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Introdução 

  

A finalidade desse grupo de iniciação científica consiste, primeiramente, em analisar o 

tema basilar da efetividade dos direitos sociais, com base no artigo 6°, da Constituição Federal. 

Dessa forma, os direitos sociais, embora possuam alcance universal, tornam-se necessário a 

intervenção do Estado por meio de políticas públicas, a fim de garantir de forma positiva os 

direitos de seus titulares. Nesse quadro, de importância fundamental a compreensão dessa 

titularidade: os titulares dos direitos sociais são os indivíduos que não conseguem, por seus 

próprios recursos, obter, no mercado, as prestações relativas ao exercício de forma satisfatória 

dos direitos sociais, apesar de declarados na Carta Magna. Quando se observa uma lesão ou 

uma tentativa de lesão a esses direitos, esses indivíduos têm o direito à tutela judicial, mas 

sabemos que essa via mais das vezes tarde e falha. Ou seja, acreditamos que a instância do 

Poder Executivo (por meio de políticas públicas) é mais eficiente do que a instância Poder 

Judiciário, quando se trata do acesso à saúde, educação, moradia, lazer, assistência social, a 

exemplo. 

Acrescentando a titularidade dos direitos sociais, compreendemos, ao longo do estudo 

e da pesquisa, que a efetividade desses direitos constitucionais depende da junção entre a 

eficácia jurídica e a eficácia social. Em virtude dessa concepção, a eficácia jurídica, vale dizer 

a aptidão da norma para a incidência no caso concreto, combina-se com a eficácia social, 

maneira de adesão dos próprios destinatários à lei e os agentes estatais. Entenda-se por 

destinatários tanto os agentes públicos (dos poderes executivo, judiciário e legislativo) quanto 

os privados. Logo, os titulares do direito à educação, à saúde, à moradia, ao lazer, à previdência 

social, à segurança, à alimentação, ao trabalho, à maternidade e à assistência aos desamparados, 

conforme artigo 6°, da Constituição Federal, desprovidos de suficientes recursos financeiros, 

para adquirir tais serviços, devem tê-los provido pelo Estado. É a dignidade da pessoa humana, 

eixo de nossa Constituição, combinada com princípio da solidariedade que assim exigem. O 

poder estatal em suas diversas dimensões – Legislativo, Executivo e Judiciário – e em sua 

estrutura federativa é o formulador de políticas públicas para atendimento a esses cidadãos. 

  

Objetivo Específico 

            

            Em particular, o direito à educação é foco principal de minha pesquisa. Por esse motivo, 

o estudo da Constituição Federal torna-se essencial ao desenvolvimento do tema. Nesse plano 

constitucional, nos termos dos artigos 205 a 214, é que se deve entender o conteúdo dos direitos 

à educação estabelecidos pelo Poder Constituinte Originário, com diversas garantias ao 

exercício desse direito. Importante registrar as mudanças operadas pelas emendas 
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constitucionais sobre a estrutura do sistema educacional brasileiro, com reflexo na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI Nº 9.394/1996) e, principalmente, em seu artigo 

214, o Plano Nacional da Educação. Conforme o artigo 214, da Constituição Federal, o PNE 

consiste em uma legislação que regulamentará as diretrizes, metas, objetivos e estratégias para 

União, Estados e Municípios com vistas a estabelecer parâmetros para melhoria da estrutura 

educacional brasileira. 

Dessa forma, o estudo histórico do PNE, com início com a Constituição de 1988 até os 

dias de hoje, é relevante para compreensão do atual quadro da educação brasileira. Por exemplo, 

a proposta da sociedade civil (em 1997) para um Plano Nacional de Educação, deve ser levada 

em conta para que entendamos a permeabilidade entre Estado e sociedade na construção de um 

projeto educacional para o país. Assim, à medida que comparamos o atual PNE (Lei 

13.005/2014) com o antigo plano (Lei 10.172/2001), lançamos luzes sobre os avanços neste 

campo, nestes dez anos que separam um do outro. Levaremos essa comparação a efeito com 

ajuda dos dados objetivos do Observatório do PNE. Com seu anexo na legislação, o novo PNE 

ratificou 20 metas, para os próximos dez anos, que o Poder Executivo (União, Estados e 

Municípios) deve cumprir para atingir níveis estabelecidos para o desenvolvimento desse 

direito social. Dessa maneira, o estudo dessas metas, principalmente relacionadas com o ensino 

fundamental é o recorte definido para essa pesquisa. Com esse parâmetro, analisaremos a 

participação dos três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – para concretização dessas 

metas específicas do ensino fundamental brasileiro e as penalidades previstas no caso de não-

cumprimento pelos agentes competentes. 

 

Direito à Educação no plano constitucional 

  

            É notória a importância do direito à Educação, como direito social, para formação da 

cidadania, democracia brasileira e de patamar mínimo de dignidade das pessoas. Com essa 

evidência, basta analisar o artigo 205, da Carta Magna que comanda ser educação como direito 

de todos e dever do Estado, inerentes à cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. 

Dessa forma, um sistema educacional de qualidade está estritamente relacionado com maior 

atuação política. Segundo Gilmar Ferreira Mendes: 

  

“ Nesse ponto, é interessante ressaltar o papel desempenhado por uma educação de qualidade 

na completa eficácia dos direitos políticos dos cidadãos, principalmente no que se refere aos 

instrumentos de participação direta, como o referendo e o plebiscito. Isto porque as falhas na formação 

intelectual da população inibem sua participação no processo político e impedem o aprofundamento da 

democracia”. ¹ 

  

 Apontado a fundamentalidade desse direito, pelo menos do ponto de vista teórico, a 

análise da Constituição Federal torna-se essencial para o prosseguimento desse estudo. A 

melhor doutrina afirma a natureza de direito fundamental do acesso à educação, e é com base 

na Constituição Federal que se confirma tal natureza. Infelizmente, sabemos do descaso 

histórico com a universalização do acesso à educação de boa qualidade no Brasil. Enfatizamos 

o aspecto da universalização porque as classes sociais privilegiadas de certa forma 

experimentaram ensino de boa qualidade nos diversos níveis, em escolas públicas e privadas. 

Mas, reafirmamos, mesmo as escolas públicas, desde o nível fundamental, eram redutos dos 
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brasileiros de classe média ou alta. Todavia, a partir de 1988, o texto constitucional estipula 

para esse direito social um rol de dispositivos legais – artigos 205 a 214, CFRB/88 – que 

salientam princípios norteadores capazes de reverter este quadro histórico. No artigo 206 está 

presente toda carga principiológica que norteia a atuação do Estado neste campo, a exemplo, 

deve adotar para efetivar o direito ao ensino como, por exemplo, igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola, presente no inciso I, desse dispositivo constitucional. 

            Em virtude da relevância do tema, segundo Ana Paula de Barcellos², há uma 

generalização do direito à educação, do artigo 205 da Carta Magna, que dificulta o estudo sobre 

assunto. Para autora, devemos sistematizar oitos dimensões os conteúdos dos direitos à 

educação específicos que estão distribuídos pelos incisos do artigo 208, da Constituição 

Federal. Em primeiro lugar, em relação ao ensino infantil, toda criança na faixa etária de até 

cinco anos de idade tem o direito ao acesso em escolas e pré-creche (artigo 208, IV, CF/88). 

Segundo, há dois direitos com conexão no ensino fundamental, objeto final dessa pesquisa: a 

obrigatoriedade do oferecimento dessa etapa do ensino e, caso não tenha o cidadão exercido 

esse direito na idade própria e não podendo assistir às aulas no horário diurno, esse tem o direito 

ao ensino fundamental noturno (artigo 208 I e VI, CF/88). 

            Antes de partir para quarta dimensão de direito na concepção da autora, devemos citar 

duas essenciais modificações no texto constitucional operadas pelas EC n°53/2006 e a EC 

n°59/2009. Primeiramente, com essa emenda constitucional n°53, o Poder Constituinte 

derivado trouxe a expressão “educação básica” para o texto da Constituição Federal no artigo 

211, §5º, uma vez que essa terminologia foi introduzida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/1996) compreendendo o ensino infantil, o ensino fundamental e 

o ensino médio. Três anos depois, com a EC n°59/2009, introduziu essa concepção de educação 

básica como obrigatória (artigo 208, I e VI, CF/88), ampliando tal direito para pré-escola (4 a 

6 anos), o ensino fundamental, cuja duração consiste em nove anos logo após a saída do ensino 

infantil, e o ensino médio, com o alcance no máximo de 3 anos.³ Essas emendas constitucionais 

sinalizam para importantes avanços progressiva universalização do ensino médio (artigo 208, 

II, CF/88), desta feita com prazo fixado na própria emenda, ou seja, até 2016, o ensino médio 

brasileiro deve alcançar todos brasileiros na idade própria – 14 a 17 anos - com base no artigo 

6°, da EC n°59/2009, da Carta Magna. Chamo atenção à determinação de oferecer aos que não 

conseguirem frequentar aulas no período do diurno oportunidade de acesso ao ensino regular 

noturno. 

            Finalizando o entendimento da autora, cabe acentuar que todo educando, em qualquer 

etapa da educação básica, tem a garantia de atendimento de programas suplementares de 

material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, estipulado pelo inciso VII, do 

artigo 208. Acrescenta-se, ainda, o direito aos portadores de deficiências ao acesso de 

atendimento especializado (artigo 208, III, CF/88); e, com relação ao ensino superior, qualquer 

indivíduo, de acordo com sua capacidade, terá o direito à entrada em níveis superiores de 

ensino, pesquisa ou criação artística, conforme artigo 208, V, da Constituição Federal. 

Basilar para esse estudo é a compreensão do artigo 208, §1°, da Carta Magna. Em 

consonância com esse dispositivo constitucional, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito 

consiste em direito público subjetivo. Aqui, mais uma vez, demonstrada a importância da 

emenda constitucional n°59/2009, pois, anteriormente, esse dispositivo abrangia apenas o 
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ensino fundamental e, agora, contempla desde a pré-escola (educação infantil) passa pelo ensino 

fundamental (até então único segmento considerado ‘direito subjetivo público) e chega ao 

ensino médio.  A natureza de direito subjetivo público implica em que, todo brasileiro poderá 

constranger judicialmente o ente estatal competente pela inércia perante as políticas públicas 

associadas ao acesso à educação básica. Nesse ponto, torna-se relevante a referência à Clarice 

Seixas Duarte, quando menciona o conceito de personalidade individual: 

 

“É a categoria própria do direito público, formada pelo conjunto de capacidades jurídicas 

reconhecidas e concebidas ao indivíduo pelo ordenamento estatal e por meio da qual o homem é elevado 

à condição de sujeito de direito, passando a fazer parte da tutela jurídica. [...]. Nota-se que o acionamento 

do ordenamento é feito em nome da perseguição de vantagens individuais, justamente porque o interesse 

individual é conhecido merecedor de uma proteção jurídica especial. ” ⁴ 

  

            Sendo assim, o cidadão, uma vez lesado seu direito ao acesso à educação básica, que é 

obrigatório e gratuito, desfruta do poder de exigi-lo de imediato e individualmente, através do 

Poder Judiciário, contra o Poder Executivo. Todavia, esse dispositivo constitucional não deve 

ser interpretado de forma restrita, já que o direito à educação, inserido no rol dos direitos sociais, 

no artigo 6°, da CF/88, tem como objeto a realização de uma postura ativa do poder público, ou 

seja, a concretização de políticas públicas. Dessa forma, a ação judicial é um caminho para 

exigibilidade desse direito, porém o fundamento basilar para ação consiste nas leis e nas 

políticas públicas. 

A partir dessa perspectiva, voltemos ao artigo 205, CRFB, para avaliar que a Educação 

possui intrínseca relação com o desenvolvimento social. Em razão de o homem ser uma fonte 

inesgotável de busca de conhecimento em qualquer área do saber, a estrutura educacional deve 

atender a esse leque de interesses, e, para além da dimensão cognitiva, cabe ao um Estado a 

promoção de valores como, por exemplo, respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento 

da nossa República.  

Por esse motivo, a adequação e qualificação desse direito, por via do Poder Público, não 

beneficia somente o elemento individual, portador do direito subjetivo, mas também a 

coletividade, o bem comum. Logo, torna-se essencial para esse direito a ação coativa estatal, de 

acordo com políticas públicas, sem as quais não há concretização do acesso ao ensino básico, 

exorbitando o caráter individual no Estado Social de Direito. Para ratificar essa análise, salienta 

Luís Roberto Barroso: 

 

“ O dispositivo (Artigo 208, §1°, CF/88), todavia, não deve induzir ao equívoco de uma leitura 

restritiva: todas as outras situações jurídicas constitucionais que sejam redutíveis ao esquema direito 

individual – dever do Estado configuram, na mesma sorte, direitos públicos subjetivos. ” ⁵ 

  

                Uma vez assentada a natureza do direito à educação como direito subjetivo público, 

ou seja, que tem no polo passivo uma pessoa jurídica de direito público, resta apontas as 

competências dos entes federativos em matéria educacional. Esse aspecto tem relevância, já 

que o §2°, do artigo 208, do texto constitucional, responsabiliza a autoridade competente do 

Poder Público pela não prestação ou pelo oferecimento irregular do direito ao acesso à educação 

básica obrigatória. Por esse motivo, remetemos ao artigo 23, V, CRFB, que define como como 

competência comum da União, Estados, Munícipios e Distrito Federal a propiciar instrumentos 
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para o acesso à educação. Nesse sentido, o texto constitucional afirma que a União é 

responsável por organizar o sistema federal educacional e praticar de forma supletiva e 

redistributiva, auxiliando outros entes federativos a igualar as oportunidades no tema e garantir 

um padrão mínimo de qualidade de ensino (Artigo 211, §1°, CF/88). Para os Estados, ação 

consiste prioritariamente nos ensinos fundamental e médio e, em relação aos Municípios, cabe 

a competência no ensino infantil e no ensino fundamental (Artigo 211, §2° e §3°) que prevê os 

entes federativos devem agir em regime de colaboração a fim de alcançar a universalização do 

ensino obrigatório (Artigo 211, caput e §1° e §4°, CF/88). 

            Para melhor avaliar o compromisso do Poder Constituinte Originário com a educação, 

devemos nos debruçar sobre o Plano Nacional de Educação, previsto artigo 214, CRFB. A lei 

regulamentará – atual lei 13.005/2014 – sobre metas, objetivos, diretrizes e estratégias 

relacionado ao sistema nacional de educação que, em regime de colaboração entre os entes 

federativos, deve visar o desenvolvimento de cada segmento da estrutura educacional. Cabe 

ressaltar aqui a Emenda Constitucional n°59/2009, que modificou esse artigo estabelecendo o 

prazo decenal, não mais plurianual, para concretização desse plano.  

 

A legislação sobre Plano Nacional da Educação 

  

            Como informado no título anterior, o Plano Nacional da Educação foi uma vontade do 

legislador originário da Constituição Federal de 1988, no artigo 214. Dessa forma, esse plano 

foi norma constitucional desde do ano de origem da Carta Magna brasileira. No entanto, mesmo 

com a presença desse dispositivo, o Congresso Nacional não legislou sobre o PNE até 2001, 

ano da sanção do primeiro plano. Assim sendo, o direito à educação ficou treze anos sem um 

plano educacional baseada na legislação prevista na Constituição. 

            Aqui, cabe ressalvar dois marcos para o direito educacional brasileiro. Em primeiro 

lugar, a sanção da lei n°9394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira, deu início a estruturação do sistema de educação nacional após a promulgação da 

Carta Cidadã. Ademais, outro aspecto histórico importante consiste no Plano Nacional da 

Educação construído pela sociedade civil, elaborado e apresentado no Congresso Nacional de 

Educação II – CONED II – em 1997. Nesse documento, tentou-se a influência, através de 

organizações educacionais e de sindicatos de professores, sobre esse âmbito da Educação, 

permitindo a esses grupos delinear as metas, objetivos e diretrizes nessa matéria. Era uma época 

que existia um governo liberal, ou seja, menor interferência do Estado na economia, refletia nos 

índices educacionais devido à grande desigualdade social existente no Brasil. Para ter uma 

noção desse impacto, mais de 20 milhões de brasileiros eram analfabetos no grupo daqueles 

que não concluíram o ensino fundamental. 

            Após esses momentos do final do século XX, de gritantes adversidades sociais no 

território nacional e do insucesso desse documento feito pela sociedade civil, chegamos ao 

primeiro Plano Nacional da Educação, sancionada em 2001 – Lei n° 10.172. Nessa legislação, 

era notável o detalhamento de índices, com inúmeras tabelas e um texto extremamente analítico. 

Previa que, em dez anos, existiria colaboração entre os entes federativos do Poder Executivo 

para o cumprimento desse plano com a fiscalização do Poder Legislativo, conforme artigo 3°, 

parágrafo 1°, da antiga lei. 
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            Com seu fim de vigência em 2011, essa lei trouxe avanços para o campo educacional. 

Como metas, conseguiu-se uma estrutura de avaliação para a educação básica com a criação do 

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica – regulado pela Portaria n°931 do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo essa regulação, 

há duas avaliações para avaliar essa etapa de ensino: Aneb (Avaliação Nacional da Educação 

Básica), que tem o foco voltado para administração do ensino na instituição escolar, e Anresc 

(Avaliação Nacional do Rendimento Escolar), conhecida também como Prova Brasil, o qual 

busca analisar o aprendizado do aluno perante a escola. 

            Em relação ao ensino fundamental, o antigo quase alcançou a meta de implementação 

dessa fase do ensino para nove anos de duração, com 93,4% dos alunos matriculados, segundo 

Observatório do PNE. Essa mudança é relevante, pois um aluno, com idade de 6 anos, que 

chega ao ensino fundamental, tem uma chance maior de alfabetização do que estudantes da 

faixa etária de 7 a 8 anos. Em contrapartida, o mesmo sucesso não tivemos com a 

universalização do ensino fundamental. Em 2008, 2,4% dos jovens de 7 a 14 anos estavam 

ausentes da escola que, comparado com o ano inicial desse plano, resulta numa queda de 1,1% 

desse índice. O ponto negativo para esses dados consiste no número absoluto de 680 mil alunos 

fora da sala de aula nessa faixa etária. 

            Sendo assim, nos dez anos de execução do PNE/2001, tivemos pouquíssimos avanços 

no direito à educação nacional, já que não atingiu a irradicação do analfabetismo até 2010 (10% 

de analfabetos em 2008), nem reduzir em 50% os casos de repetência e abandono escolar, por 

exemplo. Nessa última meta citada, procurava um duplo viés, ou seja, aperfeiçoar o fluxo 

escolar, diminuindo as distorções entre idade e série, além de assegurar o aprendizado na idade 

certa. No caso do ensino fundamental, houve uma queda do número de abandono de 9,6% para 

4,8%, cumprindo a primeira parte desse objetivo. Todavia, no que concerne a repetência, existiu 

um aumento nos dados de 11% para 12,1% e, além do mais, 25,7% dos alunos dessa fase do 

ensino estão com idade acima da recomenda pelo Plano. 

            Passado o primeiro PNE, ficamos, mais uma vez, com um longo tempo para tramitação 

do novo Plano, ou seja, três e meio para sanção da nova lei. Com início promissor de criação 

de um documento final feita na Conferência Nacional de Educação (Conae) e enviado para o 

Congresso Nacional, o novo PNE sofreu inúmeras emendas ao original texto. Em junho de 

2014, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff a Lei n° 13.005, iniciando mais dez anos 

de metas, objetivos e diretrizes para educação brasileira. 

            Diferente do PNE/2001, essa lei tem um teor mais sintético e objetivo, já que é dividida 

em duas partes, ou seja, a primeira fração é composta por 14 artigos e o anexo aborda, com uma 

estrutura mais didática para estudo, as 20 metas que Poder Executivo está obrigado a cumprir 

até 2024. Analisando o texto dessa legislação, observa-se novamente a preocupação com 

colaboração entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal a fim de alcançar as metas, 

conforme artigo 7°, dessa lei especifica. Acrescentando à essa preocupação, o novo Plano 

salienta uma maior fiscalização, não somente do Poder Legislativo, mais também do Conselho 

Nacional de Educação, do Fórum Nacional de Educação e do próprio Ministério da Educação, 

segundo artigo 5°, do PNE/2014. Visto assim, é uma forma de controle da sociedade civil para 

o monitoramento e avaliação dos resultados do Plano. Apesar desse exame dessas instâncias, o 

atual Plano fraqueja, assim com o anterior, na responsabilização em caso de descumprimento 
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das metas para educação, isto é, não há na legislação nenhum dispositivo que menciona a sanção 

aos responsáveis de possíveis desrespeitos as metas estabelecidas. 

            Devido esse monitoramento, é importante para o estudo das metas presentes no novo 

Plano a apreciação dos números do cenário educacional brasileiro. Trabalhando com a meta 

n°2 do atual PNE, evidencia que deve universalizar o ensino o ensino fundamental – meta já 

trabalhada no antigo plano – para toda a população de seis a quatorze anos de idade e deve 

propiciar pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa do ensino na idade recomendada, 

até o último ano de vigência. Como mencionamos, 93,4% dos alunos matriculados nessa faixa 

etária dentro da escola no ensino fundamental. No entanto, ainda existem 500 mil jovens que 

não estão matriculados numa rede de ensino público. Na segunda parte dessa meta, que salienta 

para a qualidade do ensino, 67,4% dos estudantes com 16 anos de idade completaram o ensino 

fundamental em 2012, segundo o Observatório do PNE, ou seja, longe da meta estipulada pelo 

Plano. E os índices sobre o ensino fundamental continuam a assustar com o estudo aprofundado. 

Nota-se que, ainda com base no Observatório, 21% dos alunos matriculados nessa etapa do 

ensino brasileiro estão distorcidos em dois ou mais anos de atraso escolar. 

            Ainda na qualidade do ensino fundamental, torna-se essencial a análise do Índice da 

Educação Básica (Ideb) e suas metas para cada fase do ensino– conforme quadro abaixo - que 

procura avaliar a educação brasileira através dos dados do fluxo escolar do Censo Escolar, 

adicionando as notas das avaliações do Saeb, para União, Estados e Distrito Federal ou da Prova 

Brasil, localizada para os Municípios. Com esse sistema, em 2014, houve uma nota 5,2 para os 

primeiros anos do ensino fundamental (1° ano ao 5° ano), superando a meta do Ministério da 

Educação, que era de 4,9 para essa etapa. Todavia, o restante do ensino fundamental (6° ano ao 

9° ano) não conseguiu cumprir a meta de 4,4 como nota, alcançando dois décimos a menos na 

pontuação desse sistema. Assim, esses números demonstram que precisa ainda muitos 

investimentos públicos para melhorar a qualidade do ensino fundamental no país. 

 

 
 

Fonte: Observatório do PNE 

  

            Outras metas desse PNE também afetam o ensino fundamental e são relevantes para 

dimensionar a educação brasileira. Na meta 5, por exemplo, busca-se alfabetizar todas as 

crianças, no máximo, até o 3° ano dessa etapa de ensino. Novamente, os números nos propiciam 

um olhar pessimista para o cumprimento de tal meta. Segundo Observatório do PNE, nem 

metade desses jovens tem o conhecimento adequado para leitura (44,5% em 2012). Em relação 

a escrita, aproximadamente um terço das crianças matriculadas até o 3°ano do ensino 

fundamental estão com aprendizagem correta em escrita (30,1% em 2012) e, em Matemática, 

apenas 33,3% tem essa compreensão apropriada para esse período. Dessa forma, há um 
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caminho longo a ser percorrido durante os próximos nove anos de Plano Nacional de Educação, 

principalmente, tratando-se do ensino fundamental. 

 

Atuação do Poder Judiciário 

 

            Após o estudo da atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo, torna-se essencial 

o estudo da jurisprudência do direito à educação, em especial no Supremo Tribunal Federal. 

Nota-se, em primeiro lugar, o problema de interferência do Poder Judiciário perante os outros 

Poderes para concretização desse direito social. Analisamos, no início desse trabalho, a 

importância desse direito para o desenvolvimento do indivíduo, para o exercício da cidadania 

e preparo para o mercado de trabalho, com base no artigo 205, da Constituição Federal. Com 

essa concepção, o Supremo Tribunal Federal tem o conhecimento de que o direito à educação 

é fundamental e indisponível para qualquer cidadão brasileiro. Dessa forma, a Administração 

Pública deve atuar de forma positiva para prestação desse direito, através de políticas públicas, 

correndo o risco de sua omissão ser uma ofensa a Carta Magna. 

            Com essa base jurisprudencial, o STF já atuou, por exemplo, no ensino infantil. Em 

geral, sobre esse assunto, o que vem sendo trabalhado por esse tribunal consiste no direito ao 

acesso à creches e pré-escolas. Assim sendo, aplica-se o argumento de que esse direito é 

subjetivo e voltado para um ente federativo especifico, em regra, o Município, responsável por 

essa parte do ensino público brasileiro, que deve concedê-lo mesmo se não existir vagas na rede 

pública, acarretando numa matrícula na escola privada com custeio do ente público. Cabe 

ressaltar que o ensino infantil, primeira etapa do desenvolvimento individual perante a escola, 

ou seja, é o primeiro contato do aluno com formação de seu aprendizado. 

            Em relação ao ensino fundamental, cerne dessa pesquisa, há pouquíssimos julgados 

sobre a matéria. Há um acórdão o qual trabalha, com um recurso extraordinário, sobre a falta 

de professores em escolas estaduais num determinado município. Dessa maneira, o pedido era 

a condenação do Estado para preenchimento do corpo docente nessa ausência. Depois da 

alegação do Tribunal de Justiça, que não deu provimento, alegando competência do Executivo 

para o assunto, chegou-se a Suprema Corte que, em decisão monocrática do Ministro Eros Grau, 

realizou decisão procedente para ocupação dessas vagas com a alegação, mais uma vez, de 

fundamentalidade do direito à educação na omissão da Administração Pública. 

            Recentemente, no que concerne ao ensino superior, o Supremo Tribunal Federal julgou 

a constitucionalidade do Programa de Universalidade para Todos (PROUNI) na ADI 3.030 e 

do programa de cotas na Universidade de Brasília na ADPF 186, ratificados ambos como 

constitucional perante à Corte. Visto esse posicionamento, atenta-se para intervenção do Poder 

Judiciário para qualidade do ensino, pois ajudou camadas mais desfavorecidas, seja pela 

questão socioeconômica – no caso do PROUNI – quanto pelo aspecto de desigualdade racial 

pelo sistema de cotas, ao ingresso nas universidades públicas e privadas do país. 

            Ademais, relava-se que a maioria das decisões sobre o direito à educação no Supremo 

Tribunal Federal caem no problema do embate dos entes federativos, prevalecendo o olhar 

voltado para Poder Executivo, retirando o prisma do cidadão. O conflito de competências sobre 

o direito educacional fundamental deveria propiciar uma exigibilidade ao titular mais 

abrangente, sendo na prática, uma dificuldade para esse indivíduo. Por fim, há silêncios 

jurisprudenciais da Suprema Corte sobre determinadas matérias do direito à educação como, 
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por exemplo, a qualidade de ensino, o direito de acesso à educação obrigatória no período 

noturno para o ensino fundamental e o ensino médio, o direito ao ensino médio com 

regularidade no diurno, o direito de portadores de deficiências tendo em vista o acesso à 

aprendizagem especializada e direito à programas suplementares para o aluno como a prestação 

de saúde, material didático, alimentação e transporte.  

 

Conclusão 

Durante esse trabalho, buscou-se compreender como o direito à educação é visto no 

texto constitucional e pela legislação infraconstitucional, em especial o Plano Nacional de 

Educação. Sendo assim, entendeu-se como esse direito social fundamental coexiste com o 

desenvolvimento do indivíduo, com seu exercício de cidadania e sua qualificação para o 

mercado de trabalho. Todas as fases do ensino – infantil, fundamental, médio ou superior – 

devem ser protegidos pelo Estado. Dessa forma, o Plano Nacional da Educação é um excelente 

mecanismo que a sociedade civil tem para controlar as metas que obrigam os governantes 

durante 10 anos no âmbito educacional. Infelizmente, vimos que nesse Plano não há nenhum 

dispositivo legal que pune o Poder Executivo para possíveis descumprimentos dos objetivos 

dessa lei especifica. Além do mais, observou-se que o Judiciário ainda silencia em diversos 

assuntos sobre esse âmbito ou se prende, na maioria das vezes, aos conflitos de competências 

dos entes federativos, dificultando a exigibilidade desse direito pelo titular por via judicial. 

Portanto, deve-se sensibilizar a atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública, que 

podem auxiliar o cidadão ao sucesso da prestação ao direito à educação. 
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