atributos são 

desenvolvidos, ou seja, o lugar das oportunidades.  

                                                           
36 PIAGET, Jean. Para onde vai a educação, p.40 
37 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O direito educacional no sistema jurídico brasileiro. In 
Justiça pela qualidade da educação. São Paulo: Saraiva, 2013. 
38 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 
São Paulo: Saraiva,1999. p.243 
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A família é a primeira escola de toda criança.  A Constituição Federal deu grande 

importância à família como uma instituição, dando proteção à infância e à juventude 

e colocando-a no mesmo nível da sociedade e do Estado, em relação à educação. 

 

Os pais ou responsáveis possuem o papel de guardiões do direito da criança e do 

adolescente à melhor educação e ao mesmo tempo possuem a obrigação pela 

efetivação deste direito, podendo até mesmo serem responsabilizados pelo Estado 

Civil, penal e administrativamente em caso de desídia (artigos 22, 24, 33, 55, 249 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente39, artigo 246 do Código Penal40).  Tais 

encargos são justificados por ser o direito à educação direito próprio da criança e do 

adolescente, sendo estes sujeitos a direitos, que devem ser exercidos. 

 

A sociedade deve colaborar também com a educação, visto que a solidariedade 

social é uma dos objetivos da nossa República (artigo 3°, I da CF).  

 

A educação é um fator indispensável como qualificação ao trabalho e está sob a 

responsabilidade da família e do Estado, a eles é atribuído o dever de garantir a 

educação. 

 

 

 

 

                                                           
39 BRASIL. PODER EXECUTIVO. LEI N. 8069 DE 1990. Estatuto da criança e do 
Adolescente: Art. 22. “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 
menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir 
as determinações judiciais”. Art. 24. “A perda e a suspensão do  poder familiar serão 
decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação 
civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a 
que alude o art. 22”. Art. 33. “A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 
educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, inclusive aos pais”. Art. 55. “Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular 
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. Art. 249. “Descumprir, dolosa ou 
culposamente, os deveres inerentes ao  poder familiar ou 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”. 
40  BRASIL. PODER EXECUTIVO. Código Penal Brasileiro ART. 246 – “Deixar, sem justa 
causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar: Pena - detenção, de quinze 
dias a um mês, ou multa”. 
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2.2 Trajetória Histórica da educação nas Constituições Brasileiras 

 

Se olharmos a história do Brasil, apenas recentemente, a  educação passou a ser 

considerada um problema nacional. Isto ocorre, tendo em vista que o elo entre 

política, economia e educação é estreito, conforme afirma Romanelli41: 

“Assim, como acontece com a cultura letrada e com a ordem 

econômica, a forma como se origina e evolui o poder político tem 
implicações para a evolução da educação escolar, uma vez que esta 
se organiza e se desenvolve, quer espontaneamente, quer 
deliberadamente, para atender aos interesses das camadas 
representadas na estrutura do poder. Dessa forma, ainda que os 
objetivos verbalizados do sistema de ensino visem a atender aos 
interesses da sociedade como um todo, é sempre inevitável que as 
diretrizes realmente assumidas pela educação escolar favoreçam 
mais as camadas sociais detentoras de maior representação política 
nessa estrutura. Afinal, quem legisla, sempre o faz segundo uma 
escala de valores próprios da camada a que pertence, ou seja, 
segundo uma forma de encarar o contexto e a educação, forma que 
dificilmente consegue  ultrapassar os limites dos valores inerentes à 
posição ocupada pelo legislador na estrutura social. Daí por que o 
poder político, vale dizer, a composição de forças nele 
representadas, tem atuação e responsabilidade direta na 

organização formal do ensino”.  
 

A educação sofreu um longo processo de amadurecimento, ao longo das 

Constituições Brasileiras, até chegar a ser direito de todos e dever do Estado. 

 

A primeira constituição Brasileira se deu em um período imperial; porém o presente 

trabalho busca estudar com maior ênfase as constituições no federalismo brasileiro, 

principalmente a Constituição de 1988. 

 

A Constituição de 1824, inserida no contexto de pós-independência do Brasil, 

nasceu diante de um grande confronto entre as principais forças politicas da época. 

O colonialismo português estava fortemente fundamentado no financiamento do 

erário, com forte carga fiscal e consequentemente com regalias oficias; propiciou as 

condições para que houvesse essa ruptura do pacto colonial.  

 

                                                           
41 ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil (1930/1973). 22ed. 
Petropolis:Vozes,1999. P.29. 
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O declínio crescente das condições econômicas e políticas que sustentavam o 

antigo regime, fizeram com que um novo partido liberal, de corrente nacionalista, 

nascesse. O Constitucionalismo dos liberais apoiava-se no movimento 

constitucionalista Europeu. 

 

Por existir esse conflito de interesses Dom Pedro I com medo de perder poder, 

dissolveu a Assembleia Constituinte Brasileira que já estava formada; convoca 

alguns cidadãos conhecidos por ele, e de portas fechadas começa a redigir o que 

seria a nossa primeira Constituição. Essa constituição é conhecida por estabelecer 

no Brasil um governo de Monarquia hereditária e aplicar quatro poderes: executivo, 

legislativo, judiciário e moderador, que era exercido pelo imperador (D. Pedro I).   

 

No discurso inaugural da Constituinte de 1823 feito por D. Pedro I, foi afirmado42: 

“tenho promovido os estudos públicos, quanto é possível, porém, necessita-se de 

uma legislação especial“. 

 

O estudo promovido por D. Pedro I, estava fundamentado no “Colégio das 

educandas”, colégio para moças com direção administrativa do Bispo do Rio de 

Janeiro; “escola de ensino mútuo”, com método lancasteriano, método 

multidisciplinar de difusão da instrução que veio de alguns países europeus. O 

projeto era ter uma escola de ensino mútuo em cada província. Cada província 

deveria enviar um soldado para a capital; que aprenderia o método e voltaria como 

mestre na província43. 

 

A lei imperial de 15 de outubro de 1827 regulou a criação de escolas de “primeiras 

letras” em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do país. Essa foi aceita 

pelo Ato Constitucional de 1834, ratificou-se tal responsabilidade para às províncias, 

houve assim, a garantia da instrução primária gratuita (quatro anos de estudos) para 

todos, exceto escravos e índios. 

 

                                                           
42 Anais do Parlamento Brasileiro, Assembleia Constituinte, Sessão de 3 de maio de 
1823.p15. 
43 FÁVERO, Osmar. A educação nas constituintes Brasileiras 1823-1988. 3 ed. Campinas: 
Autores Associados, 2005.p. 

http://www.infoescola.com/biografias/dom-pedro-i/
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Essa descentralização ocorreu em razão da elite acreditar que a educação popular 

era de menor importância; foi deixada a cargo de províncias carentes de recursos a 

tarefa de viabilizar a educação.  A maioria das províncias não tinha preparo algum 

para estabelecer um sistema de educação com base estruturada. Os professores 

eram poucos e em muitos casos os melhores alunos eram contratados para lecionar 

como monitores e depois substituíam os professores.  As elites mandavam os filhos 

estudarem na Europa ou havia a possibilidade de contratação de professores 

particulares. 

 

A lei imperial determinava também que os professores deveriam ensinar os 

“princípios da moral cristã e da doutrina da religião católica”44. 

 

A Constituição Republicana de 1891 traz o postulado de uma sociedade de iguais, 

entretanto, impunha muitas restrições.  

 

A forma era extremamente centralizada, uma vez que dependia de recursos; isso 

fazia com que a corte tivesse competência sobre todas as escolas, incluindo as 

autorizações para ensinar e as nomeações dos professores.  Ela também era repleta 

de interesses, principalmente da elite oligárquica latifundiária, principalmente para os 

cafeicultores.  Essa elite influenciava o eleitorado ou fraudava as eleições.  

 

Essa Constituição estabelecia uma República Presidencialista no país, excluía o 

poder moderador, e os três poderes mantiveram (legislativo, executivo, e judiciário).  

 

A constituição de 1891, ao criar o presidencialismo no Brasil e ao estabelecer o 

sistema federativo, foi muito restrita e cautelosa quanto à educação; não inseriu 

princípios já discutidos.  Determinou o caráter laico e descentralizado do ensino. 

 

Segundo, José Silvério Baía Horta45: 

“A intervenção do Estado em educação era aceita, e mesmo 
defendida pelos pensadores clássicos do liberalismo. A educação, 

                                                           
44 FÁVERO, Osmar. A educação nas constituintes Brasileiras 1823-1988. 3 ed. Campinas: 
Autores Associados, 2005. p. 8 . 
45 HORTA, José Silvério Baía. Planejamento educacional, em Mendes, Durmeval Trigueiro 
(org.), Filosofia da educação brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983.p.205. 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/poder-moderador/
http://www.infoescola.com/direito/poder-legislativo/
http://www.infoescola.com/direito/poder-judiciario/
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com efeito, se situa ao nível das atividades que são consideradas 
como sendo de interesse geral (...).Esta intervenção, para os liberais 
deve se concretizar pela utilização de dois mecanismos 
fundamentais: a criação e manutenção de escolas por parte do 
Estado e a promulgação de uma legislação  específica para a  
educação”. 

 
A reorganização do Estado e a urbanização fizeram com que a população tivesse 

novas necessidades; possibilitava que a educação se tornasse como meta das 

famílias que viam nas carreiras burocráticas e intelectuais um caminho mais 

promissor para os filhos.  Apareceu a classe média e ela  na sociedade exigiu 

mudanças no sistema educacional. 

 

Em verdade, a Constituição de 189146 trouxe poucas disposições sobre a educação, 

apenas o artigo 35 e o artigo 73, §6° fazia referência: 

“Art. 35 - Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não 
privativamente: 3º) criar instituições de ensino superior e secundário 
nos Estados; 
Art.72, § 6º Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos 
públicos.” 
 

Houve uma disparidade no ensino, no território nacional, visto que os Estados 

possuíam autonomia, o que gerou uma desorganização da educação em território 

brasileiro. 

 

Ademais, com o advento da primeira guerra mundial (1914-1918) houve um surto de 

nacionalismo e patriotismo que conquistou os intelectuais sobre o desenvolvimento 

do país e principalmente em relação à educação.  Em 1920, 75% da população era 

analfabeta.  Através de conferencias, debates e cursos, os profissionais de 

educação conseguiram despertar uma nova consciência educacional, principalmente 

em relação ao papel do Estado e educação como direito de todos.  Foi então, 

organizado o ensino em níveis: primário, secundário e superior. 

 

A terceira Constituição ocorreu em 1934, após a Revolução de 1930, que alterou o 

cenário político nacional.  Nela foi criado o voto secreto e o voto feminino, além da 

criação da Justiça do Trabalho e de Leis trabalhistas.  A educação foi colocada em 

um capítulo específico: “da educação e da cultura”, trazendo pela primeira vez, no 

                                                           
46 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DE 1981. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acessado em 13/09/2013. 

http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1934/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
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art. 5, inc. XIV – “competência privativa da União em traçar as diretrizes da 

educação nacional”.  O art. 10, inciso VI fixou a competência concorrente da União e 

dos estados, na difusão da instrução pública em todos os graus; dai decorre o direito 

dos adultos analfabetos à instrução gratuita e a obrigatoriedade do Estado de 

propiciar a estes a instrução pública. A gratuidade e obrigatoriedade do ensino 

primário tornaram-se princípios da educação nacional. 

 

Entretanto, não havia meios para promover uma ação judicial contra o próprio 

Estado na eventualidade de atos omissivos.  A obrigatoriedade e gratuidade eram 

exigidas pelo Estado através da mediação da família, uma vez que o artigo que 

dispunha que a educação era obrigação do Estado e também impunha a 

responsabilidade da família. 

 

Formula-se uma proposta de um plano nacional de educação, com ensino primário 

gratuito e obrigatório; vinculação obrigatória de percentual de impostos dos Estados, 

Municípios e União destinados à Educação, criação de fundos para a gratuidade 

ativa; a progressiva gratuidade para além do ensino primário. 

 

Três anos depois, em 1937 a Constituição ainda estava inserida no contexto da Era 

Vargas; possuía inspirações fascistas. Getúlio dispensou o trabalho de convocação 

de uma constituinte e outorgou a Constituição de 1937, que deveria ter passado por 

um plebiscito, o que não ocorreu.  A constituição reservou sete artigos para a 

educação, retirando a vinculação de impostos para seu financiamento. O Estado 

privilegiou o ensino particular, reservando ao ensino público uma função 

suplementar e subsidiária. Colocou a educação sob a responsabilidade da família e 

do segmento privado na oferta da educação escolar auxiliado pelo Estado.  

 

No contexto de redemocratização surge a constituição de 1946, que determinou o 

dever do Estado em relação ao ensino, sem excluir a iniciativa privada. I nstituiu dois 

sistemas de ensino: o sistema dos Estados e do Distrito Federal; e o sistema 

Federal e dos territórios, mantido pela União, com finalidade suplementar, ou seja, 

estritamente para suprir as deficiências locais.  Voltou a reservar percentuais de 

receitas para a educação. Entretanto, tal vinculação era discricionária, uma vez que 

não havia sanção no caso de descumprimento.  A constituição determinou a criação 
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de escolas oficiais para os diferentes níveis de educação e autorizou, mediante o 

preenchimento de algumas condições, o funcionamento de escolas particulares.  

 

Em 1957, Juscelino Kubitschek de Oliveira constituiu uma Comissão de Educação e 

cultura, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento para que em sessenta dias 

fosse apresentado um programa de metas educacionais; houve uma organização do 

processo pedagógico, da duração do horário escolar, extensão da escolaridade e 

formação de professores. 

 

Em 1961, foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN- lei 4024/1961)47, que em seu art. 92, §2°, dava ao Conselho Federal de 

Educação o dever de elaborar o plano de Educação referente a cada um dos fundos 

(ensino primário, médio e superior). Esses planos foram aprovados em 1962, pelo 

então Ministro da Educação Darci Ribeiro, chamado de Plano de Educação de 

1962.  Na primeira parte do referido plano, o documento procurou traçar as metas 

para um Plano Nacional de Educação e, em uma segunda parte, estabelecer as 

normas para aplicação dos recursos correspondentes aos Fundos do Ensino 

Primário, do Ensino Médio e do Ensino Superior. 

 

No final de 1962, a equipe liderada pelo economista Celso Furtado elaborou em 

menos de três meses o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social para 

subsidiar o governo do presidente João Goulart. Esse documento é o primeiro que 

apresentou um formato mais aprofundado com especificações quantitativa e 

financeira das ações a serem desenvolvidas. Afirmava que a União colaboraria com 

os estados e municípios para atingir certos objetivos planejados dentro do prazo de 

três anos. Esforço este, que deveria ser vivenciado nos cinco anos seguintes para 

se chegar as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação.  

 

Já a Constituição de 1967 foi inserida em uma nova ditadura, agora a militar. Dava 

toda liberdade aos governantes para combater qualquer ameaça inimiga contra o 

                                                           
47 BRASIL. PODER EXECUTIVO. Lei n. lei 4024/1961. Fixa as diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Disponível em http://wwwp.fc.unesp.br/~lizanata/LDB%204024-61.pdf. 
Acessado em 15/10/2013. 

http://wwwp.fc.unesp.br/~lizanata/LDB%204024-61.pdf
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governo, desde manifestações populares até a influências estrangeiras. Teve como 

característica o retrocesso democrático que também dificultou a área da educação.  

Foram abolidos os percentuais orçamentários fixos destinados ao setor, bem como 

instituído o princípio da “unidade nacional”. Foi determinado 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. 

Aglutinaram as disposições sobre a família, a educação e a cultura em cinco artigos, 

manteve o ensino primário obrigatório e gratuito nas escolas públicas, estendeu a 

faixa etária para 7 a 14 anos; e retirou a vinculação dos impostos para o 

financiamento educacional.  

 

A emenda Constitucional de 69 destinou cinco artigos à educação, deixando-a sob 

responsabilidade dos municípios, com a obrigatoriedade de aplicação de 20% dos 

impostos no ensino primário.  

 

A Constituição de 1988 afirmou no artigo 6° que a educação é um direito social de 

todos ganhando o status de direito público subjetivo como suporte da declaração 

universal do direito ao saber. Isto fez com que a dimensão democrática da educação 

fosse ampliada, principalmente quando ela é declarada, exigida e protegida para 

todo o ensino fundamental e em todo o território nacional. O direito público subjetivo 

auxilia e traz um instrumento jurídico institucional capaz de transformar este direito 

em um caminho real de efetivação de uma democracia educacional. 

 

A constituição de 1988 incluiu novos direitos que possibilitaram uma situação de 

maior participação para aqueles que foram historicamente excluídos do acesso aos 

bens sociais.  Enfatizou-se a participação popular e houve a inclusão de formas de 

participação política novas, como a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo. 

 

Para garantir o exercício do direito, no que diz respeito ao dever do Estado, a 

Constituição discrimina encargos e competências precisas para os sistemas de 

ensino da União, dos Estados e dos Municípios (art.211), e os percentuais da receita 

de impostos para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino.  
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A competência genérica comum dá a indicação dos níveis de atuação prioritária, 

mas não exclusiva, para cada esfera de governo, à exceção do federal, o que 

reclama e evidencia a necessidade de organização dos respectivos sistemas em 

regime de colaboração, especialmente com referencia ao ensino obrigatório. 

Compete aos municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil, aos Estados e Distrito Federal no fundamental e médio, e à União 

atuar supletivamente para garantir a equalização de oportunidades educacionais e 

padrão mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnica e financeira 

aos Estados, Distrito Federal e municípios, em todos  os níveis de ensino. 

 

A competência coordenadora da União com respeito à de política nacional de 

educação é reforçada, na legislação infraconstitucional, pelo artigo 8° da Lei de 

Diretriz e Bases da Educação (LDB)- lei n. 9394 de 20/12/199648. 

 

Essa regra complementa o artigo 211 da Constituição de 1988 que determina que 

sob a coordenação da União, todos os entes políticos atuarão na educação infantil, e 

no ensino fundamental, médio e superior; atendida a regra de que o Munícipio deve 

atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, os Estados e o 

Distrito Federal no ensino fundamental e médio; se não houvesse o oferecimento o 

ensino obrigatório pelo Poder Público, ou havendo uma oferta irregular, poderia 

impor a responsabilidade à autoridade competente.  

 

Como a Constituição de 1988 não determinou nenhum nível de ensino com atuação 

prioritária da União, esta atua na forma supletiva e redistributiva em todos os níveis. 

Quando se refere ao ensino superior a competência da União é residual.  

 

Cabe também à União intervir nos Estados e no Distrito Federal, em hipótese de não 

aplicação, na educação, do mínimo exigido da receita resultante de impostos 

                                                           
48  BRASIL PODER EXECUTIVO. LEI 9394 de 1996. Estabelece as diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. “Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.§ 1º Caberá à 
União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 
sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais 
instâncias educacionais.§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos 
termos desta Lei. “Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. 
Acessado em 17/09/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


 44 

estaduais, na forma do art. 34, VII, “e”, organizar o seu sistema de ensino e dos 

territórios (art.211,§ 1º), financiar as instituições de ensino público federal; autorizar 

e avaliar os estabelecimentos de ensino (art. 206, VII), inclusive os particulares 

(art.209,II). 

 

Para os Estados, o Distrito Federal e Municípios, restam os encargos federativos de 

execução dos planos nacional e estadual de educação, à vista do dever do Estado 

para com a educação (CF, art. 205), e por força dos artigos 10 e 11 da Lei de 

Diretrizes e Bases da educação. Existem ainda os encargos de organização, 

manutenção e desenvolvimento dos respectivos sistemas de ensino, e como 

deverão ser aplicados; no mínimo, 25% da receita resultante de impostos (na forma 

do art.212); e, no âmbito destes, a autorização e avaliação das instituições de 

ensino. 

 

Já no plano das competências legislativas reserva-se à União a competência 

privativa para legislar a lei de diretrizes e bases da educação nacional (art.214), e 

competência concorrente à dos Estados e Distrito Federal para legislar sobre 

educação mediante normas gerais (CF, art. 24, IX). A competência dos Estados e 

Municípios como é remanescente, fica restrita a normas complementares para os 

respectivos sistemas de ensino. 

 

A Constituição de 1988 com relação à manutenção e desenvolvimento do ensino 

garantiu a vinculação de receita tributária, conforme o art. 21249: 

“A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, 
no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino”. 
 

Ademais há a instituição de um eficiente de sistema de distribuição de recursos 

públicos, baseado no número de matrículas em educação básica nas redes 

                                                           
49 BRASIL. CONSTTUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em 10/10/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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estaduais, municipais e do Distrito Federal.  Além da vinculação da receita de 

impostos conforme o artigo167, IV Da Constituição de 1988, são vedados50: 

“IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a 
que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as 
ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e 
desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 
administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos 
arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 
165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;” 

 

O Direito à educação ainda aufere as garantias constitucionais próprias aos direitos 

e garantias fundamentais, expressas no §1 º do art. 5º e do §4º, inciso IV, do artigo 

60 e também as normas internacionais relativas a direitos humanos. 

 

O que se nota é que estas disposições constitucionais relacionadas ao direito 

educacional apontam, inequivocamente, avanços relevantes na promoção, proteção 

e exercício do direito à educação, em benefício da ampliação  das possibilidades de 

participação do indivíduo na elaboração dos valores da sociedade a que pertence. 

 

 

2.3.Princípios constitucionais vetores do direito à educação 

 

 

Princípios são os elementos norteadores do sistema jurídico. No pós-positivismo, 

principalmente, após a segunda guerra mundial, os princípios ganharam relevância 

diante da insuficiência do modelo positivista de Kelsen.  

 

Hoje o que se percebe é que as Constituições apresentam cada vez mais normas de 

textura aberta, cujo conteúdo é preenchido pelos princípios. 

 

Segundo Robert Alexy, em sua clássica obra "Theorie der Grundrechte" (Teoria dos 

direitos fundamentais) de 1986, regras e princípios seriam normas formuladas por 

                                                           
50 BRASIL. CONSTTUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em 10/10/2013 
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intermédio de expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição, 

ambos funcionando como razões para juízos concretos de dever-ser.  Segundo 

Alexy51: 

“Princípios são, [...], mandamentos de otimização, que são 
caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e 
pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não 
depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 
possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é 
determinado pelos princípios e regras colidentes”. 
 

A Constituição de 1988 trouxe inúmeros princípios no seu texto, tanto explícitos 

como implícitos. Em relação à educação iremos analisar os principais princípios 

presentes no texto. 

 

A igualdade não é um fim em si mesmo, ela é um instrumento para alcançar 

objetivos maiores, como a igualdade material de todos. Porém, esta igualdade não 

significa que todos serão iguais; não disporão de iguais meios para satisfazer as 

mesmas necessidades. Isto porquê a Constituição protege a liberdade, bem como a 

iniciativa privada, propriedade privada e o direito de herança, o que implicitamente 

permite a desigualdade econômica. Assim, a ideia de igualdade deve ser compatível 

com certas desigualdades relativas. 

 

O direito deve agir com metas às medidas desiguais, não arbitrárias, onde se corrige  

as situações de discriminação e produz a esperada igualdade de fato. A igualdade 

que está presente hoje nos textos constitucionais não é apenas a igualdade perante 

a lei, mas a igualdade pela lei.  

 

O artigo 206, da Constituição de 1988 ao garantir “igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola” visa à igualização das condições reais de acesso 

e permanência na escola52. 

 

Como corolário do principio da igualdade está o princípio da não discriminação, uma 

vez que este salienta o caráter instrumental da busca de igualdade.  Este princípio 

                                                           
51 ALEXY, Robert, Teoria dos direitos fundamentais, p. 87-90. 
52 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 
São Paulo: Saraiva,1999.p.244. 
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está baseado notadamente no artigo 2° da declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) de 1948, que assegura a toda pessoa a capacidade de gozar os 

direitos e as liberdades, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 

língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.  

 

A Convenção da UNESCO foi contra a discriminação na Educação; afirma que a 

discriminação não é configurada apenas nos casos de tratamento não igualitário em 

matéria de ensino, mas também no caso de destruição ou alteração da igualdade de 

oportunidades, verificada quando há privação do acesso aos diversos tipos ou graus 

de ensino; limitação a nível inferior à educação. 

 

A constituição de 1988 estabeleceu o Estado Social e Democrático de Direito, 

consagrou expressamente o princípio da solidariedade ao instituir a educação como 

dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade. A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LDBEN (lei n. 9394/96) explicitou que a educação deve ser inspirada nos ideais de 

solidariedade humana. Assim, verifica-se que o Estado assumiu a responsabilidade, 

como agente garantidor e fomentador, do dever de educação, sem esquecer a 

corresponsabilidade familiar.  

 

O dever do Estado com a educação (artigo 208 da CF) será efetivado mediante a 

garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que 

não a tiveram na idade própria.  

 

O acesso ao ensino obrigatório e gratuito53 é direito público subjetivo, sendo que o 

não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, 

importa responsabilidade da autoridade competente. 

                                                           
53 EMENTA "A cobrança de matrícula como requisito para que o estudante possa cursar 
universidade federal viola o art. 206, IV, da Constituição. Embora configure ato burocrático, 
a matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha acesso à educação 
superior. As disposições normativas que integram a Seção I, do Capítulo III, do Título VIII, 
da Carta Magna devem ser interpretadas à dos princípios explicitados no art. 205, que 
configuram o núcleo axiológico que norteia o sistema de ensino brasileiro." (RE 500.171, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 13-8-2008, Plenário, DJE de 24-10-

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=557455&codigoClasse=437&numero=500171&siglaRecurso=&classe=RE
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Segundo o princípio da universalidade, que se relaciona com os destinatários e 

beneficiários do direito à educação, a educação é direito de todos (art. 205, caput da 

CF).  Isso quer dizer que a educação é prioritária para os menores em idade escolar. 

A educação é indicada com a finalidade de erradicar o analfabetismo e a 

universalizar o atendimento escolar, conduzidas através de articulação e 

desenvolvimento do ensino. 

 

O princípio da garantia de padrão de qualidade contido no artigo 206, inciso VII da 

Constituição, e artigo 4°, IX, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

define referenciais mínimos de qualidade de ensino. 

 

 

2.4 O direito à educação como direito fundamental  

 

 

Os direitos fundamentais ganham importância no final do século XVII, com a 

Declaração do Homem e do Cidadão de 178954, que garantiu aos direitos 

fundamentais do homem um caráter universal.  Posteriormente, com a 

constitucionalização dos direitos, houve a imposição da burguesia que limitava a 

autoridade estatal por meio da separação dos poderes e  declarava de direitos da 

pessoa.  Nas Constituições liberais os direitos eram representados por uma 

atividade negativa do Estado, ou seja, representavam os direitos de primeira 

dimensão – direitos relacionados à liberdade (direitos civis e políticos).  

 

A crise social que se deu no século XX exigiu uma reformulação dessa estrutura fez 

surgir o Estado do Bem-Estar Social; houve direitos fundamentais, novos direitos, os 

conhecidos direitos de segunda dimensão, que exigiam uma postura mais ativa do 

Estado relacionada à igualdade (direitos sociais, culturais e econômicos).  

 

                                                                                                                                                                                     
2008, com repercussão geral.) No mesmo sentido:AI 672.123-AgR, Rel. Min. Eros 
Grau, julgamento em 1º-12-2009, Segunda Turma,DJE de 18-12-2009. 
54 Declaração de direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em 
http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/mla_MA_19926.pdf. Acesso em 14/10/2013. 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=607108
http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/mla_MA_19926.pdf
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As constituições modernas consagram os direitos de terceira dimensão, direitos de 

solidariedade, como o direito à paz, ao meio ambiente, ao patrimônio comum, a 

autodeterminação dos povos, à comunicação.  

 

A relevância prática dos direitos fundamentais está estreitamente vinculada à 

ocorrência de uma restrição, ou seja, de intervenção em âmbito de proteção. Dessa 

forma, o estudo dos direitos fundamentais significa principalmente o estudo de suas 

limitações55.  

 

Importante consignar que o Constituinte Brasileiro optou por ficar em silencio no que 

diz respeito ao estabelecimento de um regime constitucional expresso  e específico 

em matéria de limites aos limites dos direitos fundamentais.  

 

É importante considerar que os direitos fundamentais não são absolutos, portanto 

não é possível haver uma proteção ilimitada desses direitos.  

 

Para a teoria interna dos direitos fundamentais um direito fundamental existe sempre 

com um conteúdo determinado, assim o direito já nasceria com seus limites (limites 

imanentes). Os direitos e seus limites formam uma unidade. Já para a teoria externa  

acredita que há restrições normativas impostas a esses direitos . Há divisão do 

objeto: há o direito em si, e, destacado dele, as suas restrições. O direito nasceria 

ilimitado, mas por posteriores limitações se torna limitado.  Entretanto, tais limitações 

deverão observar, por sua vez, outros limites; assim, há os limites dos limites. 

 

Há situações em que o próprio preceito constitucional não comporta uma 

determinada conduta ou modo de exercício, de tal forma que existem situações que 

não estão no âmbito da proteção de um direito.  O âmbito de proteção de um direito 

não resulta apenas da tipificação de dados pré-normativos, mas sim de dados que 

possuem determinadas finalidades constitucionalmente vinculadas a determinados 

valores, consistindo em um processo de identificação e reconstrução dos direitos 

fundamentais. Ademais, o âmbito de proteção de um direito fundamental depende 

                                                           
55 SARLET, Ingo Wolfgang,  in A eficácia dos Direitos Fundamentais – Uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional, 10ª ed., Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2009. P. 385 
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de cuidadosa interpretação e análise, que leve em conta todos os elementos do 

suporte fático.  

 
A constituição de 1988 valoriza os mecanismos de participação política e deu à 

cidadania status de fundamento do nosso Estado Social e Democrático de Direito, já 

no seu artigo 1º.  A compreensão do seja os direitos fundamentais  é de fundamental 

importância para se alcançar uma sociedade que tem por base o princípio 

democrático.  

 

Os documentos internacionais que serviram de base para a Constituição de 1988, 

aprofundava o olhar para os direitos fundamentais e via a importância deles para 

toda a ordem jurídica vigente. No tocante às garantias dos direitos fundamentais, a 

Constituição deu um grande salto, uma vez que previu vários remédios jurídicos 

para a proteção dos mesmos como a ação civil pública, o mandado de injunção, o 

mandado de segurança coletivo entre outros.  

 

A Constituição de 1988 inovou em muitos aspectos  ao contemplar em seu título II 

um extenso rol de direitos e garantias. O Tratamento da educação, como um direito 

fundamental, é verificado ao longo de todo o texto Constitucional – art., 5º, IV; e XIV; 

art.6º, caput, art.7º,XXV, art.23,V, art.24,IX e XV, art.30, VI, art.205, art.206, art.207, 

art.208, art.209, art.210, art.211, art. 212, art. 213. 

 

Além dos dispositivos Constitucionais, há outros documentos que possuem 

elementos relevantes em relação ao direito à educação como: Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, ratificado pelo Brasil, em 

12/12/1991 e promulgado pelo decreto legislativo n. 592; a lei de diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (l. N 9394/96); o Estatuto da criança e do adolescente (lei 

8069/90); o Plano Nacional de Educação (lei 10.172/2001). 

 

Conforme Gaggiano56 é possível identificar: 

“um inequívoco privilegiamento das recomendações extraídas dos 

documentos internacionais, a preocupação em robustecer as 

                                                           
56 CAGGIANO, Monica Herman Sallem. In  RANIERI, Nina Beatriz Stocco; RIGHETTI, 
Sabine Righetti (org.).Direito à Educação. São Paulo: editor da Universidade de São Paulo, 
2009.p.31. 
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condições de eficácia do cânone isonômico, a intensa exigência de 
políticas de apoio para a garantia do aprendizado básico dos adultos 
e das crianças. 
Enfim, transluz clara e perspectiva do constituinte em oferecer maior 
favorecimento ao direito à educação, ampliando o território 
constitucional com os elementos, decorrentes das declarações 
contemporâneas, a buscar concretização fática à prerrogativa de 
educação que, a par de inerente ao ser humano, configura exigência 

no tocante ao próprio desenvolvimento da humanidade”. 
 

A legislação internacional assim como em nosso ordenamento jurídico interno,  

consagra  o direito à educação como um direito fundamental, sendo inerentes à 

pessoa humana e possuem os atributos da universalidade, da imprescritibilidade, da 

irrenunciabilidade.  

 

Clarice Seixas Duarte sintetiza o direito à educação como direito fundamental 

escrevendo57: 

“Em síntese, a educação, como direito fundamental de caráter social: 
a) ocupa posição de destaque no ordenamento jurídico, servindo 
mesmo como razão de ser de toda a ordem jurídica, juntamente com 
os demais direitos fundamentais; b) tem aplicabilidade imediata, 
embora sua realização integral só possa se dar de forma 
progressiva; c) não pode suprimida do ordenamento jurídico por meio 
de emenda Constitucional; d) pertence a todos, mas deve priorizar 
categorias de pessoas que se encontram numa mesma posição de 
carência ou vulnerabilidade; e) tem como sujeito passivo o Estado; f) 
realiza-se por meio de políticas públicas ou programas de ação 
governamental; g) vincula a todos os poderes públicos (Executivo, 
Legislativo e Judiciário), que devem adotar medidas- legislativas, 
técnicas e financeiras- até o máximo dos recursos disponíveis, para 
a satisfação daquilo que foi eleito como prioritário (núcleo mínimo 
obrigatório), reconhecendo o direito à educação como um verdadeiro 
direito.” 
 

A educação é um direito fundamental, refere-se à liberdade de aprendizado, mais do 

que isso, é um direito social, que pode ser exigido do Estado o seu cumprimento58. 

 

                                                           
57 DUARTE, Clarice Seixas. A educação como uma direito fundamental de natureza social. 
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0428100.pdf. Acessadoyÿ11 em 
20/10/2013. 
58 EMENTA “A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do 
Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito 
veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da administração importa 
afronta à Constituição.” (RE 594.018-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 23-6-
2009, Segunda Turma, DJE de 7-8-2009.) No mesmo sentido: AI 658.491-AgR, Rel. 
Min. Dias Toffoli, julgamento em 20-3-2012, Primeira Turma, DJE de 7-5-2012. 
 

http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0428100.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=599750&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=594018&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1966289
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O direito subjetivo à educação fundamental está inserido no chamado mínimo 

existencial para que se tenha configurada a dignidade da pessoa humana e permite 

a exigência de prestação, e também, que seja possível impor-lhe uma sanção no 

caso em que não haja prestação.  Este mínimo existencial indica que o conteúdo 

mínimo e inderrogável de direitos, sendo vedado ao Estado adotar qualquer medida 

que busque frustrar a concretização desses direitos.  Faz parte do mínimo 

existencial, o direito a educação fundamental. 

 

O direito à educação deve ser garantido desde os primeiros dias de nascimento, 

assim a educação deve começar na creche; ela acompanhara a pessoa  e garante o 

seu pleno desenvolvimento, o preparo para o trabalho e o exercício da cidadania.  

 

Conclui-se que a educação é um direito fundamental de natureza social. Há uma 

corresponsabilidade no cumprimento desse dever entre o Estado e a família.  

 
 
2.5 A educação no cenário internacional e o Papel da Unesco 

 

A declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 já inseriu no seu 

preâmbulo a necessidade de se assegurar o acesso à educação59: 

“Os representantes do povo francês, constituídos em ASSEMBLEIA 
NACIONAL, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o 
desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das 
desgraças públicas e da corrupção dos Governos, resolveram expor 
em declaração solene os Direitos naturais, inalienáveis e sagrados 
do Homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente 
em todos os membros do corpo social, lhes lembre sem cessar os 
seus direitos e os seus deveres; a fim de que os actos do Poder 
legislativo e do Poder executivo, a instituição política, sejam por isso 
mais respeitados; a fim de que as reclamações dos cidadãos, 
doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se 
dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral”. 

 

Em 1945 com a criação da ONU- Organização das Nações Unidas e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos – DUDH de 194860, determinaram a trajetória do 

                                                           
59 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM DO CIDADÃO. Disponível em 
http://www.senat.fr/lng/pt/declaration_droits_homme.html. Acessado em 14/10/2013. 
60 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em 
http://www.dudh.org.br/.Acesso em 14/10/2013. 

http://www.senat.fr/lng/pt/declaration_droits_homme.html
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direito educacional como um direito individual e com finalidade social. O artigo XXVI 

dessa declaração afirma: 

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

 

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada pela 

Resolução XXX, da IX Conferência Internacional Americana, realizada em abril de 

1948, na Cidade de Bogotá, dispôs, em seu art. XII, que61:  

"Toda pessoa tem direito à educação, que deve inspirar-se nos 
princípios de liberdade, moralidade e solidariedade humana. Tem, 
outrossim, direito a que, por meio dessa educação, lhe seja 
proporcionado o preparo para subsistir de uma maneira digna, para 
melhorar o seu nível de vida e para poder ser útil à sociedade. O 
direito à educação compreende o de igualdade de oportunidade em 
todos os casos, de acordo com os dons naturais, os méritos e o 
desejo de aproveitar os recursos que possam proporcionar a 
coletividade e o Estado. Toda pessoa tem o direito de que lhe seja 
ministrada gratuitamente, pelo menos, a instrução primária".  
 

A Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia das 

Nações Unidas de 20 de novembro de 1959, dispôs, em seu princípio 7º, que62  

"a criança terá direito a receber educação, que será gratuita e 
compulsória pelo menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma 
educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la a, em 
condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, 
sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade 
moral e social, e a tornar-se membro útil da sociedade." 

 

Em 1945, também, foi fundada a  Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com o objetivo de contribuir para a paz 

e segurança no mundo, mediante a educação, a ciência, a cultura e as 

comunicações. 

 

                                                           
61 OEA. DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS E DEVERES DO HOMEM. 
Disponível em http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm. 
Acessado em 15/10/2013. 
62 ONU. Declaração Universal dos Direitos da Criança. Disponível em  
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex41.htm. Acessado em 15/10/2013. 

http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex41.htm
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Para assegurar a meta de educação para todos, após 1948 quando a educação é 

declarada um direito básico de todas as pessoas, algumas normas e legislações 

foram instituídas pela UNESCO63: 

 1959: Declaração sobre os Direitos da Criança.  

 1966: A Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial proclama o direito de todos os seres humanos à 
educação, independentemente da raça ou etnia. 

 1981: a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher pede a eliminação de todas as formas de discriminação 
contra as mulheres e a igualdade de direitos no domínio da educação. 

 1990: A Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, aprovada na 
Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na 
Tailândia. 

 1993: Na Cimeira da Educação E-9, os Governos dos nove países mais 
populosos prometeram assegurar o acesso universal ao ensino primário e 
reduzir significativamente o analfabetismo nos seus respectivos países, até 
ao ano 2000. 

 1996: Afirmação de Amã, aprovada na Reunião do Fórum Consultivo 
Internacional sobre Educação para Todos, pede a intensificação dos esforços 
para alcançar os objetivos de Educação para Todos fixados em 1990. 

 1996: O relatório apresentado pela Comissão Internacional sobre Educação 
no Século XXI à UNESCO promove uma abordagem holística da educação 
que consiste em quatro “pilares”: aprender para saber, aprender para fazer, 
aprender para ser, e aprender para viver com os outros. O texto merece um 
bom acolhimento geral. 

 2000: O Quadro de Ação de Dacar, aprovado no Fórum Mundial sobre 
Educação (26-28 de Abril de 2000, Dacar, Senegal) obriga os Governos a 
alcançar o ensino básico de qualidade para todos até 2015, atribuindo 
especial importância à educação das mulheres e à promessa dos países e 
instituições doadoras de que “nenhum país que esteja seriamente 
empenhado em assegurar o ensino básico será impedido de alcançar esse 
objetivo por falta de recursos”.  

 

De acordo com os tratados internacionais, foi contínuo o processo de adequação 

dos ordenamentos nacionais aos novos caminhos trazidos pelo processo de 

universalização dos direitos fundamentais.  

 

2.6 O sistema educacional escolar Brasileiro 

 

A ideia de sistema Educacional não é antiga; os jesuítas quando chegaram ao Brasil 

já pensaram em fundar um sistema educacional.  Entretanto, a construção de um 

sistema público de ensino ainda é recente na nossa História; foi a Constituição de 

                                                           
63 ONU-UNESCO. Disponível em http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/international-
instruments-clt/. Acessado em 15/10/2013. 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/international-instruments-clt/
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1934 que fixou primeiramente a competência da União para fixar as diretrizes da 

educação Nacional. O inciso XIV do artigo 5° da Constituição de 1988 fixou como da 

União a competência para ditar as diretrizes e bases da educação; criou-se  espaço  

para a implementação de um sistema nacional de educação, democratizando- a.  

 

O termo sistema é utilizado de forma imprecisa por nossa Legislação.  O artigo 211 

da Constituição afirma que os “Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão, em regime de colaboração, os seus sistemas de ensino”. Este artigo 

não deixa claro se a Constituição previu que cada ente organizaria o seu próprio 

sistema de ensino ou se a organização dos sistemas de ensino dependeria da 

colaboração entre os vários entes federados. É comum a utilização do termo sistema 

estadual como sinônimo de rede de escolas; por essa razão há a utilização das 

expressões “sistema estadual” e “sistema municipal”, “sistema particular” de ensino. 

 

Com mais clareza o inciso III do artigo 11 da LDB afirma que os municípios incumbir-

se-ão de “III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.”  Assim, 

fica clara a competência dos municípios para regularem o seu sistema de ensino. E 

segundo o parágrafo único, podem ainda os municípios optarem por integrar o 

sistema estadual de ensino, ou ele próprio um sistema único de educação básica.  

 

Em relação a LDB Saviani afirma64: 

“Com certeza a LDB introduziu a possibilidade de opção à luz de 
duas evidencias, uma no plano formal e outra no plano real. Do 
ponto de vista formal, levou em conta a ambiguidade da 
Constituição, como já se mostrou. Do ponto de vista real, considerou 
as dificuldades técnicas e financeiras que muitos municípios teriam 
para organizar a curto ou mesmo a médio prazo os seus sistemas de 

ensino”.  
 

Para o autor supracitado só existe um sistema educacional, que é resultado de uma 

atividade sistematizada; conclui que não existe sistema educacional no Brasil e 

sugere a substituição da palavra “sistema” por “estrutura”. 

 

 

                                                           
64 SAVIANI, Derneval. Sistemas de ensino e planos de educação: O âmbito dos municípios. 
In http://www.scielo.br/pdf/es/v20n69/a06v2069.pdf. Acesso em 10/03/2014.p.6 
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O texto Constitucional no inciso VI do artigo 30 afirma que cabe aos municípios 

“manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 

educação infantil e de ensino fundamental”. 

 

A constituição Federal, no artigo 205, reconhece a educação como um direito de 

todos e como dever do Estado e da família, dever ser promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade. 

 

A Educação brasileira é divida em 3 grandes grupos, educação Básica, graduação e 

pós-graduação. A Educação Básica está divida em educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio.  A educação infantil é divida em creches para crianças 

de 0-4 anos e pré-escola para crianças de 4 e 5 anos. O ensino fundamental é 

constituída de 9 anos e o ensino médio de 3 anos, pode haver o quarto ano no caso 

de educação profissional. 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica; é obrigatória a partir dos 

4 anos de idade, e é de responsabilidade primordial dos municípios.  Em 2011, o 

atendimento chegou a 81,7% das crianças de 4 e 5 anos. O número de matrículas 

chegou a quase 7 milhões; ficou dividido aproximadamente em 70,9% na rede 

municipal de ensino, 28% na rede pública, 0,93% na rede estadual e 0,036% na 

rede federal65. 

 

No ensino fundamental, o número de matrículas alcançou 30,3 milhões em 2011, 

sendo aproximadamente 54,4% na rede municipal, 32% na rede estadual, 13% rede 

privada e 0,08 % na rede federal.  O atendimento foi de 92,4% de crianças e 

adolescentes. 

 

A pesquisa PNAD 2011, do IBGE, demonstra que 80% dos jovens de 15 a 17 anos 

estão matriculados na escola, entretanto, somente 52% destes alunos  estão no 

ensino médio; etapa adequada para a faixa etária. O sistema brasileiro possuía 8 

milhões e 400 mil alunos matriculados no ensino médio, em 2011. Divididos 

                                                           
65 ANUÁRIO BRASILEIRO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Disponível em 
http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8A8A833F33698B013
F346E30DA7B17. Acessado em 28/03/2014. P.18 
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aproximadamente em 85% na rede estadual, 12% na rede privada, 0,96% na rede 

municipal e 1,14% na rede federal.  

 

Em relação à média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais, houve 

aumento de 0,2 anos, passando de 7,3 em 2011 para 7,5 em 2012. 

Aproximadamente 60,9 milhões de pessoas possuíam pelo menos 11 anos de 

estudo. Na região Nordeste, o percentual de pessoas com 11 anos ou mais de 

estudo foi de 28% em 2012, maior que os 27,2% de 2011, enquanto na região 

Sudeste a proporção foi de 41,8% em 2012 e de 40,4% em 2011. 

 

Apesar de pesquisas apontarem um singelo avanço na universalização da 

educação, ainda há muito a ser feito.  Existe uma parte considerável da população 

com poucos anos de estudo; sérios problemas de analfabetismo e a qualidade do 

ensino insatisfatória.  

 

Já a emenda Constitucional 14/96 criou o Fundo de manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental (FUNDEF)66, estabeleceu critérios e prioridades de ação e 

financiamento com ênfase no atendimento ao ensino fundamental obrigatório e 

gratuito, excluindo a educação infantil, dividida em creche e pré-escola.  

 

E a Emenda 53 de 200667 instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 

incluiu o atendimento à educação infantil e ao ensino médio entre as metas do 

FUNDEB; houve a criação de conselhos de direitos, também chamados de 

conselhos de políticas públicas ou conselhos gestores de políticas setoriais, nas 

áreas de saúde, assistência social, educação e direitos da criança e do adolescente.  

 

                                                           
66 BRASIL. EMENDA CONSTITUCIONAL. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/e1496.pdf. Acessado em 05/10/2013. 
67 BRASIL. EMENDA CONSTITUCINAL. Disponível em 
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A emenda constitucional n° 59 de 2009 alterou o artigo 208 da Constituição Federal, 

reforça a proteção da educação básica,  que passou a seguinte ter a redação 68:  

“Art. 208. I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria;” 

 

E mais adiante, no parágrafo primeiro no artigo 208, é a Constituição Federal que 

identifica a natureza jurídica da educação fundamental: “Parágrafo primeiro:  O 

acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”. 

 

Por serem direitos públicos subjetivos há a prerrogativa de exigir o cumprimento de 

tais direitos. Em caso de omissão, os obrigados poderão ser cobrados, inclusive 

judicialmente.  

 

A Constituição instituiu o princípio da proteção integral na defesa dos direitos 

fundamentais das crianças e dos adolescentes: 

Art. 227. “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às 
crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de coloca-los a salvo  de toda forma de 
negligência, discriminação,  exploração, violência, crueldade e 
opressão”. 

No mesmo sentido está a Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 

Art. 2º “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade humana, tem 
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 

 

2.7  O ensino Público Brasileiro e a qualidade do ensino 

 

Um Estado Social democrático de Direito é definido pela garantia dos direitos sociais 

e pela prestação direta de serviços públicos de forma universal e gratuita.  É 

possível existir um Estado Social Democrático de Direito, mesmo com a presença de 

alguns serviços privados na prestação de serviços públicos.  Ele não se macula á 

atuação direta da economia. 

                                                           
68  BRASIL. EMENDA CONSTITUCIONAL. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm. Acessado em 
05/10/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art208i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm
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A Constituição no artigo 208 definiu o dever do Estado com a educação e o artigo 19 

da LDB  classificou as entidades de ensino em públicas e privadas, sendo: “I - 

públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas 

pelo Poder Público; II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado”69. 

 

A Constituição garante a gratuidade do ensino, quando se trata de estabelecimento 

oficial de ensino, válido para todos os níveis de ensino, fundamental, médio e 

superior. Para a educação básica a Constituição ainda garante o atendimento do 

educando por meio de programas suplementares de material didático escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde.  

 

O Acesso à educação está hoje praticamente universalizado.  O grande problema 

reside nas taxas de repetência, na evasão escolar e na baixa proficiência obtida 

pelos estudantes em exames padronizados. O desafio atual do ensino fundamental 

não se situa mais em termos de acesso à escola e sim na oferta  de um ensino que 

atenda a padrões mínimos de qualidade. 

 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), aprovado pelo Ministério da 

educação em 2007, focado prioritariamente nos níveis de qualidade do ensino, 

reconhece a escola pública e, de forma geral, a política nacional de educação como 

forma de estabelecer à individualização e a socialização, voltados à autonomia da 

pessoa, onde se formem indivíduos capazes de assumir uma postura crítica e 

criativa frente ao mundo, em harmonia com os objetivos fundamentais da República, 

fixados na Constituição de 198870. Tal plano foi lançado concomitantemente ao 

                                                           
69 "Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por 
particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser prestados pelo setor 
privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. Tratando-se de 
serviço público, incumbe às entidades educacionais particulares, na sua prestação, 
rigorosamente acatar as normas gerais de educação nacional e as dispostas pelo Estado-
membro, no exercício de competência legislativa suplementar (§ 2º do art. 24 da 
Constituição do Brasil)." (ADI 1.266, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 6-4-2005, 
Plenário, DJ de 23-9-2005.) 
70 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Disponível em 
:http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf. Acesso em 20/04/2014. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1266&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2206
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Decreto nº 6.094/2007, que instituiu o "Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação".  

 

Este decreto em seu artigo 1º, afirma que todos os entes federados deverão atuar 

em regime de colaboração. “O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 

(Compromisso) é a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em 

proveito da melhoria da qualidade da educação básica”71. A vinculação de cada ente 

ao compromisso se dá de forma voluntária, implicando a responsabilidade de 

promover a melhoria da qualidade da educação básica, tendo por base a meta de 

evolução do IDEB. 

 

O PDE está baseado em dois pilares, um técnico e um financeiro. Do ponto de vista 

técnico o plano tem por base dados estatísticos referentes ao funcionamento das 

redes escolares de educação básica e os instrumentos de avaliação possuem 

indicadores do aproveitamento dos alunos, feita através de provas aplicadas sob a 

coordenação do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas)72. A partir dessa 

avaliação foi elaborado o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

Este é o índice que monitora a implementação do PDE. Os indicadores de 

desempenho educacional utilizados para monitorar o sistema de ensino no País são, 

fundamentalmente, de duas ordens: a) indicadores de fluxo (taxas de aprovação, 

reprovação e abandono) e b) pontuações em exames padronizados (Prova Brasil) 

obtidas por estudantes ao final de determinada etapa do sistema de ensino ( 5ª e 9ª 

séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio). Este índice é elaborado a 

cada 2 anos. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, 

                                                           
71 BRASIL. DECRETO 6094 DE 2007. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm. Acesso em 
20/04/2014. 
72  O INEP é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, que tem por 
objetivo promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional brasileiro. 
Conforme o Artigo 3o do Decreto 6094 de 2007: “A qualidade da educação básica será 
aferida, objetivamente, com base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, 
a partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, 
constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, 
composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do 
Rendimento Escolar (Prova Brasil)”. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm
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obtidos no Censo Escolar, médias de desempenho nas avaliações do INEP, o SAEB 

e a Prova Brasil. 

 

Importante é destacar que estes indicadores verificam o desempenho dos alunos; é 

medido apenas o resultado do processo ensino-aprendizado; não se refere ao 

processo em si, em quais condições ele é realizado.  Apenas dois aspectos do 

aprendizado são englobados: a leitura e a matemática.  

 

O que se nota é que o IDEB é um índice que trouxe avanços, uma vez que combina 

dados relativos ao rendimento dos alunos com dados da evasão e repetência, 

aferindo um padrão comum de forma nacional. Como o IDEB é calculado por escola, 

por rede, e para o país, foi possível fixar metas de desenvolvimento educacional de 

médio prazo para esses três pontos, cujas metas são de curto prazo, o que 

possibilita uma visualização e um acompanhamento da reforma qualitativa do 

sistema educacional. 

 

Financeiramente o PDE conta com recursos do FUNDEB e o salário educação.  

 

Com o IDEB é possível identificar as redes e as escolas públicas mais debilitadas 

tendo por base critérios objetivos, o que dá ensejo a respostas mais imediatas da 

União,  organiza o repasse de transferências voluntárias e busca atender as escolas 

com baixos indicadores. 

 

A educação Básica foi fortalecida por ações dos três entes federados, União, 

Estados e Municípios, que obtiveram êxito com o aumento do ensino obrigatório de 

oito para nove anos. 

 

O Brasil de acordo com o IDEB 2012, atingiu as metas estabelecidas em todas as 

etapas do ensino básico — anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e 

ensino médio. Nos anos iniciais (primeiro ao quinto), o IDEB nacional alcançou 5,0. 

Entretanto, há diferenças entre as esferas de ensino, principalmente se comparamos 

o ensino público ao privado: 
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Brasil 
IDEB 
2011 

Total 5,0 

Estadual 5,1 

Municipal 4,7 

Pública 4,7 

Privada (1) 6,5 
Fonte: MEC/Inep. 
Nota: (1) Médias da Prova Brasil/SAEB 2009 e IDEB 2009 calculados somente com as 
escolas urbanas. 
 
 

Ademais, o resultado do IDEB 2012 mostrou que no ensino fundamental  39% dos 

municípios e 44,2% das escolas estão abaixo da meta do MEC. A pior situação 

ocorreu nos estados do Nordeste do país, enquanto os estados da região 

Sudeste obtiveram os melhores índices73.   

 

A melhoria da educação está diretamente vinculada às políticas públicas adotadas 

pelos governos em suas três esferas de atuação (federal, estadual e municipal). Há 

no nosso sistema uma heterogeneidade muita grande entre a qualidade do ensino 

nas escolas, principalmente tendo em vista regiões do país. 

 

Ademais, é necessário um aperfeiçoamento nos índices, visto que não há 

obrigatoriedade dos alunos participarem das avaliações.  As escolas estão mais 

preocupadas com os índices, passam a privilegiar os conteúdos cobrados nas 

avaliações, marginalizando outras disciplinas. 

 

Em relação ao ensino superior, sob responsabilidade do INEP também, há o 

ENADE- Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes-, e de acordo com a 

portaria n° 40 de 12 de dezembro de 2007, artigo 33-D, este exame objetiva aferir o 

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

grades curriculares do respectivo curso de graduação, e as habilidades e 

competências em sua formação. O exame é obrigatório para os alunos selecionados 

e condição indispensável para a emissão do histórico escolar74. 

 

 

                                                           
73 MINISTEÉRIO DA EDUCAÇÃO. IDEB. Disponível em http://portal.inep.gov.br/web/portal-
ideb/portal-ideb. Acessado em 20/03/2014. 
74 INEP.ENADE. Disponível em http://portal.inep.gov.br/enade. Acessado em 10/04/2014. 

http://portal.inep.gov.br/enade
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2.8 Neoliberalismo e o Neoconstitucionalismo e a interferência do Poder 

Judiciário nas Políticas Públicas Educacionais  

 
 

Dois aspectos são importantes para o surgimento do Estado Social, primeiramente o 

surgimento das Constituições de Weimar de 1919 e a Constituição do México de 

1917, em razão das exigências da atuação do Estado na prestação de direitos 

sociais. E um segundo aspecto que se refere a profunda crise mundial que se deu 

em 1929.  

 

Com o surgimento desses direitos o individuo pode exigir do Estado prestações 

positivas, como o direito à educação.  

 

Observa-se que o desenvolvimento econômico do Estado é de suma importância 

para a concretização dos direitos sociais. O Estado precisa de disponibilidade 

financeira para poder cumprir as obrigações sociais. 

 

Após a segunda guerra mundial, em razão das barbáries cometidas com 

fundamento no positivismo jurídico, as Constituições Europeias passaram a ser mais 

procedimentais, cujos documentos eram repletos de normas impregnadas de 

elevado teor axiológicas, que possuem importantes decisões substantivas e se 

debruçavam sobre uma ampla variedade de temas, que antes não eram tratados 

pelas Constituições.  

 

O neoconstitucionalismo envolve vários fenômenos diferentes como: o 

reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e valorização da sua 

importância no processo de aplicação do Direito; rejeição ao formalismo e recurso 

mais frequente a métodos ou estilos mais abertos de raciocínio jurídico; ponderação 

tópica; teorias da argumentação; constitucionalização do direito, com a irradiação 

das normas e valores constitucionais, reaproximação entre Direito e moral; 

judicialização da política e das relações sociais, com um significativo deslocamento 

de poder da esfera do legislativo e do Executivo para o Poder Judiciário.  
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Uma interpretação extensiva e abrangente das normas constitucionais pelo Poder 

Judiciário deu origem ao fenômeno de constitucionalização da ordem jurídica, que 

ampliou a influencia das constituições sobre todo o ordenamento; levou-se à adoção 

de novas leituras de normas e institutos nos mais variados ramos do Direito.  A 

busca de legitimidade para as decisões, no marco de sociedades plurais e 

complexas, impulsionou o desenvolvimento de diversas teorias da argumentação 

jurídica, que incorporaram ao Direito elementos que o positivismo clássico 

costumava desprezar. 

 

O Poder judiciário ganhou importância, uma vez que questões polêmicas e 

relevantes para a sociedade passaram a ser decididas pelo Judiciário.  

 

A separação dos poderes clássicos como limites rígidos à atuação do poder 

judiciário, cede espaço a outras visões mais favoráveis ao ativismo judicial em 

defesa dos valores constitucionais.  A constituição se posiciona no centro do 

ordenamento e há uma valorização do papel criativo da jurisprudência.  

 

No Brasil este processo só teve início após a promulgação da Constituição de 88, 

que trouxe um amplo e generoso elenco de direitos fundamentais de diversas 

dimensões.  Ademais, a Constituição de 88 reforçou o papel do judiciário, 

consagrando a inafastabilidade da tutela judicial, criando diversos novos remédios 

constitucionais, fortalecendo a independência da instituição, bem como do Ministério 

Público.  Também se deu a ampliação dos legitimados ativos para a propositura de 

ação direta de constitucionalidade.  

 

Essa última medida favoreceu, em larga escala, o processo de judicialização da 

política.  Conferiu a qualquer partido político com representação no Congresso, às 

representações nacionais da sociedade civil organizada e às principais instituições 

dos Estados-membros, entre outras entidades, o poder de provocar o Supremo.  

 

Sarmento afirma que75: 

                                                           
75 SARMENTO, Daniel. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais-RBEC. Ano 3.n1, 
jan/mar.2007. Belo Horizonte: Forum, 2007P.129 
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“A constitucionalização do Direito de que cogita o 
neoconstitucionalismo não é aquela que resulta do caráter 
excessivamente analítico da Constituição, e lava ao 
entrincheiramento de meras opções conjunturais do constituinte 
originário ou derivado, despidas de maior importância ou dignidade. 
Este é um fenômeno característico da Carta de 88, que se excedeu 
no casuísmo e nos detalhes, elevando ao seu texto meros interesses 
corporativos ou decisões de momento, sem folego para perdurarem 
no tempo. A constitucionalização louvada e defendida pelo 
noeconstitucionalismo é aquela que parte de uma interpretação 
extensiva e irradiante dos direitos fundamentais e dos princípios mais 
importantes da ordem constitucional. Aqui, contudo, pode-se discutir 
até que ponto o fenômeno é legitimo. Poucos discordarão, pelo 
menos no Brasil, de que alguma constitucionalização do Direito é 
positiva, por semear o ordenamento com os valores humanitários da 
Constituição. Porém, pode-se objetar contra as teses extremadas 
sobre este processo, que acabam amputando em demasia o espaço 
de liberdade do legislador, em detrimento da democracia”.  
 

A Constituição de 1988 garantiu o acesso ao judiciário através de vários 

instrumentos, para a efetivação dos direitos à educação. No Estado democrático de 

Direito; o Judiciário deve estar alinhado com os objetos do próprio Estado; não se 

pode falar em neutralização de sua atividade. 

 

O Poder público quando se abstém ou se nega a cumprir, total ou parcialmente o 

dever determinado constitucionalmente, ocasiona um comportamento que deve ser 

evitado. Assim, a intervenção do Judiciário busca neutralizar os efeitos negativos 

provocados por essa omissão do estado. 

 

A posição mais representativa a favor da intervenção do Poder Judiciário no controle 

de políticas públicas vem do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 45-9. A posição do 

STF, no voto do Relator Celso de Melo é a de que são necessários alguns 

requisitos, para que o Judiciário intervenha no controle de políticas públicas, até 

como imperativo ético-político: o limite fixado pelo mínimo existencial a ser garantido 

ao cidadão; a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do 

Poder Público; a existência de disponibilidade – financeira do Estado para tomar 

efetivas as prestações positivas de reclamas. 
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O conflito entre a reserva do possível76 e a garantia do mínimo existencial77 deve ser 

analisado pelo judiciário.  A previsão Constitucional de destinação de recursos 

públicos, que são escassos, faz com que nasça uma situação conflitante com a 

execução de políticas públicas constantes na Constituição, bem como com a 

implantação de direitos sociais. Diante dessa situação deve o Estado fazer escolha, 

sempre levando em conta a dignidade da pessoa humana e a intangibilidade do 

mínimo existencial.  

 

Não pode o poder público, tendo por escudo a reserva do possível se negar, 

inviabilizar políticas públicas que foram definidas constitucionalmente. Caso o 

administrador descumpra a ordem judicial é possível a aplicação de sanções como: 

i) multa diária, como medida de coerção patrimonial contra a Fazenda Pública, 

ii)responsabilização por ato de improbidade administrativa; inciso II do art. 11 da lei 

8429/92; iii) a intervenção no Estado ou no município (art. 35, IV da CF); iV) a 

responsabilização criminal. 

 

 Podemos afirmar que o Poder Judiciário pode exercer o controle das políticas 

públicas para aferir sua compatibilização com os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil (art. 3°CF), uma vez que esse controle não fere o 

princípio da separação dos Poderes, entendido como vedação de interferência 

recíproca no exercício das funções do Estado. 

 

Dessa forma, o Judiciário pode intervir nas políticas públicas - entendidas como 

programas e ações do Poder Público objetivando atingir os objetivos fundamentais 

                                                           
76 A reserva do possível caracteriza-se pela disponibilidade financeira para aplicação em 
politicas públicas. 
77  O conceito de mínimo existencial deriva de determinados preceitos constitucionais, como 
o art. 1°, III e art. 3°, III, e se relaciona a um complexo de prerrogativas, em que a 
concretização é capaz de garantir condições de existência digna, com o fim de assegurar à 
pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e a prestações positivas do Estado, que 
garantem a fruição de direitos sociais básicos, como o direito à educação. (AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO. 
Julgamento:  23/08/2011 ). O mínimo existencial é considerado, assim,  um direito às 
condições mínimas de existência humana digna que exige prestações positivas por parte do 
Estado (educação básica, saúde básica, saneamento básico, acesso á justiça). 
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do Estado - quer para implementá-las, quer para corrigi-las quando se apresentarem 

de forma equivocada.  

 

Porém, há limites impostos à intervenção do Judiciário em políticas públicas. Esses  

limites são: a) restrição à garantia do mínimo existencial; B). razoabilidade da 

pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e a irrazoabilidade da 

escolha do agente público; C) a reserva do possível78. 

 

Um caso em que o Supremo Tribunal Federal se manifestou em relação ao direito 

educacional é o Agravo Regimental no Recurso extraordinário com agravo 

n°639.337:  

“E M E N T A: criança de até cinco anos de idade - atendimento em 
creche e em pré-escola - sentença que obriga o município de são 
paulo a matricular crianças em unidades de ensino infantil próximas 
de sua residência ou do endereço de trabalho de seus responsáveis 
legais, sob pena de multa diária por criança não atendida - 
legitimidade jurídica da utilização das “astreintes” contra o poder 
público - doutrina - jurisprudência - obrigação estatal de respeitar os 
direitos das crianças - educação infantil - direito assegurado pelo 
próprio texto constitucional (CF, art. 208, iv, na redação dada pela 
EC nº 53/2006) - compreensão global do direito constitucional 
à educação - dever jurídico cuja execução se impõe ao poder 
público, notadamente ao município (CF, art. 211, § 2º) - legitimidade 
constitucional da intervenção do poder judiciário em caso de omissão 
estatal na implementação de políticas públicas previstas na 
constituição - inocorrência de transgressão ao postulado da 
separação de poderes - proteção judicial de direitos sociais, 
escassez de recursos e a questão das “escolhas trágicas” - reserva 
do possível, mínimo existencial, dignidade da pessoa humana e 
vedação do retrocesso social - pretendida exoneração do encargo 
constitucional por efeito de superveniência de nova realidade fática - 
questão que sequer foi suscitada nas razões de recurso 
extraordinário -princípio “jura novit curia” - invocação em sede de 
apelo extremo - impossibilidade - recurso de agravo improvido. 
políticas públicas, omissão estatal injustificável 
e intervenção concretizadora do poder judiciário em tema 
de educação infantil: possibilidade constitucional. – (AGRE 639337 
Agr/SP, São Paulo  
ag.reg. no recurso extraordinário com agravo 
relator(a):  min. Celso de Mello 
julgamento:  23/08/2011)”. 

 

                                                           
78 GRINOVER, Ada Pellegrini, O controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário. 
Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, nº 08, Belo Horizonte: Ed. Fórum – 
Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais - IBEC , outubro/dezembro 2008. 
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Pelo recurso analisado é possível verificar que a educação infantil é uma 

prerrogativa constitucional indisponível, que impõe ao Estado a obrigação de criar 

condições objetivas que assegurem o direito de crianças até os cinco anos de idade 

de terem acesso à creches e pré-escolas. O mandamento Constitucional representa 

um fator de limitação da discricionariedade política-administrativa dos entes 

municipais, cuja opção política não pode comprometer a eficácia desse direito social. 

 

É inegável que os Poderes Legislativo e Executivo possuem a prerrogativa de 

formular e executar as políticas públicas. Entretanto, é possível que o Judiciário, de 

forma excepcional, venha a definir qual a política pública que deva ser 

implementada, em razão da omissão do ente Estatal, que comprometa a eficácia e a 

integridade de direitos sociais, e transgride a própria integridade da norma 

constitucional. 

 

Assim, é possível a intervenção do poder Judiciário nas questões de políticas 

públicas na área da educação. 
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CAPÍTULO III - DIREITO À EDUCAÇÃO E A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA 

NO ESTADO FEDERAL 

 

 

3.1 O Sistema de Repartição de Competência. 

 

 

No federalismo existe um Estado soberano e unidades federativas que gozam de 

autonomia dentro dos limites jurisdicionais especificados pela Constituição Federal. 

Há um regime em que os poderes são repartidos por meio de campos de 

competência legalmente definidas. É a repartição de competência que define 

constitucionalmente a centralização do poder, concentrando na União maior poder, 

ou pode conduzir a descentralização, ampliando os poderes dos Estados-membros. 

 

Os Estados-membros recebem diretamente da Constituição Federal suas 

competências, isto ocorre para que não haja risco de perda ou redução excessiva 

das autonomias e cause um desequilíbrio federativo ou anule a federação, formando 

um Estado unitário pela centralização de poder.  

 

Como define Raul Machado Horta79: a repartição de competências é encarada como 

“a chave da estrutura do poder federal”, “o elemento essencial da construção 

federal”, “a grande questão do federalismo”, “o problema típico do Estado Federal”. 

 

A Constituição garante ao Estado o poder de organização própria. Sendo que a 

autonomia80 dos Estados-membros, é limitada pela Constituição Federal.  

 

A autonomia é elemento essencial do federalismo, decorre da descentralização do 

poder central. Como já visto, o Estado-membro não possui soberania, e sim 

autonomia.  

                                                           
79 HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte, MG: Del Rey, 
1995.p. 
80 Autonomia etimologicamente provém do Francês autonomie, derivado do 
Grego αὐτονομία, -ας: αὐτος próprio, si mesmo + νόμος lei, norma, regra. 

https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B1%E1%BD%90%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B1%E1%BD%90%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://pt.wiktionary.org/wiki/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Os governos locais possuem capacidade de auto organização, podendo elaborar 

suas próprias Constituições, desde que não violem a Constituição Federal. 

 

Segundo a Constituição federal os entes federativos possuem a capacidade de auto-

organização81, de autogoverno e autoadministração. 

 

Conforme Celso  Ribeiro de Bastos82: 

“Os Estados-membros são organizações jurídicas das coletividades 
regionais para o exercício, em caráter autônomo, da parcela de 
soberania que lhes é deferida pela Constituição Federal". 
 

A Participação dos entes políticos locais no poder central, na Formação da chamada 

vontade nacional, o que se dá através do Senado, representa os Estados-membros 

da federação. A participação direta consiste na faculdade que tem o Estado-membro 

de apresentar proposta de emenda à Constituição Federal. Já a participação indireta 

ocorre com a atuação dos Senadores na apreciação dos projetos de lei.  

 

O Artigo 18 da Constituição de 1988 define a divisão espacial do poder, de forma 

político-administrativa, sendo composta pela União, Estado, Distrito Federal e 

municípios. Houve uma inovação em relação as Constituições anteriores ao 

acrescentar o Distrito Federal e os municípios.  A autonomia dos Estado membros é 

inerente ao sistema, sendo imprescindível para que esta autonomia se concretize 

que os entes tenham competência e rendas próprias. 

 

A Constituição de 1988 tem por base um sistema complexo de repartição de 

competência em que há convivência de competências privativas, repartidas 

horizontalmente e competências concorrentes, repartidas verticalmente, cabendo 

ainda espaço para delegações. Todos os entes federados possuem competências 

próprias.  

 

                                                           
81 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.Artigo 25: “Os Estados organizam-se e 
regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 
Constituição”. 
82 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 17º edição. São Paulo, Saraiva, 
1996. 
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A repartição de competência está prevista no Título II- Da organização do Estado- 

Capítulo II, que trata da União Federal. Conforme Raul Machado Horta a repartição 

de competência abrande cinco planos distintos83: 

“I- competência geral da União (art. 21, I até XXV); 
II- competência de legislação privativa da União (art.22, I a XXIX, 
paragrafo único); 
III- competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios (art. 23, I a XII, paragrafo único); 
IV- competência de legislação concorrente da União, dos Estados e do 
Distrito Federal (art. 24, I a XVI §§1°2°3°4°)”. 
 

Embora seja comum na analise de repartição de competência, a divisão entre 

Estado e a União, no caso brasileiro, temos, como visto, um federalismo que 

considera a tríplice estrutura da nossa federação, garantindo a repartição de 

competência entre a União, Estados e os municípios. O distrito federal possui ainda 

competências legislativas estaduais, municipais também é um ente integrante da 

federação. 

 

É imprescindível que ao ser feita a distribuição de competência haja a distribuição 

equivalente dos recursos financeiros, caso contrário a administração não consegue 

agir com eficiência ou será necessário que o órgão responsável pelo serviço 

requeira recursos financeiros de outra fonte; há então uma dependência financeira, 

ocasionando dependência política.  Com relação à competência tributária, a 

constituição enumerou os tributos de cada ente federativo; cabe a União a 

competência residual, ou seja, mediante lei complementar, é possível a criação de 

novos impostos, desde que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou 

base de cálculo próprios dos demais impostos previstos na Constituição. Ainda há 

possibilidade de a União criar impostos extraordinários, na iminência ou no caso de 

guerra externa.  

 

Há previsão ainda, da participação dos Estados e do Distrito federal na arrecadação 

dos impostos federais, de acordo com o artigo 157, e 159 incido II e participação dos 

municípios nos impostos federais e estaduais, conforme o artigo 158 e artigo 159, 

§3°. 

                                                           
83 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. Belo Horizonte, MG: Del Rey. 2003.p.348. 
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Os Estados-membros precisam de um mínimo de matérias para poderem exercer a 

atividade normativa exclusiva.  

 

Conforme Fernanda Dias Menezes de Almeida84: 

“ Não é outra razão por que, em todos os estudos pertinentes, se 
enfatiza a importância de uma equilibrada distribuição  de rendas, 
mormente de receitas tributárias, que não desnature o federalismo, 
pela sujeição econômica dos Estados-membros à União, com a 
concentração  generalizada do poder financeiro no governo central 
em detrimento dos governos estaduais”. 
 

Os entes federados também possuem a autonomia administrativa; esta consiste no 

fato de que os Estados-membros possuam capacidade de organizar seus próprios 

serviços públicos, independentes daqueles prestados pelo governo central. Já a 

Autonomia politica para muitos é o verdadeiro ponto diferenciador do Estado 

Federal: a União e os Estados têm competências próprias definidas pela 

Constituição Federal.  Com a autonomia política os Estados passam a ter a 

capacidade de escolha de seus próprios governantes.  

 

Os pontos fundamentais em relação à competência dos Estados, segundo Dalmo de 

Abreu Dallari são85: 

“1) é indispensável que não se estabeleça a supremacia da União ou 
das unidades federadas, devendo-se procurar uma distribuição de 
competências equilibrada, que assegure a autonomia de cada centro 
de poder, sem prejudicar a eficiência de qualquer um deles. Nem as 
unidades federadas devem ser subordinadas à União, nem esta deve 
ser sujeita àquelas; 
2)como regra, à União são atribuídas competências para as matérias 
de interesse geral, que importam a todo o conjunto federativo, 
ficando com as unidades federadas os assuntos de interesse 
preponderantemente local ou que se supõe serão tratados com mais 
propriedade e eficiência se entregues ao poder local. Essa regra, 
fixada pelos federalistas do século XVIII, permite grande flexibilidade 
na distribuição das competências e exige mesmo uma interpretação 
dinâmica dos dispositivos constitucionais, pois com a modificação 
das condições de vida, com os processos da ciência e da técnica e 
com a mudança da significação social de muitos fatos torna-se 
conveniente, ou até necessária, a transposição certos assuntos de 
uma para outra esfera de competências; 
3) é conveniente que se faça a enumeração das competências na 
própria Constituição, para reduzir a possibilidade de conflito ou de 
dúvida, mas deve ser desde logo estabelecido a quem pertence a 

                                                           
84 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4 ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. p.16 
85  DALLARI, Dalmo de Abreu. O Estado federal.  São Paulo:  Ática,  1986. p.19. 



 73 

competência residual ou remanescente, isto é, quem tem o poder e a 
obrigação de cuidar dos assuntos não contidos na enumeração. 
Partindo do pressuposto de que os Estados, unidades federadas, 
entregaram à União uma parte de suas competências, quando 
decidiram criar o Estado Federal, a Constituição dos Estados Unidos 
da América continha implícita, desde o início, a regra segundo a qual 
tudo o que não foi transferido à União continua no âmbito da 
competência estadual. Essa regra foi tornada expressa pela 10 
Emenda à Constituição, posta em vigor em 1791.” 

 

São reservadas aos Estados as competências da União e dos municípios quando 

remanescentes (artigo 25 da CF). Ainda, cabe aos Estados as competências 

concorrentes (artigo 24 da CF) e as competências legislativas, delegadas ou 

autorizadas (artigo 22, parágrafo único da CF). 

 

O que se percebe é que a Constituição de 1988 manteve a técnica norte-americana 

ao enumerar as competências da União, deixando aos Estados a competência 

reservada ou remanescente. 

 

Entretanto, o sistema de repartição de competência legislativa como um todo, possui 

um enlaçamento maior com o sistema alemão, por haver a  

“previsão de competências legislativas e não legislativas da União 
em artigos distintos; com a separação, também, das competências 
comuns legislativas e não legislativas; com a previsão de delegação 
de competências legislativas da União aos Estados pelo legislador 
federal; com a repartição vertical da competência legislativa 
concorrente, cabendo as normas gerais à União e a legislação 
suplementar aos Estados.86” 

 

Assim, pela técnica de repartição de competência, ao longo do tempo deveria 

relevar  a supremacia dos Estados sobre a União, uma vez que a eles foi reservado 

todos os poderes não delegados à União e não proibidos pela Constituição. 

Entretanto, o que se viu, em todas as federações foi o crescimento da autoridade 

federal e isto se deu com a transformação do Estado de liberal para intervencionista. 

 

A União tem atuado como maneira a centralizada de poder, desde a República, no 

sistema constitucional de repartição de competência e renda. 

                                                           
86 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4 ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. p.60 
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A constituição brasileira estabeleceu três tipos de competência legislativa: a 

privativa, a concorrente e a comum. A competência privativa só pode ser exercida 

pelo ente determinado pela Constituição, entretanto a própria Constituição fez uma 

ressalva permitindo que qualquer ente exerça a competência legislativa dos demais, 

desde que esteja nos limites impostos pela própria Constituição (art. 22). Essa 

suplementação que cada ente pode fazer somente por Lei Complementar, que o 

ente Federal pode para que autorizar os estados a legislarem sobre questões 

específicas.  

 

Houve na Constituição de 88 um domínio da legislação concorrente, que permite 

que os diversos entes federativos legislem sobre o mesmo assunto. Assim, fica a 

cargo da União estabelecer princípios e normas gerais, prevendo uma certa 

uniformidade para o Estado Federal, deixando para os Estados-membros 

complementar as normas gerais. Porém, no caso de conflito entre as normas 

prevalecerá a norma federal sobre a estadual, a estadual sobre a municipal.  

 

Se houver a enumeração de matérias próprias, adota-se regras gerais pelo 

legislador federal é que se deu ao estadual o poder de legislar em situação mais 

específica (artigo 24, §1° da CF). Entretanto, o legislador estadual não está limitado 

às diretrizes gerais realizadas pelo ente federal, uma vez que se insuficientes as 

diretrizes federais gerais, os Estados possuem o poder de suplementá-las, 

realizando legislação própria, ou pode até mesmo no caso de inexistência de norma 

federal geral, elaborar a legislação estadual sobre normas gerais para atender as 

peculiaridades locais (artigo 24, §§ 2°e 3° da CF). Havendo norma federal posterior, 

há a suspensão da eficácia da lei estadual; na parte que a contrariar (artigo 24,§ 

4°da CF), porém não há invalidação de atos praticados sob a eficácia da lei 

estadual; os efeitos da lei federal não retroagem.  

 

Já a competência comum é a que permite a atuação de todos os entes, sem que 

haja preponderância de um sobre os demais. 

 

O que se nota é que com a utilização de competências concorrentes, a Constituição 

Federal busca uma maior descentralização, dando ainda uma uniformização em 

certas matérias. Assim como a utilização de matérias comuns aos três entes há uma 
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descentralização de encargos, que busca a cooperação entre os entes.  Com isso, 

pelo menos em tese, buscou a Constituição de 1988, atenuar a supremacia da 

União. 

 

 

3.2 Repartição de competência horizontal X Repartição de competência 

Vertical 

 

 

A federação Brasileira formou-se da descentralização política do Estado unitário, 

que vigorou durante o período imperial. Com a República veio a Federação. 

Inicialmente também tínhamos um federalismo dual, com competências definidas, 

sendo as da União enumeradas e as dos Estados as remanescentes. Mas a partir 

da Constituição de 1934, os Estados perderam expressivo grau das competências 

para a União. 

 
A Constituição de 1988 conforme Raul Machado Horta87:  
 

“superou a concepção clássica da repartição de competências 
fundada na distribuição de poderes enumerados à União e de 
poderes reservados aos Estados. Abandonou o retraimento dos 
textos federais anteriores, que fizeram da legislação  concorrente, 
sob a forma da legislação estadual supletiva e da legislação federal 
fundamental, uma simples e acanhada sub-repartição de 
competências dentro do grandioso e esmagador quadro da 
competência dos poderes federais”. 
 

Há dois modelos principais de repartição de competências: o modelo clássico, que 

nasceu com a Constituição Americana de 178788 e o modelo moderno que veio a 

partir do Constitucionalismo pós-primeira guerra mundial. A forma adotada 

originalmente pela Constituição Americana previa poderes enumerados à União e 

poderes reservados aos Estados e visava que os Estados membros fossem 

beneficiados. Pela técnica de repartição de competência, no federalismo clássico, 

                                                           
87 HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte, MG: Del Rey, 
1995p.346 
88 CONSTITUIÇÃO AMRERICANA DE 1789. Disponível em 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-
1919/constituicao-dos-estados-unidos-da-america-1787.html. Acessado em 12/11/2013. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/constituicao-dos-estados-unidos-da-america-1787.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/constituicao-dos-estados-unidos-da-america-1787.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/constituicao-dos-estados-unidos-da-america-1787.html
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deveria haver um destaque para os Estados, a que se reservam todos os poderes 

não delegados à União e não proibidos aos Estados pela Constituição. 

 

Entretanto, o que se nota é que entre todos os Estados que adotaram a Federação 

ocorreu a prevalência da autoridade federal.  Além da atribuição de novas 

competências politicas, econômicas, financeira e social dadas à União, ocorreu 

também a federalização de competências estaduais.  

 

Existem diferentes técnicas de repartição de competência. No primeiro modelo, o 

dos Estados Unidos, que especifica os poderes da União, deixando os demais 

poderes que não foram atribuídos à autoridade federal e nem vedou às autoridades 

estaduais, deu-se o nome de repartição horizontal, onde há competências 

enumeradas e as remanescentes.  É uma repartição rígida, onde há a determinação 

do que cada ente seja competente, havendo a enumeração da competência da 

União e reserva de competência aos Estados e Municípios.  

 

Há determinadas matérias reservadas pela Constituição a diferentes entes, sendo 

chamadas de competências reservadas, exclusivas ou privativas. O ente que recebe 

a competência pode legislar sobre a matéria com exclusão da participação de outro 

ente federativo.  

 

Ferreira Filho89 afirma que:  

“a índole da repartição horizontal, típica do federalismo dual é 
separar, radicalmente, a competência dos entes federativos, por 
meio da atribuição a cada um deles de uma área própria, consiste 
em toda uma matéria (do geral ao particular ou específico), a ele 
privativa, a ele reservada, com exclusão absolta da participação, no 
seu exercício, por parte de outro ente”. 
 

O segundo modelo, o da repartição vertical de competências é verificado quando 

existe a possibilidade de diferentes entes Políticos legislarem sobre uma mesma 

matéria, ou seja, a competência é comum ou concorrente, visto que mais de um ente 

federativo é competente para discutir sobre a mesma matéria. 

 

                                                           
89 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 
São Paulo: Saraiva, 1990.v.1. p.155 
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A repartição vertical é própria do federalismo cooperativo, visto levar a uma atuação 

mais coordenada entre os entes federados. Entretanto, mesmo no federalismo 

cooperativo existem matérias em que a competência é horizontal, ou seja, há 

matérias que são reservadas ou privativas de determinado ente federativo.  

 

Assim, a Constituição de 1988 estruturou-se por um complexo sistema de 

competências privativas, repartidas horizontalmente, com competências 

concorrentes, repartidas verticalmente, havendo ainda, espaço para a delegação de 

competência. 

 

A Constituição de 1988 em seu artigo 1° reconhece o Brasil como uma República 

Federativa formada “pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal (...)”. Ademais, a Constituição estruturou um sistema de repartição de 

competência e atribuições legislativas entre os integrantes do sistema federativo. 

Assim, por exemplo, os artigos 23  e 24 da Constituição 1988, estabelecem as 

competências comuns e concorrentes respectivamente, prevendo parcelas de 

competência da União e dos demais membros sobre alguns assuntos, tornando real, 

assim, o federalismo cooperativo. 

 
A Constituição optou por um sistema federativo por colaboração, tendo em vista que 

por diversas vezes confirma a divisão de atribuições e coloca objetivos comuns para 

os entes.  Entretanto, esse sistema tanto gera transtornos na hora de interpretar o 

texto constitucional, e nas normas editadas pelos entes federados. 

 

Em relação à educação a Constituição no artigo 211 define que “a União, os Estados 

e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. 

Assim, a União em matéria educacional teria a competência para editar normas 

gerais, conforme o artigo 24, §1°, deixando para os outros entes da federação a 

complementação ou suplementação. 

 

Entretanto, em razão do regime de colaboração que deve existir entre os entes é 

que decorre a existência de um plano nacional de Educação, que conforme o artigo 

214:  

“A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
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plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em 
seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que 
conduzam à: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.” 
 

Em razão da extensão territorial, da diversidade cultural, social e econômica do 

Brasil, há uma série de dificuldades em se criar um Sistema Nacional de Educação. 

 

Segundo Horta90: 

“A reformulação da repartição de competências reclama uma 
descentralização da competência legislativa, que se concentrou 
exageradamente na União Federal. Tecnicamente, essa 
descentralização se realizaria no sentido de ampliar as matérias da 
legislação comum à União e aos Estados-membros, deferindo-se à 
União a legislação de normas gerais e aos Estados a legislação 
complementar, no campo das normas gerais.  
O deslocamento de matérias da competência exclusiva da União 
para o da legislação comum, a ser objeto de dupla atividade 
legislativa, a União no domínio da legislação de normas gerais e a do 
Estado na complementação da legislação federal, representa um 
reforço quantitativo e qualitativo da competência estadual para 
legislar, Cada Estado-Membro afeiçoa às necessidades de seu 
ordenamento a legislação federal de normas gerais, desde que essa 
legislação não se torne exaustiva e integral. É da natureza  da 
legislação de normas gerais a não exaustividade de seus preceitos, 
de forma a permitir o seu preenchimento na via da legislação 
complementar estadual. A ampliação do campo da legislação comum 
é particularmente adequada ao federalismo de dimensão continental, 
como o brasileiro, no qual as unidades federadas não se apresentam 
homogêneas e, ao contrário, exibem flagrantes disparidades de 
estrutura econômica, social, financeira e administrativa.” 
 

Como a Constituição Federal prevê a existência de normas centrais que são de 

observância obrigatória pelos entes federados, quando os Entes vão elaborar suas 

constituições há presença simultânea de dois tipos de normas uma que vem do 

poder autônomo de auto-organização e outra que vem do resultado da transposição 

das normas centrais da Constituição Federal para a Constituição Estadual. 

 

Segundo Horta91: 

                                                           
90HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional.     Belo Horizonte, MG:  Del Rey,  
1995.   p.314 
91 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 4 ed. Belo Horizonte, MG: Del Rey, 
2003.p.288. 
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“O equilíbrio na dosagem do volume das normas centrais da 
Constituição Federal tem o relevo de condição essencial, para 
assegurar a organização e o funcionamento do complexo sistema 
federal de Estado. O retraimento extremado na concepção de 
normas centrais tende a refluir a organização do Estado ao esquema 
confederativo, com sacrifício dos poderes da União. A pletórica 
adoção de normas centrais tende a infletir a concepção federal no 
rumo do esquema normativo unitário, com negação da autonomia 
organizatória do Estado. 
O federalismo de equilíbrio, que superou o federalismo centrífugo de 
escassas normas centrais e o federalismo centrípeto de pletóricas 
normas centrais, corresponde à forma de organização apata a 
assegurar, contemporaneamente, o desenvolvimento das normas 
centrais da Constituição Federal, dentro de concepção equidistante 
de modelos extremados”. 
 

A Constituição prevê um federalismo cooperativo e foram criados instrumentos de 

atuação conjunta entre os entes. Isto pode ser identificado de modo geral no artigo 

23 e de forma específica como o regime de colaboração na Educação: 

“Art. 211 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de  
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, 
de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e 
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica 
e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios”. 
 

O grande desafio é operacionalizar um sistema de cooperação entre os entes, tendo 

a União um papel de grande importância. Houve uma descentralização para a 

execução do serviço, deu-se um papel importante aos municípios. Ao mesmo tempo 

foram adotados instrumentos para evitar uma descentralização centrífuga, o que 

seria ruim em um país de dimensão territorial tão grande e com diferenças regionais.  

 

Assim, o artigo 211 fundamenta-se na colaboração entre os entes federativos em 

várias ações educacionais, noção esta que foi reforçado pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (lei 9394 de 20/12/96), que  trouxe competência e 

responsabilidade mais especificas para cada ente, de acordo com o nível de ensino, 

sem deixar de lado a necessidade de haver uma colaboração  técnica e financeira 

entre os entes federados. A Lei de diretrizes e Bases apontou as funções de cada 

ente na política educacional, incluiu determinações sobre a colaboração entre 

estados e municípios.  
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3.3 O direito à Educação no Sistema de Repartição de Competência 
 

 

O federalismo Brasileiro a União atua de modo centralizador; no sistema 

constitucional de competências e rendas. 

 

A competência para tratar da educação é comum e partilhada entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os municípios como afirmam os artigos da Constituição: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: V - proporcionar os meios de acesso à 
cultura, à educação e à ciência; 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
 

Segundo a Lei de diretrizes e bases da educação92: 

 Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de 
ensino. 
§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de 
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo 
função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais 
instâncias educacionais. 
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos 
termos desta Lei. 
Art. 9º A União incumbir-se-á de:        
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
 

O legislador fixou de forma coerente uma diretriz educacional nacional. As 

competências materiais foram divididas em matéria educacional entre a União, 

Estados e Município e o Distrito federal, de acordo com o artigo 211 da CF. 

 

A emenda Constitucional do fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e o Fundo de Manutenção 

dos Profissionais da Educação (FUNDED) objetiva distribuir de maneira mais justa 

os recursos financeiros entre os entes federativos. 
                                                           
92  BRASIL. PODER EXECUTIVO. Lei. N.934 de 1996. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.Acessado em 20/05/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.Acessado
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A repartição de competência e a renda entre cada ente federativo é de suma 

importância para a garantia da educação. Em relação à competência legislativa, a 

Constituição Federal aponta competir à União, privativamente, legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV), e concorrentemente com os Estados 

e Distrito Federal, sobre normas gerais de educação. 

 

As duas matérias, diretrizes e bases (LDB- lei n° 9394/96) e as normas gerais sobre 

educação como o plano Nacional de Educação -lei 10.172/01- sendo disciplinadas 

em leis nacionais, de maneira geral  e global, não estão restritas ao âmbito de uma 

pessoa política especificamente. 

 

 

3.3.1 Competências da União: 

 

As matérias de competência privativa da União, estão basicamente contidas no 

artigo 22 da Constituição; há ainda muitas normas constitucionais que precisam de 

uma lei, para tornarem eficazes; que são pela natureza do tema da competência da 

União.  

 

O que se percebe pelo texto constitucional é que há inúmeros matérias que são de 

competência da União. 

 

Quanto à educação, nos termos do artigo 22, XXIV da CF, cabe a União legislar 

sobre diretrizes e bases da educação. Essas normas vinculam todo o sistema de 

ensino nacional.   Para Fernanda Dias Menezes de Almeida, essa matéria deveria 

ter sido disciplinada pelo artigo 24 da Constituição, que trata de matérias 

concorrentes; cabe a União editar normas gerais, ficando incumbido aos Estados, o 

Distrito Federal e aos municípios com a legislação suplementar93. No paragrafo 

único desse mesmo artigo a Constituição autoriza que os Estados legislem sobre 

questões específicas das matérias relacionadas no artigo. Assim, a Constituição 

                                                           
93 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4 ed. São 
Paulo: Atlas, 2007.p.87. 
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permite que haja delegação aos Estados da matéria privativa da União, que 

disciplina questões específicas das matérias relacionadas. 

 

 À União cabe a atribuição de duplo papel. Primeiro de coordenação da política 

educacional nacional (elaboração e execução de planos de desenvolvimento social e 

econômico, intervir nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios localizados 

nos territórios Federais e que não aplicam na educação o mínimo exigido da receita 

oriunda de impostos; exercer a função supletiva e redistributiva para garantir a 

diminuição da distorção de oportunidades educacionais e o padrão de qualidade, por 

meio da assistência técnica e financeira aos demais entes federativos em todos os 

níveis de ensino; aplicar dezoito por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino; elaboração do plano 

nacional de educação com a colaboração dos Estados, Distrito Federal e Municípios; 

estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e os 

sistemas de informação e avaliação educacionais, também a colaboração dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios; estabelecer as normas gerais para 

graduação e pós-graduação)94.  

 

A segunda atribuição da União é  de organização do sistema de ensino e dos 

territórios de financiamento das instituições de ensino publico federais: também a 

autorização, reconhecimento, credenciamento, supervisão e avaliação dos cursos 

superiores e instituições de ensino que fazem parte do sistema. Sob a coordenação 

da União, todos os entes políticos podem atuar na educação infantil, no ensino 

fundamental, no médio e superior, observada a regra de prioridade já referida:  I-

Municípios na educação infantil e ensino fundamental; II os Estados e Distrito 

Federal no ensino fundamental e médio.  

 

Compreende o sistema federal de ensino I- as instituições de ensino mantidas pela 

União; II - as instituições de educação superiores criadas e mantidas pela iniciativa 

privada; III - os órgãos federais de educação (art. 16 da LDB). Entretanto, a 

existência de sistemas de ensino não significa a aceitação de que o sistema  

funcione de maneira autônoma. Há uma coordenação de políticas nacionais, que 

                                                           
94 RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. Direito Educacional- Educação Básica e federalismo. São 
Paulo: Quartier Lantin, 2009.p.269-273. 
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ocorre com a participação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.  

 

À União cabe coordenar a política nacional de educação, exercendo a função 

normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais 

(art. 8 § 1º da LDB)95. 

 

3.3. 2. Competências dos Estados 

 

 

Aos  Estados foi dada as competências privativas por exclusão, ou seja, será de 

competência dos Estados o que não estiver enumerado expressamente nas 

competências da União e na competência dos Municípios, nem estiver no campo 

das vedação constitucionais que limitam a competência. Essas vedações possuem 

por objetivo garantir a convivência harmônica em sociedade e a convivência dos 

próprios entes federados entre si.  Assim, por exemplo, conforme o artigo 19, III, in 

fine é vedado aos entes criarem “preferência entre si” ou ainda de acordo com artigo 

                                                           
95 BRASIL. PODER EXECUTIVO.  LEI N. 9394 DE 1996 (LDB)- ART. 8: “A União incumbir-se-á de:    I 

- elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 
do sistema federal de ensino e o dos Territórios; III - prestar assistência técnica e financeira 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas 
de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função 
redistributiva e supletiva; IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de 
modo a assegurar formação básica comum;V - coletar, analisar e disseminar informações 
sobre a educação; VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no 
ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; VII - baixar 
normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; VIII - assegurar processo 
nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos 
sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; IX - autorizar, 
reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições 
de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. § 1º Na estrutura 
educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de 
supervisão e atividade permanente, criado por lei. § 2° Para o cumprimento do disposto nos 
incisos V a IX, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os 
estabelecimentos e órgãos educacionais. § 3º As atribuições constantes do inciso IX 
poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham 
instituições de educação superior”. 
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150, VI, “a” não podem os entes instituir impostos sobre o patrimônio, renda, ou 

serviços uns dos outros.  

 

Os Estados são entidades autônomas que possuem capacidade de auto-

organização e autolegislação. 

 

Quanto à competência financeira, deve o Estado gerir e aplicar os recursos 

financeiros, em conformidade com o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e 

os orçamentos anuais, levando em conta as metas e prioridades da Administração.  

 

Quanto à competência legislativa, a atuação do Estado é restrita. Em relação à 

competência legislativa privativa não enumerada, cabe aos Estados, com 

exclusividade, os assuntos de sua competência material administrativa e financeira.  

No que tange ao Direito à educação os Estados competem, também duas órbitas de 

incumbência.   

 

A primeira é de executar os planos nacional e estadual de educação; em face do 

dever geral do Estado para com a educação, intervir nos municípios localizados no 

seu território e que não aplicarem na educação o mínimo exigido da receita oriunda 

de impostos.  Aplicar, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante de 

impostos na manutenção de desenvolvimento do ensino; manter a unidade da 

educação no âmbito estadual, e para tanto elaborar planos educacionais, integrando 

as suas ações e as dos Municípios, respeitada a autonomia destes; elaborar formas 

de colaboração com os Municípios na oferta compartilhada do ensino fundamental, 

prestar cooperação técnica e financeira às escolas e aos Municípios, estes para a 

manutenção dos programas de educação infantil e ensino fundamental; assumir o 

transporte escolar de sua rede e segunda: organizar seu sistema de ensino; 

autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos superiores e 

instituições de ensino do seu sistema e da rede dos Municípios que não possuam 

sistema próprio; elaborar normas complementares para sistema de ensino. 

 

Os Estados, segundo a Constituição de 1988, devem atuar prioritariamente no 

ensino fundamental e médio.  E de acordo com a Lei de diretrizes e bases da 
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Educação a eles são atribuídos prioridades de oferecer o ensino médio e a colaborar 

para que os municípios assegurem o ensino fundamental.   

 

 

3.3.3 Competências dos Municípios 

 

 

O federalismo brasileiro desde a constituição de 1891, salvo em alguns períodos, 

desenvolveu uma tríplice estrutura, que engloba o ente central, o Estadual e o 

municipal.  A constituição de 1988 conferiu, ainda, aos municípios a capacidade de 

auto-organização, assim, dentro dos parâmetros do artigo 29 da Constituição os 

municípios elaboram suas leis orgânicas.  

A constituição concedeu aos municípios competências privativas não enumeradas, 

podendo legislar sobre assunto local, e também enumerou algumas competências 

exclusivas nos incisos do artigo 3096.  

 

Aos municípios foi delegada a responsabilidade com o ensino fundamental e a 

educação infantil, em especial a responsabilidade pela manutenção, colaboração 

técnica e financeira.  Essa matéria não é exclusiva dos municípios, sendo uma 

matéria de competência comum de todos os entes.  Os municípios atuarão 

primordialmente na área do ensino fundamental e infantil, porém aos Estados e à 

União atuarão também nessa área, caso seja necessário. 

 

O ensino fundamental é de suma importância para o desenvolvimento educacional 

da pessoa. Há um consenso mundial sobre a importância do ensino fundamental e a 

preocupação da erradicação do analfabetismo. A Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos (Declaração de Jomtien, 199097) afirma no artigo 1, item 4 que 

a educação básica “é a base para a aprendizagem e o desenvolvimento humano 

                                                           
96 EMENTA "A competência constitucional dos Municípios de legislar sobre interesse local 
não tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constituição, na repartição das 
competências, atribui à União ou aos Estados." (RE 313.060, Rel. Min. Ellen Gracie, 
julgamento em 29-11-2005, Segunda Turma, DJ de 24-2-2006.) 
97 UNICEF. DECLARAÇÃO DE JOMTIEN. Disponível em  
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm. Acessado em 02/4/2014. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?classe=RE&processo=313060&origem=IT&cod_classe=437
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm
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permanentes, sobre a qual os países podem construir, sistematicamente, níveis e 

tipos mais adiantados de educação e capacitação”. 

 

Aos Municípios que mantêm sistema próprio de ensino compete a organização 

deste, em consonância com as políticas e planos educacionais da União e dos 

Estados respectivos; autorizar, credenciar e supervisionar as instituições de ensino 

do seu sistema, estabelecer normas complementares para este último, exercer ação 

redistributiva em relação às suas escolas e assumir o transporte escolar de sua 

rede. Aqueles que não têm institucionalizado sistema próprio, ficarão presos ao 

sistema de ensino do Estado respectivo, na forma já indicada. Além disto, para 

desincumbir-se desse múnus público e proporcionar os meios de acesso à 

educação, os Municípios também contam com os poderes implícitos, aqueles 

instrumentais necessários e adequados para o exercício efetivo dos poderes 

expressos, concepção festejada como um mecanismo de superação de eventuais 

amarras, impostas pela imprecisão de linguagem do texto constitucional e também 

de proteção contra abusos interpretativos em favor de uma centralização de poderes 

por orbitarem ao redor dos poderes privativos do Município, prevalecem sobre os 

estaduais e federais.  

 

3.4 Financiamento da educação pública e a repartição de competência 

 

 

Pela Constituição, como vimos, não há predominância de um ente federado sobre o 

outro; há divisão de competência.  A Constituição de 88 concedeu maior 

descentralização financeira do que a de competências. Em razão disso a União,  

procurou após a Constituição de 88 criar contribuições sociais ao invés de impostos, 

isto porque parte da arrecadação com impostos deve ser transferida para estados e 

municípios, e essa obrigação não existe para as contribuições. 

 

O financiamento da educação está relacionado ao bom desempenho do poder 

econômico do Estado. É fundamental ter uma economia com crescimento positivo 

para se poder ter um bom desenvolvimento das atividade educacionais.  Se a 

economia estiver em recessão, haverá reflexos nas atividades empresarias, gera-se 
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diminuição na produção e comercialização o que repercutirá no recolhimento de 

impostos.  

 

A educação deve ser vista com prioridade pelos entes e nesse ponto a questão do 

financiamento é essencial. Ao ente público cabe a realização da “necessidade 

pública”. E é o Estado quem decide o que vem  a ser necessidade pública.  

 

Para Celso Bastos98 a necessidade pública é aquela que o Estado deve prestar em 

razão de uma norma jurídica, seja ela de ordem constitucional ou não, sendo 

adstritas ao princípio da legalidade.  As necessidades públicas são representadas 

sempre por um interesse geral, que não pode ser restrito ao interesse individual. 

 

Assim, como o artigo 205 da CF estabelece ao Estado a função educacional, caberá 

então a um ato de vontade governamental estabelecer prioridades. Deve se fazer  

uma opção, não podendo se escusar dessa responsabilidade, alegando falta de 

recursos. Há uma responsabilidade direta e intransferível dos entes federados na 

área da educação.  

 

O Brasil investe 5,55% do seu PIB em educação, índice este abaixo da média da 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico99). Porém, 

tem havido um aumento constante no percentual do PIB investido em educação, em 

especial entre 2000 e 2009100. As taxas de sucesso escolar têm aumentado na 

última década, entretanto 1 em cada 5 brasileiros entre 15 e 29 anos não estavam 

nem nas escolas e nem empregados em 2009. 

 

A constituição federal estabeleceu a repartição de competência de cada ente como 

já foi analisado. Assim, cabe à União o financiamento do ensino superior e de 

                                                           
98 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e tributário. São Paulo: Ed. Celso 
Bastos, 2002.p56. 
99 Países membros da OCDE: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, Irlanda, 
Itália, Luxemburgo, Noruega, Países baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça, Turquia, 
Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Canada, Japão, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, 
Republica Checa, Polônia, Coreia do Sul, Eslováquia, Chile, Eslovênia, Israel. 
100 INEP. Disponível em 
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/estatisticas_educacionais/ocde/education_
at_a_glance/eag2012_country_note_-_Brazil.pdf. Acessado em 10/03/2014. 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/estatisticas_educacionais/ocde/education_at_a_glance/eag2012_country_note_-_Brazil.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/estatisticas_educacionais/ocde/education_at_a_glance/eag2012_country_note_-_Brazil.pdf
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escolas técnicas federais, além da necessidade de exercer uma função supletiva e 

redistributiva por meio de transferência de recursos aos Estados-membros, ao 

Distrito Federal e aos Municípios. 

 

Já para os Estados-membros a Constituição estabeleceu que eles devem atuar 

prioritariamente no ensino fundamental e médio.  A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), é mais específica, atribui aos estados a prioridade de oferecer 

ensino médio e colaborar com os municípios para assegurar o ensino fundamental. 

 

E aos municípios coube a responsabilidade de cuidar do ensino fundamental e da 

educação infantil, em especial a eles dada a responsabilidade pela manutenção, em 

regime de colaboração, de programas voltados à educação pré-escolar e ao ensino 

fundamental. A lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) tem a mesma 

fundamentação e proíbe os municípios atuarem em outros níveis de ensino sem 

antes ter atendido plenamente as necessidades de sua área de competência.  

 

A educação é financiada por estrutura complexa, com a maior parte dos recursos 

provenientes de recursos fiscais, devido à vinculação dos impostos101, de acordo 

com o artigo 212 da CF: 

“A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, 
no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino”. 

 

A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, Distrito 

federal e aos Municípios, ou dos Estados aos respectivos Municípios, não é 

considerada, para efeito de cálculo, receita do governo a transferir.  Ademais, o 

ensino fundamental terá como fonte adicional de financiamento o salario educação, 

recolhido por empresas.  

 

                                                           
101 OLIVEIRA, Romualdo Portela de e  SANTANA, Wagner (Orgs). Educação e federalismo 

no Brasil: combater as desigualdades, garantir a diversidade. Brasília: UNESCO, 2010. P. 
173 
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A educação e a saúde são as únicas áreas sociais que recebem tratamento 

diferenciado da regra geral de vedação constitucional de vinculação de receita 

pública (art. 167, IV e art. 218,5° da CF)102.  

O financiamento da educação possui uma estrutura complexa de fontes de recursos 

e de normas jurídicas, o que causam uma série de dificuldade para aplicação 

prática, transparência e controle. Este sistema pode ser visualizado pelo quadro a 

seguir: 

 

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS 

ORÇAMENTÁRIOS(tesouro) ORÇAMENTÁRIOS(tesouro) ORÇAMENTÁRIOS(tesouro) 

-ordinários do Tesouro 
-vinculação da receita de 
impostos (18%) para MDE 
CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS 
-salário-educação/quota 
federal (1/3) 
-contribuição sobre o lucro 
liquido 
-contribuição para a 
seguridade social 
-Receitas brutas de 
prognósticos 
MISTO 
-Operações de Crédito 
-Renda líquida da loteria 
federal 
-Renda de órgãos 

-Vinculação da receita de 
impostos (25%) para MDE 
-Subvinculação do Fundeb 
TRANSFERENCIAS 
-Salário-educação/quota 
federal 
-Orçamentários da União 
-Aplicação/quota Federal e 
outras fontes do FNDE 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
-Salário-educação/quota 
estadual (2/3) 
OUTROS 
-Diretamente arrecadados 
-Operações de crédito 
-Diversos 
 

- Vinculação da receita de 
impostos (25%) para MDE 

TRANSFERENCIAS 
-Salário-educação/quota 
estadual 
- Salário-educação/quota 
municipal 
-Orçamentários do Estado 
-Orçamentário da União 
-Aplicação do salário-
educação/quota federal e 
outras fontes do FNDE 
OUTROS 
-Diretamente arrecadados 
-Operações de crédito 
-Diversos 

                                                           
102EMENTA: Referendo de medida cautelar em ação direta de 
inconstitucionalidade. vinculação de receitas tributárias a determinados setores da política 
educacional. cautelar referendada para suspender a vigência do § 1º do art. 309, do caput e 
§ 5º do art. 314 e da expressão "e garantirá um percentual mínimo de 10% (dez por cento) 
para a educação especial", contida na parte final do § 2º do art. 314, todos da constituição 
do estado do rio de janeiro. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no 
sentido de que são inconstitucionais as normas que estabelecem vinculação de parcelas 
das receitas tributárias a órgãos, fundos ou despesas, seja porque desrespeitam a vedação 
contida no art. 167, inc. IV, da Constituição da República, seja porque restringem a 
competência constitucional do Poder Executivo para a elaboração das propostas de leis 
orçamentárias. Precedentes. 2. As restrições impostas ao exercício das competências 
constitucionais conferidas ao Poder Executivo, entre elas a fixação de políticas públicas, 
Importam em contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes. 3. 
A via original do agravo regimental interposto por fax pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro não foi recebida no Supremo Tribunal Federal, conforme determinam a 
Lei n. 9.800/1999 e a Resolução n. 179/1999. Agravo regimental não conhecido. 4. Medida 
cautelar referendada para suspender a vigência do § 1º do art. 309, do caput e § 5º do art. 
314 e da expressão "e garantirá um percentual mínimo de 10% (dez por cento) para a 
educação especial", contida na parte final do § 2º do art. 314, todos da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro. (ADI 4102 MC-REF / RJ - RIO DE JANEIRO. Rel. Min. Cármen 
Lúcia. Publicado 23/09/2010. 
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autônomos 
-Aplicação do salário-
educação/quota federal e 
outras fontes do FNDE 
-Diretamente arrecadados 
Diversos 

QUADRO II- Estrutura de financiamento da educação por esfera de governo, 2010. 
 
 

A vinculação de 18% da União, e os 25% dos Estados, conforme o artigo 212 da 

Constituição, não inclui todos os tributos e sim apenas os impostos.  Essa 

percentagem é calculada após os repassem obrigatórios para os fundos de 

participação de Estados e Municípios e dos Estados para os Municípios serem 

feitos, para que não haja dupla contabilização. 

 

Esses recursos que foram transferidos são usados na manutenção e 

desenvolvimento do ensino, para outras atividades como merenda e uniforme são 

financiados pelo FBDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como 

recursos do salário educação e de outras fontes. O salário-educação, que é 

recolhido das empresas, sobre o cálculo de suas folhas de pagamento. Essa receita 

é dividida entre União, Estados e Municípios. A arrecadação é feita pelo Instituto 

Nacional do Seguro Nacional-INSS, que tem 1% do valor a título de administração e 

repassa ao FNDE, que fica com 10%  e divide o restante. A União, além do valor do 

FNDE fica com mais 1/3 do recurso. Os Estados e municípios ficam com os 2/3 na 

proporção da razão direta ao número de matrículas de cada ente, tendo por base o 

censo escolar do ano anterior. 

 

O FNDE possui ainda arrecadação de outras contribuições sociais como o PDDE- 

Programa Dinheiro Direto na Escola, PNAE- Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, Brasil Alfabetizado, PNATE- programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar. 

 

O censo da educação básica de 2012, realizada pelo INEP103, mostra aumento de 

matrículas realizadas nas redes municipais.  

 

 

                                                           
103 INEP. Quadro disponível em http: censo_escolar_2012_inep.pdf. Acesso em 10/03/2013. 
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O principal responsável por esta mudança no sistema educacional foi o FUNDEF- 

Fundo de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério- lei 9424/96104. Ao atrelar parcela dos recursos vinculados à educação à 

matrícula no ensino fundamental regular, este fundo induziu um processo de 

municipalização muito grande. O Fundef foi um dos primeiros mecanismos para 

racionalização da utilização dos recursos da Educação e ajudou à universalização 

do acesso à escola.  

 

Entretanto, o FUNDEF recebeu muitas críticas, primeiro porque só previa recursos 

para o Ensino Fundamental, excluindo as demais etapas como a creche, pré-escola 

e o ensino médio. O Fundo também gerou desigualdade, visto que estabelecido em 

âmbito estadual, a redistribuição é feita entre cada Estado e seus municípios. 

 

Conforme Rezende Pinto105: 

“Esta mudança desencadeada pelo FUNDEF no padrão de 
responsabilidades, contudo, no nosso entendimento, pouco 
contribuiu para aumentar a eficiência de gestão do sistema e menos 
ainda a qualidade do ensino. Em geral, não houve consulta à 
comunidade escolar e os critérios de decisão foram essencialmente 
monetários: de um lado, os estados querendo reduzir seus alunos, 

                                                           
104 Os Fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública 
e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração. São 
fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito 
Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos 
provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, 
vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.  
105 PINTO, José Marcelino de Rezende. A Política recente de fundos para o financiamento 
da educação e seus efeitos no pacto federativo. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a1228100.pdf. Acessado em 10/03/2014. 

Matrículas educação 
Básica

federal 1%

Estadual 37%

Municipal 46%

privada 16%

http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a1228100.pdf
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de outro os municípios querendo ampliar suas receitas. A 
preocupação com a qualidade do ensino esteve, em geral, ausente 
em boa parte dos convênios de municipalização. A maneira 
apressada como se deu o processo gerou um grande desperdício na 
alocação dos profissionais do magistério. Assim, em São Paulo, por 
exemplo, há um enorme contingente de professores efetivos da rede 
estadual que está ocioso, porque nas localidades onde trabalham 
esses profissionais as escolas foram municipalizadas e houve 
concurso para contratação de novos professores pela rede 
municipal”. 
 

O Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos profissionais da Educação Básica FUNDEB -Lei 11494/2007, constitui uma 

evolução ao FUNDEF e que vigorou de 1998 a 2006. A lógica do fundo se manteve 

em vários pontos melhorando sobremaneira, a valorização dos programas de 

Educação Básica.  

 

O FUNDEB financia as diferentes etapas da educação. Os municípios recebem 

recursos proporcionais ao número de alunos matriculados no Ensino Fundamental e 

Infantil e os Estados recebem os recursos proporcionais ao número de alunos 

matriculados no ensino Médio e Fundamental. Os recursos devem ser aplicados de 

acordo com a atuação prioritária definida no artigo 211 da Constituição Federal. 

 

Os recursos são destinados às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino 

na Educação básica, conforme o art. 21 da lei 11494/2007106: 

Art. 21.  Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de 

complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que 

lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção 

e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, 

conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996.” 

O FUNDEB, a título de complementação, possui uma parcela de recursos federais, 

sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcance o mínimo 

definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é 

redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. Cada ente federado é 

                                                           
106 BRASIL. PODER EXECUTIVO. LEI N. 11.494. Regulamenta o Fundo  de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11494.htm. Acessado em 20/10/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm


 93 

obrigado a depositar 20% dessa arrecadação em uma conta específica para o fundo. 

A União complementa quando esse repasse não atinge o valor mínimo estabelecido 

para cada aluno ao ano107. 

 

O valor recebido por cada município e estado vai depender, portanto, da 

arrecadação e do número de matrículas da rede. Ao final de cada ano, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que é responsável pela 

administração do FUNDEB, divulga as previsões de recursos para o próximo 

período.  

 

O Grande problema desses Fundos é que eles não criam padrões de qualidade para 

o ensino. Ademais, as desigualdades regionais e econômicas existentes no Brasil 

não são solucionadas pelos Fundos, devido as disparidades arrecadatórias de cada 

ente e as distorções na fixação do valor mínimo por aluno.  

 

Segundo dados do Censo da Educação em 2012 havia 7.261801 estudantes 

matriculados no ensino superior, incluindo cursos de pós-graduação e cursos 

sequenciais. Em dez anos o número de alunos que ingressam no ensino superior.  

teve um aumento de quase 91%. O número de instituições de ensino superior 

cresceu nos últimos anos consideravelmente tanto na rede pública como na privada. 

O número de Instituições de Educação Superior, públicas e privadas, segundo a 

região, em 2012, era de108:  

 Sul Sudeste Centro-oeste Norte Nordeste 

Rede pública 49 143 19 28 65 

Rede privada 360 1.030 217 126 379 

 

                                                           
107 Em 2013 o valor mínimo foi estabelecido em R$ 2.022,51, conforme Portaria 
Interministerial MEC/MF n°16, de 17/12/2013.  
108 CENSO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. Disponível em 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/encontro_nacional/2013/pale
stra_resultados_do_censo_da_educacao_superior_2012.pdf. Acessado em 20/05/2014. 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/encontro_nacional/2013/palestra_resultados_do_censo_da_educacao_superior_2012.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/encontro_nacional/2013/palestra_resultados_do_censo_da_educacao_superior_2012.pdf
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A rede pública teve aumento devido aos IFES- Institutos Federais de ensino superior 

e principalmente pelos IES-Instituto de educação superior estaduais. 

O número de vagas também teve uma elevação, principalmente na rede privada. 

Entretanto somente o aumento de vagas não assegura a democratização do ensino 

supeior. E devido a este crescimento houve a adoção de diversas políticas públicas 

que facilitam o custeio no ensino privado, possibilitando o acesso de pessoas de 

baixa renda ao ensino superior.  

Em 1999 foi criado o FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior-destinado a estudante com carência econômica.  

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) foi criado em 2004, pela Lei nº 

11.096/2005109, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e 

parciais de até 50% a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais 

de formação específica, em instituições privadas de educação superior e a 

estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. As instituições que aderem ao 

programa recebem isenção de tributos. Assim, a isenção fiscal é um mecanismo 

relevante para o financiamento de  política pública, inclusive para a  educação 

superior privada. 

A política de incentivo fiscal não é novidade no nosso ordenamento jurídico. Já nos 

anos 60, no governo militar, já utilizada esta política. A lei n. 5.172 de 1966 que 

instituiu o Código Tributário Nacional estabelecia a não incidência de impostos sobre 

a renda, patrimônio e os serviços dos estabelecimentos de ensino de qualquer 

natureza. Com este instrumento houve um crescimento dos estabelecimentos de 

ensino, apesar de haver requisitos para a aquisição deste benefício. 

A constituição 1988 em seu artigo 150, inciso VI estabelece a vedação da União, 

Estados e Municípios de instituir impostos sobre o patrimônio, renda  ou serviços 

das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 

os requisitos da lei (artigo 55 da lei 8212/91, artigo 9° e 14 do CTN) Sendo essa 

                                                           
109 BRASIL. PODER EXECUTIVO. Lei. 11.096 de 12 janeiro de 2005. Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de 
assistência social no ensino superior; altera a Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá 
outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/lei/L11096.htm. Acessado em 15/05/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm
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imunidade relacionada com as finalidades essenciais das entidades. Instituições de 

educação e de assistência social sem fins lucrativos são entidades privadas criadas 

com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas áreas, 

concedendo a Constituição imunidade de alguns tributos, impostos e contribuições. 

Inclusive gozam de imunidade do artigo 195,§7° da CF. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996110 as instituições 

passaram a ser classificadas em privadas lucrativas e sem fins lucrativos, fazendo 

com que parte dos estabelecimentos privados de ensino superior perdesse a 

condição de beneficiário direito de recursos públicos e de indiretamente da isenção 

fiscal.  

Mas mesmo assim o número de vagas nas universidades privadas continuou 

crescendo. E com o PROUNI as instituições privadas viram uma forma de preencher 

suas vagas, pela concessão de bolsas para os estudantes e pela isenção fiscal 

(isenção do imposto de renda e de algumas contribuições sociais-CSLL, COFINS, 

PIS) recebida para a instituição dependendo se é instituição com ou sem fins 

lucrativos ou entidade filantrópica.  

As entidades com fins lucrativos são isentas de quase todos os tributos federais, já 

as instituições sem fins lucrativos são isentas do COFINS e PIS e as entidades 

filantrópicas não recolhem o PIS. Importante destacar que o PROUNI, 

contrariamente à previsão do art. 55 da lei previdenciária e art. 207 do Regulamento 

da Previdência Social, da isenção de contribuições não somente às instituições de 

educação sem finalidade lucrativa, mas também às instituições com finalidade 

lucrativa.  

                                                           
110 BRASIL. PODER EXECUTIVO. Lei 9394/96: Art. 20. As instituições privadas de ensino 
se enquadrarão nas seguintes categorias:       I - particulares em sentido estrito, assim 
entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas 
de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo; II - 
comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que 
incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; III - confessionais, 
assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 
pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao 
disposto no inciso anterior; IV - filantrópicas, na forma da lei. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acessado em 26/05/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Assim, o PROUNI veio de um discurso de justiça social, tendo com objetivo 

incentivar alunos carentes, sendo por meio da renda familiar per capita o critério 

para concessão de bolsas, não há outro modo de concretizar o valor constitucional 

da igualdade senão pelo decidido combate aos  fatores reais de desigualdade. O 

desvalor da desigualdade a proceder e justificar a imposição do valor da 

igualdade111. A Constituição estabelece como competência material comuns à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “combater as causas da pobreza e 

os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores 

desfavorecidos”.  

 

No segundo semestre de 2013 a oferta de bolsa pelo programa foi em algumas 

capitais112: 

                                                           
111 EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 213/2004, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.096/2005. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA 
TODOS – PROUNI. AÇÕES AFIRMATIVAS DO ESTADO. CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. (...) 3. A educação, notadamente a escolar ou formal, é 
direito social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e uma de suas 
políticas públicas de primeiríssima prioridade. 4. A Lei nº 11.096/2005 não laborou no campo 
material reservado à lei complementar. Tratou, tão-somente, de erigir um critério objetivo de 
contabilidade compensatória da aplicação financeira em gratuidade por parte das 
instituições educacionais. Critério que, se atendido, possibilita o gozo integral da isenção 
quanto aos impostos e contribuições mencionados no art. 8º do texto impugnado. 5. Não há 
outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade senão pelo decidido combate 
aos fatores reais de desigualdade. O desvalor da desigualdade a proceder e justificar a 
imposição do valor da igualdade. (...)6. O típico da lei é fazer distinções. Diferenciações. 
Desigualações. E fazer desigualações para contrabater renitentes desigualações. A lei 
existe para, diante dessa ou daquela desigualação que se revele densamente perturbadora 
da harmonia ou do equilíbrio social, impor uma outra desigualação compensatória. A lei 
como instrumento de reequilíbrio social. 7. Toda a axiologia constitucional é tutelar de 
segmentos sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente sacrificados e 
até perseguidos, como, verbi gratia, o segmento dos negros e dos índios. Não por 
coincidência os que mais se alocam nos patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide 
social. A desigualação em favor dos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas 
públicas e os egressos de escolas privadas que hajam sido contemplados com bolsa 
integral não ofende a Constituição pátria, porquanto se trata de um descrímen que 
acompanha a toada da compensação de uma anterior e factual inferioridade (“ciclos 
cumulativos de desvantagens competitivas”). (...)8. O PROUNI é um programa de ações 
afirmativas, que se operacionaliza mediante concessão de bolsas a alunos de baixa renda e 
diminuto grau de patrimonilização. Mas um programa concebido para operar por ato de 
adesão ou participação absolutamente voluntária, incompatível, portanto, com qualquer ideia 
de vinculação forçada. Inexistência de violação aos princípios constitucionais da autonomia 
universitária (art. 207) e da livre iniciativa (art. 170). (...). ADI’s 3.314 e 3.330 julgadas 
improcedentes. (ADI 3330/DF. Rel. Min. Ayres Britto. DJe 21/03/2013). 
112 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PROUNI. Disponível em 
http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Quadros_informativos/quadro_bolsas_ofe
rtadas_por_municipio_2_semestre_2013.pdf. Acessado em 25/05/2014. 

http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Quadros_informativos/quadro_bolsas_ofertadas_por_municipio_2_semestre_2013.pdf
http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Quadros_informativos/quadro_bolsas_ofertadas_por_municipio_2_semestre_2013.pdf
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Capital n.° Bolsa Integral n.° Bolsa Parcial 

Fortaleza 1.085 766 

Porto Alegre 1.019 69 

Rio de Janeiro 1.992 432 

Salvador 858 827 

São Paulo 4.564 5476 

 

Para estudantes que possuam renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um 

salário mínimo e meio, a bolsa é integral. Enquanto que, a Bolsa será parcial de 50% 

para estudantes que possuam renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até três 

salários mínimos.  O cálculo da renda familiar baseia-se na soma da renda bruta 

mensal dos componentes do grupo familiar113 e dividindo-se pelo número de 

pessoas que formam este grupo. Se o resultado for de até um salário mínimo e 

meio, o estudante poderá concorrer a uma bolsa integral. Se o resultado for maior 

que um salário mínimo e meio e menor ou igual a três salários mínimos, o estudante 

poderá concorrer a uma bolsa parcial de 50%.  

Outras situações que não há requisitos de renda e classificam o estudante para uma 

bolsa do PROUNI são: ser pessoa com deficiência; ser professor da rede pública de 

ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro 

de pessoal permanente da instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente 

nos cursos de licenciatura. A formação de professores de ensono básico da rede 

público também um dos objetivos do programa, com a intenção na melhoria da 

qualidade do magistério. 

 

O processo seletivo do PROUNI é gratuito, bianual e composto por duas fases: 

processo regular e processo de ocupação das bolsas remanescentes. No processo 

regular pode se inscrever o candidato que tenha participado da edição do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) do ano imediatamente anterior e que tenha 

obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas das provas do Exame e nota 

                                                           
113 Entende-se como grupo familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, 
eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham 
suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo 
domicílio.  
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acima de zero na redação. Na situação em que ainda sobrem bolsas remanescentes 

poderá se inscrever o candidato que tenha efetuado inscrição, em todas as suas 

opções, em cursos com registro de não formação de turma no processo seletivo ou 

tenha participado do Enem, a partir da edição de 2010, e que tenha obtido, em uma 

mesma edição do referido exame, média das notas nas provas igual ou superior a 

450 pontos e nota superior à zero na redação. 

 

Em situações em que o estudante tenha direito a apenas uma bolsa parcial de 50% 

do PROUNI, este poderá recorrer ao o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 

para custear os outros 50% da mensalidade, sem a necessidade de apresentação 

de fiador na contratação do financiamento. 

 

Este projeto destina-se aos estudantes brasileiros que não possuam diploma de 

curso superior e que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede 

pública ou apesar de ter cursado o ensino médio completo em escola da rede 

privada, tinha a condição de bolsista integral da própria escola privada.  

 

O estudante matriculado em curso de licenciatura ou bolsista parcial do PROUNI 

que solicitar o financiamento para o mesmo curso no qual é beneficiário da bolsa 

poderá financiar até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados do 

estudante pela FIES. 

O calculo do percentual de comprometimento renda é realizado dividindo por seis o 

valor da semestralidade com desconto, obtendo assim o valor da mensalidade com 

desconto. Dividindo o valor da mensalidade com desconto pela renda familiar 

mensal bruta per capita e multiplicando esse resultado por 100 (cem), obtemos o 

percentual de comprometimento.  

 

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são os atuais Agentes Financeiros 

do Programa e os juros são de 3,4% ao ano. 

 

 A fiança deste empréstimo poderá ser efetivado através de fiança convencional ou 

solidaria prestada por fiadores cuja renda seja igual ao dobro do valor da 

mensalidade paga pelo estudante. Para os beneficiários de bolsa parcial do 
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PROUNI, o fiador deverá possuir renda mensal bruta conjunta pelo menos igual à 

parcela mensal da semestralidade.   

 

Quando a forma de pagamento este poderá ser efetuada após um período de 

carência de 18 meses, em que não terá que pagar o FIES.  Após o período de 

carência começa a fase da amortização da dívida. Todo o saldo que o estudante 

devia é aplicado numa fórmula chamada Tabela Price, que calcula os juros e 

determina um valor fixo para as parcelas de pagamento. 

 

O pagamento desta dívida poderá ser quitada com trabalho na rede púbica. Para 

cada mês trabalhado será abatido o valor correspondente a 1% do total do 

financiamento. Este beneficio esta disponível para estudantes do curso de 

licenciatura, pedagogia ou normal superior, em efetivo exercício na rede pública de 

educação básica e estudantes graduados em medicina, integrantes equipe de saúde 

da família114.  

                                                           
114 Os critérios para este beneficio são: I-Licenciatura: a-)  Professor da rede publica de 

educação básica, em efetivo em efetivo exercício, com carga horária de, no mínimo, 20 
horas semanais, que cursou ou que esteja cursando licenciatura, pedagogia ou normal 
superior e tenha a situação de seu respectivo financiamento na condição de ativo e 
adimplente. Os meses trabalhados para fins da concessão do abatimento são todos aqueles 
em efetivo exercício a partir de janeiro de 2010; b-) A desobrigação do pagamento das 
prestações será mantida enquanto o professor fizer jus ao abatimento. Nesse período serão 
informados e validados os meses efetivamente trabalhados; c-) Durante o período em que o 
professor fizer jus ao benefício, fica desobrigado do pagamento das prestações do 
financiamento. d-) Se o valor total do abatimento não for suficiente para liquidar o saldo 
devedor consolidado, deverá retomar o pagamento das prestações do financiamento até a 
liquidação total do saldo devedor consolidado não liquidado com o valor do abatimento; e-) 
Secretarias de Educação dos Municípios, Estados e do Distrito Federal deverão confirmar 
as informações prestadas pelo professor referentes ao efetivo exercício na rede pública de 
educação básica. As informações deverão ser atualizadas pelo financiado e validadas pela 
respectiva Secretaria de Educação a cada ano para a operacionalização do abatimento. II-
Medicina: a-) Estudante graduado em Medicina integrante de equipe da Saúde da Família 
oficialmente cadastrada, que atue em um dentre os 2.219 municípios selecionados como 
prioritários pelo Ministério da Saúde, conforme definidos pela Portaria Conjunta MEC — 
Ministério da Saúde nº 2, de 25 de agosto de 2011. b-) Pela regra, a solicitação do 
abatimento deve ocorrer a partir de um (um) ano de trabalho ininterrupto como médico 
integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada; c-) desobrigação do 
pagamento das prestações será mantida enquanto o médico fizer jus ao abatimento. Nesse 
período, serão informados e validados os meses efetivamente trabalhados. d-) o valor total 
do abatimento não for suficiente para liquidar o saldo devedor consolidado, deverá retomar o 
pagamento das prestações do financiamento até a liquidação total do saldo devedor 
consolidado não liquidado com o valor do abatimento. e-) Especialidades médicas previstas: 
anestesiologia, cancerologia, cancerologia cirúrgica, cancerologia clínica, cancerologia 
pediátrica, cirurgia geral, clínica médica, geriatria, ginecologia e obstetrícia, medicina de 
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Entretanto, devido a taxa de juros do empréstimo e a renda de uma pessoa recém-

formada, juntamente  com os requisitos de fiador e o financiamento de 50% do valor 

da mensalidade, faz com que grande parte da população de baixa renda não se 

beneficie desse programa. 

 

A intensificação das interligações entre as universidades e as empresas, a partir dos 

anos 1980, refletiu na criação de diversos novos mecanismos institucionais de 

transmissão de tecnologia e de conhecimento. Para aprimorar esta ligação foi 

lançado o  Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), criado pela lei 12513/2011115, tem o objetivo de ampliar a oferta de 

cursos de educação profissional e tecnológica.  Desenvolve sobre três formas, a 

primeira é na oferta de ensino técnico para estudantes do Ensino Médio, a segunda 

é na oferta de qualificação profissional para jovens e adultos que buscam a 

oportunidade de melhorar sua formação, e a terceira é na oferta de cursos de 

capacitação para o público do programa Brasil Sem Miséria. 

 

São oferecidos cursos gratuitos nas escolas públicas federais, estaduais e 

municipais, nas unidades de ensino do SENAI, do SENAC, do SENAR e do SENAT, 

em instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de 

nível  médio.    São três tipos de curso: Técnico para quem concluiu o ensino médio, 

com duração mínima de um ano; Técnico para quem está matriculado no ensino 

médio, com duração mínima de um ano; formação Inicial e Continuada ou 

qualificação profissional, para trabalhadores, estudantes de ensino médio e 

beneficiários de programas federais de transferência de renda, com duração mínima 

de dois meses. Ainda há financiamento pelo FIES para cursos técnicos e cursos de 

                                                                                                                                                                                     
família e comunidade, medicina intensiva, medicina preventiva e social, neurocirurgia, 
neurologia, ortopedia e traumatologia, patologia, pediatria, psiquiatria e radioterapia. As 
áreas de atuação prioritárias são cirurgia do trauma, medicina de urgência, neonatologia e 
psiquiatria da infância e da adolescência. Disponível em 
http://sisfiesportal.mec.gov.br/faq.html. Acessado em 10/05/2014. 
115 BRASIL. PODER EXECUTIVO. Lei 12.513 de 1011. Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Disponível em  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm. Acessado em 
26/05/2014. 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/faq.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm


 101 

formação continuada ou de qualificação profissional para estudantes e trabalhadores 

em escolas técnicas privadas e nos serviços nacionais de aprendizagem. 

 

Outro importante ponto importante para a educação são as pesquisas científicas 

realizadas que podem ser financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI). O CNPq tem como principais atribuições fomentar a pesquisa 

científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros.  

 

O público alvo é jovem de ensino médio e superior, em nível de pós-graduação, 

interessados em atuar na pesquisa cientificam, e especialistas para atuarem em 

Pesquisa e Desenvolvimento nas empresas e centros tecnológicos.  O CNPq 

concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo da pesquisa 

científica e tecnológica, em universidades, institutos de pesquisa, centros 

tecnológicos e de formação profissional, tanto no Brasil como no exterior. 

 

Além de promover a formação de recursos humanos em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento nacional, o CNPq aporta recursos financeiros para a 

implementação de projetos, programas e redes de Pesquisa e Desenvolvimento , 

diretamente ou em parceria com os Estados da Federação. 

 

O CNPq investe, ainda, em ações de divulgação científica e tecnológica com apoio 

financeiro à editoração e publicação de periódicos, à promoção de eventos 

científicos e à participação de estudantes e pesquisadores nos principais congressos 

e eventos nacionais e internacionais na área de ciência e tecnologia116. 

                                                           
116  BRASIL. PODER EXECUTIVO .Lei. 1310/51 – Conselho Nacional de Pesquisas. Art. 3º 
Compete precìpuamente ao Conselho: a) promover investigações cientificas e tecnológicas 
por iniciativa própria, ou em colaboração com outras instituições do pais ou do exterior; b) 
estimular a realização de pesquisas cientificas ou tecnológicas em outras instituições oficiais 
ou particulares, concedendo-lhes os recursos necessários, sob a forma de auxílios 
especiais, para aquisição de material, contrato e remuneração de pessoal e para quaisquer 
outras providências condizentes com os objetivos visados; c) auxiliar a formação e o 
aperfeiçoamento de pesquisadores e técnicos, organizando ou cooperando na organização 
de cursos especializados, sob a orientação de professores nacionais ou estrangeiros, 
concedendo bolsas de estudo ou de pesquisa e promovendo estágios em instituições 
técnico-cientificas e em estabelecimentos industriais no país ou no exterior; d) cooperar com 
as universidades e os institutos de ensino superior no desenvolvimento da pesquisa 
científica e na formação de pesquisadores; e) entrar em entendimento com as instituições, 
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O CNPq possui programas que têm o objetivo de apoiar o estudante como o 

Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas que utiliza 

um conjunto de modalidades de bolsas de fomento tecnológico, especialmente 

criado para agregar pessoal altamente qualificado em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento nas empresas, além de formar e capacitar recursos humanos que 

atuem em projetos de pesquisa aplicada ou de desenvolvimento tecnológico. Podem 

participar Micro, pequenas, médias e grandes empresas privadas com sede e 

administração no Brasil (grandes empresas estando sujeitas a limitação de 20% dos 

recursos disponíveis). 

 

O CNPQ, por meio da Coordenação Geral de Cooperação Internacional, apoia a 

formação de recursos humanos no exterior e no Brasil mediante a concessão de 

bolsas de estudos nas modalidades de especialização, doutorado, doutorado-

sanduíche e pós-doutorado, obedecendo a critérios conjuntamente estabelecidos 

entre o CNPq e as agências convenentes estrangeiras.  

 

A concessão de bolsas no exterior para brasileiros pela cooperação internacional 

atualmente se aplica exclusivamente aos convênios DAAD (Alemanha), CESMAT 

(França), IAS (França) e o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de 

Salamanca (Espanha). Para estrangeiros as oportunidades oferecidas pela CGCIN 

para estrangeiros são pelo PEC-PG (Mestrado e Doutorado) e Convênio com a 

TWAS (Doutorado e Pós-Doutorado). Este programa conta também com a 

participação direta com outras agências de cooperação internacional em projetos e 

programas de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico e formação de 

recursos humanos; participação em Comissões Mistas; acompanhamento de 

delegações estrangeiras; Missões exploratórias; e Assessoramento à Presidência do 

CNPq e ao MCTI em questões relativas à cooperação internacional. 

                                                                                                                                                                                     
que desenvolvem pesquisas, a fim de articular-lhes as atividades para melhor 
aproveitamento de esforços e recursos; f) manter-se em relação com instituições nacionais e 
estrangeiras para intercâmbio de documentação técnico-científica e participação nas 
reuniões e congressos, promovidos no país e no exterior, para estudo de temas de interesse 
comum; g) emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos pertinentes às suas 
atividades e que sejam solicitados por órgão oficial; h) sugerir aos poderes competentes 
quaisquer providências, que considere necessárias à realização de seus objetivos. 
 

http://www.daad.de/en/index.html
http://www.cesmat.asso.fr/
http://www.inst-aero-spatial.org/
http://www.usal.es/webusal/
http://www.usal.es/webusal/
http://twas.ictp.it/
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Com os financiamentos realizados pelo CNPq para a pós-graduação apoiando os 

projetos de pesquisa houve um grande avanço dos nas pesquisas realizadas, 

conforme dados do CNPq, de 2010, havia 27.523 grupos de pesquisas em todo o 

Brasil, distribuídos da seguinte forma117: 

Região Grupos % 

Suldeste 12.877 46,8 

Sul 6.204 22,5 

Centro-Oeste 1.965 7,1 

Norte 1.433 5,2 

Nordeste 5.044 18,3 

Fonte: CNPq 

Outra Instituição é a Capes, que originou-se na formação de uma comissão, para 

promover a Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal do nível Superior presidida 

pelo Ministro da Educação Simões Filho, e foi criada pelo Decreto n. 29.741 de 

1951, com objetivo principal da garantir a existência de pessoal especializado em 

quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que buscam ao desenvolvimento econômico e  

social. Houve a reformulação pela da CAPES através do Decreto nº 66.662 de 05 de 

junho de 1970, ratificada o Decreto nº 74.299 de 18 de julho de 1974.  

Mas foi em 2007, com a Lei 11.502118, que veio a Nova CAPES, que além de 

coordenar o alto padrão do sistema Nacional de pós-graduação brasileiro também 

começa a fomentar a formação inicial e continuada de professores para a educação 

básica. 

A Capes é reconhecida como órgão responsável pela elaboração do Plano Nacional 

de Pós-Graduação Stricto Sensu. É também reconhecida como Agência Executiva 

do Ministério da Educação e Cultura junto ao sistema nacional de Ciência e 

                                                           
117 CNPQ. Distribuição de pesquisa por região geográfica –pesquisa de 2010. Disponível em 
http://lattes.cnpq.br/web/dgp/por-regiao2. Acessado em 26/05/2014. 
118 BRASIL. PODER EXECUTIVO .Lei 11502 de 2007. Modifica as competências e a 
estrutura organizacional da fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Lei/L11502.htm. Acessado em 26/05/2014. 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp/por-regiao2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11502.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11502.htm
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Tecnologia, cabendo-lhe elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades 

relativas ao ensino superior.  

A CAPES vem atuando no seio da Pós-Graduação Stricto Sensu de modo a 

contribuir para a expansão da mesma, exercendo atividades que contribuem para 

conquistar e manter a excelência dos programas Pós-Graduados, qualificando 

docentes e pesquisadores para a sociedade brasileira 

 

Assim, o CAPES e o CNPq  são instituições de grande importância para a educação 

ao garantirem a qualidade dos programas de Pós-Graduação  e proporcionarem a 

disponibilização de recursos financeiros, que concedem bolsas  aos estudantes 

destes programas que se dedicam a produção científica, contribuindo para a 

qualidade dos programas e para construção e difusão do conhecimento científico.  

 

Já o Programa “Ciência sem Fronteiras” busca promover a consolidação, expansão 

e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade 

brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto 

de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do 

Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento 

– CNPq e Capes – e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do 

MEC. 

 

O projeto prevê promover intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-

graduação façam estágio no exterior com a finalidade de manter contato com 

sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. Além disso, 

busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer 

parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no 

Programa, bem como criar oportunidade para que pesquisadores de empresas 

recebam treinamento especializado no exterior. 

 

No Estado de São Paulo existe a FAPESP- Fundação de amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo, formalmente criada em 1960 pela lei Orgânica 5.918, e 
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recebeu tratamento constitucional estadual já na Constituição de 1947. A 

Constituição de 1989 estabeleceu em seu  artigo 271119: 

 

“O Estado destinará o mínimo de um por cento de sua receita 
tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo, como renda de sua privativa administração, para aplicação 
em desenvolvimento científico e tecnológico. 
Parágrafo único - A dotação fixada no "caput", excluída a parcela de 
transferência aos Municípios, de acordo com o art. 158, IV, da 
Constituição Federal, será transferida mensalmente, devendo o 
percentual ser calculado sobre a arrecadação do mês de referência e 
ser pago no mês subsequente”. 

 

A FAPESP apoia a pesquisa científica e tecnológica por meio de Bolsas e Auxílios a 

Pesquisa que contemplam todas as áreas do conhecimento: Ciências Biológicas, 

Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Agrárias, 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciência Humanas, Linguística, Letras e Artes. 

 

As Bolsas se destinam a estudantes de graduação e pós-graduação; e os Auxílios a 

pesquisadores com titulação mínima de doutor, vinculados a instituições de ensino 

superior e de pesquisa paulistas. As Bolsas e Auxílios são concedidos por meio de 

três linhas de financiamento: Linha Regular, Programas Especiais e Programas de 

Pesquisa para Inovação Tecnológica. 

 

A Linha Regular atende a demanda espontânea, isto é, as propostas de projetos 

apresentadas por iniciativa dos estudantes de graduação e pós-graduação e de 

pesquisadores-doutores.  Os Programas Especiais têm o objetivo de induzir o 

desenvolvimento de pesquisas que promovam o avanço da fronteira do 

conhecimento e respondam às demandas do Sistema de Ciência e Tecnologia do 

Estado de São Paulo e do país.  

 

Os Programas de Pesquisa para Inovação Tecnológica também têm caráter indutor: 

apoiam pesquisas com potencial de desenvolvimento de novas tecnologias e de 

aplicação prática nas diversas áreas do conhecimento, afinadas com a política de 

Ciência e Tecnologia do governo estadua 

                                                           
119 SÃO PAULO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADO.  CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 

Disponível em http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/documentacao/cesp_completa.htm. 
Acessado em 24/05/2014. 

http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/documentacao/cesp_completa.htm
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CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo analisa a importância do direito à educação e a influência que o 

federalismo e a forma de repartição de  competência têm sobre o sistema 

educacional brasileiro. 

 

No Brasil, a ideia de educação como valorização da pessoa e como forma de 

garantia dos direitos de igualdade e liberdade, só veio com a constituição de 1988, 

sendo garantida de forma universal.   

 

Nós somos um país democrático e a educação é um problema básico da 

democracia. É por meio da educação que as pessoas são incluídas de forma digna 

na sociedade, passando a serem agentes da transformação social.  

 

Atribuiu-se à educação um papel fundamental para a construção de uma sociedade, 

conforme os objetivos da nossa República (art.3°, I, da Constituição de 1988: 

“construir uma sociedade livre, justa e solidária”), e à preparação para os demais 

direitos civis e principalmente para o desenvolvimento da pessoa.  

 

Um tratamento benevolente foi dado ao direito à educação pela Constituição de 

1988, reconhecendo a sua importância.  O nosso sistema de ensino é influenciado 

pela nossa forma de Estado: o Federalismo, que é atípico ao incluir os Municípios. O 

federalismo possui como princípio norteador a repartição de competência; é ela que 

dá o equilíbrio no pacto federativo.  

 

No que diz respeito ao dever do Estado, a Constituição discrimina encargos e 

competências necessários aos sistemas de ensino da União, dos Estados-membros 

e dos Município e os respectivos percentuais da receita de impostos para aplicação  

na manutenção  e desenvolvimento do ensino.  
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A Constituição prevê que os Municípios atuarão de forma prioritária no ensino 

fundamental e na educação infantil, fases essenciais do ensino. Os Estados e o 

Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, cabendo a 

União organizar o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiar as 

instituições de ensino públicas federais e exercer a função redistributiva e supletiva, 

de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 

qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios. 

 

A educação por ser obrigação do Poder Público como um todo, deve ter uma 

atuação de todos os entes de forma integrada. A política pública de um Estado 

federado depende de ações dos diversos entes. 

 

Porém, a  União atua atualmente de modo tendencialmente centralizador, em razão 

de  sua posição no sistema constitucional de competência e de renda. Em relação à 

educação cabe à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação, de forma 

que essa normatização vincula todo o sistema de ensino nacional.  

 

Apesar da União ter um campo de atuação material e legislativo grande em relação 

ao direito à educação, há possibilidade dos demais entes suplementarem essas 

normas. Entretanto, devido a inércia dos Estados e dos municípios de legislarem 

sobre questões específicas, fica para a União quase a competência total sobre a 

matéria.  

 

Ademais, no federalismo não há hierarquia entre os entes, cada ente é autônomo. A 

autonomia dos entes federados depende de recursos públicos. O financiamento do 

direito à educação possui uma estrutura complexa de fontes de recursos e de 

normas jurídicas. A Constituição de 1988 estabelece a fixação de recursos para a 

manutenção do direito educacional, havendo uma divisão entre a União, Estados e 

municípios. Parte da arrecadação da União é transferida para Estados e Municípios 

e parte da arrecadação dos Estados é transferida aos Municípios. 
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A inclusão dos municípios como entes federados, autônomos, ainda não foi 

recepcionada por muitas das municipalidades, uma vez que muitas têm uma forte 

dependência em relação aos outros entes. Isso pode fazer com que os municípios 

tenham a autonomia reduzida e sem a ajuda financeira de outros entes podem ficar 

sem meios de desenvolver as políticas públicas de forma efetiva.  

 

Assim, o que se percebe pelo estudo da história do Brasil e suas constituições é que 

há uma disfunção entre o previsto nos textos e a realidade social. Há uma crescente 

incorporação de direitos sociais, impostos pelas Constituições, mas não há a efetiva 

implementação desses direitos,  principalmente quando se levam em conta as 

diferenças regionais apresentadas pelo nosso país. Muito já foi feito para melhorar e 

efetivar o direito à educação, mas ainda há muito que se estudar para se chegar a 

uma educação de qualidade de forma universal. 
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