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RESUMO 
 
 

O presente estudo trata da repartição de competências em matéria educacional 

e, para tanto, adota como pressupostos a estrutura e os contornos federativos do 

Estado brasileiro, bem como a relevância da educação em escala de formação 

individual e da sociedade. A partir de uma análise calcada em dados comparáveis da 

educação em projeção internacional, sem pretensão de exaurimento do tema, o estudo 

pretende examinar alguns mecanismos de cooperação federativa que sirvam à 

superação ou, quando menos, à mitigação dos problemas relacionados à qualidade do 

ensino no Brasil. 

 

Palavras-chave: Federalismo, educação, repartição de competências.  
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ABSTRACT 
 

This study deals with the division of constitucional competences in educational 

matters and, for this purpose, adopts the assumptions of the structure and contours of 

the Brazilian federal state, as well as the relevance of education on individual formation 

and society. From an analysis modeled on comparable data of education in international 

projection, without the pretension to finish any discussion about the theme, this study 

intends to examine some federative cooperation mechanisms that serves to overcome 

or, at least , to mitigate education related issues in Brazil . 

 

Keywords: Federalism , education , division of constitucional competences. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo trata da análise da repartição de competências em matéria 

educacional e adota como pressupostos a estrutura e os contornos federativos do 

Estado brasileiro, a relevância da educação em escala de formação individual e da 

sociedade, bem como a contribuição dos avanços afetos ao processo educacional 

para a consecução dos objetivos fundamentais insertos no artigo 3º da Carta 

Republicana promulgada em 1988. 

 

A educação, concebida como um processo contínuo de transmissão de 

valores, ensinamentos e experiências entre gerações, constitui elemento 

indispensável para a pacificação social, direito social de caráter universal e 

fundamental e dever voltado ao Estado, à família e à sociedade. 

 

Em um contexto global de avanço tecnológico em escala exponencial, 

intensificação das formas de comunicação, transmissão de informações e 

conhecimentos variados, a educação aparece como pilar fundamental para inserção 

do indivíduo em processos de socialização, desenvolvimento científico, artístico e 

cultural.  

 

Consideradas as premissas enunciadas acima, bem como a importância do 

Estado na promoção da educação, o estudo procura explicitar a forma pela qual o 

Estado brasileiro se organiza para cumprir os propósitos de desenvolvimento e 

manutenção do sistema educacional. 

 

Para tanto, logo no primeiro capítulo, elege-se o federalismo como plano 

principal de análise, na busca de seu conceito, suas origens e suas características 

fundamentais, com destaque para a enumeração, a classificação e as técnicas de 

repartição das competências constitucionais. 
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Como desdobramento do estudo realizado durante o primeiro capítulo, a 

análise exposta no segundo capítulo concentra-se na forma de divisão do poder 

político dentro do Estado federal brasileiro, seguindo-se, para tanto, um panorama 

histórico do plano constitucional desde o Império até os dias atuais. 

 

No terceiro capítulo, o estudo volta-se ao tema da educação, a partir do 

exame de suas noções gerais, sua dimensão social e fundamental, justificando-se 

aqui, a exemplo da abordagem realizada sob a ótica do federalismo, uma nova 

análise histórica do ramo educacional a partir dos enunciados constantes das 

Constituições brasileiras.  

 

No desenvolvimento deste capítulo, a análise fica concentrada aos contornos 

conferidos pela Constituição de 1988 que permitem situar o direito à educação como 

um direito universal, de caráter social e fundamental, ao qual se contrapõe um dever 

de promoção pelo Estado, pela família e pela sociedade. 

 

O acesso à educação ocorre pela prestação de serviço público ou por meio do 

desenvolvimento de atividade econômica privada de interesse público, desde que 

assegurados princípios e garantias constitucionais expressamente previstas.  

 

Ao final do capítulo, mediante apresentação de dados estatísticos, sem 

qualquer pretensão de exaurir a problemática atual em torno do tema, são 

apresentados alguns entraves à manutenção e ao desenvolvimento da educação no 

país a partir de uma leitura histórica de indicadores de financiamento e qualidade do 

ensino.  

 

Finalmente, o quarto capítulo trata da repartição de competências em matéria 

educacional segundo a Constituição de 1988 mediante a análise do rol de 

competências legislativas e materiais afetas ao tema. 
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Este capítulo ainda traz como plano de análise as formas pelas quais tais 

competências aparecem distribuídas, além dos instrumentos normativos – tanto no 

plano constitucional quanto no plano infraconstitucional – voltados à promoção da 

educação a partir das premissas do federalismo cooperativo.  

 

Como sugestão de superação ou, quando menos, mitigação de alguns dos 

problemas relacionados ao tema da educação nacional apresentados no capítulo 

anterior, o estudo traz à baila os consórcios públicos, bem como os planos nacional e 

regionais de educação, instrumentos que encontram fundamento nos artigos 241 e 

214, respectivamente, da Constituição Federal e servem à articulação do sistema 

nacional de educação em regime de colaboração, mediante a definição de metas 

aptas a assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino.      
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CAPÍTULO I – CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO FEDERALISMO 
 
1.1 Conceito de Estado 
 

Uma vez descrito o propósito do presente estudo, circunscrito à forma de 

organização do Estado brasileiro – por meio da repartição de competências 

constitucionais –, é preciso primeiramente assentar o conceito de Estado na 

contemporaneidade a partir de um recorte epistemológico voltado ao campo da 

ciência jurídica. 

 

Tal escolha metodológica, longe de renegar a existência de outros enfoques 

possíveis sobre a concepção do Estado (v.g. político, sociológico, histórico), visa a 

situar o objeto de estudo a partir do conjunto de regras que estruturam a organização 

do poder por meio de uma Constituição.1 

 

Ao analisar o conceito de Estado, Manoel Gonçalves Ferreira reconhece que a 

doutrina tradicional o trabalha a partir da conjugação dos elementos de (i) 

aglutinação humana (povo), (ii) alocação em determinada base especial (território) e 

(iii) afirmação de autoridade não sujeita a qualquer outra (poder soberano).2 

 

Para Hans Kelsen, os três elementos caracteres fundamentais do Estado 

conduzem a sua completa identificação com a própria ordem jurídica, na medida em 

que resplandecem a vigência de uma ordem coercitiva da conduta humana que deve 

se estruturar de modo relativamente organizado em um determinado espaço e 

tempo. 

 

                                                
1 Adota-se o conceito de Kelsen, para quem a Constituição representa o escalão mais elevado do 

direito positivo e representa o fundamento de validade para produção de todas as outras normas 
(KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, Trad. João Baptista Machado, 6. ed., São Paulo, Martins 
Fontes, 1998 p. 247).   

 
2 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 35. ed., São Paulo, 

 
2 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 35. ed., São Paulo, 

Saraiva, 2009, p. 50. 
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O autor ainda destaca que “o Estado, cujos elementos essenciais são a 

população, o território e o poder, define-se como uma ordem jurídica relativamente 

centralizada, limitada no seu domínio espacial e temporal de vigência, soberana ou 

imediata relativamente ao Direito internacional e que é, globalmente ou de um modo 

geral, eficaz.”3 

 

Uma vez projetado e acolhido o entendimento kelseniano sobre a concepção 

jurídica do Estado, o presente estudo volta sua análise às tipologias do Estado 

segundo o grau de descentralização político-administrativa reservado a um ou vários 

órgãos de governo dentro de um território, as chamadas formas de Estado. 

  

1.2 Formas de Estado 
 

Os Estados podem ser classificados de acordo com o grau de 

descentralização político-administrativa, ou seja, a partir de uma diferenciação entre 

modelos de organização estatal segundo uma escala de projeção do poder político 

dentro da esfera territorial.4   

 

De acordo com o critério acima enunciado, é possível identificar duas formas 

ideais: o Estado Unitário e o Estado Federal.5 

                                                
3 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 35. ed., São Paulo, 

Saraiva, 2009, p. 321. 
 
4 ARAUJO, Luiz Alberto David e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 

17. ed. rev. e atual.. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 324. 
 
5 A exemplo do que pondera Fernanda Dias Menezes de Almeida em sua obra “Competências na 

Constituição de 1988” (ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 
1988. 4. ed. São Paulo, Atlas, 2007, p. 10), o propósito do presente estudo não se volta ao 
aprofundamento das diferenças entre outros modelos de organização do Estado situados entre o 
espectro dual do unitarismo e do federalismo. Como destaca a autora, há quem reconheça o “Estado 
Regional”, exemplo da Itália e Espanha, ora como Estado Unitário, ora como Estado Federal, ora 
mesmo como categoria autônoma. Como afirma Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a esses Estados 
“constitucionalmente descentralizados”, por exemplo, não é  reservado o atributo de formação de 
uma ordem parcial interna autônoma, já que sua organização é submetida à aprovação de uma lei 
nacional. (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 35. ed., São 
Paulo, Saraiva, 2009, p. 54). 
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O Estado Unitário pode ser caracterizado pela concentração da atividade 

legiferante em um único polo de poder. Neste tipo, a produção de normas advém 

exclusivamente de um único órgão que atrai o monopólio da ordem jurídica, não se 

admitindo a existência de mecanismos governamentais autônomos e, por 

consequência, a sobreposição de ordens parciais dentro de um mesmo território.6 

 

Por sua vez, o Estado Federal é marcado pela repartição de poderes 

autônomos dentro de um mesmo território, capaz de permitir, de forma harmônica, a 

coexistência de ordens jurídicas parciais e de uma ordem jurídica central. Em 

contraposição ao modelo unitarista, a conotação federalista pressupõe o 

reconhecimento de uma pluralidade de órgãos estatais com legitimidade para 

produção de normas tendentes à regulação do convício social. 

 

1.3 Estado Federal 
 
1.3.1 As origens e a evolução do Estado Federal 
 

A doutrina registra, de modo pacífico, que a feição moderna do Estado Federal 

encontra suas raízes na primeira década seguinte à proclamação de independência 

das antigas treze colônias britânicas situadas na América do Norte.7  

 

                                                
6 ARAUJO, Luiz Alberto David e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 

17. ed. rev. e atual.. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 325/ SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo, 24. ed., São Paulo, Malheiros, 2005, p. 98 / FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 35. ed., São Paulo, Saraiva, 2009, p. 52. 

 
7 ARAUJO, Luiz Alberto David e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 

17. ed. rev. e atual.. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 325-226; SILVA, José Afonso da. Curso de 
Direito Constitucional Positivo, 24. ed., São Paulo, Malheiros, p. 99; MENDES, Gilmar Ferreira, 
COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 4. 
ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 929; ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na 
Constituição de 1988. 4. ed. São Paulo, Atlas, 2007, p.3-9; MACHADO HORTA, Raul, Problemas 
do Federalismo, Perspectivas do Federalismo Brasileiro, Belo Horizonte, Universidade de Minas 
Gerais, 1958, p. 16-17. 

 



 
 
 

 
 

 

18 

18 

O surgimento do Estado Federal foi marcado por um intenso debate entre os 

emancipadores dos noveis Estados independentes que reunia, de um lado, 

defensores da estrutura confederativa (defesa da manutenção da soberania8 para 

cada uma das treze entidades), e, de outro, idealizadores da estrutura federalista 

(abdicação da soberania de cada Estado para construção de um único governo 

central que garantisse a autonomia9 dos Estados-membros). 

 

Desde a proclamação da independência no ano de 1776 até a realização de 

Convenção de Filadélfia em 1787, os Estados Unidos da América experimentaram 

uma feição de organização confederativa que redundou em claro acirramento das 

críticas de fragilidade inerentes a este modelo. 

 

No modelo confederativo, todos os Estados preservam sua soberania, o que 

conduz - a exemplo das acontecimentos históricos atinentes às Confederações 

constituídas na Europa durante o século XVIII - ao iminente risco de rompimento dos 

laços associativos a partir da conjugação de interesses ou sentimentos voláteis. 

 

A par da instabilidade decorrente da iminência de rompimento dos vínculos 

associativos, as críticas ao sistema confederativo estadunidense estavam 

direcionadas, por exemplo, à possibilidade de revogação dos poderes delegados ao 

Congresso central, à ausência de competência legislativa da União aos cidadãos 

(ausência de sanção para o caso de descumprimento das leis nacionais), à ausência 

de provisionamento de recursos próprios para a União, à falta de um tribunal 

supremo do Poder Judiciário capaz de solucionar conflitos entre decisões das 

judicaturas dos Estados ou mesmo de interpretar leis de modo uniforme em última 

                                                
8 Segundo Paulo Gustavo Gonet Branco “soberania é entendida como poder de autodeterminação 

plena, não condicionado a nenhum outro poder, externo ou interno.” – MENDES, Gilmar Ferreira, 
COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 4. 
ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 930. 

 
9 Ainda de acordo com os ensinamentos de GONET BRANCO “Autonomia significa capacidade de 

autodeterminação dentro do círculo de competências traçado pelo poder soberano. – Idem. 
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instância, além da inexistência de poder atribuído à União para regular o comércio 

exterior ou interestadual. 

 

A conjunção de todos esses inconvenientes conduziu à uma revisão completa 

da forma de organização dos treze Estados independentes, que resultou na 

instituição de um modelo federalista anunciado, já no preâmbulo da Constituição de 

1787, nos seguintes moldes: “Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formarmos 

uma União mais perfeita [...] instituímos e estabelecemos esta Constituição”. 

 

Segundo preceitua Raul Machado Horta10, o federalismo norte-americano 

revelou originariamente uma conotação dual, em que se criavam duas ordens 

jurídicas internas, marcadas pelas expressas ressalvas previstas no texto 

constitucional relacionadas às limitações dos Estados-membros, as quais delimitam 

a reserva da matéria da União em prerrogativas de soberania dantes conferidas aos 

antigos estados confederados. 

 

O federalismo dual (ou segregador), portanto, estabelece uma rígida divisão 

(segregação) de competências entre os órgãos estaduais e centrais, de forma a 

delimitar, com maior clareza, a legitimidade do exercício do poder político dentro das 

escalas governamentais federadas. 

 

Após o advento das Guerras Mundiais, no entanto, principalmente a partir das 

experiências austríaca (Constituição de 1920) e alemã (Lei Fundamental de Bonn de 

1949), Raul Machado Horta anota uma tendência de flexibilização nas formas de 

repartição de competência entre União e Estados Membros, prevendo uma política 

legiferante a partir de um maior contato intergovernamental regulado por minuciosa 

regulação constitucional prévia.11  

 
                                                
10 MACHADO HORTA, Raul, Problemas do Federalismo, Perspectivas do Federalismo Brasileiro, 

Belo Horizonte, Universidade de Minas Gerais, 1958, p. 16-17. 
 
11 Idem, p. 17. 
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Nesse sentido, a previsão da “legislação concorrente” no artigo 74, I-23, da Lei 

Fundamental de Bonn, trouxe a possibilidade de uma atuação integrada entre os 

poderes central e regionais, tornando-se um importante mecanismo do que 

posteriormente se convencionou chamar de federalismo cooperativo. 

 

1.3.2 Características Fundamentais do Estado Federal 
 

1.3.2.1 Existência de uma Constituição Federal 
 

A forma federalista de Estado pressupõe a existência de uma Constituição 

escrita e rígida, capaz de delimitar as competências de cada ente federado dentro da 

estrutura de organização estatal, bem como assegurar o caráter a intangibilidade do 

pacto federativo. 

 

Segundo preceitua Paulo Gustavo Gonet Branco, a Constituição “atua como 

fundamento de validade das ordens parciais e central”12, conferindo unidade jurídica 

do Estado Federal e, como bem salienta, Fernanda Dias Menezes de Almeida,13 

consolidando “o compromisso entre os interesses da unidade nacional e da 

autonomia regional”.    

 

1.3.2.2 Soberania do Estado Federal e autonomia dos Estados-membros  
 

Partindo da premissa de que o exercício da soberania (poder de 

autodeterminação plena, não condicionada por nenhum outro poder externo ou 

interno) é exclusivo do Estado Federal14, aos Estados-membros de uma estrutura 

                                                
12  MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 

de Direito Constitucional, 4. ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 931. 
 
13  ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4. ed. São 

Paulo, Atlas, 2007, p. 12. 
 
14  A soberania do Estado Federal redunda na afirmação de sua unidade nos planos internacional 

(unidade na representação enquanto pessoa jurídica de direito internacional público, com única 
nacionalidade e único território) e interno (ordenamento jurídico federal válido em todo o território, 
existência de um tribunal federal competente para resolução de conflitos de competência e 
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federativa deve ser assegurada ampla autonomia, ou seja, como bem destaca 

ALMEIDA, “capacidade de autodeterminação dentro do círculo de competências 

traçado pelo poder soberano, que lhes garante auto-organização, autogoverno, 

autolegislação e auto-administração, exercitáveis sem subordinação hierárquica dos 

Poderes estaduais aos Poderes da União”.15 

 

Como se observa, a preservação da autonomia dos entes federados resvala 

na garantia de auto-organização por meio de uma Constituição própria, fruto do 

exercício legítimo do Poder Constituinte Decorrente, capaz de garantir a vontade 

parcial do Estado-membro a partir de uma carta fundamental que encontre amplo 

apoio nos princípios da Carta Federal. 

 

Anna Cândida da Cunha Ferraz, em obra dedicada ao estudo do Poder 

Constituinte dos Estados-membros,16a partir de consultas a obras voltadas ao estudo 

do Direito Constitucional Comparado – inspirada sobretudo no escólio do Professor 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho – e de análises comparativas dos textos 

constitucionais de diversos países, notadamente Argentina, Estados Unidos da 

América, Suíça e Brasil, procura sistematizar os múltiplos aspectos e 

desdobramentos verificados na realidade constitucional dos Estados Federais. 

 

A autora desenvolve sua obra em três eixos fundamentais:  

 

(i) origens históricas da doutrina do Poder Constituinte (com destaque para a 

construção da teorização do instituto a partir dos ideais revolucionários 

franceses e, portanto, do próprio advento das Constituições escritas) e das 

                                                                                                                                                    
possibilidade de intervenção federal no caso de circunstâncias que comprometam a sobrevivência 
da Federação). Nesse sentido: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito 
Constitucional, 35. ed., São Paulo, Saraiva, 2009. 

15  ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4. ed. São 
Paulo, Atlas, 2007, p. 11. 

 
16  FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Poder constituinte dos estados-membros. São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 1979. 
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espécies dessa instituição jurídica conforme classificação adotada pela 

doutrina e pela prática constitucional (Poder Constituinte Originário, 

espécie associada à ordem inaugural da divisão política do poder e Poder 

Constituinte Instituído, espécie aplicável à manifestação de reforma e de 

repartição orgânica dentre os entes federados em uma estrutura política já 

definida); 

 

(ii) características fundamentais do poder constituinte originário (natureza, 

titularidade e a premissa de supremacia constitucional como fundamento 

de validade primordial da ordem jurídica interna) e sobre suas formas de 

expressão segundo as classificações delineadas pela doutrina, 

notadamente pelos estudos de Georges Burdeau, Nelson de Sousa 

Sampaio, Carl Schmitt e, finalmente, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a 

quem a autora se filia para defender uma divisão a partir da análise da 

“outorga” (atuação unilateral do agente que edita a Constituição por ato 

único) e da “assembleia constituinte” (a partir da representação popular 

em caráter contínuo de deliberação) como formas básicas de 

manifestação do poder fundacional de uma ordem jurídica interna; 

 

(iii) poder constituinte decorrente, a partir do desenvolvimento de três distintas 

seções, quais sejam: 

 

(iii.1) “As linhas mestras do poder constituinte decorrente”, reservada à 

exposição das características basilares do Estado Federado (como 

os caracteres de autonomia, auto-organização e descentralização 

repercutem na delimitação do Poder Constituinte Estadual); às 

noções gerais do Poder Constituinte Decorrente (notadamente em 

razão de sua natureza limitada e vinculada aos princípios 

fundamentais da Constituição Federal); bem como aos tipos de 

Poder Constituinte Decorrente (com destaque para as modalidades 

“inicial” e “revisional” em suas diferentes manifestações de acordo 
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com as estruturas de formação do federalismo – por segregação ou 

por agregação); 

 

(iii.2) “Poder Constituinte Inicial”, trecho destinado à pormenorização das 

formas de expressão do Poder Constituinte Decorrente a partir das 

premissas eleitas no Título II da obra (outorga ou assembleia 

constituinte); aos efeitos e às peculiaridades da manifestação do 

Poder Constituinte Decorrente (a supremacia constitucional e os 

possíveis reflexos de rejeição ou aceitação de normas jurídicas 

anteriores à nova ordem jurídica);  às limitações do poder constituinte 

decorrente; aos controles externos e aos controles internos de 

defesa da Constituição Estadual;  

 

(iii.3) “Poder Constituinte Decorrente de Revisão Estadual”, última seção 

da obra, dedicada ao estudo dos sistemas de revisão constitucional a 

partir de seus titulares (legisladores ordinários, legisladores com 

mandato específico de reforma constitucional, manifestação direta do 

povo); às limitações do poder constituinte revisional pelos critérios 

circunstanciais, temporais, materiais; bem como aos 

condicionamentos do poder de revisão estadual (procedimento de 

iniciativa, deliberação, eventuais instâncias revisionais ou de 

ratificação popular). 

 

Ao final, Anna Ferraz defende a relevância do Poder Constituinte Decorrente 

para a própria formatação do Estado Federal, na medida em que possibilita a 

preservação de ordens jurídicas parciais, espacialmente e materialmente delimitadas 

pela Constituição Federal, capazes de resplandecer a realidade vivificada por 

comunidades que, embora integrantes da mesma unidade fundante do Estado 

Nacional, são marcadas por diversidades em razão de especificidades históricas, 

econômicas, culturais e sociais. 
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Nesse contexto, acentua a importância de preservação do espectro reservado 

ao exercício legítimo das competências reservadas aos Estados Federados mediante 

a adoção de mecanismos de defesa internos às ordens jurídicas fundadas pelas 

Constituições Estaduais, cujas feições de rigidez e flexibilidade devem ser 

balanceadas a ponto de assegurar os princípios fundamentais do sistema plasmado 

na Constituição Federal e permitir adequações à realidade social das comunidades 

locais que titularizam a ordem fundante de cada Estado-Federado. 

 

Gabriel Ivo, em mais uma obra dedicada ao tema do Poder Constituinte 

Decorrente17, defende que o poder constituinte decorrente deve ser entendido como 

a competência para feitura das Constituições dos Estados-Membros  - subconjunto 

de normas locais vigentes para parcela do território e criadas por órgãos distintos do 

órgão central - delimitada pela Constituição de um Estado que garanta, como 

conteúdo das cláusulas pétreas, a intangibilidade de sua forma federativa. 

 

Para atingir o alcance e o significado do chamado “poder constituinte 

decorrente”, Gabriel Ivo avança sobre o estudo do poder constituinte originário para 

situá-lo fora do campo do direito e, a partir de uma perspectiva positivista, enquadrá-

lo como um poder de fato que tem o condão de fundar ou revolucionar uma ordem 

jurídica global e sistêmica, cujas normas integrantes encontram seu ulterior 

fundamento de validade na Constituição. 

 

Ivo ainda reconhece que os princípios (i) federativo (criação de coletividades 

autônomas com competência para a feitura de sua própria Carta), (ii) da supremacia 

constitucional (superioridade da Constituição Federal em relação às demais normas), 

(iii) republicano, (iv) do Estado democrático de direito, (v) da separação de poderes e 

(vi) aqueles que traçam os objetivos fundamentais do Estado brasileiro condicionam 

a validade de determinada Constituição local, motivo pelo qual há clara relativização 

da superioridade da Carta Estadual com relação às demais normas estaduais.  
                                                
17  IVO, Gabriel. Constituição Estadual: competência para elaboração da Constituição do 

Estado. São Paulo, Max Limonad, 1997. 
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A competência para a elaboração da Constituição Estadual, portanto, encontra 

seus próprios limites e comandos na Constituição Federal e deve pressupor 

observância e obediência aos preceitos estabelecidos pela Carta Federal, o que, 

como bem salienta o autor citado, não corresponde à mera reprodução de 

dispositivos constantes na Constituição Maior. 

 

Dentro da linha defendida pelos autores Anna Ferraz e Gabriel Ivo, é possível 

defender que a concepção sistemática do direito fundada na superioridade da 

Constituição Federal e o reconhecimento das múltiplas relações decorrentes dos 

elementos constitucionais conduzem, portanto, à conclusão de que a extrapolação 

da competência para a elaboração da Constituição Estadual atinge a globalidade de 

princípios fundantes da ordem jurídica nacional, o que deve ser repelido pela ordem 

interna, sob pena de ultraje da soberania do Estado central destinatário das vontades 

parcelares de seus Estados-membros. 

 

1.3.2.3 Indissolubilidade do vínculo federativo 
 

Outra característica de destaque do Estado Federal é a indissolubilidade do 

vínculo associativo entre os entes federados, devendo a Constituição prever 

expressa proibição ao direito de secessão. 

 

O traço impeditivo é revelador da distinção entre Federação e Confederação, 

vez que na segunda forma de organização associativa os Estados possuem ampla 

liberdade para desligamento do vínculo segundo seus próprios interesses. 

 
1.3.2.4 Repartição constitucional de competências e rendas 
 

Como antes destacado, a primazia da Constituição na estruturação do pacto 

federativo revela a forma de repartição das competências entre os entes federados 
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como medida garantidora da harmonização das tarefas outorgadas a cada ente 

federado. 

 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o conceito de competência abarca 

“o círculo compreensivo de plexo de deveres públicos a serem satisfeitos mediante o 

exercício de correlatos e demarcados poderes instrumentais”18, os quais, por sua 

vez, são legalmente conferidos para a satisfação dos interesses públicos. 

 

Segundo esse mesmo autor, a competência revela as seguintes 

características: 

 

a) obrigatoriedade de exercício: órgãos e agentes públicos com atribuição 

específica devem obrigatoriamente exercê-la, desde que presentes os 

requisitos necessários para tanto; 

 

b) irrenunciabilidade: seu titular não pode renunciá-la, enquanto subsistir sua 

atribuição para tanto; 

 

c) vedação à transferência: não podem ser transacionada, podendo, 

contudo, ser objeto de delegação, desde que autorizado por lei; 

 

d) imodificabilidade: seus limites não podem ser suprimidos ou acrescidos 

por vontade de seu titular; 

 

e) insuscetíveis de prescrição: mesmo sem utilização, não perecem em face 

do tempo. 

 

                                                
18 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 21. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 140. 
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Embora sob nomenclaturas distintas, a maioria da doutrina19 classifica 

genericamente as competências em dois grandes grupos, de naturezas legislativa e 

material. 

 

O primeiro agrupamento – competências legislativas – representa uma forma 

de poder jurídico consistente na capacidade de criar normas jurídicas, de acordo com 

limites previamente definidos. 

 

O segundo agrupamento – competências materiais – corresponde “ao poder-

dever de realizações de índole político-administrativa, e não a capacidade 

legiferante”, como preceituam Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes20. 

 

Tercio Sampaio Ferraz Junior21, no entanto, defende que as normas de 

competência dizem respeito apenas à atividade legiferante, uma vez que as normas 

relativas à ação político-administrativa, tratada pela maioria da doutrina como 

competência material, integram, em verdade, as denominadas normas de conduta, 

diferenciação e conceitos que ora são adotados para desenvolvimento das 

premissas do presente estudo.    

 

Para este autor, as normas de competência são permissivas e suas diretrizes 

criam um poder heterônomo, cujo exercício é restrito a determinados sujeitos, sendo 

intransferível, mas delegável em determinadas situações. Enquanto as normas de 

competência implicam em relação de subordinação e sua violação afeta sua eficácia, 

provocando a nulidade dos atos decorrentes, as normas de conduta implicam em 

relação de coordenação e sua violação implica em responsabilidade. 

                                                
19  ARAUJO, Luiz Alberto David e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 

17. ed. rev. e atual. São Paulo: Verbatim, 2013 p. 339. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 305. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo, 24. ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 480. 

 
20  ARAUJO, Luiz Alberto David e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 

17. ed. rev. e atual.. São Paulo: Verbatim, 2013 p. 339. 
 
21 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Competência Tributária Municipal. Revista de Direito 

Tributário, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 54, 1990, p. 163. 
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As normas de competência enunciam condições necessárias para seu 

exercício e podem ser consideradas a partir (i) do sujeito qualificado para realizar o 

ato criador da norma (competência pessoal), (ii) do procedimento de elaboração 

(competência procedimental) e (iii) do alcance da norma criada com relação a seus 

subordinados, em face do tema e situação dos quais ocupam (competência material). 

 

Em obra dedicada ao tema, Fernanda Dias Menezes de Almeida22 empreende 

uma análise histórica do federalismo norte-americano com o intuito de demonstrar 

como o processo de formação de identidades políticas autônomas foi decisivo para o 

ideário de formação e indissolubilidade do pacto federal. 

 

Ao eleger como características fundantes do Estado Federal a autonomia dos 

estados-membros e a supremacia constitucional, Fernanda de Almeida justifica seu 

interesse em revelar a forma como se estruturam as competências federativas no 

plano jurídico-formal, com destaque às experiências comparadas de harmonização e 

equilíbrio entre os núcleos autônomos de produção de ordens jurídicas parciais que 

se encontram amalgamadas pela vontade central. 

 

Historicamente, os critérios de repartição de competências levam em conta o 

caráter implícito, com destaque para um rol taxativo de competências da União e a 

consideração das competências estaduais pelo critério residual ou vice e versa 

(poderes dos Estados-membros expressamente definidos e da União 

remanescentes). 

 

Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho23 tais técnicas caracterizam a repartição 

horizontal, de caráter excludente entre os entes federados. 

                                                
22  ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4. ed. São 

Paulo, Atlas, 2007. 
 
23  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 35. ed., São Paulo, 

Saraiva, 2009, p. 51. 
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Com o advento da forma cooperativa do federalismo, ganham destaque as 

formas de fixação de competências concorrentes (União a cargo de normas gerais e 

aos Estados as normas específicas) e comuns (atuação concomitante de todas as 

ordens jurídicas – parciais e geral – em sistema de cooperação), técnicas que 

correspondem a uma repartição vertical norteada pelo princípio da predominância do 

interesse.24 

 

A par da divisão de competências, o sistema federativo pressupõe a repartição 

de rendas de forma a garantir a suficiência de recursos para cumprimento dos 

encargos constitucionais delimitados a cada ente federado, sem o que a autonomia 

dos Estados-membros ficaria seriamente comprometida. 

 

1.3.2.5 Formas de participação dos Estados-membros na elaboração da norma 
geral 

 

Como último traço característico do Estado Federal, ressalta-se a garantia de 

participação efetiva dos Estados-membros nos processos decisórios atinentes à 

elaboração da norma geral. 

 

Exemplo dessa garantia é articulação do Poder Legislativo federal em escala 

bicameral, com consideração da representatividade paritária dos Estados-membros 

no Senado Federal, bem como as normas que garantem o direito das Assembleias 

dos Estados nos processos de reforma constitucional. 

 

 

 

 

 

                                                
24  ARAUJO, Luiz Alberto David e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 

17. ed. rev. e atual.. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 328. 
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CAPÍTULO II: O FEDERALISMO BRASILEIRO 

 

Uma vez analisados o conceito, as origens e os principais caracteres de 

configuração do Estado Federal, cumpre examinar o processo histórico de formação 

do federalismo brasileiro para compreender sua estrutura atual, bem como os 

reflexos atinentes à repartição de competências entre os entes federados. 

 

2.1.  Origem do federalismo brasileiro: o período monárquico e os 
antecedentes da proclamação da República 

 

Durante o período monárquico, que em sua maior parcela esteve sob a égide 

da Constituição outorgada no ano de 1824, o país vivenciou uma estrutura unitária, 

em que não se admitia a existência de ordens jurídicas parcelares autônomas, na 

medida em que os representantes máximos dos governos provinciais eram 

diretamente escolhidos pelo Imperador, a quem era reservado o poder de removê-

los, quando bem entendesse, nos termos do artigo 165 da Constituição Imperial. 

 

A Constituição de 1824, primeira Lei Maior do país, foi aprovada no bojo do 

processo de independência nacional, ajudando assim a sedimentar a condição do 

Brasil como nação livre e soberana.  

 

Os trabalhos constitucionais foram iniciados por uma Assembleia Constituinte, 

iniciada em 3 de maio de 1823, em que Dom Pedro I realizou a fala de abertura, da 

qual se pode destacar: 

 
Como Imperador Constitucional, e mui especialmente como Defensor 
Perpétuo deste Império, disse ao povo no dia primeiro de dezembro do ano 
próximo passado, em que fui coroado e sagrado – que com a minha espada 
defenderia a Pátria, a Nação e a Constituição, se fosse digna do Brasil e de 
mim…, uma Constituição em que os três poderes sejam bem divididos… 
uma Constituição que, pondo barreiras inacessíveis ao despotismo quer real, 
aristocrático, quer democrático, afugente a anarquia e plante a árvore da 
liberdade a cuja sombra deve crescer a união, a tranquilidade e a 
independência deste Império, que será o assombro do mundo novo e velho. 
Todas as Constituições, que à maneira de 1791 e 1792 têm estabelecido 
suas bases, e se têm querido organizar, a experiência nos tem mostrado que 
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são totalmente teóricas e metafísicas, e por isso inexequíveis: assim o prova 
a França e a Espanha, ultimamente, Portugal. Elas não têm feito, como 
deviam, a felicidade geral, mas sim, depois de uma licenciosa liberdade, 
vemos que em uns países já aparecem, e em outros ainda não tarda a 
aparecer, o despotismo em um, depois de ter sido exercido por muitos, 
sendo consequência necessária ficarem os povos reduzidos à triste situação 
de presenciarem e sofrerem todos os horrores da anarquia.25 

 

O trecho sob destaque revela um discurso ambivalente, ora defendendo a 

ordem liberal, ora realizando uma crítica às constituições liberais – ou 

antiabsolutistas – até então instauradas.  

 

Diante da tensão entre liberais e os conservadores, muitos dos quais padres e 

religiosos fervorosos, o Imperador agiu por dissolver a Assembleia Constituinte em 

novembro de 1823 mediante um golpe militar. Em seguida, prometeu convocar uma 

nova Assembleia Constituinte, mas terminou por nomear um Conselho de Estado 

que redigiria a Constituição a ser outorgada. 

 

A Constituição de 1824 não foi, portanto, promulgada, mas sim outorgada pelo 

poder do Imperador, denotando a primeira característica, qual seja, a forma de 

governo de monarquia hereditária, constitucional e representativa (art. 3o).26  

 

Pelo que também se depreende do contexto histórico acima narrado, nota-se 

que a forma de Estado prevalecente era a unitária, pois tinha o poder centralizado 

nas mãos do poder imperial, cujo território do império foi dividido em províncias, 

conforme dispunha o artigo 2º, da Constituição de 1824.   

 

Como tampouco poderia deixar de ser, o regime de governo era a monarquia 

absoluta, de modo que o Imperador era, concomitantemente, Chefe do Estado e do 

Governo.  
                                                
25  BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. 3, ed. Brasília: Paz 

e Terra, 1988, p. 363. 
 
26  ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 

Constitucional. 17. ed. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 130-131 e SILVA, José Afonso da. Curso 
de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 74-75. 
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Visando a oferecer uma aparência liberal, a Constituição de 1824 empreendeu 

a divisão de poderes (funções políticas) entre Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Entretanto, a mesma lei que oficializava essas esferas de poder autônomo, também 

instituiu a criação do chamado Poder Moderador (artigos 9o e 10). Exercido 

unicamente pela figura do Imperador, esse poder tinha a capacidade de desfazer e 

anular as decisões tomadas pelos outros poderes. Desse modo, o governo imperial 

combinava ambíguos traços de liberalismo e absolutismo. 

 

Portanto, quanto à divisão dos poderes, descritivo que interessa aos 

propósitos do presente estudo apenas para que tenha dimensão do elevado grau de 

centralização do poder unitário imperial (central), o texto da Constituição previa a 

seguinte composição do Estado brasileiro imperial: 

 

a) Poder Legislativo: formado por deputados e senadores de cargo vitalício, 

os quais eram responsáveis na elaboração das leis do Império, cuja 

assembleia geral, composta por duas câmaras: a dos deputados, eletiva, 

por sufrágio censitário (arts. 90 a 97) e temporária; e a dos senadores, 

integrada por membros vitalícios nomeados pelo Imperador de uma lista 

tríplice eleita por cada província (senadores eram nomeados diretamente 

pelo exercício do Poder Moderador dentre listas tríplices enviadas pelas 

Províncias – artigos 13, 35, 40 e 43); 

 

b) Poder Executivo: chefiado pelo Imperador D. Pedro I e os ministros de 

Estado nomeados por ele (artigo 102); 

 

c) Poder Judiciário: formado por juízes e jurados (artigo 151), tinha como 

órgão máximo o Supremo Tribunal de Justiça, cuja composição era de 

magistrados indicados pessoalmente pelo Imperador. Portanto, sua 

independência era meramente formal e presente apenas na teoria, pois a 
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nomeação não obedecia a quaisquer critérios que não fossem aqueles 

impostos pelo próprio monarca; 

 

d) Poder Moderador: exercido exclusivamente pelo imperador, ficava 

encarregado de vigiar as demais instâncias e tinha poder de anular as 

decisões dos outros três poderes, por força do que dispunha os artigos 98 

a 101, da Lei Maior. Segundo preceituam Bonavides e Paes de Andrade27, 

eram atribuições do Poder Moderador: (i) nomear um terço dos senadores; 

(ii) convocar Assembleia Geral, em caráter extraordinário, nos intervalos 

das sessões; (iii) sancionar os decretos e resoluções da Assembleia 

Geral; (iv) aprovar e suspender interinamente as resoluções dos 

Conselhos Provinciais; (v) prorrogar ou adiar a Assembleia Geral e 

dissolver a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação 

do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua; (vi) nomear 

e demitir livremente os ministros de Estado; (vii) suspender os 

magistrados na forma prevista em lei; (viii) perdoar e reduzir as penas 

impostas aos réus condenados por sentença irrecorrível e (ix) conceder 

anistia em caso urgente e que assim aconselham a humanidade e o bem 

do Estado.  

 

Paulo Bonavides e Paes de Andrade ainda relatam o contexto conturbado 

vivido no último quarto do século XIX que levou ao colapso do sistema monárquico, 

dando destaque a uma série de fatores antecedentes à proclamação do governo 

republicano, quais sejam: 

 

(i) crise militar existente à época, desde a Guerra do Paraguai, agravada 

pela crise de autoridade da titularidade civil da Pasta de Guerra sobre os 

militares;  

 
                                                
27 BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. 3. ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 1988, p. 90. 
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(ii) reivindicação pela separação entre o Estado e a Igreja;  

 

(iii) a dissolução da Câmara dos Deputados, em 1868; 

 

(iv) a insatisfação com o Poder Moderador e sua interferência nas formações 

partidárias do segundo reinado;  

 

(v) a instituição do regime federativo; 

 

(vi) a reformulação do Conselho de Estado;  

 

(vii) a extinção a Guarda Nacional; 

 

(viii)  o ensino livre; 

 

(ix)  a abolição da vitaliciedade do Senado.28 

 

Licínia Rossi Correia Dias enaltece acontecimentos históricos decisivos para 

fixação e propagação dos ideários republicanos federativos por parte do movimento 

de resistência a ordem monárquica, tais como a Revolução Pernambucana de 1824, 

a proclamação da Confederação do Equador, em 1824, e a proclamação da 

República de 1835, no Rio Grande do Sul, posteriormente sufocada.29 

 

Diante da crise e do consequente colapso do sistema monárquico, o qual, 

como acima explanado, carregava feição predominantemente unitarista e 

centralizadora, pode-se concluir que a formatação do federalismo brasileiro é 

confundida com o próprio advento do período republicano, ultimado pelo ato de 

                                                
28  BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. 3, ed. Brasília: Paz 

e Terra, 1988, p. 206-208. 
 
29 DIAS, Licínia Rossi Correia. A constituição federal de 1988 e o princípio da moralidade do caput do 

art. 37. Revista de Direito Constitucional e Internacional, out./2009. 
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proclamação ocorrido na data de 15 de novembro de 1889, sob a espada e o brado 

do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. 

 

Logo na edição do primeiro ato normativo do novo governo provisório 

republicano, qual seja, o Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, houve a 

determinação de transformação das antigas províncias em Estados membros que 

passariam a integrar a federação dos “Estados Unidos do Brazil” (artigos 6º e 7º), em 

uma nítida alusão à experiência de formação dos Estados Unidos da América 

durante a Convenção de Filadélfia. 

 

A forma transplantada com que os republicanos brasileiros impuseram a forma 

federativa no país, sem qualquer aderência ao plano histórico ou cultural de 

formação do federalismo nas treze colônias inglesas, foi objeto de crítica pela 

doutrina30. 

 

Nessa esteira, Maria Garcia sinaliza a impropriedade na consideração do 

modelo norte-americano sem qualquer adaptação à realidade de distribuição do 

poder político na estrutura estatal brasileira, ao enunciar o surgimento de um regime 

descentralizado, à semelhança do norte-americano, muito embora através do “mero 

transplante inadequado do sistema federativo daquele país.”31 

 

Nesse mesmo sentido, Luís Roberto Barroso destaca que:    

 
A forma federalista adotada, inspirada no modelo norte-americano, ignorou o 
passado unitário e centralizador do país. Recorreu-se ao mesmo critério de 
repartição de competências lá adotado, como se a União estivesse 
subitamente recebendo poderes expressos, delegados por Estados que 

                                                
30 Nesse sentido: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 35. ed., 

São Paulo, Saraiva, 2009, p. 55.  
 
31 GARCIA, Maria. Proudhon hoje uma retomada de ideias. A federação, a autogestão comunitária e o 

município no brasil. Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 74, jan./2011. 
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antes fossem considerados independentes, numa ficção que beirava a 
utopia. 32 

 
Uma vez delimitado o contexto histórico de formação do federalismo na 

realidade política brasileira, de rigor a análise dos contornos conferidos pelas 

Constituições brasileiras vigentes durante o período republicano e que dizem 

respeito à organização e à distribuição do poder estatal entre a União e os demais 

entes federados. 

 
2.2. Constituição da República de 1891: impactos do transplante do 

federalismo dual 
 
Seguindo o vetor de afirmação federalista enunciado desde os brados da 

proclamação do governo republicano, a Constituição de 1891 instaurou de forma 

definitiva o modelo capitalista, liberal, republicano e federativo dualista.   

 

Segundo Boris Fausto, a origem do federalismo esteve vinculada à 

necessidade de organização dos Estados federados sem que os mesmos fossem 

submetidos à supressão de um poder centralizado. Referido autor adverte que “não 

devemos pensar que o governo federal, também chamado de União, ficou 

completamente sem poderes”.33 

 

No caso do federalismo brasileiro, cujo modelo representou uma adoção e 

adaptação do modelo norte-americano, a peculiaridade está em que a principal 

motivação refletia a vontade das oligarquias em conquistar a autonomia dos 

territórios sobre os quais mantinham poder. 

 

Nessa esteira, a marcante disparidade socioeconômica entre as unidades 

federadas e a diversidade cultural entre os diversos entes que compunham o 

                                                
32  BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002, p. 15. 
33  FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13. ed. 1 reimpressão. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2009, p. 249. 
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mosaico federal constituíram característica fundante do federalismo brasileiro, como 

bem destaca Antonio G. Moreira Maués:  

 
Em sua origem, a federação brasileira não resultou de um acordo entre as 
unidades políticas pré-existentes, tal como na experiência norte-americana, 
mas sim da desagregação do Estado Unitário que, sob a forma de governo 
monárquico, estabeleceu-se a partir da independência, em 1822. As 
unidades territoriais no Império, chamadas “Províncias”, foram organizadas a 
partir do governo central, que indicava seus presidentes entre os membros 
da elite política que estivessem desvinculados das regiões que iriam 
governar. Por esse razão, sempre houve dificuldades no Brasil para 
compreender a federação como um pacto entre partes livres e iguais, tendo 
em vista que os arranjos institucionais e políticos dominantes estendiam aos 
Estados a vontade das elites dirigentes do país.34 

 

Durante o governo provisório, houve a formação de uma comissão formada 

por cinco juristas, Joaquim Saldanha Marinho (Presidente), Américo Brasiliense de 

Almeida Mello (Vice-Presidente), Francisco Rangel Pestana, José Antônio Pereira de 

Magalhães Castro e Antônio Luiz dos Santos Werneck, os quais foram responsáveis 

pela redação do anteprojeto da Constituição. A revisão final ficou a cargo de Rui 

Barbosa, então Ministro da Fazenda.35 

 

O texto final foi encaminhado ao Congresso Constituinte, instalado em 15 de 

novembro de 1890, de composição heterogênea, mas com o objetivo comum, de 

consolidação da república federativa e federal. Após três meses de discussão, o 

texto foi aprovado, em sua quase totalidade36. 

 

A Constituição de 1891 era capitalista e liberal. Embora omissa acerca do 

regramento da atividade econômica, garantiu o direito de propriedade em plenitude 

(artigo 72, parágrafo 17º), a proteção dos direitos de marca dos industriais (artigo 72, 
                                                

34  MAUÉS, Antonio G. Moreira. O federalismo brasileiro na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (1988-2003). In: ROCHA, Fernando Luiz Ximenes; MORAES, Filomeno. Direito 
constitucional contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 65. 

35 FUHRMANN, Ítalo Roberto. Traços fundamentais da história Constitucional no Brasil - do Império à 
Constituição da República de 1988. Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 
84/2013, jul./2013. 

 
36 Idem, p. 5. 
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parágrafo 27º) e o incentivo à agricultura, indústria e comércio (artigo 35, parágrafo 

2º).37  

 

Raul Machado Horta enfatiza o caráter paradigmático do texto de 1891, que 

fixou as bases até hoje existentes no modelo de organização do Estado brasileiro: 

forma republicana, federativa e presidencialista. 38  

 

Sua faceta republicana contemplava a separação dos poderes e a renovação 

periódica do titular do poder, com eleições em dois turnos para Presidente e Vice.39.  

 

Como preleciona Fernanda Dias Menezes de Almeida, a primeira Carta 

Política republicana ainda seguiu a técnica dual de repartição de competências, por 

critério horizontal, típica do federalismo clássico, reservando à União as matérias 

expressamente previstas no texto constitucional (competências enumeradas) e aos 

Estados todos as demais (competências remanescentes). 40 

 

O artigo 34 elencou competências federais privativas, ao passo que o artigo 

65, parágrafo 2º, atribui aos Estados em geral, todo e qualquer poder ou direito, que 

lhes não for negado por cláusula expressa ou implicitamente contida nas cláusulas 

expressas da Constituição. 

 

O artigo 68 determinou que os Estados deveriam se organizar de forma a 

assegurar a autonomia dos Municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar 

interesse. 
                                                
37  NAPOLITANO, Carlo José. Do tratamento da matéria econômica nas constituições brasileiras e o 

histórico das restrições à atividade econômica impostas aos estrangeiros. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, v. 54, jan./2006. 

 
38  HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 26.  
 
39  BALEEIRO, Aliomar. Constituições brasileiras: volume II, 3. ed. 1891. Brasília: Senado Federal, 

Subsecretaria de Edições Técnicas, 2012, p. 11-12. Disponível em 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/137570>. Acesso em: 21 abr. 2015. 

 
40  ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. Competência na constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013, p. 32.  
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No que tange à repartição de rendas, a Constituição de 1891 preservou a 

repartição dual, especificando os tributos que caberiam privativamente à União 

(artigo 7º), e aos Estados (artigo 9º).  

 

Consagrada a tripartição de poderes, os artigos 43 e 47 da Constituição 

denotavam a escolha de um regime representativo, com um Presidencialismo a 

moda norte-americana.  

 

O Poder Legislativo permaneceu composto por duas casas: a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, sendo fixado, portanto, o sistema legislativo 

bicameral, com um Senado representativo dos Estados membros. 

 

A revisão judicial e o modelo de organização do Judiciário, com a Suprema 

Corte e a justiça federal, denotavam novamente a marcante influência dos EUA.41 

 

Durante sua vigência, a Carta de 1891 “recebeu única revisão constitucional, 

em 1926, para introduzir no texto clássico do constitucionalismo brasileiro as 

emendas decorrentes da reforma promovida no quatriênio do Presidente Artur 

Bernardes”. 42 Referida “reforma constitucional tratou de centralizar o poder, alterou 

as hipótese de intervenção federal, modificou o processo legislativo e criou a Justiça 

Federal”. 43 

 

                                                
41  CLÈVE, Clèmerson Merlin. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivo normativo em sede 

de juízo abstrato e efeitos sobre os atos singulares praticados sob sua égide. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, v. 19, abr./1997. 

 
42  HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 26.  
 
43  ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 

17. ed. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 133. 
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As alterações denotavam um aumento e uma concentração significativas dos 

poderes do Presidente da República44, a confirmar a patente e contumaz assimetria 

decorrente do processo de formação do federalismo brasileiro, constantemente 

marcado pelos privilégios conferidos ao Poder Executivo e à União em detrimento 

dos demais poderes e entes federativos.    

 
2.3. Constituição da República de 1934: o anúncio da lógica cooperativa 
 

Com a eclosão do movimento revolucionário de 1930 e a consequente 

instituição de um governo provisório capitaneado por Getúlio Vargas, chega ao fim o 

período reconhecido como Primeira República, dando início a um período de grandes 

instabilidades políticas marcadas por forte pressão popular, voltada à defesa da 

promulgação de uma nova Constituição, fato que só vem ocorrer no ano de 1934. 

 
No dia 16 de julho de 1934, foi promulgada a nova Carta republicana, marcada 

pelo ideário da democracia social em detrimento do liberalismo clássico, sob clara 

inspiração da Constituição de Weimar, já enunciada em seu preâmbulo a partir das 

seguintes diretrizes: “organizar um regime democrático, que assegure à Nação a 

unidade, a liberdade, a justiça e o bem estar social e econômico”45. 

 

Apesar do curto período de vigência, a Constituição de 1934 contribuiu 

significativamente, sob uma perspectiva histórica,  para a consolidação da 

democracia no Brasil, mantendo os princípios vetores fundamentais de organização 

estatal: a república, a federação, a divisão de poderes, o presidencialismo e o regime 

representativo. 46  

                                                
44  FUHRMANN, Ítalo Roberto. Traços fundamentais da história Constitucional no Brasil - do Império à 

Constituição da República de 1988. Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 
84/2013, jul./2013, p. 7. 

 
45  CAMPANHOLE, Adriano. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1989, p. 619. 
 
46  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24 ed., São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 81. 
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A seguir a tendência de concentração do poder da União já anunciada com a 

reforma constitucional de 1926, a Constituição de 1934 reservou ao poder central 

competências referentes à ordem econômica e social (artigos 5º e 6)47, com 

determinação expressa para a nacionalização de minas, jazidas minerais, quedas 

d'água, os bancos de depósito, empresas de seguro e possibilidade de nacionalizar 

empresas estrangeiras e de determinar o monopólio estatal sobre determinadas 

indústrias.  

 

Além de enumerar alguns poderes aos Estados, a Carta de 34 ainda conferiu-

lhes poderes remanescentes, nos artigos 7º e 8º, e, também, tratou sobre os poderes 

concorrentes entre a União e Estados, reservando um espaço de maior autonomia 

aos Municípios por conta da previsão de competência própria para organização de 

seus serviços (artigo 13).  

 

Percebe-se, portanto, que a Constituição de 1934 ultrapassa o critério clássico 

de repartição de competências, baseado no critério horizontal e dual de repartição de 

competências, e reconhece uma esfera de competências legislativas concorrentes, a 

partir de um critério vertical que pressuponha a reserva das normas de caráter geral 

à União, lógica que se manteve, em linhas gerais, nas constituições posteriores. 

 

As importantes alterações no âmbito do Poder Judiciário concernem à criação 

da Justiça Eleitoral (artigos 82 e 83), da Justiça Militar (artigos 84 ao 87) e da Justiça 

do Trabalho (artigo 122). 

 
2.4 Constituição da República de 1937: o retrocesso unitarista 
 

Na data de 10 de novembro de 1937, em um período de grande agitação 

política e social marcada pela disputa do poder político entre grupos de diferentes 

                                                
47  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24 ed., São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 81.  
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matizes ideológicas, sob a justificativa de salvaguardar os interesses da nação, foi 

outorgada uma nova Constituição no país. 

 

Com forte e inegável vertente autoritária, a Constituição de 1937 restaurou no 

país o Estado unitário descentralizado, embora tenha nominalmente – e formalmente 

– preservado a estrutura federativa nos termos de seu artigo 3º, acentuando ainda 

mais a concentração de poderes no Poder Executivo central, ao impor completa 

submissão dos Estados e Municípios aos interesses da União. 

 

Raul Machado Horta, ao comentar o colapso do sistema federativa a partir da 

outorga da Constituição de 1937, acentua que: 

 
O Decreto-Lei federal nº 1202, de 8 de abril de 1939, que dispunha sobre a 
administração dos Estados e dos Municípios, lançou fundamentos 
normativos da conversão dos Estados-membros em coletividades territoriais 
descentralizadas, submetidas a permanente supervisão, controle e 
fiscalização do Presidente da República. Institui-se completo regime de 
tutela administrativa, política e financeira, que condicionava a vigência dos 
atos da administração estadual à aprovação hierárquica do Chefe de 
Estado.48 

 

Na mesma linha de análise, Walter Costa Porta indica quais seriam as 

características preponderantes da nova Carta brasileira:  

 
- a coordenação, entregue ao presidente, da atividade dos órgãos 
representativos, com a promoção e a orientação da política legislativa de 
interesse nacional; 
- a possibilidade, no intuito de assegurar a continuidade da política nacional, 
de indicação, pelo Presidente, de um dos candidatos ao cargo, caso em que, 
em vez de ser eleito, o novo chefe do Executivo pelo Colégio Eleitoral 
(eleição direta), passaria a escolha a ser feita pelo povo, em sufrágio 
universal; 
- atribuição aos vereadores à Câmaras Municipais, e, em cada município, a 
dez cidadãos eleitos por sufrágio direto no mesmo ato de eleição da Câmara 
Municipal, da tarefa de eleger os representantes dos Estados- Membro na 
Câmara dos Deputados; 
- e, por mais arraigada que estivesse entre nós a convicção de ser o 
princípio da separação e da in dependência dos poderes essencial às 
Constituições modernas, a eliminação desse princípio, como também a 

                                                
48  MACHADO HORTA, Raul. Problemas do Federalismo. Revista Brasileira de Estudos Políticos. 

Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 17. 
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adoção da feitura das leis em parte pelo Executivo com o nome de decretos-
leis e a permissão ao Parlamento, por iniciativa do Presidente da República, 
do exame da decisão final que declarou inconstitucional uma lei; 
- a criação do Conselho de Economia.49 

 

A União poderia criar territórios nos termos do artigo 6º, desmembrar Estados 

nos termos do artigo 5º, parágrafo único, intervir nos Estados e nomear interventores 

nos termos do artigo 9º. 

 

O Poder Legislativo era, de acordo com o artigo 39 da Constituição, composto 

pela Câmara dos Deputados e Conselho Federal, pelo Conselho de Economia 

Nacional e pelo Presidente da República. Todos esses entes formavam o Parlamento 

Nacional, órgão de caráter absolutamente figurativo, vez que nunca se teve notícia 

de uma reunião sequer durante todo o período de vigência da Carta de 1937.  

 

Ao analisar a tendência centralizadora e autoritária da Constituição, o 

historiador Marco Antonio Villa dá relevo ao dispositivo que parece sintetizar a 

concentração de poder político na figura do Chefe do Executivo da União:  
 

O artigo 73 concedia plenos poderes ao presidente: autoridade suprema do 
Estado, coordena a atividade dos órgãos representativos de graus 
superiores, dirige a política interna e externa, promove ou orienta a política 
legislativa de interesse nacional, e superintende a administração do país.50 

 
2.5 Constituição da República de 1946: o pós-guerra e o resgate do federalismo 

cooperativo 
 

Durante a vigência do período de vigência da Constituição de 1937, conhecido 

como Estado Novo, as disposições políticas e o regramento institucional negavam 

vigência aos princípios de liberdade e democracia.   

 

                                                
49 PORTO, Walter Costa. 1937. 3. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 

2012, p. 10.  
 
50 VILLA, Marco Antônio. A história das constituições brasileiras. São Paulo: Leya, 2011, p. 69. 
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Com o advento da Segunda Guerra Mundial e a adesão formal do Brasil ao 

bloco dos países aliados, Paulo Bonavides retrata a grande contradição política 

existente no país à época, que contava com tropas combatentes aos regimes 

nazifascistas e, ao mesmo tempo, vivia em seu plano interno sob um regime ditatorial 

de inspiração fascista e totalitária. Destaca o autor: 
 

Com efeito, a grande contradição política consistia nisto: o Brasil fora aos 
campos de batalha da Itália com a Força Expedicionária derramar o sangue 
de seus soldados pela restauração universal dos princípios da liberdade e 
democracia da Carta do Atlântico e, no entanto, vivia o País internamente 
debaixo de um sistema de poder que era a negação mesma daqueles 
princípios, Sem Constituição – a Carta de 1937 nem ao menos fora aplicada! 
- sem partidos políticos, sem imprensa livre, o País se achava tão fechado 
em suas fronteiras quanto aqueles cujas ditaduras ele fora combater além-
mar. 51: 

 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, eclodiram movimentos e fatos 

políticos que tencionavam ainda mais o clima pela redemocratização do país, tais 

como o Manifesto dos Mineiros e a entrevista concedida pelo escritor José Américo 

de Almeida – a primeira não submetida à censura prévia –  e publicada no diário 

Correio da Manhã, o jornal mais influente da época na Capital da República. 52 

 

Diante desses movimentos, Getúlio Vargas, então Presidente da República, 

adotou providências necessárias à recomposição do quadro constitucional brasileiro, 

expedindo a Lei Constitucional nº9, de 28 de fevereiro de 1945, que modificou vários 

artigos da Carta de 1937, fixando data para eleição direta do Presidente da 

República e do Parlamento, estabelecendo os princípios a serem observados no 

processo eleitoral.  

 

José Afonso da Silva53 alerta para o fato de que a mencionada Lei 

                                                
51  BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. 3, ed. Brasília: Paz 

e Terra, 1988, p. 349. 
 
52  FRANKLIN MARTINS CONEXÃO POLÍTICA. A entrevista que acabou com a censura à imprensa 

(1945). Disponível em: <http://www.franklinmartins.com.br/estacao_historia_artigo.php?titulo=a-
entrevista-que-acabou-com-a-censura-a-imprensa-1945>. Acesso em 15 mai 2015. 

 
53 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24 ed., São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 86. 
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Constitucional prenunciava claramente a intenção de Getúlio Vargas em se utilizar da 

mesma estrutura parlamentar existentes à época para empreender as modificações 

na Constituição.  Destaca o autor que:  

 
Nos considerandos dessa lei constitucional, no entanto, o ditador manifesta 
o entendimento de que o parlamento a ser eleito teria função ordinária, não 
se cogitando de convocar Assembleia Constituinte. Aquele parlamento 
ordinário é que, se julgasse cabível, faria durante a legislatura as 
modificações na Constituição. 

 

Como ressalta Paulo Bonavides, a intenção do governo era evitar a 

convocação de uma nova Constituinte54: 

 
Em rigor, naquela ocasião, o propósito da ditadura não ia além de salvar a 
Carta de 37 e, se possível, por meio constitucionais, manter no poder o 
então Presidente da República. Não se convoca propriamente uma 
Constituinte, mas se abria espaço à intervenção ativa do poder constituinte 
de segundo grau, o poder parlamentar representativo, para reformar a Carta. 
Com efeito tudo naquela lei convergia unicamente para emendar, modificar 
ou reformar a Constituição autoritária, por iniciativa do Presidente da 
República ou da Câmara dos Deputados. 

 

Às vésperas  da eleição marcada pela já mencionada Lei Constitucional nº9, 

os movimentos oposicionistas ao governo Getúlio Vargas apresentaram a 

candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes para o cargo de Presidente da República.      

 

Com o intuito de tumultuar o pleito eleitoral, o governo editou o Decreto-Lei nº 

8.063, de 10 de outubro de 1945, que dispunha que as eleições para governadores e 

Assembleias Legislativas dos Estados seriam conjuntamente com as de Presidente 

da República, Conselho Federal e Câmara dos Deputados.  

 

Em reação a este Decreto-Lei, na data de 29 de outubro de 1945, tanques das 

Forças Armadas foram às ruas exigir a queda do Estado Novo e a posse do então 

Ministro José Linhares, Presidente Supremo Tribunal Federal, à Presidência da 

República. 

                                                
54  BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. 3, ed. Brasília: Paz 

e Terra, 1988, p. 350. 
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Durante o exercício da Presidência de José Linhares, foi promulgada a Lei 

Constitucional nº 13, de 12 de novembro de 1945, que determinou a instauração da 

Assembleia Nacional Constituinte. 

 

A quarta Assembleia Constituinte brasileira foi instalada em 2 de fevereiro de 

1946  e nova Constituição da República foi promulgada em 18 de setembro de 1946. 

Ao identificar diversas matizes ideológicas no processo de formação da nova carta 

constitucional, José Afonso da Silva destaca que55:  

 
Nela estavam representadas várias correntes de opinião: direita, 
conservadora, centro-democrático, progressistas, socialistas e comunistas, 
predominando a opinião conservadora. “Sentia-se, de início” [informa José 
Duarte] “que as correntes de opinião tinham a preocupação de assentar, 
com nitidez, sem artifícios, as fórmulas, os princípios cardeais do regime 
representativo, e estabelecer com precisão os rumos próprios à harmonia e 
independência dos poderes; a redução das possibilidades de hipertrofia do 
Poder Executivo; a conservação do equilíbrio político do Brasil, pelo regime 
de seus representantes no Senado e na Câmara; a fixação da política 
municipalista, capaz de dar ao Município o que lhe era, indispensável, 
essencial, à vida, à autonomia; a revisão do quadro esquemático da 
declaração de direitos e garantias individuais; o tratado, em contornos bem 
definidos, do campo econômico e social, onde se teriam de construir, em 
nome e por força da evolução e da justiça, os mais legítimos postulados 
constitucionais. 

 

Pinto Ferreira, por sua vez, identifica a predominância do ideário social 

democrata, de inspiração weimariana, na Carta de 194656: 

 
De um modo geral ela repetiu os pontos de vista essenciais existentes na 
Constituição de 1934. Não aderiu ao socialismo tampouco se manteve na 
linha rígida do individualismo. Inspirou-se na técnica da democracia social 
weimariana. Por isso mesmo regulou diversos problemas alusivos à ordem 
social e econômica, à família, educação e cultura, permitiu técnicas mais 
amplas de intervencionismo, procurou combater a força econômica dos 
trustes e mesmo estendeu ao trabalhador rural as garantias dadas aos 
operários, embora nunca se aplicassem tais medidas em proveito do 
campesinato. 

 

                                                
55 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24 ed., São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 84-85. 
 
56 FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 60.  
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Se comparada com as constituições anteriores, a Carta de 1946 foi a que mais 

garantiu autonomia aos Estados e Municípios, com expressa previsão de eleições 

livres e diretas para seus representantes diretos e de coleta e distribuição de rendas 

entre os entes federados.  

 

Suas principais alterações foram assim destacadas pelos autores Luiz Alberto 

David Araujo e Vidal Nunes Serrano57: 

 

a) Repudiou o Estado Totalitário veiculado pela Constituição de 1937, 

trazendo um modelo equilibrado e consagrador de Estado Democrático.  

 

b) Retomou as ideias de democracia social de 1934.  

 

c) O País voltou ao regime democrático, com eleições diretas para 

presidente da República, por um mandato de 5 anos.  

 

d) O Vice-Presidente da República acumulava sua função com a de 

Presidente do Senado.  

 

e) O Senado Federal retornou, dentro de um bicameralismo do tipo 

federativo.  

 

f) Restabeleceram-se o mandado de segurança, a ação popular e o controle 

da constitucionalidade dos atos normativos. 

 

g) Assegurou-se de forma incondicionada o acesso ao Poder Judiciário.  

 

h) Os partidos políticos foram trazidos para o Texto Constitucional.  

 
                                                
57  ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 

17. ed. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 135. 
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i) Não havia penas de morte, de caráter perpétuo, de banimento ou de 

confisco. 

 

j) Procurou equilibrar, na ordem econômica, o princípio da livre iniciativa com 

o princípio da justiça social.  

 

k) O direito de greve foi agregado ao Texto Constitucional.   

 

A competência do Supremo Tribunal Federal foi afirmada para permitir o 

controle concentrado de constitucionalidade nos termos do art. 101 da Constituição, 

retomando o caminho aberto pelo constituinte de 1934. Segundo as palavras de 

Paulo Bonavides58:  

 
A semente de um controle por via de ação germinava, como em 1934, na 
legitimação do Procurador-Geral da República em submeter ao exame do 
Supremo Tribunal Federal um ato que, ferindo os princípios constitucionais 
medulares de nossa organização republicana e federativa, fosse arguido de 
inconstitucionalidade.  
Esses princípios eram os do n. VII do art. 7º, cuja ofensa ensejava a 
intervenção federal. A mudança havida em relação a 1934 é que essa 
intervenção, segundo o texto da nova Constituição, só se decretava após o 
Supremo haver examinado o ato erguido de inconstitucionalidade. 

 

A grande mudança em sede controle de constitucionalidade adveio realmente 

da Emenda Constitucional n. 16, de 26 de novembro de 1965, a partir da qual toda lei 

do nosso ordenamento jurídico poderia ser objeto de exame de constitucionalidade, 

mediante uma ação direta ou específica, destinada a liquidar o ponto controverso. 

Isso porque, essa emenda deu nova redação à alínea k do art. 101, inciso I, da 

Constituição de 46, atribuindo competência ao Supremo Tribunal Federal para 

processar e julgar originariamente “a representação contra inconstitucionalidade de 

lei ou ato de natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-

Geral da República”.   
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2.6 Constituição da República de 1967 e Emenda Constitucional nº 1, de 1969: 
avanço autoritário e perda de autonomia 

 

Após o movimento de resistência contra o governo do Presidente João 

Goulart, marcado pelas medidas adotadas nos dias 31 de março e 1º de abril de 

1964 que culminaram na assunção do poder pelos militares, houve um acentuado 

processo de fortalecimento da União em detrimento dos entes federados, iniciado 

com o Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964, fecundado com a edição do Ato 

Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, promulgação da Constituição de 1967 

e ultimado com os atos praticados durante a vigência da Emenda Constitucional nº 1, 

de 17 de outubro de 1969. 

 

Para José Afonso da Silva59, “a emenda só serviu como mecanismo de 

outorga, uma vez que verdadeiramente se promulgou texto integralmente 

reformulado”. Assim, uma precária e já muito retocada Lei Maior acabou cedendo 

espaço ao que se tem, na prática, como uma nova Carta Constitucional, ainda mais 

centralizadora e ampliadora dos poderes administrativos e legislativos do Poder 

Executivo, servindo de fundamento de validade aos anos porvir do regime de militar. 

 

Prossegue o autor60: 

 
Teórica e tecnicamente, não se tratou de emenda, mas de nova constituição. 
A emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez que 
verdadeiramente se promulgou texto integralmente reformulado, a começar 
pela denominação que lhe deu: Constituição da República Federativa do 
Brasil, enquanto a de 1967 se chamava apenas Constituição do Brasil. Ela 
fora modificada por outras vinte e cinco emendas, afora a de n. 26, que, a 
rigor, não é emenda constititucional. Em verdade, a EC n. 26, de 27.11.85, 
ao convocar a Assembleia Nacional Constituinte, constitui, nesse aspecto, 
um ato político [...].  

 

                                                
59 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 87. 
 
60 Idem. 
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Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior ressaltam algumas 

inovações trazidas pela referida Emenda Constitucional nº 1 que guardam relevância 

com o aspecto de organização dos poderes estatais:  

 

a) a possibilidade de criação de Tribunais de Contas Municipais por 

Municípios com mais de dois milhões de habitantes e renda tributária 

acima de quinhentos mil cruzeiros;  

 

b) a inclusão de uma nova causa de perda de mandato eletivo, qual seja, a 

prática de procedimento atentatório às instituições vigentes;  

 

c) a modificação do mandato presidencial, que passou a ser de cinco anos, 

sendo vedada a reeleição.61 

 

Em junho de 1978, dentro de um propagandeado processo de gradual 

abertura política empreendida pelo governo Geisel, foram suspensas as medidas que 

cassaram direitos políticos com base no Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 

1968.  

 

Em 1985, após o Congresso Nacional rejeitar a proposta de emenda 

constitucional que permitia o voto direto para os candidatos à Presidência da 

República, Tancredo Neves foi eleito para o cargo máximo do Poder Executivo 

central de forma indireta, marcando a volta dos civis ao comando do Poder Executivo 

e o fim do período militar. Antes de assumir o cargo, entretanto, Tancredo Neves 

faleceu, assumindo seu vide, José Sarney, que foi o responsável pela convocação de 

uma Assembleia Nacional Constituinte. 

 

Dessa forma, somente na data de  5 de outubro de 1988, após mais de vinte 

anos da promulgação da Constituição de 1967 e sua substituição, ainda que não 
                                                
61  ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 

17. ed. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 135.  
 



 
 
 

 
 

 

51 

51 

declarada, pela Emenda Constitucional nº 01/1969, o Brasil voltaria a ter uma Carta 

Constitucional efetivamente democrática e social, com a retomada de valores, 

princípios e experiências bem-sucedidas das Constituições anteriores, em texto 

constitucional até hoje vigente. 

 
2.7 Constituição da República de 1988: municipalismo e novo horizonte 

federativo 
 

Após mais de um século do revoltoso período republicano, marcado pela 

verificação movimentos favoráveis e contrários à estruturação à estruturação do 

federalismo, a Constituição da República de 1988 inaugura um novo arranjo 

federativo que se propõe a destacar um processo de desconcentração de poderes e 

de conquista de direitos e garantias fundamentais que haviam sido suprimidos pela 

ordem constitucional pretérita. 

 

2.7.1  Características principais 
 

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior62 apontam as 

seguintes características da estrutura federativa do Estado brasileiro instaurada pela 

nova ordem constitucional: 

 

a) Existência de quatro entidades federativas, União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal, entes formadores do Estado brasileiro a partir de um 

amálgama indissolúvel, que pressupõe competências próprias a cada um 

deles, atribuídas de forma vertical e horizontal, sejam exclusivas, 

privativas ou comuns e concorrentes, nos termos do artigos 1º, 18, 21 a 25 

e 30; 
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b) Repartição constitucional de rendas, que abrange os aspectos de 

competência tributária, consistente na possibilidade de criar  e arrecadar 

tributos (artigos 145, 148, 149, 153 a 156), de limitações para o exercício 

desse poder (artigos 145 e 150), bem como de sistemas de participação 

de quotas em fundos que possuem caráter redistributivo entre os entes 

federados (artigo 159, I, a e b, e artigo 34, § 2º, I, II e III, do ADCT);  

 

c) Elaboração de Constituições Estaduais, que refletem o poder de auto-

organização dos Estados-membros nos termos do artigo 25, como 

exercício legítimo do Poder Constituinte Decorrente por meio das 

Assembleias Legislativas. Aos Municípios, cumpre a elaboração de Leis 

Orgânicas, discutidas e aprovadas pelas Câmaras Municipais nos termos 

do artigo 29; 

 

d) Rigidez constitucional, marcada pela adoção de processos legislativos 

diferenciados para modificação da Constituição nos termos do artigo 60, 

sendo defeso qualquer deliberação tendente a abolir as matérias 

discriminadas pelos incisos do § 6º, do referido dispositivo, como, por 

exemplo, a forma federativa do Estado; 

 

e) Indissolubilidade do pacto federativo, princípio constitucional positivado 

pelo artigo 1º, caput, que determina a formação federal do Estado 

brasileiro a partir da união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito 

Federal; 

 

f) Representação pelo Senado Federal, que garante aos Estados-membros 

e ao Distrito Federal uma representação igualitária, com eleição de três 

senadores para cada qual nos termos do artigo 46, §1º; 

 

g) Proteção constitucional exercida por um órgão supremo da estrutura 

judiciária, o Supremo Tribunal Federal, a quem compete a guarda da 
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Constituição, dirimindo conflitos entre União, Estados e Distrito Federal e 

exercendo o controle concentrado de constitucionalidade nos termos do 

artigo 102; 

 

h) Intervenção nos Estados-membros e nos Municípios, nos termos dos 

artigos 34 e 35, para a proteção de princípios politicamente conformadores 

do Estado brasileiro, os quais balizam a forma de Estado, a forma de 

governo e a organização político-administrativa em geral. 

 

2.7.2 Pontos trazidos pela nova ordem constitucional de destaque no arranjo 
federativo: municipalismo, repartição constitucional de rendas e 
constitucionalização das regiões e consórcios públicos 

 

Dentre as muitas inovações introduzidas no sistema federativo pela 

Constituição de 1988, a projeção do Município enquanto partícipe indissociável da 

federação aparece, sem sombra de dúvidas, com maior destaque. 

 

Os artigos 18, 29 e 30 da nova Constituição, ao inserirem o Município na 

organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, reforçam 

enormemente o aspecto de juridicidade de sua autonomia, de modo a romper com a 

tradição dual do federalismo brasileiro (relação entre Estados, Distrito Federal de um 

lado e União de outro) preconizada desde a Constituição de 1891. 

 

Nesse sentido, Paulo Bonavides destaca o caráter paradigmático preconizado 

pela Constituição de 1988 em razão da tamanha e considerável autonomia conferida 

aos entes municipais a partir da vigência dos artigos 18, 29 e 30 da Constituição de 

198863: 

 
A combinação dos três artigos será doravante a pedra angular de 
compreensão da autonomia do município, que qualitativamente subiu de 
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degrau com a adição da nova política feita ao todo federativo, em cujo 
arcabouço se aloja. Houve assim inovação de fundo e substância, cuja 
profundidade se mede pela importância da mudança operada. Essa 
mudança espanca muitas dúvidas que pairavam no passado tanto nas 
regiões da doutrina como da jurisprudência, acerca da autonomia municipal 
e dos seus limites teóricos e objetos, que, de último, lhe foram traçados com 
mais amplitude, generosidade, e precisão. 

 

No mesmo sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho enaltece a criação do 

municipalismo como uma das consequências da instauração da nova ordem 

constitucional de 1988, mediante a criação de três ordens e não mais duas, 

indicando competências e rendas para o exercício pleno das competências dos entes 

municipais.64 

 

Outro aspecto de relevo do arranjo federativo da nova ordem constitucional diz 

respeito aos mecanismos adotados para a repartição de rendas entre os diversos 

entes federados, calcada no pressuposto – e aqui se apresenta o nó górdio de 

sobrevivência e desenvolvimento do federalismo – de que a efetiva autonomia 

depende da previsão de recursos suficientes para que cada ente realize as 

competências que lhe foram expressamente outorgadas pela norma fundante do 

sistema. 

 

Se comparadas com as ordens constitucionais anteriores, a égide da Carta 

republicana de 1988 representou inegável avanço – no que por ora não adentramos 

em juízo valorativo sobre o caráter de suficiência – com relação à repartição 

constitucional de rendas, haja vista o significativo incremento nas receitas municipais 

e estaduais e intensificação de receitas através de fundos de participação. 

 

Outro passo inovador do texto de 1988, como destaca Paulo Bonavides65, foi a 

constitucionalização administrativa das regiões, com previsão expressa no artigo 43 

                                                
64  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, 35. ed., São Paulo, 
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da Constituição, que reconhece a possibilidade da União articular sua ação em um 

mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao desenvolvimento e à redução 

das desigualdades regionais. 

 

A constitucionalização da regionalização ainda ganhou relevo com a expressa 

previsão constitucional, reservando competência dos Estados para criação de 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento 

e a execução de funções públicas de interesse comum, nos termos do artigo 25, §3º. 

 

Por fim, ainda no intuito de fortalecimento dos arranjos aplicáveis à lógica do 

federalismo cooperativo, houve expressa previsão da criação de consórcios públicos 

e os convênios de cooperação entre os entes federados, de forma a autorizar a 

gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 

encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 

transferidos nos termos do artigo 241, com a redação já conferida pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998. 

 

2.7.3 Repartição de competências na Constituição de 1988 

 

Para Fernanda Dias Menezes de Almeida, em obra já referenciada66, o 

sistema de repartição de competências adotado pela Constituição de 1988 pode ser 

entendido pela divisão entre os critérios horizontal (competências privativas dos 

entes federativos nos planos material e legiferante) e vertical (competências 

concorrentes existentes nos planos material comum, legiferante concorrente e 

suplementar). 

 

A cada ente foram distribuídas competências próprias, de natureza legislativa 

ou material, caso das competências privativas da União previstas no artigo 21 e 22 e 
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das matérias que ficaram sob responsabilidade dos Estados e dos Municípios, nos 

termos dos artigos 25 e 30, respectivamente. Tais tarefas, por sua vez, foram 

aplicadas em cumulação ao Distrito Federal por força do artigo 32, §2º. 

 

O artigo 23 reservou uma série de matérias que devem ser objeto de 

realização conjunta por parte de todos os entes federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios), ao passo que o artigo 24 reserva matérias de competência 

concorrente da União, Estados e Distrito Federal. 

 

Tendo em vista o quanto já exposto acima, as competências podem ser 

identificadas a partir de duas espécies fundamentais: competências materiais e 

competências legislativas. 

 

Diante da realidade normativa brasileira imposta pela Carta republicana de 

1988, no entanto, é possível acrescer à aludida classificação, critérios quanto a 

forma, conteúdo, extensão e origem das competências constitucionais, seguindo a 

doutrina de José Afonso da Silva.67   

 

Quanto à forma, pode-se dividir as competências entre (i) enumeradas ou 

expressas, que são atribuídas de forma direta a uma pessoa política ou órgão 

(exemplo dos artigos 21, 22, 25, §2º, e 30); (ii) reservadas, remanescentes ou 

residuais, que são relacionadas a atividades materiais ou legislativas não 

enumeradas (artigos 22, parágrafo único, 23 e 24); e (iii) implícitas ou resultantes, 

instrumentais decorrentes da necessidade de cumprimento dos poderes expressos 

ou reservados. 

 

Quanto ao conteúdo, pode-se falar em competências de cunho: (i) econômico, 

(ii) social, (iii) político-administrativo, (iv) tributária ou (v) internacional. 
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No que tange à extensão, distribuem-se as competências em (i) exclusivas, 

que não podem ser objeto de delegação (artigo 21); (ii) privativas, que podem ser 

objeto de delegação desde que expressamente previsto para questões específicas 

(artigo 22, parágrafo único); (iii) comuns, que implicam na possibilidade de realização 

de determinada atividade por várias pessoas ou órgãos cumulativamente (artigo 23); 

(iv) concorrentes, que pressupõem possibilidade de disposição de uma mesma 

matéria por diferentes entes desde que preservada a primazia da União no que se 

refere à fixação de normas gerais, podendo, de acordo com Luiz Alberto David 

Araujo e Vidal Serrano 68serem próprias – quando expressamente previstas (artigo 

24, §§1º e 2º) -, ou impróprias – quando implícitas na definição de competências 

comuns e necessárias a sua consecução; e, por fim, (v) suplementar, consistente na 

possibilidade de produzir normas como desdobramento do conteúdo já reservado a 

outro ente (artigo 30, II). 

   

Por fim, quanto à origem, as competências podem ser classificadas como: (i) 

originárias, atribuídas em caráter primário a uma determinada pessoa ou órgão; (ii) 

delegada, decorrente da transferência do exercício a outra pessoa ou órgão, desde 

que dentro dos limites e condições previstos em lei. 

 

À guisa de conclusão, considerados os aspectos gerais do federalismo e 

específicos da ordem constitucional brasileira vigente, verifica-se que o modelo 

federalista brasileiro delimitado pela Constituição da República de 1988 deve ser 

enquadrado dentro da estrutura do chamado federalismo cooperativo, na medida em 

que permite a divisão de competências entre os entes federados pelos critérios 

horizontal (competências exclusivas e privativas dos entes federativos nos planos 

material e legiferante – artigos 21, 22, 25, §§ 1o a 3o, 30, I) e vertical (competências 

concorrentes existentes nos planos material comum, legiferante concorrente e 

suplementar – artigos 24, §§ 2o a 4o, 30, II). 

 

                                                
68  ARAUJO, Luiz Alberto David e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 

17. ed. rev. e atual.. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 340. 
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2.8   Considerações gerais sobre o federalismo brasileiro: crítica e horizonte de 
repactuação federativa 

 

Uma vez delimitada a formatação da organização estatal dentro dos moldes 

estabelecidos pela Constituição de 1988, oportuno considerar, a partir de um juízo de 

criticidade, o arranjo federativo brasileiro atual, bem como as propostas que se 

apresentam como alternativa à repactuação do modelo de repartição de 

competências e rendas constitucionais.  

 

Fernanda Dias Menezes de Almeida, ao concluir seu estudo sobre as 

competências federativas na Constituição de 1988, expõe criticamente que, muito 

embora o texto constitucional de 1988 tenha avançado na conquista de maior 

equilíbrio entre as relações federativas com a elevação do Município ao patamar de 

autonomia na capacidade de auto-organização que lhe foi deferida, o constituinte 

não: (i) explicitou de forma clara de que forma se daria a suplementariedade 

legislativa no campo das competências concorrentes, (ii) abandonou a política de 

confluência centralista ao delimitar amplo plexo de competências privativas da União 

em hipóteses em que a guarda de especificidade às realidades regionais ou locais 

seria de maior utilidade, (iii) permitiu a delegação desigual de competências entre 

Estados, o que permitira desejável flexibilização para atender com maior atenção as 

disparidades estaduais.69 

 

Nessa mesma linha de raciocínio apresentada pela autora acima citada, 

mesmo que reconhecido o avanço do arranjo federativo conferido pela Constituição 

republicana de 1988, nota-se que o passado centralizador e unitarista que marca a 

configuração do Estado brasileiro ainda revela grande impacto nos dias atuais e dá 

margem a uma grande assimetria na configuração de uma estrutura federativa em 

                                                
69  ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4. ed. São 

Paulo, Atlas, 2007, p. 143-147. 
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que a União é responsável por mais de 70% da arrecadação total tributária70 e 

reserva as principais competências legislativas em matérias de interesse público.  

 

Nesses termos, a discussão sobre a necessidade de uma repactuação 

federativa ganha força, a exemplo da iniciativa recente adotada por quatorze 

Presidentes de Assembleias Legislativas (Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 

Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, 

Santa Catarina e São Paulo) e pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal no sentido de encaminhar uma proposta de emenda constitucional às Mesas 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para, com fundamento no artigo 60, 

§3º, da Constituição da República, propor a alteração dos artigos 22, 24, 61 e 220 da 

Constituição Federal. 

 

A Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2012, atualmente em trâmite 

na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, que já conta 

com relatório preparado pelo Senador Antonio Anastasia favorável à sua aprovação, 

procura retirar da competência legislativa da União (no art. 22) as normas sobre 

direito processual e agrário, bem como sobre licitações e contratos, propaganda 

comercial e trânsito e transporte, que passam a ser de competência concorrente da 

União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24).  

 

No mais, a proposta acrescenta como matéria de competência concorrente 

(no inciso XII do art. 24) a assistência social, altera a redação dos §§ 2º e 3º do art. 

24, para definir que as normas gerais sobre as matérias de competência concorrente, 

a ser editadas pela União, restringem-se a princípios, diretrizes e institutos jurídicos e 

que aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar as normas gerais no que 

for de predominante interesse regional, renumerando os atuais §§ 3º e 4º, que 

passam a ser 4º e 5º, retira do texto constitucional a referência a diretrizes e bases 

                                                
70  ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. Os Municípios e a arrecadação das receitas próprias. 

Disponível em: <http://novoportal.amm-mg.org.br/tributario-os-municipios-e-a-arrecadacao-das-
receitas-proprias/> . Acesso em 20.jan.2016. 
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da educação nacional (art. 22, XXIV) como competência privativa da União e inclui 

novo parágrafo (que passa a ser o 2º, renumerando o atual 2º como 3º) no art. 61, 

para permitir à maioria dos membros das Casas do Congresso Nacional apresentar 

projeto de lei que verse sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da 

República, exceto quanto a organização interna do Poder Executivo e matéria 

orçamentária. 

 

Sobre a alteração atinente à supressão do texto constitucional da competência 

privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, tema 

que guarda pertinência ao desdobramento do presente estudo, o relatório elaborado 

pelo Senador Antonio Anastasia assim dispôs: 

 
Em primeiro lugar, vejamos a revogação do inciso XI do art. 22, que atribui à 
União a incumbência de legislar sobre diretrizes e bases da educação 
nacional. Conforme aduzem as autoras da PEC, o inciso em questão 
redunda com a competência concorrente para legislar sobre educação (art. 
24, inciso IX). 
Sobre isso, assinalamos que a competência privativa da União para legislar 
sobre diretrizes e bases da educação nacional remonta à Constituição de 
1946, em seu art. 5o, inciso XV, alínea “d”. Naquele regime, era sobre essa 
matéria que incidia a competência suplementar dos Estados, nos termos do 
art. 6o da Carta de 1946. O constituinte de 1988, todavia, inovou ao inserir a 
matéria de educação no rol do art. 24 da Constituição Cidadã, e ao atribuir à 
União a competência para legislar privativamente sobre diretrizes e bases da 
educação nacional (prevista no art. 22). Entendemos, portanto, que a 
modificação veiculada na PEC é pertinente. 
[...] 
De fato, as demais matérias contidas no art. 22 são aquelas legisladas 
integralmente pela União, não apenas quanto a normas gerais. Tanto que, 
por força do parágrafo único do mencionado art. 22, o poder central pode 
autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas daqueles 
assuntos. De outra banda, é o art. 24 que enumera, por excelência, temas 
que são objeto de condomínio legislativo entre União e Unidades da 
Federação. Não faria sentido, portanto, atribuir competência legislativa 
privativa para legislar sobre “normas gerais”, quando existe o mecanismo da 
competência legislativa concorrente. 
[…] 
Sublinhamos que o remanejamento para o art. 24, contudo, possui outras 
implicações. Uma vez que a matéria seja legislada concorrentemente, os 
Estados e o Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades, na inexistência de lei federal sobre normas 
gerais, conforme determina o § 3o do mencionado art. 24. Essa modificação, 
portanto, inevitavelmente conduzirá Unidades da Federação a editarem 
normas gerais sobre determinados temas, alegando omissão da União.71 

                                                
71 SENADO FEDERAL. Proposta de emenda à constituição nº 47, de 2012. Disponível em: 
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Iniciativas como esta demonstram a dinamicidade do debate jurídico e político 

acerca da necessidade de estabelecimento de um novo pacto federativo que possa 

efetivamente contemplar as necessidades de atendimento das tarefas locais e 

regionais, abarcando hipóteses em que a guarda de peculiaridades focalizadas seria 

de maior utilidade, bem como permitindo a delegação de competências aos Estados, 

de forma a permitir que as ações governamentais atinjam com maior atenção as 

disparidades estaduais. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/107349> Acesso em 20.dez.2015. 

 



 
 
 

 
 

 

62 

62 

CAPÍTULO III: O DIREITO À EDUCAÇÃO 
 
3.1 Noções Gerais 
 

A educação, concebida como um processo contínuo de transmissão de 

valores, ensinamentos e experiências entre gerações, constitui elemento 

indispensável para a pacificação social, direito social de caráter universal e 

fundamental e dever voltado ao Estado, à família e à sociedade.72 

 

Para o sociólogo Émile Durkheim educação é: 

 
a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se 
encontram preparadas para a vida social; tem por objetivo suscitar e 
desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e 
morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio 
especial a que a criança, particularmente, se destine.73 

 

Lauro Gomes Ribeiro é assertivo ao dizer que “ninguém escapa da educação, 

que está presente em nossas vidas nos momentos e locais mais variados, de 

maneira nada uniforme: na família, na escola, na rua, na igreja, no clube, enfim, 

todos os ambientes são educacionais”.74 

 

Se na origem e no desenvolvimento da formação da sociedade de matriz 

judaico-cristã, a educação foi concebida como atividade de cunho assistencial e 

cultural fortemente ligada às ordens religiosas, de caridade ou mesmo por 

corporações de ofício, é certo que a partir das revoluções liberais o Estado começa a 

assumir a proeminência na condução das atividades de ensino, o que redundou em 

                                                
72 SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Direito educacional. São Paulo: Editora Verbatim, 2010, p. 9-11. 
 
73 DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. São Paulo. Melhoramentos, 1978, p. 41. 
 
74 RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. Direito Educacional: Educação básica e Federalismo. São Paulo, 

Quartier Latin, 2009, p. 135. 
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rupturas voltadas à afirmação do laicismo e do dever de prestação estatal do ensino 

a todos os indivíduos.75  

 

Ultrapassado o furor revolucionário liberal, a iniciativa privada passou a 

novamente intensificar sua exploração quanto às atividades relacionadas à 

educação, seja pela perspectiva do lucro, seja por intermédio de entes intermédios 

sem fins lucrativos. Diante, no entanto, da impossibilidade desses agentes 

particulares atenderem de forma integral as exigências da sociedade, o Estado 

passa a concomitante fornecer os serviços de educação e fiscalizar a atividade dos 

entes privados nesse mesmo mister76, circunstância que será objeto de exame 

específico em tópico próprio. 

 

Se é certo que a exploração privada da educação não passa desapercebida à 

crítica formulada pela doutrina afeta ao estudo da regulação econômica ante a 

produção das chamadas externalidades negativas77, também não se pode 

negligenciar que a realidade nacional hoje aponta para um predomínio da ordem de 

setenta por cento do segmento privado da educação superior.78 

 

                                                
75  ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos, 3 ed., Rio de Janeiro, Forense, 

2013, p. 173. 
 
76  Idem. 
 
77  O conceito de externalidades deve ser entendido, a partir da doutrina de Calixto Salomão Filho 

como a produção de efeitos, geralmente não mensuráveis, a partir de uma relação jurídica para 
sujeitos que não participam dela. Esse mesmo autor ainda destaca que: “Na área social 
externalidades são benefícios ou malefícios causados pela relação jurídica a grupos sociais menos 
favorecidos ou à organização da sociedade como um todo [...]  Imagine-se o caso da educação. 
Jamais o que o estudante está disposto ou tem condições de pagar pela escola pode remunerar o 
imenso benefício social trazido pela educação de cada indivíduo. Até porque esse benefício não é 
passível de mensuração. Isso responde pelos maus resultados da educação quando sujeita às 
regras de mercado – ou a escola privada desvirtua o sistema educacional, oferecendo ensino de 
baixa qualidade e, portanto, deixando de produzir externalidades sociais positivas, ou o preço 
cobrado pelo ensino geralmente torna-o inacessível à grande maioria, o que também gera grandes 
externalidades sociais negativas” SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade 
Econômica: princípios e fundamentos jurídicos. São Paulo, Malheiros, 2008, p. 198. 

 
78 Nesse sentido: BARREYRO, Gladys Beatriz. Mapa do Ensino Superior Privado. Brasília, Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2008. 
 



 
 
 

 
 

 

64 

64 

Em um contexto global atual de avanço tecnológico em escala exponencial, 

intensificação das formas de comunicação, transmissão de informações e 

conhecimentos variados, a educação aparece como pilar fundamental para inserção 

do indivíduo em processos de socialização, desenvolvimento científico, artístico e 

cultural.  

 

Segundo preceitua Simon Schwartzman, se de um lado a educação tem sido 

propagada pelos agentes governamentais e de propaganda política como o principal 

instrumento para solucionar problemas de pobreza, de desigualdade e falta de 

oportunidade que afetam os menos favorecidos, como sendo um propulsor de 

produtividade e difusor de valores éticos, por outro a tradição sociológica, mais 

cautelosa, expõe a educação como mecanismo de filtragem e consolidação das 

desigualdades sociais pela conquista de capital cultural. Referido autor destaca que:  

A educação tem sido apresentada, na América Latina como em outras 
partes, como o principal instrumento para solucionar os problemas de 
pobreza, desigualdade e falta de oportunidade que afetam os segmentos 
mais pobres da região. Primeiro, acredita-se que a educação, como capital 
humano, aumenta a produtividade e gera riqueza. Depois, a ampliação do 
acesso à educação daria mais oportunidades a todos, reduzindo a 
desigualdade social. Terceiro, ao difundir os valores de convivência social e 
comportamento ético, a educação fortaleceria o capital social, gerando mais 
confiança, honestidade e credibilidade nas transações econômicas, 
fortalecendo os mercados e criando um ambiente mais favorável para os 
investimentos. Mais recentemente, a necessidade de aumentar e melhorar a 
educação em todos os níveis tem sido apontada como a condição para que 
os países possam participar de forma adequada dos benefícios da nova 
“sociedade do conhecimento”. A esta convicção dos especialistas a respeito 
dos benefícios da educação para a economia e a sociedade devemos 
acrescentar a crença que existe na população sobre benefícios privados que 
ela pode trazer, em termos de renda, emprego e prestígio social. A 
conseqüência é a demanda crescente, em todos os países, por mais e 
melhor educação em todos os níveis, limitada somente pelas restrições 
orçamentárias.  

Outros autores, mais na tradição sociológica, vêm a educação de forma mais 
cautelosa, chamando a atenção para aspectos mais problemáticos Eles 
observam que a educação, por si mesma, não gera riqueza, a não ser 
quando combinada com outros fatores associados à modernização e ao 
desenvolvimento econômico. Em situações de estagnação econômica, a 
educação pode funcionar como mecanismo de filtragem e consolidação das 
desigualdades sociais, controlando o acesso a posições de autoridade, 
prestígio e riqueza. Ao invés de fonte de geração e distribuição de 
competências, a educação funcionaria, nestes casos, como mecanismo de 
distribuição e controle de credenciais que permitem ou não o acesso a 
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posições socialmente vantajosas, determinadas pelas condições anteriores, 
ou “capital cultural” das famílias dos estudantes. Quando isto ocorre, os 
aspectos formais e burocráticos da educação se tornam dominantes, 
reduzindo a relevância da formação técnica e profissional. As dimensões 
morais da educação também sofrem, com os valores do estudo, da cultura e 
da competência sendo substituídos pela manipulação cínica dos rituais para 
a distribuição de credenciais, ou transformados em estilos de vida e 
símbolos de status que discriminam contra os excluídos. 79 

 

Para Simon Schwartzman, a conjugação dessas duas são fundamentais para 

a análise da situação brasileira, marcada pela falta de condições de acesso e de 

qualidade, conjugada com o fetiche bacharelesco que coloca a diplomação, mais do 

que a qualificação, como o principal objetivo a ser alcançado. Nesse cenário, ao 

invés da interpretação usual de que é preciso gastar mais para melhorar, o autor 

coloca em discussão a possibilidade de alocação eficiente de recursos para 

incremento e melhoria da educação. 80 

 

Consideradas as premissas enunciadas acima, antes de adentrar ao exame 

das alternativas possíveis para investimento em educação dentro da estrutura 

federativa brasileira, cabe analisar a forma pela qual o Estado brasileiro se organiza 

para cumprir os propósitos de desenvolvimento e manutenção do sistema 

educacional sob a ótica de proteção dos direitos fundamentais. 

 
3.2 Direitos Fundamentais 
 

Segundo Vidal Serrano Nunes Júnior o conceito de direitos fundamentais deve 

ser compreendido a partir de um panorama histórico (o caráter de fundamentalidade 

depende da solução que considere a realidade social de uma determinada época), 

sendo de pronto e necessário diferenciar o campo dos direitos humanos pela sua 

                                                

79 SCHWARTZMAN, Simon. Educação: a nova geração de reformas. In: Fábio Giambiagi, José 
Guilherme Reis e André Urani (organizadores). Reformas no Brasil: Balanço e Agenda, Rio de 
Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2004, p. 481. 

80  Idem, p. 482. 
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afirmação no plano internacional e os direitos fundamentais a partir de sua 

positivação nos ordenamentos internos pátrios.81 

 

A diferenciação entre as categorias dos direitos fundamentais e dos direitos 

humanos, portanto, reside principalmente no critério de positivação do primeiro 

agrupamento, o que permite seu aspecto de justicibilidade.  

 

A incorporação de tratados internacionais de direitos humanos no plano 

normativo interno corresponde a uma forma de positivação e qualificação desta 

espécie de direitos fundamentais que mostram plenamente exigíveis e que não 

comportam qualquer espécie de retrocesso social.  

 

Os direitos fundamentais referem-se a uma escala subjetiva que não se limita 

à concepção individualista de proteção do cidadão, mas que está associada à própria 

estruturação do ordenamento jurídico em sentido objetivo.  

 

A partir das premissas enunciadas acima, deve-se considerar que o conceito 

de direitos fundamentais no direito interno abrange três valores principais da 

dignidade humana: liberdade, democracia política e democracia social e econômica. 

 
3.2.1 Características dos direitos fundamentais 
 

Na linha do que assevera Vidal Serrano Nunes Júnior, em obra que trata 

especificamente da exigibilidade judicial dos direitos sociais, algumas características 

indissociáveis estruturam o conceito de direitos fundamentais, quais sejam, a 

historicidade, a universalidade, a autogeneratividade, a irrenunciabilidade, a 

limitabilidade e a possibilidade de concorrência.82 

 

                                                
81 NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. A Cidadania Social na Constituição de 1988 – Estratégias de 

Positivação e Exigibilidade Judicial dos Direitos Sociais, São Paulo, Verbatim, 2009. 
 
82  Idem, p. 40-69. 
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3.2.2 Classificação e evolução dos direitos fundamentais 
 

Partindo de uma classificação já estruturada pela doutrina tradicional, situa-se 

a evolução dos direitos fundamentais em três etapas, considerando-os de primeira, 

segunda e terceira gerações.  

 

A primeira geração (ou dimensão) de direitos fundamentais surgiu com o 

próprio advento do Estado de Direito (ou Liberal), na segunda metade do século XX, 

e está relacionada aos direitos de liberdade de natureza individual, constituindo 

direitos de defesa do indivíduo em face do Estado.83 

 

A segunda geração consagrou os denominados direitos de natureza social, 

etapa mais cara ao desenvolvimento do presente estudo. 

 
A ideia de direitos sociais, aqui entendida como dimensão protetiva da ordem 

jurídica à preservação ou à conquista de condições materiais de bem-estar para os 

indivíduos a partir de prestações positivas do Estado, foi concebida, historicamente, 

a partir do embate entre a classe operária e o patronato burguês na era do 

capitalismo industrial.84 

 

O modelo econômico liberal, se de um lado elevava a noção de igualdade 

entre todos homens como cláusula basilar do Estado de Direito, de outro não 

considerava que as contrastantes condições econômicas dos indivíduos poderiam 

traduzir, na maioria das vezes, em uma completa subversão do próprio preceito 

igualitário. 

 

O liberalismo econômico clássico, portanto, ao sustentar um ideário de 

tratamento igualitário a seres economicamente desiguais, produziu um mercado 
                                                
83 SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Direito educacional. São Paulo: Editora Verbatim, 2010, p. 15-16. 
 
84 COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 

2005. 
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liberto de amarras jurídicas que se via sustentado por uma ampla gama de relações 

tirânicas na escala do trabalho, com sujeição da imensa maioria da população que 

compunha a classe operária a condições degradantes, indignas da própria dimensão 

humana. 

 

Diante deste obtuso quadro de opressão, a concentração de trabalhadores 

induziu o florescimento de movimentos de resistência operária que impactaram, 

inclusive, na formação de correntes de pensamento que punham em xeque a própria 

manutenção do sistema capitalista e propunham a extinção de seu principal 

sustentáculo, a propriedade privada.  

 

A resistência e organização dos trabalhadores, mesmo com a manutenção da 

ordem capitalista fundada na propriedade privada e na autonomia da vontade, 

contribuíram para o reconhecimento dos direitos sociais no ciclo civilizacional que 

marca a segunda metade do século XIX, como bem revelou o primeiro documento 

que confere dimensão protetiva dos cidadãos desfortunados economicamente, qual 

seja, a Constituição Francesa de 1848. 

 

Mesmo sem encampar a ideia de Estado Social, o artigo 13 daquela Carta 

francesa incluía deveres de assistência do Estado quanto a grupos vulneráreis 

(crianças, idosos e indivíduos que não possam ser socorridos pelo seio familiar), o 

que sem dúvida constituiu um embrião ao plexo de direitos sociais que viriam a ser 

positivados nas décadas vindouras no plano civilizatório ocidental.  

 

O final do século XIX e começo do século XX marcou a transição da 

configuração do Estado Liberal para o Estado Social na realidade europeia e 

americana, dado o relevo das experiências de constitucionalização dos direitos de 

proteção do trabalho na Constituição Mexicana de 1917 e dos direitos à educação, à 

saúde, à previdência, bem como da própria previsão da função social da propriedade 

(a propriedade obriga utilização para o bem geral), todos contornos próprios da 

Constituição de Weimar de 1919. 
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O final da segunda guerra mundial registrou a derrota de um inimigo comum (o 

modelo autoritário do nazi-fascismo), bem como a vitória e a proeminência de duas 

potências estatais de orientação econômica diametralmente opostas.  

 

Esse quadro, se de um lado manteve uma tensão, na maioria das vezes 

velada, para conquista de um protagonismo mundial baseado na defesa da estrutura 

capitalista ou socialista, de outro permitiu a produção de documentos internacionais 

que consagram tanto o reconhecimento dos direitos civis e políticos como dos 

direitos sociais, aqui considerados como direitos intrínsecos à natureza humana, cuja 

observância torna-se necessária por todos os Estados do mundo (artigos XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI e XXVII da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948). 

 

Nesse mesmo esquadro, o Pacto Internacional sobre Direitos Sociais, 

Econômicos e Culturais de 1966, a par de ratificar a ideia de unidade e 

interdependência dos direitos de liberdade e dos direitos sociais, pôs ainda mais 

relevo no reconhecimento dos direitos humanos enquanto dimensão protetiva da 

dignidade da pessoa humana e reverberou o conceito de direitos sociais a partir das 

esferas de proteção material do ser humano, de prestação de serviços públicos pelo 

Estado e de ressignificação da escala de direitos civis como liberdade e propriedade 

a partir da projeção de uma dimensão social. 

 

Quanto ao plano normativo brasileiro, em breve apanhado, na trilha do 

processo de afirmação histórica dos direitos sociais como direitos fundamentais à 

dignidade da pessoa humana, pode-se sublinhar a evolução quanto ao 

reconhecimento, à positivação, à expansão e à concretização dos direitos sociais 

desde a Carta Imperial de 1824 até a Carta Federal de 1988, desde que com 

ressalvas aos intervalos de retroação ou pausas concernentes a períodos de 

mimetismo com uma ordem liberal clássica de inspiração estadunidense (Carta de 

1891) ou mesmo de conotação predominantemente autoritária (Cartas de 1937, 1967 

e 1969). 
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Com efeito, no caso do Brasil, em que a positivação dos direitos sociais não 

reservou modelagem exclusiva ao campo das ditas normas programáticas, aqui 

concebidas como aquelas definidoras de diretrizes, tarefas ou finalidades a serem 

atingidas sem, no entanto, estipulação quanto ao modo e ao tempo de consecução 

desses objetivos, existe um amplo arcabouço normativo que diretamente atribui 

direitos subjetivos aos indivíduos, imediatamente usufruíveis e exigíveis, como o 

caso do acesso à educação básica e do atendimento na saúde (arts. 198, 205 e 208 

da Constituição de 1988). 

 

Por fim, há ainda a evolução atinente aos direitos fundamentais de terceira 

geração, considerados os direitos difusos em sentido lato que abarcam valores como 

a proteção do meio ambiente, do patrimônio cultural e da ordem econômica e 

social.85 

 

Segundo os autores Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior “a 

essência desses direitos encontra-se em sentimentos como a solidariedade e 

fraternidade, constituindo uma conquista da humanidade no sentido de ampliar os 

horizontes de proteção e emancipação dos cidadãos”.86 

 
3.3 Direito à educação: dimensão social, fundamental e proibição do retrocesso  
 

O direito à educação constitui um direito fundamental que se inclui entre os 

direitos sociais previstos no artigo 6o, caput, da Constituição da República, segundo 

o qual “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desemparados”. 

 
                                                
85 SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Direito educacional. São Paulo: Editora Verbatim, 2010, p. 17. 
 
86 ARAUJO, Luiz Alberto David e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 

17. ed. rev. e atual.. São Paulo: Verbatim, 2013, p. 160. 
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Lauro Cesar Mazetto Ferreira, em obra dedicada ao estudo da seguridade 

social e dos direitos humanos, explicita que os direitos sociais constituem peça 

fundamental para a preservação dos direitos humanos, na medida em que os direitos 

humanos são concebidos na dimensão mais abrangente possível do seu significado: 

o caminho a seguir na busca da felicidade, direito de todos os seres humanos. 87 

Para o autor, a dignidade da pessoa constitui o fundamento de nosso sistema 

jurídico, sendo o ponto-chave para o reconhecimento e proteção dos direitos 

humanos. 

Partindo desse pressuposto, Ferreira anuncia que a dignidade da pessoa 

humana – conceito que ora se adota para fins de desenvolvimento do presente 

estudo – “é o fim último que garante um patamar de direitos que seja capaz de 

preservar seu objetivo fundamental”.88  

O ordenamento jurídico instituído pela Constituição de 1988, portanto, tem 

como um dos seus fundamentos a preservação da dignidade da pessoa humana, a 

partir do amplo reconhecimento da proteção dos direitos fundamentais, entre eles, a 

educação. 

A análise do direito à educação deve ser realizada sob a ótica de uma 

concepção contemporânea dos direitos humanos, introduzida pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a partir de um novo referencial ético, orientador de 

toda a ordem internacional, a relevar que tais direitos ocupam uma escala universal, 

interdependente e inter-relacionada entre si, para garantir a finalidade última: 

assegurar uma vida digna para as pessoas.  

Nesse mesmo giro de análise, a autora portuguesa Cristina Queiroz defende 

que os direitos fundamentais sociais podem ser concedidos para permitir a atuação 

livre do legislador ou como mandados de otimização. A Constituição proclama uma 

                                                
87 FERREIRA, Lauro Cesar Mazetto. Seguridade Social e Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2007. 
 
88 Idem, p. 195. 
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ordem quadro que impõe compromissos fundamentais, deveres de Estado, que 

devem ser efetivados pela prestação jurisdicional.89 

 

Segundo a autora, não existe a possibilidade de haver retrocesso social. Na 

medida em que o legislador consagra certas prestações sociais, não pode mais 

suprimi-las, nem mesmo restringir sua atuação por meio de condicionamentos no 

plano infraconstitucional. 

 

Os diretos sociais configuram-se direitos fundamentais, já que reconhecidos 

pela Constituição, e constituem direitos subjetivos, que devem preservar um 

conteúdo mínimo essencial, entendido como um núcleo constitucional do direito que 

não pode ser atingido, sob pena de vulnerar as cláusulas fundamentais do Estado 

Democrático de Direito que representam o equilíbrio entre as dimensões positiva e 

negativa prestacional.  

 

Nesse sentido, Queiroz defende a eliminação da concepção entre conceito de 

liberdade face ao Estado e conceito de liberdade através do Estado e delimita uma 

concepção que caracteriza os direitos sociais enquanto análogos aos direitos de 

liberdade, dada a necessidade de preservação de um piso vital único e indivisível de 

direitos fundamentais. 

 

A proibição do retrocesso, segundo os ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet, 

tem natureza principiológica e decorre de modo implícito do sistema constitucional e 

segue ancorado em demais princípios de matriz jurídico-constitucional, a saber: 

 

a) princípio do Estado democrático e social de Direito, que garante um 

patamar mínimo de segurança oponível contra possíveis tensões de 

retroação na afirmação dos direitos sociais; 

                                                
89 QUEIROZ, Cristina. O princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais: 

princípios dogmáticos e prática jurisprudencial. Coimbra, Coimbra Editora, 2006. 
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b) princípio da dignidade da pessoa humana, que exige a satisfação, por 

meio de prestações positivas,  de uma existência condigna para todos, o 

que inviabiliza o avanço de medidas atentatórias a esse pressuposto; 

 

c) princípio da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de 

direitos fundamentais, contido no artigo 5º, §1º, que impinge proteção 

contra medidas de caráter retrocessivo.90 

 

Nesse mesmo espectro de proteção e efetividade dos direitos sociais, vale 

ressaltar a posição de Carolina Zancaner Zockun91, ao defender que a Constituição 

de 1988 imputa ao Estado o desempenho de determinadas atividades no campo 

social, com a finalidade de promover os meios para a sua satisfação, ensejando, 

portanto, o dever do Estado de promover os objetivos de bem estar e justiça sociais, 

especialmente para conferir plena garantia e efetividade dos direitos sociais previstos 

no artigo 6º da Constituição Federal. 

 

A efetivação, que no caso os direitos sociais previstos na Carta Maior é 

máxima, em razão de sua aplicabilidade imediata, na linha do que defende Celso 

Antônio Bandeira de Mello, ocorre através da prestação de serviços públicos, tal é o 

caso da educação.92 

 

A Constituição alçou a proteção dos direitos sociais como cláusula pétrea e, 

portanto, tais direitos constituem dever que o Estado não pode se desvencilhar. 

Assim, a teoria da reserva do possível é suscitada quando a matéria não possui 

                                                
90  SARLET, Ingo Wolfang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9. ed., Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2008, p. 451-452. 
 
91  ZOCKUN, Carolina Zancaner. Da intervenção do Estado no domínio social. São Paulo: 

Malheiros, 2009. 
 
92  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 

1. ed., São Paulo, Malheiros, 2009. 
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relação com o mínimo existencial, que é atrelado à dignidade da pessoa humana, 

sendo que o mínimo existencial deve ser avaliado no caso concreto. 

 

Nesses moldes, eventual omissão do Estado em prestar determinado serviço 

que carrega dever de sua titularidade deve necessariamente ensejar a sua 

responsabilização pelos danos sofridos pela pessoa que não teve assegurada sua 

dignidade humana determinada através dos direitos sociais.  

 

A partir das premissas acima expostas e ainda adotando os pressupostos 

defendidos por Vidal Serrano Nunes Junior93 de (i) integração dos direitos sociais no 

rol dos chamados direitos fundamentais (dada sua condição de inerência à condição 

humana, que exige um mínimo de proteção material); (ii) existência de um 

contingente de pessoas desprovidas de recursos para subsistência digna, partícipes 

de relações econômicas calcadas pela desigualdade das partes e pela submissão de 

uns sobre os outros; e (iii) referência do Estado como agente normativo, regulador ou 

prestacional que define, executa e implementa uma série de políticas públicas em 

favor dos indivíduos, é possível concluir que o direito à educação constitui um direito 

social de natureza fundamental, em consonância com a interpretação extensiva 

conferida pelo artigo 5º, §2º, da Carta Maior, corolário do princípio da dignidade da 

pessoa humana, que deve ser garantido a todos, sob pena de responsabilização 

direta do Estado. 

 

3.4 A educação na ordem constitucional brasileira 
 

De acordo com a ordem constitucional vigente, a educação é um direito 

fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 e disciplinado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Lei n. 9.394/96, que consiste na obrigação 

do Estado promover ensino básico e superior em todos os níveis, desde a educação 

infantil, passando pela fundamental e o ensino médio, cursos de graduação, 
                                                
93  NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. A Cidadania Social na Constituição de 1988 – Estratégias de 

Positivação e Exigibilidade Judicial dos Direitos Sociais. São Paulo. Verbatim, 2009, p. 65-70. 
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extensão e pós-graduação, devendo-se ainda atentar para a adequada promoção da 

educação especial, voltada aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

 

Antes mesmo de adentrar em um exame minudente dos contornos conferidos 

pelo atual quadro constitucional do país ao sistema educacional e sua projeção no 

arranjo federativo do Estado brasileiro, necessário apresentar um breve apanhado 

histórico, com o propósito de demonstrar como a matéria da educação foi tratada nos 

diferentes períodos da história constitucional brasileira. 

 

A perspectiva ora apresentada, a despeito do histórico constitucional 

constante do segundo capítulo do presente estudo, justifica-se em razão da 

especificidade do primeiro apanhado quanto à construção da forma federativa no 

Estado brasileiro e da necessidade de análise do tratamento conferido pela ordem 

constitucional do país à educação, seja quanto aos seus princípios vetores, seja 

quanto à forma de promoção de seu desenvolvimento pelas pessoas políticas e 

pelos demais atores da sociedade civil.      

 

3.4.1 Constituição de 1824: garantia formal de acesso ao ensino primário e 
impactos da descentralização do ensino à províncias sem concessão de 
aparato necessário ao desenvolvimento do ensino 
 

Como já aludido no segundo capítulo, a Constituição de 1824 foi outorgada 

em um contexto histórico de ascensão do liberalismo e do constitucionalismo no 

cenário econômico, político e jurídico e do positivismo nos campos científico e 

filosófico.  

 

As referidas correntes foram representadas pelo Partido Liberal Brasileiro que 

“professava um ideário anticolonialista, apoiado em um liberalismo difuso”, que em 

sua base incluía todas as classes sociais, de nativos dos centros urbanos que se 

encontravam em situação precária diante dos favores prestados à Corte do Rio de 
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Janeiro, até comerciantes e proprietários de províncias, além de intelectuais 

influenciados pelo ideário francês, oficiais de serviços autorizados e artesãos. 94 

 

O partido liberal abrigava, também, por meio do mosaico de ideias filoliberais, 

patriotas exaltados, nativos raivosos, comerciantes e intelectuais que reclamavam 

uma carta constitucional com leis e instituições novas para autonomia de Portugal.    

 

Sua fundamentação era o constitucionalismo europeu, embasado na obra 

Princípios de política aplicáveis a todos os governos representativos de Benjamin 

Constant.  

 

Opunha-se a esse grupo o Partido Realista ou Português que, por sua vez, 

era formado por “reinóis, militares e burocratas, comerciantes e prepostos do 

absolutismo luso que pelo ofício ou pela força, militavam em favor do antigo regime 

colonial”, com a vigência dos regulamentos, leis e direitos anteriores à proclamação 

da independência, e tinham como base a Revolução Liberal do Porto e na submissão 

da Corte Portuguesa. 95 

 

Na abertura da Assembleia Constituinte, o Imperador destacou que era 

necessária uma legislação que disciplinasse a educação. Não foi possível a fixação 

de diretrizes fundamentais para essa matéria diante dos desvios para temas de 

menor importância e as questões relativas ao ensino fundamental e à instrução 

foram superadas pela criação de universidades. 

 

Houve a dissolução da Assembleia Constituinte que deu uma vitória aos 

realistas e dividiu a opinião dos liberais que, até então, defendiam a monarquia. 

Nomeada uma comissão especial para compor o texto constitucional, foi enviado 

pelo Imperador ao Parlamento um documento denominado “Bases da Nova 
                                                
94 FAVERO, Osmar. A Educação no Congresso Constituinte de 1966-67. In: A educação nas 

constituições brasileiras 1823 – 1988 / Osmar Fávero (org). – 2. ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2001. – (Coleção memória da educação),  p. 32. 

 
95 Idem. 
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Constituição” e uma lei de 25 de março de 1824 determinava obediência à Carta 

Constitucional do Brasil.   

 

O artigo 179, em seus incisos XXXII e XXXIII, disciplinou a educação e 

estabeleceu a garantia do ensino primário a todos os cidadão, preferencialmente, por 

meio da família e da igreja, além da criação de colégios e universidades que 

objetivavam o ensino de Artes, Letras e Ciências.  

 

Até o presente momento não haviam sido determinadas competências 

específicas para a efetivação da educação pelas províncias, contudo o cenário 

mudou em 1828 com a promulgação de uma lei que descentralizou a competência 

para o ensino fundamental e determinou a criação de escolas primárias em cada 

cidade ou vila do Império, e nos locais mais populosos, escolas de meninas sob a 

responsabilidade e fiscalização das Câmaras Municipais.    

 

A competência relativa ao ensino fundamental às províncias gerou 

questionamentos e gerou fracasso em sua implementação, diante do pequeno 

número de professores que se interessaram pelo projeto tendo em vista a 

remuneração ínfima para a efetivação do trabalho e a dificuldade de fiscalização 

pelas municipalidades.96 

 

O Ato Adicional nº 16, incorporado à Constituição em 1834 determinou a 

descentralização em segundo grau, tornando-se competência das Assembleias das 

Províncias, de acordo com o artigo 10, §2º, legislar e promover a instrução pública, 

excetuando-se os cursos jurídicos, as academias existentes há época e as 

faculdades de medicina. 

 

Diante da legislação existente, o caráter elitista da legislação existente foi 

reforçado com a preferência atribuída ao ensino superior, cujo acesso era restrito aos 
                                                
96 FAVERO, Osmar. A Educação no Congresso Constituinte de 1966-67. In: A educação nas 

constituições brasileiras 1823 – 1988 / Osmar Fávero (org). – 2. ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2001. – (Coleção memória da educação), p. 59 



 
 
 

 
 

 

78 

78 

membros da nobreza e da burguesia. Em São Paulo e Recife foram criados cursos 

jurídicos no ano de 1827, e em 1854 transformados em faculdades. 

 

Vale destacar que não foi dada ênfase ao ensino fundamental e ao secundário 

tal qual era dado em outros países. No ensino secundário a escolha das matérias 

ministradas era realizada de maneira aleatória em cada estabelecimento, e 

inexistência de exigência de termino de curso para início de outro contribuíram para 

a falta de recursos e a estrutura precária, além da tributação ineficiente, que resultou 

no pequeno número de estabelecimentos e baixa remuneração dos professores. 

 

A situação do ensino fundamental não era distinta, uma vez que o modelo 

econômico brasileiro, que era essencialmente agrário e latifundiário, sofreu 

alterações diante do comércio e da indústria do final do século XIX.   

  

Diante deste cenário precário do ensino, a interferência do governo central na 

matéria da educação que foi atribuída às províncias voltou a ser defendida como 

medida necessária ao desenvolvimento da instrução pública, tendo em vista o 

entendimento de que a descentralização havia contribuído para a desorganização do 

sistema educacional.  

 

Sendo assim, pode-se concluir que durante a vigência da Constituição 

Imperial de 1824 não existiu uma atribuição precisa e clara de competências entre as 

pessoas políticas para seu desenvolvimento, sob o aspecto constitucional.  

 

Houve a disciplina da matéria por lei ordinária, com posterior descentralização, 

que privilegiou o ensino superior com a estruturação de cursos de formação superior 

(ciências jurídicas em específico) em detrimento da criação de políticas relativas ao 

ensino fundamental público e gratuito, situação esta que, conforme se verá a seguir, 

segue como marca da evolução do ensino brasileiro.   
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3.4.2 Constituição de 1891: laicismo e distribuição de competências entre os 
entes federados 

 

O direito constitucional brasileiro iniciou uma nova fase com a proclamação da 

República em 1889 diante da nova forma de governo do País que se tornou uma 

República Federativa. Contudo, antes da promulgação da Constituição no ano de 

1891, diversos atos normativos abordaram direta ou indiretamente a questão da 

educação. Com destaque ao Decreto nº 7, de 10 de novembro de 1889, que atribuiu 

aos estados à instrução pública em todos os graus, demonstrando referências de 

descentralização. 

 

A educação foi objeto de diversos debates e foi considerada fundamental em 

temas como organização do ensino no que tange à repartição de competência entre 

os entes federados e possíveis atribuições a pessoas de direito privado, a gratuidade 

e obrigatoriedade da instrução pública primaria e laicidade que determinou uma 

postura não-religiosa nas escolas públicas. 97 

 

Na Constituição promulgada em 1891, o direito à educação foi abordado nos 

artigos 35 e 72, porém com distinção de tratamento com relação à descentralização 

e concentração das atividades educacionais dos estados e da União.  

 

Referida Constituição estabeleceu a competência do Congresso para 

desenvolver as letras, ciências e artes, além da criação de estabelecimentos de 

ensino superior e secundário nos estados. Determinou ainda, a separação entre 

Igreja e Estado nos assuntos relativos à educação, diante do ensino laico ministrado 

nos estabelecimentos oficiais. 

 

Nas revisões constitucionais realizadas em 1925 e 1926, no que se refere 

especificamente à matéria de educação, é destacado o dever do Estado oferecer 
                                                
97 FAVERO, Osmar. A Educação no Congresso Constituinte de 1966-67. In: A educação nas 

constituições brasileiras 1823 – 1988 / Osmar Fávero (org). – 2. ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2001. – (Coleção memória da educação), p. 75. 
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ensino a todos, com destaque à instrução primária. Resta claro que esta Constituição 

atribuiu competência de educação às pessoas políticas, avançando para a 

sistematização da matéria e melhoria nas condições que eram desenvolvidas na 

educação da República Federativa recentemente instaurada no país. 

 

3.4.3  Constituição de 1934: surgimento da educação como direito público 
subjetivo 

 

A Constituinte que originou a Carta Magna no ano de 1934 afastou do ideal 

liberal e se embasou nos princípios das Constituições Alemã (1919) e Mexicana 

(1917) que indicavam questões relativas aos direitos sociais.  

 

O direito à educação foi disciplinado nos artigos 5º, inc. XVI, e 148 a 158, com 

destaque o artigo 149 que caracterizou esse direito como subjetivo público. O 

governo federal passou a exercer a competência de fixar diretrizes para a educação 

nacional, princípio que se manteve nos demais textos constitucionais.  

 

A Constituição de 1934 também cuidou dos direitos culturais, aprovando 

importantes princípios, como o direito de todos à educação, com a determinação de 

que esta desenvolvesse, num espírito brasileiro, a consciência da solidariedade 

humana. Incluídos, nesse entendimento, obrigatoriedade e gratuidade do ensino 

primário, inclusive para os adultos, e a tendência à gratuidade do ensino ulterior ao 

primário. 

 

Outra novidade importante nos direitos culturais foi a introdução de um 

capítulo exclusivo sobre a família, decorrente da pressão da bancada católica. Ainda, 

o ensino religioso tornou-se facultativo, respeitando a crença do aluno e a confissão 

do aluno. Noutra mão, foi adotado o estado confessional, tornando o catolicismo a 

religião oficial brasileira, permitindo a aquisição de personalidade jurídica, pelas 

associações religiosas, e introduziu a assistência religiosa facultativa nos 
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estabelecimentos oficiais. Entre outras conquistas, a Igreja obteve a oficialização do 

casamento religioso. 

 

3.4.4  Constituição de 1937: centralização autoritária e simbiose entre família e 
educação  

 
A Constituição que marcou o período autoritário da Era Vargas dispôs sobre o 

regramento da educação em seus artigos 15, inciso IX e 16, inciso XXIV, ao 

estabelecer a competência privativa da União quanto à fixação das diretrizes, bases 

e quadros da educação nacional, bem como para a formação física, intelectual e 

moral de crianças e jovens. 

 

No campo material, a Carta dedicou os dispositivos atinentes aos capítulos “da 

família” (artigos 124 a 127) e “da educação e da cultura” para tratar do tema, com 

destaque para a manutenção da gratuidade do ensino primário (artigo 130), mitigada 

pela possibilidade de cobrança módica para a caixa escolar por parte das classes 

mais abastadas, obrigatoriedade da educação física, do ensino cívico e o de 

trabalhos manuais (artigo 131) e da permissão e facultatividade do ensino religioso 

(artigo 133). 

 
3.4.5  Constituição de 1946:  repartição federativa com regime de vinculação de 

rendas  
 

Marco do retorno ao regime democrático interrompido pela vigência do Estado 

Novo, a Carta Política de 1946 resgatou a caracterização original da educação – 

tratada nos artigos 166 a 175 – enquanto direito público subjetivo (artigo 166), tal 

como prevista na Constituição de 1934, em seu artigo 149, como acima referenciado. 

 

O artigo 168 determinou os princípios que deveriam ser obedecidos pela 

legislação: (i) ensino primário obrigatório e em língua nacional; (ii) o ensino oficial 

ulterior para aqueles que provassem insuficiência de recursos; (iii) a manutenção de 
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ensino primário pelas empresas industriais, comerciais e agrícolas com mais de cem 

trabalhadores; (iv) dever das empresas industriais e comerciais em ministrar, em 

cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores; (v) ensino religioso 

como disciplina facultativa dos horários das escolas oficiais, (vi) exigência de 

concurso de provas e títulos para as cátedras do ensino secundário oficial, bem 

como do superior, oficial ou livre, assegurada a vitaliciedade; (vii) garantia da 

liberdade de cátedra.  

 

A União detinha competência para legislar sobre diretrizes e bases da 

educação nacional, nos termos do artigo 5º, XV, d, bem como obrigação de aplicar 

ao menos dez por cento da renda resultante de impostos para manutenção e 

desenvolvimento do ensino (artigo 169), organizar o sistema federal de ensino e o 

dos Territórios (artigo 170) e cooperar com auxílio pecuniário para o desenvolvimento 

do ensino primário por meio de um fundo nacional (artigo 171, parágrafo único). 

 

Os Estados e o Distrito Federal, por sua vez, detinham obrigação de organizar 

seus sistemas de ensino (artigo 171), bem como de aplicar ao menos vinte por cento 

da renda resultante de impostos para manutenção e desenvolvimento do ensino 

(artigo 169), condição última igualmente imposta aos Municípios. 

 

A todos os entes federados, contudo, foi determinada a obrigatoriedade de 

prestação de serviços de assistência educacional aos alunos necessidades que 

assegurassem condições de eficiência escolar nos termos do artigo 172. 

 

Pelo breve registro acima acerca dos caracteres principais destinados ao tema 

da educação, observa-se que o constituinte de 1946, além de resgatar o ideário de 

participação democrática interrompido pela ruptura autoritária de 1937,  trouxe a 

legítima preocupação em estabelecer comandos cogentes quanto a distribuição e 

aplicação de rendas para manutenção de desenvolvimento do ensino, tema que será 

de fundamental importância para o processo de discussão política da atual ordem 

constitucional inaugurada em 1988, como se verá adiante. 
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3.4.6  Constituição de 1967 e Emenda Constitucional nº 1, de 1969: supressão 

da liberdade de cátedra e da vinculação de rendas 
 

Diante da ruptura estabelecida pela assunção do poder pelos militares em 

1964, a nova Constituição de 1967 disciplinou a matéria nos artigos 8º, XVII, q e §2º, 

e 168 a 172. 

 

O artigo 168 manteve o reconhecimento da educação como direito público 

subjetivo, estabelecendo que sua inspiração deveria se dar no princípio da unidade 

nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana, mantendo, em sua 

maioria, os princípios vetores constantes da Carta anterior.  

 

Em descontinuidade à política eleita pelo constituinte de 1946, o texto 

constitucional originário de 1967 não fixou qualquer percentual de vinculação de 

rendas para aplicação na educação e mitigou a regra da gratuidade do ensino com o 

mandato de substituição, sempre que possível, pela concessão de bolsas de 

estudos, 

         
A União detinha competência para legislar sobre diretrizes e bases da 

educação nacional, nos termos do artigo 5º, XVI, q, obrigação de organizar o sistema 

federal e o dos Territórios de ensino, fornecer supletivamente, em virtude das 

deficiências locais, o sistema federal a todo o País, bem como de prestar assistência 

técnica e financeira para o desenvolvimento dos sistemas estaduais e do Distrito 

Federal (artigo 169, caput e §1º). 

 

Os Estados e o Distrito Federal, por sua vez, poderiam legislar supletivamente 

sobre as diretrizes e bases da educação por conta do permissivo constante do §2º, 

do artigo 5º, da Constituição e detinham a obrigação de organizar seus sistemas de 

ensino (artigo 169, caput). 
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A todos os entes federados foi imposto o dever de manter  serviços de 

assistência educacional que assegurassem aos alunos necessitados condições de 

eficiência escolar (artigo 169, §2º). 

 

A superveniência da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de dezembro de 1969, 

em um cenário de acirramento da tensão política e social vivida no país sob o 

comando militar trouxe consideráveis impactos nas disposições relativas à educação, 

tratadas nos artigos 8º, XVII, q  e parágrafo único, e 176 a 180. 

 

Comparado ao panorama de 1967, ao invés da consagrada liberdade de 

cátedra, a nova ordem constitucional de 1969 previu, em seu artigo 176, VII, “a 

liberdade de comunicação de conhecimentos no exercício do magistério, ressalvado 

o disposto no artigo 154”,  dispositivo que, por sua vez, definia a figura do abuso do 

direito individual ou político com propósitos subversivo ou corrupto.   

 

A obrigatoriedade de vinculação de receitas a União – no patamar de treze –, 

Estados, Distrito Federal e Municípios – no patamar de vinte e cinco por cento, no 

mínimo, da receita resultante de impostas – para manutenção e desenvolvimento do 

ensino apenas foi apenas estabelecida pela Emenda Constitucional nº 24, de 1º de 

dezembro de 1983. 

 
3.4.7 Constituição de 1998: a educação como direito social de natureza 

fundamental e rede de proteção compromissada com a emancipação do 
indivíduo 

 
A Constituição de 1988 tratou de forma bastante minudente a educação, ao 

reconhecê-la como integrante do rol dos direitos sociais, conforme disposição 

constante do artigo 6º, caput, agrupamento que revela, como já referenciado acima, 

natureza de direito fundamental, dada sua condição de inerência à condição 

humana, que exige um mínimo de proteção material, em consonância com a 

interpretação extensiva conferida pelo artigo 5º, §2º, da Carta Maior. 
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Ao reafirmar à educação a natureza de direito público subjetivo nos termos do 

artigo 205, a Constituição de 1988 formatou um conjunto de normas com o objetivo 

de criar uma rede de proteção compromissada com a emancipação do indivíduo, 

significado programático que perpassa a erradicação do analfabetismo, a 

universalização do atendimento escolar, a formação para o trabalho, a promoção 

humanística, científica e tecnológica a partir de uma ampla gama de princípios e 

garantias específicas, de uma distribuição de competências materiais e legislativas, 

de um esquema próprio de financiamento e da delimitação das formas de acesso ao 

ensino. 

 

Referidos parâmetros, extraídos diretamente do texto constitucional, 

constituem os pontos de inflexão dos próximos subtópicos, estando desde já 

consignados os limites da análise circunscrita neste capítulo ao plano constitucional, 

na medida em que o aprofundamento em torno da legislação infraconstitucional será 

objeto de análise no próximo capítulo, que, ao tratar propriamente do eixo central de 

análise da presente dissertação, qual seja, a repartição constitucional de 

competências em matéria de educação, também cuidará da análise específica dos 

consórcios públicos e dos planos nacional e regionais de educação.    

 

3.4.7.1 Princípios e garantias constitucionais da educação: a predominância do 
vetor de igualdade jurídica  

 

Como acima destacado, a educação foi incluída expressamente pela 

Constituição de 1988 dentre o rol dos direitos sociais previstos no artigo 6o, caput, de 

modo a formatar sua dimensão e o seu caráter de fundamentalidade enquanto 

projeção nuclear do princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1o do 

Texto Constitucional. 

 

Os artigos 205 a 214 da Constituição da República, por sua vez, tratam da 

disciplina específica da educação, situando-a no Título relativo à Ordem Social. 
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A análise dos referidos dispositivos constitucionais revela, para além do 

submissão aos objetivos fundamentais do Estado brasileiro previstos no art. 3o, 

princípios específicos voltados à educação indicados nos artigos 206 a 209, quais 

sejam:  

 

(i) da igualdade de condições para acesso e permanência na escola;  

 

(ii) da liberdade para aprender, ensinar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber;  

 

(iii) do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas para permitir a 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

 

(iv) da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

 

(v) da valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional 

e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  

 

(vi) da gestão democrática do ensino público; e, finalmente, em se tratando de 

ensino superior, 

 

(vii) da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial das universidades, tornando indissociáveis o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

 

A partir da análise dos princípios constitucionais voltados à educação, é 

possível constatar que o vetor da igualdade jurídica permeia todo o arcabouço 

normativo destinado à promoção e ao desenvolvimento do ensino, seja pela garantia 
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da igualdade de condições para acesso e permanência, seja pelos aspectos de 

defesa da gestão democrática e plural dos níveis e dos profissionais de ensino. 

 

Sob esse giro de análise, é importante situar o posicionamento de Celso 

Antonio Bandeira de Mello quanto ao plano da igualdade jurídica, a partir da 

afirmação de que a função precípua da lei se reveste na dispensa de tratamentos 

desiguais.98 

 

Nesse passo, ao considerar o preceito da igualdade como cláusula pétrea, 

Bandeira de Mello defende sua observância tanto na produção, quanto na aplicação 

da lei. O comando imperativo da igualdade, portanto, envolve tanto a figura do 

legislador, quanto a do aplicador do direito. 

 

Aqui, reporta-se o autor à insuficiência da noção aristotélica de igualdade, 

segundo a qual a igualdade corresponde ao tratamento igualitário entre iguais e ao 

tratamento não igualitário entre os desiguais.  

 

Deve-se sindicar sobre a espécie de igualdade que impede, bem como a 

espécie de desigualdade que faculta a discriminação de situações e de pessoas, 

sem que isso importe em ofensa aos objetivos fundamentais esculpidos no princípio 

constitucional da isonomia. 

 

Para não vulnerar o preceito igualitário, portanto, é mister a existência de um 

vínculo de correlação lógica (racional) entre as discriminações impostas e a 

desigualdade de tratamento conferida. Trata-se do elo entre o discrímen e a 

desigualdade verificada nos tratamentos juridicamente dispensados que se situa 

dentro de uma escala histórica, na medida em que resplandece a concepção de cada 

povo numa determinada época. 

 

                                                
98  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3. ed.. 

São Paulo: Malheiros editores, 2002. 
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Nesse contexto, a norma condizente com a isonomia jurídica deve propiciar 

uma garantia individual, sem singularizar o destinatário de forma perene, sob pena 

de se incorrer em uma inviolabilidade lógica (singularização de uma ocorrência atual 

que não pode ser reproduzida por força da própria abrangência racional) ou mesmo 

em uma inviolabidade material (particularização atual e absoluta do destinatário). 

 

O fator de discriminação (discrímen) não deve recair sobre fatores externos do 

indivíduo, tanto no tempo, como no espaço. O respeito à isonomia jurídica, portanto, 

depende da observância de diferenças reais e inerentes aos sujeitos envolvidos, 

mediante a estrita vinculação entre a peculiaridade do caso concreto e o discrímen 

imposto, desde que não haja ofensa a interesses constitucionais, dada a 

necessidade última de proteção do bem público como guarida da lei. 

 

Referida linha de raciocínio aparece projetada em todo o sistema de princípios 

norteadores da educação, que deve pressupor o atendimento das peculiaridades de 

cada aluno, de cada profissional de ensino, de cada cultura destinatária dos serviços 

públicos de educação.  

 

Para além dos princípios específicos da atividade educacional e de seu 

amálgama sob o vetor da igualdade jurídica, a Constituição revela, em seu artigo 

208, uma série de garantias para concretização do direito à educação enquanto 

dever do Estado, quais sejam:  

 

(i) ensino fundamental obrigatório e gratuito;  

 

(ii) ensino fundamental gratuito para aqueles que não tiveram acesso a ele na 

idade própria;  

 

(iii) progressiva universalização do ensino médio e gratuito; 

 

(iv)  atendimento especializado aos portadores de deficiência;  
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(v) atendimento para crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas;  

 

(vi) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; e  

 

(vii) oferta de ensino noturno adequado às condições dos alunos. 

 

O artigo 209 da Constituição ainda garante a livre participação da iniciativa 

privada na prestação de serviços educacionais, desde que submetida às normas 

pelas pessoas políticas, à autorização e à avaliação do padrão de qualidade pelos 

órgãos competentes.  

 

A autorização conferida à iniciativa privada para exploração dos serviços de 

educação será ainda tratada no subtópico seguinte, dada a necessidade de 

diferenciação dos regimes aplicáveis aos ensinos público e privado. 

 

3.4.7.2 Acesso à educação por meio da prestação de serviço público ou por 
meio do desenvolvimento de atividade econômica privada de interesse 
público: consequências da diferenciação entre os ensinos público e 
privado (a noção de serviços compartidos) 

 

Em minudente estudo sobre o tema do serviço público, Dinorá Adelaide 

Musetti Grotti revela que a caracterização de uma determinada atividade como 

serviço público está intimamente ligada ao plano da escolha política, fixada na 

Constituição do país, na lei, na jurisprudência ou nos costumes: “cada povo diz o que 

é serviço público em seu sistema jurídico”.99 

 

                                                
99 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988. São 

Paulo, Malheiros, 2003, Cap. III, p. 1.(versão mimeo.) 
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No caso do ordenamento jurídico brasileiro, Alexandre Santos de Aragão 

destaca o alto grau de detalhamento da Constituição sobre a temática do “serviço 

público”, muito embora reconheça o caráter plurissignificativo na utilização da 

nomenclatura pelo constituinte, a exemplo das referências “a serviços públicos em 

sentido apenas econômico, como atividades da titularidade do Estado que podem 

dar lucro (ex., arts. 145, II, e 175)”; “como sinônimo de Administração Pública (art. 

37)”; no tratamento do serviço de saúde prestado pelo Estado (ex., art. 198); na 

referência apenas a “serviços” (art. 21) ou mesmo a “serviços de relevância pública” 

(ex., arts. 129, II, e 197).100 

 

Ao discorrer sobre as quatro concepções doutrinárias que seriam, em tese, 

albergadas pela Carta Magna brasileira - concepções amplíssima,101 ampla,102 

restrita103 e restritíssima104 do serviço público –, referido autor acaba por eleger a 

                                                
100 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2013, p. 138. 
 
101 Segundo Aragão, a concepção é originária da escola clássica (francesa) do serviço público, a 

sustentar que toda a atividade exercida pelo Estado (LEON DUGUIT), em regime de direito 
público, por uma decisão política dos órgãos de direção do Estado (GASTON JÉZE) equivaleria ao 
serviço público. (Direito dos serviços públicos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 138-142. 
Na doutrina nacional, a posição encontrou guarida nas obras de Mário Masagão (Curso de direito 
administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 252); José Cretella Júnior 
(Administração indireta brasileira. Rio de Janeiro, Forense, 1980, p. 55-60) e Hely Lopes 
Meirelles (Direito administrativo brasileiro. 29. ed. atual. São Paulo, Malheiros, 2003, p. 319), 
com destaque para a exclusão das atividades legislativa e jurisdicional do conceito por parte deste 
último autor. 

 
102 Aragão sustenta que a concepção ampla do serviço público corresponderia “às atividades 

prestacionais em geral do Estado, ou seja, às funções que exerce para proporcionar diretamente 
aos indivíduos comodidades e utilidades, independentemente de poderem deles ser cobradas 
individualmente ou não, ou de serem de titularidade exclusiva do Estado. Assim, abrangeriam os 
chamados serviços públicos econômicos (remuneráveis por taxa ou tarifa), os serviços sociais (que 
podem ser prestados livremente – sem delegação – pela iniciativa privada) e os serviços uti 
universi (inespecíficos e indivisíveis, sem beneficiários identificáveis com exatidão. Ficariam de fora 
do conceito apenas a polícia administrativa, que, em vez de prestar utilidades aos indivíduos, lhes 
restringe a esfera de liberdade; e o fomento, que apenas visa a incentivar a sociedade e o mercado 
a, eles próprios, atuarem no sentido da realização do interesse público” (Op. cit., p. 142).  

 
103 Nesta concepção, em comparação com a anterior, ficariam excluídos os serviços uti universi. Veja-

se, como exemplo, a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello para quem serviço público é 
“toda a atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da 
coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como 
pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de 
Direito Público – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, 
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terceira acepção – “concepção restrita”, capaz de congregar serviços públicos 

econômicos e serviços públicos sociais, por entender que tais atividades: 

 
[...] possuem um mínimo satisfatório de pontos em comum (“unidades de 
sentido”) capaz de justificar a sua inclusão no mesmo conceito (ambos são 
em maior ou em menor escala sujeitos à legislação consumerista; são 
específicos e divisíveis; geram direitos subjetivos individuais etc).105 

 

Logo, a partir da confluência de pontos comuns às posições dos autores 

referenciados acima, entende o autor que o seguinte conceito de serviço público 

pode ser inferível da Constituição:  

 
[...] serviços públicos são as atividades de prestação de utilidades 
econômicas a indivíduos determinados, colocadas pela Constituição ou pela 
Lei a cargo do Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por ele 
desempenhadas diretamente ou por seus delegatários, gratuita ou 
remuneradamente, com vistas ao bem-estar da coletividade.106 

 

Ricardo Marcondes Martins, na mesma linha, entende que:  
 

[...] é possível extrair do texto da Constituição de 1988 um conceito de 
serviço público: são atividades de titularidade do Estado, consistentes no 
fornecimento de utilidades ou comodidades materiais aos administrados, 
passíveis de fruição singular, cuja prestação é imprescindível, necessária ou, 
ao menos, de extraordinária conveniência para a sociedade. Trata-se de 
conceito jurídico-positivo, decorrente da correta exegese das normas 
constitucionais expressas e implícitas. Ao contrário da maioria dos 

                                                                                                                                                    
instituído em favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo”(Curso de direito 
administrativo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 687). 

 
104 Por esta proposição, além dos serviços uti universi, estariam excluídos também os serviços sociais, 

vez que não titularizados exclusivamente pelo Estado. Nesse sentido, tem-se a posição de Paulo 
Modesto para quem serviço público é “atividade de prestação administrativa material, direta e 
imediatamente a cargo do Estado ou de seus delegados, posta concretamente à disposição de 
usuários determinados ou indeterminados, sob regime de direito público, em caráter obrigatório, 
igualitário e contínuo, com vistas a satisfazer necessidades coletivas, sob titularidade do Poder 
Público” (Reforma do Estado, formas de prestação de serviços ao público e parcerias público-
privadas: demarcando as fronteiras dos conceitos de serviço público, serviços de relevância 
pública e serviços de exploração econômica para as parcerias público-privadas. Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, maio/jul. 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 20. nov. 2013, p.15-16). 

 
105 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 3. ed. Rio de Janeiro, Forense, 

2013, p. 151. 
 
106 Idem. 
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ordenamentos jurídicos estrangeiros, portanto, há no Direito Brasileiro um 
conceito constitucional de serviço público.107 

 

A partir desta proposição, voltando à classificação adotada por Alexandre 

Santos de Aragão, adota-se a concepção “restrita” para os propósitos específicos do 

presente estudo, e, por consequência, reconhece-se que os serviços públicos 

sociais, como o caso da educação, constituem o rol de serviços públicos diretamente 

estabelecidos pela Constituição, o que conduz à submissão de tais atividades a um 

regime jurídico calcado nos princípios da supremacia do interesse público sobre o 

privado e da indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos108. 

 

Carolina Zancaner Zochun, em perfeita ressonância com a tese esposada pelo 

autor supracitado, defende que a prestação dos serviços públicos constitui 

instrumento de efetivação dos direitos sociais, asseverando - no tema que interessa 

ao presente estudo - que “o direito social à educação é concretizado pelo 

oferecimento dos serviços públicos de (i) educação infantil, (ii) ensino fundamental no 

período diurno e noturno, (iii) educação especializada aos portadores de deficiência, 

(iv) ensino médio e (v) ensino superior.” 109 

 

A prestação do serviço público, portanto, constitui instrumento para a 

concretização do direito à educação e é marcada por um amplo arcabouço normativo 

que diretamente atribui direitos subjetivos aos indivíduos, imediatamente usufruíveis 

e exigíveis, com base no disposto nos artigos 205 e 208 da Constituição de 1988. 

 

Adotada a noção restrita de serviço público, a qual alberga a categoria dos 

chamados serviços sociais (a exemplo de saúde e educação) como espécie do 

                                                
107 MARTINS, Ricardo Marcondes. Regulação administrativa à luz da Constituição Federal. São 

Paulo: Malheiros, 2011, p. 211-212. 
 
108 Nesse sentido: ZOCKUN, Carolina Zancaner. Da intervenção do Estado no domínio social. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 167-174. 
 
109 ZOCKUN, Carolina Zancaner. Da intervenção do Estado no domínio social. São Paulo: 

Malheiros, 2009., p. 177. 
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gênero serviço público, ainda resta esclarecer se toda a forma de prestação das 

atividades educacionais constitui serviço público, haja vista os comandos 

constitucionais expressos que de um lado cristalizam a educação como dever do 

Estado (artigos 205, 206, IV,  da Constituição) e, de outro, legitimam a liberdade de 

atuação aos particulares na prestação de ensino, desde que observadas as normas 

gerais da educação nacional, autorizada e avaliada pelo Poder Público  (artigos 209 

e 213). 

 

Eros Grau defende que os serviços de educação, tanto aqueles prestados 

pelo Estado, quanto os prestados por particulares, configuram serviço público não 

privativo, posto que podem ser prestados pelo setor privado independentemente de 

concessão, permissão ou autorização. A liberdade de atuação prevista no artigo 209 

da Constituição vigente constitui, portanto, na visão do aludido autor, apenas uma 

desvinculação à necessidade de outorga pelo Poder Público para desempenho da 

atividade.110 

 

A posição do mencionado autor encontrou ressonância na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, como se observa das ementas de julgados relatados à 

época em que Eros Grau desempenhava as funções de Ministro da Suprema Corte: 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 
10.989/93 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EDUCAÇÃO: SERVIÇO 
PÚBLICO NÃO PRIVATIVO. MENSALIDADES ESCOLARES. FIXAÇÃO DA 
DATA DE VENCIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO CONTRATUAL. VÍCIO 
DE INICIATIVA. 1. Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, 
seja os prestados por particulares, configuram serviço público não privativo, 
podendo ser desenvolvidos pelo setor privado independentemente de 
concessão, permissão ou autorização. 2. Nos termos do artigo 22, inciso I, 
da Constituição do Brasil, compete à União legislar sobre direito civil. 3. 
Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. 111 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.584/94 
DO ESTADO DA BAHIA. ADOÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS 

                                                
110 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 9. ed., Malheiros. São Paulo, 2004, 

p. 108. 
 
111 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI 1007, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, 

julgado em 31/08/2005, DJ 24-02-2006 PP-00005 EMENT VOL-02222-01 PP-00007. 
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DIDÁTICOS PELOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO. 
SERVIÇO PÚBLICO. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA. 1. 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. 2. 
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). 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado 
improcedente.112 

 

Muito embora a leitura das ementas remeta à inicial impressão de que o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, emanado dos julgados acima 

referenciados, representou estrita aderência ao conceito de serviço público eleito 

pelo Ministro Eros Grau,  a análise atenta dos votos ali prolatados permite 

depreender que não houve consenso entre os Ministros acerca da concepção eleita. 

 

Nesse giro, destaque-se que o principal ponto de divergência assinalado pelos 

Ministros diz respeito à classificação da educação enquanto serviço público na 

hipótese da atividade ser desempenhada por particulares. A celeuma aparece bem 

retratada pelas notas taquigráficas extraídas durante a prolação do voto do Ministro 

Carlos Ayres Britto na ADI 1266-5/BA, como se observa da transcrição dos debates 

em que participam Ayres Britto e Eros Grau: 

 
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Senhor Presidente, acompanho o 
Relator, data vênia do ponto de vista do Ministro Marco Aurélio. 
Quero deixar registrado que não tenho a educação enquanto modalidade de 
serviço público. Com respeito à opinião do eminente Ministro-Relator, 
entendo que o artigo 175 da Constituição deixa claro que serviço público é 
aquele titularizado pelo poder público, ou seja, de senhorio exclusivo do 
poder público. 
Sabemos que, em matéria de ensino, a Constituição chega a dizer que o 
ensino é livre. Vejam: “liberdade”- é livre a iniciativa privada. 
O SR. MINISTRO EROS GRAU (RELATOR): - O Ministro me concede um 
aparte. 
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO: - Pois não. 
O SR. MINISTRO EROS GRAU (RELATOR): - É livre exatamente porque 
prescinde de concessão. 
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO: - Porque não é serviço público. 

                                                
112 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI 1266, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, 

julgado em 06/04/2005, DJ 23-09-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00095 LEXSTF v. 27, 
n. 322, 2005, p. 27-36. 
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O SR. MINISTRO EROS GRAU (RELATOR): - Exatamente por ser serviço 
público é que a Constituição diz, depois, que é livre no sentido de que, 
apesar de ser serviço público, é não privativo. Esse é o entendimento que se 
tem adotado atualmente. 
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO: - Saúde pública e educação são 
atividades ambivalentemente estatais e privadas, ou seja, mistamente 
públicas e privadas, porque admitem as duas titularidades, os dois 
senhorios. Data vênia, excluo esses dois tipos de atividade da área dos 
serviços públicos típicos. 113 

 

Se é certo que a divergência assinalada em debates não pode ser 

considerada determinante para o resultado dos julgamentos acerca da 

constitucionalidade das leis discutidas, na medida em que o nó górdio passou pela 

interpretação dos dispositivos atinentes às competências constitucionais - artigo 22, 

I, no caso da ADI 1007-7/PE e artigo 24, §2º, no caso da ADI 1226-5/BA -, também 

não se deve negligenciar que o exame desta controvérsia serve à validação do 

conceito de serviço público adotado no presente estudo. 

 

Nesse ponto, como já referenciado acima, ao se adotar a concepção restrita 

de serviço público para fins de análise do presente estudo, na linha do que assinala 

Alexandre Santos de Aragão114, deve-se atentar que um dos pressupostos para que 

se possa validar o conceito desse instituto é que as atividades sejam prestadas 

diretamente pelo Estado ou por seus delegatários. 

 

Dessa forma, no caso dos serviços de educação, ainda que não se tenha a 

reserva de titularidade ao Estado em função do regime de liberdade estabelecido 

pelo artigo 209 da Constituição, sendo a prestação estatal (ensino público), qualifica-

se como serviço público de natureza social. Na hipótese de exploração pelo 

                                                
113 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI 1266, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, 

julgado em 06/04/2005, DJ 23-09-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00095 LEXSTF v. 27, 
n. 322, 2005, p. 27-36. 

 
114 [...] serviços públicos são as atividades de prestação de utilidades econômicas a indivíduos 

determinados, colocadas pela Constituição ou pela Lei a cargo do Estado, com ou sem reserva de 
titularidade, e por ele desempenhadas diretamente ou por seus delegatários, gratuita ou 
remuneradamente, com vistas ao bem-estar da coletividade” – grifos nossos (ARAGÃO, Alexandre 
Santos de. Direito dos serviços públicos. 3. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2013, p. 151). 
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particular (ensino privado), há de se reconhecer a atividade econômica privada de 

interesse público.  

 

Os serviços de educação, portanto, tal como os relacionados à saúde, são 

classificados a partir da noção de “serviços compartidos”, segundo preceitua a 

doutrina de Alexandre Santos de Aragão: 

 
[...] essas atividades (saúde, educação etc.) devem ser denominadas em 
seu conjunto como “serviços compartidos”, sendo que, quando exploradas 
pelos particulares, são atividades econômicas privadas, eventualmente, de 
interesse público ou regulamentadas [...], e, quando exploradas pelo Poder 
Público, são serviços sociais, espécie classificatória do gênero serviço 
público caracterizada, ao contrário dos demais serviços públicos, pela 
inexistência da reserva de titularidade estatal. 115  

 

A partir das premissas adotadas, mostra-se fundamental registrar que os 

serviços de educação, mesmo quando explorados por particulares, refletem forte 

ingerência (regulação) estatal, a exemplo da possibilidade de adoção de critérios 

legais para reajuste de mensalidades escolares, à luz da ponderação dos princípios 

da livre iniciativa e da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da 

redução das desigualdades sociais, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em 

ação direta de inconstitucionalidade que versava sobre lei que dispunha sobre 

critérios de adequação desta espécie de preço. 116 

                                                
115 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 3. ed. Rio de Janeiro, Forense, 

2013, p. 177. 
 
116 Nesse sentido: EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.039, de 30 de maio de 1990, 

que dispõe sobre critérios de reajuste das mensalidades escolares e da outras providencias. - Em 
face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre 
concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais, em 
conformidade com os ditames da justiça social, pode o Estado, por via legislativa, regular a politica 
de preços de bens e de serviços, abusivo que e o poder economico que visa ao aumento arbitrario 
dos lucros. - Não e, pois, inconstitucional a Lei 8.039, de 30 de maio de 1990, pelo só fato de ela 
dispor sobre critérios de reajuste das mensalidades das escolas particulares. - Exame das 
inconstitucionalidades alegadas com relação a cada um dos artigos da mencionada Lei. Ofensa ao 
princípio da irretroatividade com relação a expressão "marco" contida no paragrafo 5. do artigo 2. 
da referida Lei. Interpretação conforme a Constituição aplicada ao "caput" do artigo 2., ao 
paragrafo 5. desse mesmo artigo e ao artigo 4., todOS da Lei em causa. Ação que se julga 
procedente em parte, para declarar a inconstitucionalidade da expressão "marco" contida no 
paragrafo 5. do artigo 2. da Lei no 8.039/90, e, parcialmente, o "caput" e o paragrafo 2. do artigo 2., 
bem como o artigo 4. os tres em todos os sentidos que não aquele segundo o qual de sua 
aplicação estao ressalvadas as hipóteses em que, no caso concreto, ocorra direito adquirido, ato 
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3.4.7.3 Distribuição de competências materiais e legislativas 
 

Sem que se pretenda exaurir a discussão acerca da distribuição de 

competências materiais e legislativas em matéria de educação, cujo exame mais 

aprofundado será objeto de análise no próximo capítulo, inclusive a partir da 

reverberação do tema em seara infraconstitucional,  cabe registrar de início que o 

constituinte de 1988 procurou delimitar a divisão de tarefas para manutenção e 

desenvolvimento dos sistemas de ensino sob a ótica do federalismo cooperativo, 

mantendo a tradição democrática inaugurada pela Carta de 1934 e reforçada pela 

Constituição de 1946. 

 

A União preservou sua competência histórica em editar normas gerais em 

matéria educacional (artigo 22, XXIV), com a novidade da possibilidade de os 

Estados legislarem sobre o tema, desde que autorizados por lei complementar (artigo 

22, parágrafo único). 

 

Aos Estados e ao Distrito Federal ainda restou reservada a competência 

concorrente quanto à educação nos termos do artigo 24, IX. 

 

Principal novidade no arranjo federativo brasileiro fixado pela Carta de 1988, o 

Município não foi alijado da possibilidade de legislar sobre a matéria educacional, 

dada a autorização ampla de suplementar a legislação federal e estadual no âmbito 

de seu interesse, nos termos do artigo 30, II. 

 

Com relação à competência material, o artigo 23, inciso V, da Carta Magna, 

atribuiu a todas as pessoas políticas a tarefa de proporcionar meios de acesso à 

educação, sendo certo que o artigo 211, caput e parágrafos, da Constituição, cuidou 

                                                                                                                                                    
jurídico perfeito e coisa julgada. BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI 319-4/DF, 
Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/1993, DJ 30-04-1993 PP-
07563 EMENT VOL-01701-01 PP-00036. 
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das formas de atuação prioritária de cada um dos entes federados, não excluindo a 

lógica de cooperação na estruturação dos sistemas de ensino para assegurar a 

universalização e a qualidade do ensino. 

 
3.4.7.4 Financiamento da educação 
 

A Constituição de 1988 estabeleceu, em seu artigo 212, os percentuais  a 

serem aplicados pelos entes federados para financiamento da educação 

(manutenção e desenvolvimento do ensino), estipulando que: 

 

(i) a União deverá aplicar, 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; 

 

(ii) a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 

Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto no aludido 

artigo, receita do governo que a transferir; 

 

(iii) para efeito do cumprimento dos percentuais acima referidos, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os 

recursos aplicados na forma do art. 213 (recursos destinandos às escolas 

públicas ou a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas na 

forma do aludido dispositivo117); 

                                                
117 Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 

escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: I - comprovem 
finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; II - assegurem a 
destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder 
Público, no caso de encerramento de suas atividades.§ 1º - Os recursos de que trata este artigo 
poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, 
para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos 
regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público 
obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. § 2º As atividades de 
pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por 
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(iv) a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento 

das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a 

universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos 

do plano nacional de educão; 

 

(v) os gastos relativos ao cumprimento do disposto no artigo 208, VII 

(atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde), serão financiados  com recursos 

provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários; 

 

(vi) A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a 

contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na 

forma da lei; 

 

(vii) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do 

salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de 

alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas 

de ensino. 

 
Uma vez apresentados os parâmetros constitucionais que delineiam o 

financiamento da educação, o presente estudo volta-se ao acompanhamento da 

aplicação dos recursos públicos destinados à matéria com o propósito de avaliar a 

eficácia de algumas políticas públicas, tanto em escala interna, como internacional, a 

partir da comparação do indicador que demonstra o cálculo de investimento público 

em educação em relação ao produto interno bruto (PIB), utilizando-se, para tanto, o 

último relatório Education at a Glance, produzido pela Organização para Cooperação 

                                                                                                                                                    
instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder 
Público. 
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e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e divulgado no dia 24 de novembro de 

2015118. 

 

Tal análise, sem qualquer pretensão de exaurir a problemática atual em torno 

do tema, ao identificar alguns entraves à manutenção e ao desenvolvimento da 

educação, servirá de termômetro para avaliar os esforços financeiros empreendidos 

para o desenvolvimento educacional do Brasil comparado a outras nações e de 

ponto de partida para a apresentação de sugestões, ao final do último capítulo, para 

superação ou, quando menos, mitigação de alguns dos problemas relacionados ao 

tema a partir de mecanismos de colaboração federativa.      

 

3.5 Indicadores financeiros e de qualidade da educação: o papel do INEP e a 
radiografia da educação brasileira a partir da apresentação do relatório 
Education at a Glance 2015, produzido pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

 

A análise de dados estatísticos constitui ferramental de elevada importância 

para a avaliação da eficácia das políticas educacionais no Brasil.  

 

Atualmente, pode-se apontar que o Inep (Instituto  Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão criado pela Lei n. 378, de 13 janeiro 

de 1937 e transformado em autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, 

consoante o disposto na Lei n. 9.448, de 14 de março de 1997, alterada pela Lei n. 

10.269, de 29 de agosto de 2001119, é o principal responsável pelo levantamento, 

análise e sistematização de dados estatísticos relacionados.  

                                                
118 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório 

internacional aponta avanços na educação brasileira. 24.nov.2015. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/todas-
noticias?p_p_auth=je4vsYQb&p_p_id=56_INSTANCE_d9Q0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&
p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_d9Q0_groupId=10157&p_r_p_564233524_
articleId=159187&p_r_p_564233524_id=159780#> Acesso em 20.jan.2016. 

 
119 As finalidades do referido órgão, consolidadas na Portaria n. 2.255, de 25 de agosto de 2003, são 

as seguintes:  
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Segundo as informações constantes do sítio eletrônico da própria autarquia120, 

o Inep realiza levantamentos estatísticos e avaliativos em todos os níveis e 

modalidades de ensino para gerar seus dados e estudos educacionais a partir das 

seguintes e principais fontes: 

 

a) Censo Escolar: levantamento de informações estatístico-educacionais de 

âmbito nacional, realizado anualmente; 

 

b) Censo Superior: coleta, anualmente, uma série de dados do ensino 

superior no País, incluindo cursos de graduação, presenciais e à distância; 

 

c) Avaliação dos Cursos de Graduação: é um procedimento utilizado pelo 

MEC para o reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos 

de graduação representando uma medida necessária para a emissão de 

diplomas; 

 

                                                                                                                                                    
 I -  organizar e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais; 
 II -  planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação 

educacional, visando o estabelecimento de indicadores de desempenho das atividades de ensino 
no País; 

 III - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no desenvolvimento de sistemas e 
projetos de avaliação educacional; 

 IV - desenvolver e implementar, na área educacional, sistemas de informação e documentação que 
abranjam estatísticas, avaliações educacionais, práticas pedagógicas e de gestão das políticas 
educacionais; 

 V - subsidiar a formulação de políticas na área da educação, mediante a elaboração de 
diagnósticos e recomendações decorrentes da avaliação da educação básica e superior; 

 VI - coordenar o processo de avaliação dos cursos de graduação, em conformidade com a 
legislação vigente; 

 VII - definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para a realização de exames de acesso 
ao ensino superior; 

 VIII - promover a disseminação de informações sobre avaliação da educação básica e superior; e 
 IX - articular-se, em sua área de atuação, com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, 

mediante ações de cooperação institucional, técnica e financeira, bilateral e multilateral. 
 
120 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Conheça o INEP. 

Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/conheca-o-inep> Acesso em 19.jan.2016. 
 



 
 
 

 
 

 

102 

102 

d) Avaliação Institucional: compreende a análise dos dados e informações 

prestados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) no Formulário 

Eletrônico e a verificação, in loco, da realidade institucional, dos seus 

cursos de graduação e de pós-graduação, da pesquisa e da extensão; 

 

e) Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: Criado pela Lei n° 

10.861, de 14 de abril de 2004, o Sinaes é o novo instrumento de 

avaliação superior do MEC/Inep. Ele é formado por três componentes 

principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes; 

 

f) Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): exame de saída facultativo aos 

que já concluíram e aos concluintes do ensino médio, aplicado pela 

primeira vez em 1997; 

 

g) Exame Nacional Para Certificação de Competências (Encceja): é uma 

proposta do Ministério da Educação de construir uma referência de 

avaliação nacional para jovens e adultos que não puderam concluir os 

estudos na idade própria; 

 

h) Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb): pesquisa por 

amostragem, do ensino fundamental e médio, realizada a cada dois anos. 

 
A partir dos dados compilados e processados pelo INEP, importantes 

publicações versaram criticamente sobre a forma e os resultados da aplicação de 

recursos ao longo do período correspondente à vigência da Constituição brasileira de 

1988.121 

                                                
121 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.  Gastos com 

educação mo período de 1994 a 1999. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 82, 
n. 200/201/202, p. 137-198, jan./dez. 2001.  Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/download/estatisticas/gastos_educacao/rbep_200_parteIII.pdf  Acesso 
em: 20.01.2016; INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.  
Relatório do grupo de trabalho sobre financiamento da educação. Consolidado por José Marcelino 
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A ampla gama de dados coletados pela Inep servem para subsidiar o 

programa de Indicadores dos Sistemas Educacionais Nacionais (INES), da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), organização 

criada em 30 de setembro de 1961 para substituir a Organização Europeia para a 

Cooperação Econômica (OECE), agrupamento formado em 1947 com o objetivo de 

administrar o Plano Marshall no processo de reconstrução dos países europeus 

envolvidos na Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945).  

 

Essa organização consiste num fórum internacional que promove políticas 

públicas entre os países mais ricos do planeta, que apresentam os mais elevados 

Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). Auxilia no desenvolvimento e expansão 

econômica das nações integrantes, proporcionando ações que possibilitem a 

estabilidade financeira e fortaleça a economia global.122 

 

Criado em 1998, o INES conta atualmente com a participação dos 34 países 

membros da OCDE (Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coréia do 

Sul, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, 

Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, 

Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, 

                                                                                                                                                    
de Rezende Pinto. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v.82, n.200/201/201,p. 
117-136, jan./dez. 2001. Disponível em:< 
http://download.inep.gov.br/download/estatisticas/gastos_educacao/rbep_200_parteII.pdf> Acesso 
em: 20.01.2016; MACIEL, Willians Kaizer dos Santos . Metodologia para o cálculo do indicador 
“Investimento Público em Educação em relação ao PIB”– Brasília : Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2009. 28 p. : il. – (Série Documental. Textos para 
Discussão, ISSN 1414-0640 ; 34). Disponível em: < 
http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/investimentos_publicos_em_educacao/artigos
_publicacoes/metodologia_calculo_indicador_investimento_publico_educacao_PIB.pdf> Acesso 
em: 20.01.2016. 

 
122 MUNDO EDUCAÇÃO. OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. 

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm> Acesso em 
15.jan.2016.  
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República Tcheca, Suécia, Suíça, Turquia) e de 5 países associados à Organização 

(Brasil, China, Índia, Indonésia e Rússia).123 

 

Referido programa é responsável pela construção de indicadores 

educacionais comparáveis internacionalmente, bem como pela elaboração de 

estudos técnicos, pesquisas e levantamentos para a análise das dimensões da 

constituição de indicadores.  

 

A publicação denominada Education at a Glance (EGA), elaborada pela 

OCDE/INES constitui a principal fonte de informações comparáveis sobre educação 

no mundo. Trata-se de um estudo realizado anualmente pelo Programa de 

Indicadores dos Sistemas Educacionais - INES com o objetivo de apresentar a coleta 

de dados educacionais internacionais em temas como o impacto da aprendizagem, o 

investimento financeiro, o acesso à educação, o contexto de aprendizagem, a 

organização das escolas etc.124 

 

Sem qualquer pretensão de exaurir a análise sobre os dados estatísticos 

relacionados às políticas de educação, mas considerando a importância da 

publicação pelos motivos acima expostos, o presente estudo elege o EGA, em sua 

última publicação divulgada na data de 24 de novembro de 2015125, como o ponto de 

partida para a análise dos indicadores financeiros e de qualidade da educação 

brasileira. 

 

                                                
123 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. OCDE. Disponível 

em: <http://portal.inep.gov.br/o-que-e>Acesso em 14.jan.2015.     
 
124 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Education at a 

glance. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/education-at-a-glance> Acesso em 14.jan.2015. 
 
 
125 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. . Education at a 

glance. 2015.  Disponível em:  
<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/estatisticas_educacionais/ocde/education_at_a_
glance/eag2015_ebook.pdf> Acesso em 14.jan.2015. 
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Esta escolha se dá acompanhada de propósitos em escala imediata e 

mediata. No primeiro plano, pretende-se avaliar os esforços financeiros 

empreendidos para o desenvolvimento educacional do Brasil comparado a outras 

nações. No segundo, volta-se à apresentação de sugestões, ao final do capítulo 

seguinte, para superação ou, quando menos, mitigação de alguns dos problemas 

relacionados ao tema a partir de mecanismos de colaboração federativa.      

 

3.5.1 Indicadores do Relatório Education at a Glance 2015: posição do Brasil 
em perspectiva comparativa que retrata incremento dos investimentos e 
expectativa quanto à produção de resultados 

 

O EGA 2015 sistematizou os dados estatísticos em quatro capítulos que 

apresentam suas respectivas perspectivas dos sistemas educacionais a partir dos 

seguintes eixos: (i) escolarização; (ii) investimento; (iii) participação; e (iv) ambiente 

escolar. 

 

Seguindo a estrutura apresentada pelo estudo da OCDE sob exame, quanto 

ao primeiro eixo de análise – escolarização -, destaque-se a posição do Brasil quanto 

à escolarização de nível médio, profissional de nível médio, de nível superior, bem 

como em relação às variáveis desemprego e escolarização e vantagens de renda e 

escolarização. 

 

Nesse giro, percebe-se que o país possui uma das menores taxas de jovens 

adultos (25 a 34 anos) que concluíram o ensino médio (61%), ficando atrás, dentre o 

universo de analisados, apenas de China (36%), Indonésia (40%), Turquia (50%) e 

Costa Rica (47%). Nesse quesito, Coreia do Sul (98%), Rússia (94%), República 

Eslovênia (94%) e Polônia (94%) são os países mais bem posicionados na relação.  

 

O país, no entanto, apresenta uma das maiores diferenças por geração com 

relação a este indicador, uma vez apenas 28% dos indivíduos entre 55 e 64 anos 

concluíram o ensino médio. No geral, o Brasil apresenta 46% de índice de 
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escolarização no ensino médio, bem abaixo da média da OCDE (76%) ou mesmo do 

G20 (64%). 

 

Quanto ao ensino superior, o índice de escolarização atinge 14% na faixa de 

24 a 35 anos, bem distante dos percentuais estabelecidos pelos países mais bem 

posicionados, quais sejam, Canada (54%), Israel (49%), Luxemburgo (46%), da 

média da OCDE (34%) e mesmo de países latino-americanos como o Chile (21%), 

Colômbia (22%), Costa Rica (18%) e México (19%). 

 

Quanto ao ensino profissional de nível médio, Brasil e Canadá apresentam o 

menor percentual de estudantes que cursaram educação profissional (5%) em 

relação ao total geral de concluintes do ensino médio, muito distante da média de 

46% dos países da OCDE. 

 

O EGA 2015 ainda apresentou uma forte associação entre o nível educacional 

e o desemprego: quanto maior a escolarização, maior a chance de ser empregado. 

Comparando as variáveis entre renda e escolarização, Brasil e Chile são os países 

que apresentam a maior diferença de renda média entre a população com nível 

superior em relação aos que possuem nível médio. No Brasil, indivíduos com nível 

superior ganham o correspondente a 152% daqueles com escolarização restrita ao 

ensino médio. A renda média de uma mulher com educação superior representa 

apenas 62% da renda média de um homem com o mesmo nível de escolaridade. 

Essa é, juntamente com o Chile, a maior diferença salarial de gênero entre todos os 

países e parceiros da OCDE com dados disponíveis.  

 

No que tange ao eixo de investimento, o EGA 2015 demonstra que o Brasil 

investiu, no ano de 2012, 17,2% do total de investimento público em educação – em 

2005 esse percentual foi de 13,3% -, percentual apenas inferior aos de México e 

Nova Zelândia, ambos com 18,4%.  
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Segundo o  relatório Panorama da Educação, apresentado pelo Inep para 

avaliação dos dados constantes do EGA 2015126, no ano 2000, o Brasil investiu o 

correspondente a 2,4% do PIB na educação básica, enquanto a média dos países da 

OCDE foi de 3,5%. Em 2012 o investimento foi da ordem de 4,7% do PIB, superando 

a média de 3,7% da OCDE. 

 

Se adotado o critério de investimento por aluno, o Brasil investe cerca de 

3.000 dólares por aluno da educação básica. Os países da OCDE, por sua vez, 

investem cerca de 9.600 dólares. A proporção de investimento por aluno da 

educação superior é 1,8 vezes maior que o do aluno dos anos iniciais do ensino 

fundamental para a média da OCDE. No Brasil, esse investimento médio que já 

chegou a ser 11 vezes maior, hoje representa uma proporção de 3,4 vezes, o que 

ainda demonstra um privilégio do investimento da educação superior em detrimento 

da básica. 

 

Sob a perspectiva da participação na escola, dos países analisados, apenas 

Brasil (69%), Turquia (69%), Colômbia (57%) e México (54%) apresentam taxas 

inferiores a 70% de taxa de matrícula entre jovens de 15 a 19 anos. Dos brasileiros 

com formação superior fora do país, 90% estão matriculados em cursos oferecidos 

por países da OCDE. 

 

Por fim, sob a perspectiva do ambiente escolar, adotado o critério de números 

de alunos por professor, o Brasil aparece com uma média de 21, acima da média da 

OCDE (15), mas ainda abaixo de países latino-americanos como Chile (23), 

Colômbia (25) e México (28). O Brasil apresenta uma das maiores diferenças entre 

escolas privadas e públicas neste quesito. Enquanto nas públicas existe uma média 

de 25 alunos por professor, nas particulares a média é de 15. Quanto ao tamanho 

médio das turmas, a média da OCDE é de 21 alunos por turma e a do Brasil de 25.  

                                                
126  INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Panorama da 

Educação. Destaques do Education at a glance. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/estatisticas_educacionais/ocde/education_at_a_g
lance/eag2015_panorama_educacao.pdf Acesso em 20.jan.2016. 
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Sob análise pela perspectiva do professorado, apenas 15% dos professores 

brasileiros possui mais de 50 anos. Sob o aspecto remuneratório, os professores 

brasileiros ganham o equivalente a 12.000 dólares, quando o salário inicial, em 

média dos países da OCDE é de cerca de 29.800 dólares. 

 

A tabela abaixo, extraída da Nota sobre o país (country note), preparada 

quando publicação do EGA 2015127, condensa os principais dados trazidos acima, 

servindo ainda de guia de referencia às tabelas originais onde tais elementos 

encontram-se planilhados: 

 

TABELA 1 – PRINCIPAIS DADOS DO BRASIL NO EDUCATION AT A GLANCE 
2015 
 

Tabela             Indicador  Brasil  Média OCDE  
Acesso à Educação e Resultados 

 Taxas de Matrículas  2013  2013  
C2.1  3 anos (na educação infantil)  53%  74%  

 Mais alto nível de escolaridade alcançado – 25 a 64 anos  2014  2014  

A1.4a  
Inferior ao ensino médio  54%  24%  
Ensino médio  33%  43%  
Educação Superior  14%  34%  

 Mais alto nível de escolaridade alcançado – 25 a 64 anos (desagregação por nível superior)  2014  2014  

A1.1a  

Curso sequencial de formação específica  **  8%  
Graduação ou equivalente  14%  16%  
Mestrado ou equivalente  **  11%  
Doutorado ou equivalente  **  1%  

 Taxas de entrada e de conclusão  2013  2013  

C3.1  Percentual de jovens de hoje que se espera ingressar na educação superior pelo menos uma 
vez ao longo da vida  **  67%  

A3.1  Percentual de jovens de hoje que se espera concluir a graduação ou curso equivalente ao 
longo da vida  **  36%  

Resultados Econômicos e do Mercado de Trabalho 

 Taxa de desemprego – 25 a 64 anos  2014  2014  

A5.4a  
Inferior a ensino médio  4.5%  12.8%  
Ensino médio  5.6%  7.7%  
Educação Superior  2.9%  5.1%  

 
Rendimento médio da população de 25 a 64 anos com educação superior concluída (ensino 
médio = 100)  2013  2013  

A6.1a  
Curso sequencial de formação específica  **  125  
Graduação ou equivalente  241  157  
Mestrado, doutorado ou equivalente  450  214  

                                                

127 OECD (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, Disponível 
em: http://dx.doi.org/10.1787/eag- 2015-en. Acesso 20.jan.2016. 
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Toda educação superior  252  160  

 Percentual de jovens e adultos de 15 a 29 anos que nem estudam nem trabalham (NEM-NEM)  2014  2014  

C5.2b  
Homem  12.7%  13.2%  
Mulher  27.9%  17.9%  

Investimento Financeiro em Educação 

 Gasto anual por aluno (valores em USD usando o PPP)  2012  2012  

B1.1a  
Anos iniciais do ensino fundamental  3095 USD  8247 USD  
Anos finais do ensino fundamental e ensino médio  3020 USD  9518 USD  
Educação Superior (including R&D activities)  10455 USD  15028 USD  

 Gasto total em instituições educacionais (do ensino fundamental ao doutorado)  2012  2012  
B2.2  Como percentual do PIB  5.6%  5.2%  

 Gasto total em educação do ensino fundamental ao doutorado  2012  2012  
B4.2  Como percentual do gasto público total  17.2%  11.6%  

Escolas e Professores 

 Razão aluno por professor  2013  2013  

D2.2  
Anos iniciais do ensino fundamental  21 alunos por 

professor  
15 alunos por 
professor 

Anos finais do ensino fundamental e ensino médio  17 alunos por 
professor 

13 alunos por 
professor 

 Média do salário real dos professores  2013  2013  

D3.4  

Professores da pré-escola  **  37798 USD  
Professores dos anos inciais do ensino fundamental  **  41248 USD  
Professores dos anos finais do ensino fundametal  **  43626 USD  
Professores do ensino médio  **  47702 USD  

Fonte: OCDE (2015, p. 10) 

** Consulte a tabela de origem para obter detalhes sobre esses dados  
 
 

O panorama apresentado denota um quadro aparentemente conflitante: se 

por um lado houve um inegável avanço na aplicação de recursos em proporção ao 

PIB exclusivamente para a área de educação, de outro, observa-se que os 

indicadores relativos à qualidade da educação (como grau de escolaridade, 

igualdade de gênero, condições de remuneração do professorado e proporção de 

investimento entre educação básica e superior) apresentaram avanços pouco 

significativos se comparados às realidades observadas na maioria dos países 

desenvolvidos e mesmo nos vizinhos latino-americanos. 

 

Referido diagnóstico conduz à uma necessária reflexão sobre a eficiência na 

alocação de recursos para o desenvolvimento da educação. O dilema que perpassa 

a questão do gasta-se pouco ou gasta-se mal, se analisado a partir da ótica peculiar 

do sistema educacional brasileiro, deve invariavelmente ser enfrentado a partir das 

balizas de organização federativa do Estado. 

 

Dessa forma, uma vez delimitados os contornos gerais conferidos pela 

Constituição da República brasileira de 1988 ao direito à educação a partir do exame 
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normas constitucionais, bem como identificados os principais entraves do sistema 

educacional por meio da análise de dados estatísticos comparados, o estudo volta-se 

ao desenvolvimento do quarto e último capítulo, voltado ao exame do regime de 

repartição de competências em matéria de educação à luz da Constituição brasileira 

de 1988, cujo desenvolvimento abarcará o estudo de alternativas de cooperação 

federativa para superação, ou, quando menos, mitigação de alguns dos problemas 

apresentados ao longo do presente estudo. 
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CAPÍTULO IV: REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO 
SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 
 

O artigo 211 da Constituição Federal determina que “a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 

sistemas de ensino”. 

 

No caso específico da educação, é certo que o texto constitucional não ficou 

restrito à definição genérica de atribuições comuns dos entes federados, definindo de 

plano quais seriam os parâmetros, intensidades e o regime de responsabilidade de 

cada pessoa política responsável pela manutenção e pelo desenvolvimento do 

ensino de qualidade no país. 

 

Diante dos contornos federativos assinalados pela Constituição de 1988, bem 

como da problemática enfrentada atinente aos indicadores que apontam para a 

deficiência de desempenho do ensino no país a despeito do incremento dos 

investimentos destinados à educação, cabe analisar a necessidade de construção de 

uma agenda conjunta capaz de coordenar as ações dos diversos entes rol de 

competências legislativas e materiais relacionadas à efetivação do direito 

fundamental social da educação. 
 

4.1 Competências legislativas da educação nos planos constitucional e 
infraconstitucional 

 

O artigo 22, inciso XXIV, da Constituição outorgou à União competência 

privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, facultando, com 

base no parágrafo único do mesmo artigo, a possibilidade dos Estados legislarem a 

respeito do tema em questões específicas, desde que autorizados por lei 

complementar. 
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O artigo 24, inciso IX, por sua vez, estabeleceu a competência legislativa 

concorrente para União, Estados e Distrito Federal legislarem sobre educação, 

cabendo aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual, no âmbito de 

seu interesse, a teor do artigo 30, II, da Carta republicana. 

 

Como já destacado no último subtópico do segundo capítulo, a impropriedade 

do constituinte em destacar matéria de competência privativa da União que se 

confunde com o caráter de generalidade típico das competências de natureza 

concorrente fez com que a tramitação da proposta de emenda constitucional (PEC) 

de número 47, de 2012, recebesse parecer favorável do Senador Antonio Anastasia, 

representante do Estado de Minas Gerais. 

 

A referida PEC pretende suprimir o disposto no artigo 22, inciso XXIV, da 

Constituição e, a partir disso, reforçar a atuação dos Estados e do Distrito Federal na 

produção legiferante de caráter supletivo, segundo os mandamentos expostos no 

artigo 24, §§1º a 4º, do texto constitucional, de modo a estancar qualquer dúvida 

interpretativa sobre uma posição de conflito com a edição de normas de peculiar 

interesse em razão do mandato privativo atualmente constante do artigo 22 da Carta 

Magna. 

 

De volta à análise das balizas constitucionais, depreende-se que o caráter de 

generalidade das diretrizes educacionais, que fixa a competência da União, já 

aparece identificado pelos próprios dispositivos constitucionais que vinculam a 

necessidade de lei específica em matéria de educação para (i) estruturação de 

planos de carreira dos profissionais da área (206, V); (ii) gestão democrática do 

ensino público (206, VI); (iii) piso salarial nacional (206, VIII); (iv)  categoria de 

trabalhadores (206, parágrafo único); (v) formas de admissão de quadros nas 

Universidades (207, §1º); (vi) recolhimento do salário educação (212, §5º); (vii) 

definição de escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas (213, caput); (viii) 

destinação de recursos para bolsas de estudo (213, §1º); (ix) elaboração do plano 

nacional de educação (214, caput); (x) distribuição dos fundos educacionais (60, III, 
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ADCT); (xi) piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica (60, III, e, ADCT). 

 

Em estrito exercício de sua competência constitucional legislativa, a União 

editou a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes e 

bases da educação nacional, a Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1996, que 

disciplinou o Fundef, a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que tratou do Fundeb, a 

Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que tratou do piso salarial dos profissionais da 

educação, a Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, que institui o novo plano nacional 

de educação (objeto de tópico específico adiante), isso sem falar no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990) e no Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015), ambos diplomas que 

representam legislação extravagante que trata de temas afetos à educação. 

 

4.2  Competências materiais da educação nos planos constitucional e 
infraconstitucional 

 

No plano material, o artigo 23, inciso V, atribuiu competência comum a todos 

os entes federados para que proporcionem acesso à cultura, à educação e à ciência.  

 

No mesmo fio condutor, o artigo 211 estabeleceu a competência comum para 

a realização da atividade educacional, fixando, no entanto, que ao Município cumpre 

atuação prioritária na promoção da educação infantil e do ensino fundamental (§2o), 

aos Estados e ao Distrito Federal cumpre a criação e manutenção do ensino 

fundamental e médio (§3o) e, por fim, que à União cabe a responsabilidade pelo 

sistema de ensino federal e dos Territórios, além da realização de atividade supletiva 

e redistributiva que garanta o padrão de qualidade do ensino (§1o).  

 

Os parâmetros estabelecidos pela Constituição serviram à estruturação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a já mencionada Lei n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que, em seus artigos 9º, 10 e 11, fixa, respectivamente, as 
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atribuições da União, dos Estados e dos Municípios, com expressa vinculação ao 

Distrito Federal das tarefas determinadas aos últimos dois entes federados por força 

do disposto no parágrafo único, do artigo 10. 

 

Em cumprimento ao disposto no artigo 209, da Constituição, a LDB, em seu 

artigo 20, tratou do regime das escolas privadas, diferenciando-as a partir da 

definição das espécies particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas. 

 

A lei ainda cuidou da especificação dos níveis escolares, de modo a destacar 

os regimes aplicáveis à educação básica, em suas vertentes de ensino infantil e 

fundamental (artigos 22 a 34), ao ensino médio (artigos 35 a 36) e ao ensino superior 

(artigos 43 a 57), além de disposições específicas voltadas à educação profissional, 

de jovens e adultos, e especial.   

 

4.3 Formas de repartição de competências e rendas em matéria de educação 
 

A lógica do federalismo cooperativo, marca da formatação do Estado 

brasileiro, foi determinante para que a Constituição estipulasse, em seu art. 211, §4º, 

o dever de União, Estados, Distrito Federal e Municípios organizarem os sistemas de 

ensino em regime de colaboração, com vistas a assegurar a universalização do 

ensino obrigatório. 

 

Em cumprimento aos ditames constitucionais, foram publicados a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal n. 9.304/1996) e o Plano Nacional de 

Educação (Lei Federal n. 13.005/2014), diplomas normativos que dispuseram acerca 

das formas de colaboração entre os entes federados mediante a distribuição 

proporcional de responsabilidades  - de acordo com a população a ser atingida e 

com a disponibilidade dos recursos financeiros de cada pessoa política – e a 

coordenação de ações comuns a serem realizados pelos Estados.128 

                                                
128 SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Direito educacional. São Paulo: Editora Verbatim, 2010, p. 84. 



 
 
 

 
 

 

115 

115 

 

De igual forma, traduzindo a escala de repartição de competências federativas 

dentro do regime de colaboração instituído pela Constituição, o artigo 209 da Carta 

de 1988, ao autorizar a livre participação da iniciativa privada nas atividades 

educacionais, fez projetar na Lei Federal n. 9.394/96 a competência da União para 

autorizamento das instituições de ensino superior (exceto aquelas mantidas pelos 

Estados ou pelos Municípios), a competência do Estado para autorizar as unidades 

de ensino superior por ele mantidas, médio e fundamental, bem como a competência 

do Município para autorizar unidades de ensino infantil. 

 

A distribuição de responsabilidades e a alocação de recursos (artigos 68 a 77 

da LDB) para atendimento das atuações prioritárias de que tratam o art. 211 da 

Constituição não implica em mitigação da exigência da prestação adequada dos 

serviços públicos essenciais à atividade educacional por parte dos diversos entes 

federados que integram as ordens parcelares do Estado brasileiro. 

 

Como bem destaca Motauri Ciocchetti de Souza: 

 
 “a prestação objetiva do serviço público pode ser exigida de qualquer das 
Pessoas Políticas [....], não funcionando como causa de isenção de 
responsabilidade o argumento de que houve o repasse anterior das verbas 
devidas ao ente público incumbido, por força do regime de colaboração, de 
ofertar concretamente o ensino”. 129 

 

A responsabilidade pela oferta das modalidades de ensino, portanto, é 

irrestrita a todos os entes federados, mas pode ser considerada em escalas de 

subsidiariedade e de condicionalidade, na medida em que abarca a preferência ao 

ente constitucionalmente incumbido da prestação daquela modalidade (ensino médio 

no caso do Estado, por exemplo) e exige o cumprimento adequado das modalidades 

prioritárias para que haja prestação do serviço em outras espécies (exemplo do 

Município que se presta a fornecer ensino médio e superior após pleno e adequado 

atendimento da demanda por educação infantil e fundamental). 

                                                
129 SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Direito educacional. São Paulo: Editora Verbatim, 2010, p. 85. 
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4.4 Instrumentos normativos de colaboração federativa para promoção da 
educação 

 

Como visto acima, a lógica do federalismo cooperativo, aplicada ao sistema de 

educação brasileiro, impõe um regime de responsabilidades próprio a todos os entes 

federados que compõem a República, o qual apresenta por base um rol específico 

de tarefas para cada pessoa política, definido por escalas de prioridade para cada 

modalidade de ensino. 

 

O artigo 211, caput e §4º, da Constituição da República, dando concretude ao 

arranjo do federalismo de cooperação, é expresso ao determinar que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem se organizar em regime de 

colaboração em seus respectivos sistemas de ensino, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório. 

 

A necessidade de construção de uma agenda conjunta, capaz de coordenar 

as ações dos diversos entes federados para a promoção da educação, pode 

fortalecer e induzir a adoção de mecanismos de cooperação federativa que servem à 

união de recursos e pessoal, de forma a permitir eficiência alocativa em prol do 

desenvolvimento dos sistemas de ensino.  

 

Nesse giro de análise, sem que se sinalize qualquer pretensão em exaurir o 

exame das possibilidades para superação, ou quando menos, mitigação dos 

problemas relacionados ao desempenho da atividade educacional no Brasil, o 

presente estudo considera, conforme exposto nos tópicos seguintes, as hipóteses de 

celebração de consórcios públicos voltados à área de educação e de integração dos 

planos nacional e regionais de educação como arranjos federativos que representam 

alternativas de enfrentamento do cenário de ineficiência da qualidade do ensino 

nacional. 
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4.4.1 Consórcios públicos voltados à promoção da educação 
 

Ainda que não previsto diretamente no capítulo e na seção referentes à 

educação, o texto constitucional traz, no título reservado às disposições 

constitucionais gerais, a possibilidade de criação de consórcios públicos entre os 

entes federados, de forma a autorizar a gestão associada de serviços públicos, bem 

como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 

essenciais à continuidade dos serviços transferidos (artigo 241, com a redação já 

conferida pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998). 

 

Os consórcios públicos, portanto, pelo seu próprio fundamento constitucional, 

constituem um importante instrumento de ação coordenada federativa para 

promoção de serviços públicos essenciais ao desenvolvimento social e econômico 

do país.  

 

Em sua formatação infraconstitucional, ditada pela edição da Lei n. 11.107, de 

6 de abril de 2005, os consórcios públicos receberam regramento eficaz para 

delimitação das obrigações de cada ente consorciado na prestação do serviço 

público por meio de contrato de programa e dos influxos financeiros por meio do 

contrato de rateio. 

 

Em atenção à formatação conferida pela Constituição ao regime de 

responsabilidades em matéria de educação, a formação de consórcios públicos 

voltados à manutenção e ao desenvolvimento da educação pode constituir 

importante medida de alinhamento federativo para cumprimento dos mandamentos 

constitucionais previstos no artigo 205 a 214 da Carta republicana. 

 

Um bom exemplo nesse sentido pode ser observado na região metropolitana 

de São Paulo, onde foi constituído o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, entidade 

que reúne sete municípios (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 
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Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) e é responsável pelo 

planejamento, articulação e definição de ações de caráter regional. 

 

Dentre os objetivos específicos previstos em seu Estatuto, inclui-se um grande 

plexo de competências voltadas à promoção da educação, cultura e esportes (artigo 

4º, inciso V, de seu Estatuto). Como exemplos de sua projeção no desenvolvimento 

educacional, o Consórcio já conta com experiências relativas à implantação do 

CEETEPS (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza), realização de 

Programas de qualificação profissional e ativa participação na estruturação da 

Universidade Federal do ABC, com apresentação de ótimos índices de performance 

e desenvolvimento humano.130 

 

A partir dos dados estatísticos expostos no capítulo anterior, considerando 

ainda um cenário de clara escassez de recursos econômicos e de aparente ausência 

de melhora da qualidade de ensino em relação diretamente proporcional ao 

substancial incremento dos investimentos em educação, torna-se ainda mais 

premente a otimização de recursos públicos para manutenção e desenvolvimento do 

ensino no país. 

 

Sob esta perspectiva, os consórcios públicos aparecem como alternativa 

modelo de eficiência alocativa na prestação dos serviços de educação, na medida 

em que superam empecilhos de ordem formal atinentes aos limites geográficos dos 

municípios e permitem uma atuação integrada  de entes federados  de forma a 

estabelecer regras para transferência de encargos, serviços, pessoal ou bens 

necessários à promoção dos objetivos comuns dos entes consorciados. 

 

4.4.2 Planos nacional e regionais de educação 
 

                                                
130 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC. GT Educação. Disponível em: 

<http://www.consorcioabc.sp.gov.br/grupos-de-trabalho/eixo-educacao-cultura-e-esportes/gt-
educacao> Acesso em 17 jul 2015. 
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Seguindo a mesma linha de atuação coordenada prevista nos artigos 23, 

inciso V, e 211, o artigo 214 da Constituição da República revela determinação 

explícita para que o legislador infraconstitucional elabore um plano nacional de 

educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 

educação em regime de colaboração e definir diretrizes, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

É preciso registrar que referido dispositivo foi objeto de alteração pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 11 de dezembro de 2009, que fixou a periodicidade da 

elaboração do plano nacional de educação – para dez anos –, exigiu um conteúdo 

programático minudente – definição de diretrizes, metas e estratégias –, bem como 

acrescentou um inciso (art. 214, VI) para estabelecer meta de aplicação em 

educação como proporção do produto interno bruto, de forma a obrigar os governos 

a vincular os investimentos a partir da soma das riquezas de todos os bens e 

serviços produzidos na economia. 

 

Durante as décadas de 20 e 30 do século passado, o assim chamado 

movimento renovador foi o responsável por germinar a ideia de um plano nacional de 

educação, que ganhou força quando, em 1932, um grupo de educadores assinou o 

Manifestado dos Pioneiros da Educação Nova, documento que sintetizava as 

inspirações de um plano uniformizador da educação nacional a partir da defesa da 

laicidade, gratuidade e obrigatoriedade da educação. 

 

O primeiro plano nacional de educação, no entanto, apenas foi elaborado no 

ano de 1962, pelo Conselho Federal de Educação, em cumprimento ao estabelecido 

pelo artigo 7º, inciso I,  da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

Federal nº 4.024/1961). 

 

Com o advento da nova ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988, 

o Plano Nacional de Educação teve sua regulamentação prevista na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/1996), que outorgou à União, 
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em colaboração com Estados e Municípios, a incumbência de organizar o PNE 

(artigo 9º, inciso I). 

 

O intento foi cumprido quando da promulgação da Lei Federal nº 10.172/2001, 

que além de realizar um diagnóstico da realidade da educação no país, das diretrizes 

e metas a serem executadas, traz expressamente a obrigatoriedade de Estados, 

Distrito Federal e Municípios elaborarem seus respectivos planos regionais de 

educação, que devem contar a mesma periodicidade decenal prevista para o plano 

nacional. 

 

Na data de 25 de junho de 2014 foi promulgada e no dia seguinte publicada a 

Lei nº 13.005, que institui o novo PNE pelo prazo de dez anos, com o 

estabelecimento de um total de vinte metas para o sistema educacional brasileiro. 

 

O artigo 8º do novo PNE ainda determinou que Estados, Distrito Federal e 

Municípios aprovassem, dentro do prazo de um ano contado da publicação da 

referida lei, novos planos regionais (estaduais e municipais) de educação, em 

consonância com as diretrizes fixadas no plano nacional. 

 

Até a segunda metade de janeiro de 2016131, dos 26 (vinte e seis) Estados 

que compõem a federação brasileira, 18 (dezoito) - Acre, Amazonas, Amapá, 

Roraima, Rondônia, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Maranhão, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul - haviam promulgado seus planos regionais de educação (PRE’s), 

aos quais se deve acrescer o Distrito Federal. 

 

Outros 8 (oito) Estados, portanto (Ceará, Bahia, Alagoas, Rio Grande do 

Norte, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), passados 

aproximadamente 8 (oito) meses da data limite para promulgação de seus planos 
                                                
131  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Planejando a próxima década alinhando planos de educação. 

Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/alinhando-os-planos-de-educacao/situacao-dos-planos-de-
educacao> Acesso em 20.jan.2016 
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regionais nos termos do artigo 8o da Lei Federal nº 13.005/2014, ainda permaneciam 

em atraso. 

 

Com relação aos Municípios, do total de 5.568 (cinco mil, quinhentos e 

sessenta e oito) existentes em todo o território brasileiro, 104 (cento e quatro) ainda 

não haviam elaborado seus novos planos municipais de educação (PME’s), dentre 

os quais se destacam 5 (cinco) capitais localizadas no Norte, Nordeste, Sudeste e 

Sul do país (Boa Vista, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Florianópolis).    

 

A situação atual acerca da finalização e vigência dos planos regionais – tanto 

os estaduais, quanto os municipais – de educação por parte de Estados, Distrito 

Federal e Municípios pode ser sintetizada pelos tabela exposta abaixo: 

 

TABELA 2 – EVOLUÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 2014/2016 
 

Região Estado PEE Total de 

Municípios 

Total de 

Municípios 

com PME 

Percentual correspondente à 

vigência dos PME’s por Estado 

Norte Acre Sim 22 22 100% 

Amapá Sim 16 16 100% 

Amazonas Sim 62 61 98,38% 

Pará Sim 144 142 98,61% 

Rondônia Sim 52 52 100% 

Roraima Sim 15 14 93,33% 

Tocantins Sim 139 138 99,28% 

Centro-

Oeste 

Goiás Sim 246 245 99,59% 

Mato Grosso Sim 141 141 100% 

Mato Grosso 

do Sul 

Sim 79 78 98,73% 

Distrito 

Federal 

Sim  Prejudicado Prejudicado Prejudicado 

Nordeste Alagoas Não 102 101 99,01% 

Bahia Não 417 400 95,92% 

Ceará Não 184 182 98,91% 
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Maranhão Sim 217 214 98,61% 

Paraíba Sim 223 223 100% 

Pernambuco Sim 185 185 100% 

Piauí Sim 224 224 100% 

Rio Grande do 

Norte 

Não 166 166 100% 

Sergipe Não 75 73 100% 

Sudeste Espírito Santo Sim 78 74 94,87% 

Minas Gerais Não 853 836 98,00% 

Rio de Janeiro Não 92 87 94,56% 

São Paulo Não 645 601 93,17% 

Sul Paraná Sim 399 399 100% 

Rio Grande do 

Sul 

Sim 497 495 99,59% 

Santa Catarina Sim 295 287 97,28% 

Fonte: Do autor 
 

 
A estruturação do novo plano nacional de educação, com a estipulação de 

vinte novas metas, acompanhadas de estratégias correlatas para sua consecução 

(todas constantes do Anexo da Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014), depende de 

uma integração dos planos regionais (estaduais, distrital e municipais) que seja 

capaz de promover uma ação coordenada e eficaz. 

 

O atraso na elaboração de alguns planos regionais, conforme exposto na 

tabela acima, já denota a dificuldade de atuação integrada dos entes federados para 

cumprimento das metas estipuladas desde a promulgação do novo PNE, em junho 

de 2014. 

 

 Tal como destacado no tópico que tratou da alternativa de formação de 

consórcios públicos voltados à área de educação, observa-se que a ausência da 

alocação específica e tempestiva de recursos e pessoal dedicados à manutenção e 

ao desenvolvimento da educação pode representar um grande entrave à superação 

ou à mitigação dos problemas relacionados à qualidade da educação brasileira. 
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Ainda que as estratégias relacionadas ao cumprimento das metas estipuladas 

nos planos de educação apresentem andamento adequado de acordo com o 

planejamento inicial, diante do longo prazo de reavaliação do PNE (dez anos), é 

preciso atentar para a necessidade de confronto das ações engendradas em escala 

interna a partir dos índices internacionais de avaliação de educação. 

 

Tais indicadores representam um importante instrumento de medição acerca 

da eficácia das políticas públicas de ensino, na medida em que partem do exame da 

experiência comparada em países que apresentam diferentes níveis de evolução na 

matéria e recebem atualização periódica de sua base de dados (anualmente no caso 

da EGA), tudo a permitir que estudiosos, gestores e operadores do ramo possam 

formular novos juízos acerca das políticas necessárias ao escorreito 

desenvolvimento da educação nos termos estabelecidos pela Constituição brasileira 

de 1988.        
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CONCLUSÕES 
 

A formatação do Estado Federal pressupõe uma repartição de poderes 

autônomos dentro de um mesmo território, capaz de permitir, de forma harmônica, a 

coexistência de ordens jurídicas parciais e de uma ordem jurídica central, projetivas 

do reconhecimento de uma pluralidade de órgãos estatais com legitimidade para 

produção de normas tendentes à regulação do convívio social. 

 

Após delimitação das origens e características fundamentais do federalismo, 

possível situar o Estado brasileiro atual dentro de um modelo federalista cooperativo, 

que permite a divisão de competências entre os entes federados pelos critérios 

horizontal (competências exclusivas e privativas dos entes federativos nos planos 

material e legiferante) e vertical (competências concorrentes existentes nos planos 

material comum, legiferante concorrente e suplementar). 

 

O direito à educação constitui um direito fundamental que se inclui entre os 

direitos sociais previstos no artigo 6o, caput, da Constituição da República, corolário 

do princípio da dignidade da pessoa humana, que deve ser garantido a todos, sob 

pena de responsabilização direta do Estado. 

 

O acesso à educação ocorre pela prestação de serviço público ou por meio do 

desenvolvimento de atividade econômica privada de interesse público, desde que 

assegurados princípios e garantias constitucionais expressamente previstas.  

 

Nessa linha, a concretização do direito à educação ocorre pelo oferecimento 

das modalidades de (i) educação infantil, (ii) ensino fundamental no período diurno e 

noturno, (iii) educação especializada aos portadores de deficiência, (iv) ensino médio 

e (v) ensino superior. 

 

Após análise de dados em escala internacional, a análise da situação atual 

da educação brasileira sinaliza um quadro aparentemente conflitante: se por um lado 
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houve um inegável avanço na aplicação de recursos em proporção ao PIB 

exclusivamente para a área de educação, de outro observa-se que os indicadores 

relativos à qualidade da educação (como grau de escolaridade, igualdade de gênero, 

condições de remuneração do professorado e proporção de investimento entre 

educação básica e superior) apresentaram avanços pouco significativos se 

comparados às realidades observadas na maioria dos países desenvolvidos e 

mesmo nos vizinhos latino-americanos. 

 

Referido diagnóstico conduz à uma necessária reflexão sobre a eficiência na 

alocação de recursos para o desenvolvimento da educação. O dilema que perpassa 

a questão do gasta-se pouco ou gasta-se mal, se analisado a partir da ótica peculiar 

do sistema educacional brasileiro, deve invariavelmente ser enfrentado a partir das 

balizas de organização federativa do Estado. 

 

No caso específico da educação, a Constituição definiu de modo específico 

quais seriam os parâmetros, intensidades e o regime de responsabilidade de cada 

pessoa política responsável pela manutenção e pelo desenvolvimento do ensino de 

qualidade no país. 

 

A lógica do federalismo cooperativo que marca a formatação do Estado 

brasileiro foi determinante para que a Constituição estipulasse, em seu art. 211, (i) 

atuações prioritárias por parte dos entes federados nos serviços públicos atinentes à 

criação, ao desenvolvimento e à manutenção das modalidades de ensino, bem como 

(ii) o dever de União, Estados, Distrito Federal e Municípios organizarem os sistemas 

de ensino em regime de colaboração, com vistas a assegurar a universalização do 

ensino obrigatório. 

 

A distribuição de responsabilidades e a alocação de recursos para 

atendimento das atuações prioritárias de que tratam o art. 211 da Constituição, no 

entanto, não implica em mitigação da exigência da prestação adequada dos serviços 

públicos essenciais à atividade educacional por parte dos diversos entes federados 
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do Estado brasileiro, os quais, em sua totalidade, são direta ou indiretamente 

responsáveis pelos deveres constitucionais previstos nos artigos 205 e 208 da carta 

republicana. 

 

Os consórcios públicos voltados à promoção da educação e a integração dos 

planos nacional e regionais de educação constituem mecanismos de cooperação 

federativa que podem representar um considerável avanço na superação ou, quando 

menos, na mitigação dos problemas relacionados à qualidade da educação nacional, 

desde que envolvam a união de recursos e pessoal especificamente e 

tempestivamente alocados e sejam periodicamente confrontados com índices 

internacionais de avaliação de educação, indicadores estes que representam um 

importante instrumento de medição acerca da eficácia das políticas públicas de 

ensino a partir do exame da experiência comparada.   
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	1-Pré-texto. Dissertação Leonardo Carvalho Rangel - RA00138147 - FINAL
	2-Introdução, Capítulos e Conclusão. Dissertação Leonardo Carvalho Rangel - RA 00138147 - FINAL

