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“Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento 

debaixo dos céus: 

tempo para nascer, e tempo para morrer; tempo para plantar, e 

tempo para arrancar o que foi plantado; tempo para matar, e 

tempo para sarar; tempo para demolir, e tempo para construir; 
tempo para chorar, e tempo para rir; tempo para gemer, e tempo 

para dançar; tempo para atirar pedras, e tempo para ajuntá-las; 

tempo para dar abraços, e tempo para apartar-se. Tempo para 
procurar, e tempo para perder; tempo para guardar, e tempo 

para jogar fora; tempo para rasgar, e tempo para costurar; tempo 

para calar, e tempo para falar; tempo para amar, e tempo para 
odiar; tempo para a guerra, e tempo para a paz”. 

Eclesiastes, 3, 1-8. 
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TEIXEIRA, Maria Cristina. Educação para a Cidadania - Fundamento do Estado 

Democrático de Direito, 2016, 180 f. Tese (Doutorado em Direito) Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

Este estudo tem como objetivo analisar temas importantes para o estudo do Direito e, 

especialmente, para o desenvolvimento do Estado Brasileiro: a educação, a cidadania e o Estado 

Democrático de Direito. A educação, direito fundamental social, é requisito para a realização 

de outros direitos e a obtenção dos bens necessários a uma vida digna. Sem o exercício 

adequado desse direito não é possível a realização em nível pessoal, social e político da pessoa. 

A cidadania, aqui considerada como a possibilidade de intervir e participar das decisões do 

Estado, na Constituição de 1988 foi qualificada com a possibilidade da utilização de 

instrumentos diretos de atuação, entre os quais destacamos o plebiscito, o referendo, a iniciativa 

popular legislativa e a ação popular. É princípio fundamental de nosso País o Estado 

Democrático de Direito e é aqui que se coloca a questão objeto dessa pesquisa: é impossível 

exercer a cidadania e, em consequência, realizar o Estado Democrático de Direito, sem uma 

educação adequada, aqui entendida como aquela preconizada no Texto Constitucional, com as 

finalidades de desenvolvimento integral da pessoa, preparação para o exercício da cidadania e 

qualificação para o mercado de trabalho. Para responder à questão proposta, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e documental que embasou as análises elaboradas sobre os temas, objetos 

desta pesquisa. A partir das premissas estabelecidas, a respeito da educação, da democracia e 

do Estado Democrático de Direito, bem como dos mecanismos de participação direta dos 

cidadãos, não é possível falar-se em cidadania como fundamento do Estado Democrático de 

Direito sem uma educação que prepare as pessoas para o exercício da cidadania. 

Palavras-chave: Educação. Cidadania. Estado Democrático de Direito. Direito Constitucional. 
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TEIXEIRA, Maria Cristina. Education for citizenship – the fundamentals of The Democratic 

Rule of Law, 2016, 180 p. Thesis (Doctoral) Pontifical Catholic University of São Paulo, São 

Paulo, 2016. 

This research focuses on the analysis of important themes in the study of Law, particularly in 

the development of the Brazilian State: education, citizenship and The Democratic Rule of Law. 

Education, a fundamental social right, is the pillar of all rights in society and traces a path 

towards human dignity. Once education as a right is not strongly promoted, an individual’s 

personal, social and political needs cannot be catered for. Citizenship, viewed as a possible 

intervention in the State decisions, was outlined in the Constitution of 1988 with active courses 

of action, namely the plebiscite, the referendum, the popular legislative initiative and popular 

action. The Democratic Rule of Law is the key principle in Brazil, which sharpens the focus of 

this research. It is virtually impossible to put citizenship into practice and, subsequently, 

endeavor The Democratic Rule of Law to take root without quality education, as stated in the 

constitutional text, which is based on the full development of the individual, citizenship 

awareness and qualification for the labor market. In order to address the question raised in this 

investigation, a documentary and bibliographical research was done. In the light of the premises 

found in the study, as far as education, democracy and The Democratic Rule of Law are 

concerned, aligned with the citizen’s active participation, it seems non-viable to consider 

citizenship on the grounds of the aforementioned democratic rule except for education which 

paves the way for full citizenship.    

 

Key words: Education. Citizenship. Democratic Rule of Law. Constitutional Law. 
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TEIXEIRA, Maria Cristina. Educación para la Ciudadanía - Fundamento del Estado 

Democrático de Derecho, 2016, 180 f. Tesis Doctoral en Derecho.  Pontificia Universidad 

Católica de San Pablo, San Pablo, 2016. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar temas importantes para el estudio del Derecho 

y, especialmente, para el desarrollo del Estado Brasileño: la educación, la ciudadanía y el 

Estado Democrático de Derecho. La educación, derecho fundamental social, es requisito para 

la realización de otros derechos y la obtención de bienes necesarios para una vida digna. Sin el 

ejercicio adecuado de ese derecho no es posible la realización en el ámbito personal, social y 

político del individuo. La ciudadanía, aquí considerada como la posibilidad de intervenir y 

participar de las decisiones del Estado, en la Constitución de 1988, fue calificada con la 

posibilidad de la utilización de instrumentos directos de actuación, entre los cuales destacamos 

el plebiscito, o referendo, la iniciativa popular legislativa y la acción popular. Es principio 

fundamental de nuestro País el Estado Democrático de Derecho y es aquí que se coloca la 

cuestión objeto de esta investigación: es imposible ejercer la ciudadanía y, en consecuencia, 

realizar el Estado Democrático de Derecho, sin una educación adecuada, aquí se entiende como 

aquella preconizada en el Texto Constitucional, con las finalidades de desarrollo integral de la 

persona, preparación para el ejercicio de la ciudadanía y calificación para el mercado de trabajo. 

Para responder a la cuestión propuesta, se realizó un estudio bibliográfico y documental que 

fundamentó los análisis elaborados sobre los temas, objetos de este estudio. A partir de las 

premisas establecidas, al respecto de la educación, de la democracia y del Estado Democrático 

de Derecho, así como de los mecanismos de participación directa de los ciudadanos, no es 

posible hablar de ciudadanía como fundamento del Estado Democrático de Derecho sin una 

educación que prepare a las personas para el ejercicio de la ciudadanía. 

Palabras clave: Educación. Ciudadanía. Estado Democrático de Derecho. Derecho 

Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 11 

1 O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL: 

CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

  13 

1.1 A EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 13 

1.2 HISTÓRICO DO DIREITO À EDUCAÇÃO 20 

1.3 A EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 34 

1.4 O DIREITO À EDUCAÇÃO NA ORDEM INTERNACIONAL 47 

2 CIDADANIA, ELEMENTO ESSENCIAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

 

54 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA CIDADANIA 55 

2.2 A CIDADANIA NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 62 

2.3 EDUCAÇÃO, ELEMENTO ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA 76 

3 DEMOCRACIA E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 87 

3.1 DEMOCRACIA: CONCEITO E HISTÓRICO 87 

3.2 ESTADO DE DIREITO E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 99 

3.3. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 101 

4 OS INSTRUMENTOS DA DEMOCRACIA 103 

4.1 PLEBISCITO E REFERENDO 112 

4.2 INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA 116 

4.3 AÇÃO POPULAR 117 

4.4 INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 122 

5 A EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À EDUCAÇÃO, 

FUNDAMENTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

132 

5.1 A EFETIVIDADE DAS NORMAS RELATIVAS AO DIREITO À EDUCAÇÃO 140 

5.2 EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA – UMA NECESSIDADE DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

144 

CONCLUSÃO 153 

REFERÊNCIAS  155 

ANEXO A – PISA (Programme for International Student Assessment) 161 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

A educação sempre foi necessária ao exercício de direitos e atividades relacionadas ao 

desenvolvimento e progresso da Humanidade. Sua conformação, no decorrer da História, foi se 

modificando para tornar-se, a partir do século XX, um direito fundamental social, requisito para 

a realização de outros direitos e obtenção dos bens necessários à uma vida digna. 

Na Antiguidade Clássica e Idade Média, sua realização teve a preocupação de formar 

indivíduos conscientes de seu papel social, político e histórico. Esse papel modificou-se a partir 

da Revolução Industrial, uma vez que preponderou a finalidade de formação para o trabalho. O 

desenvolvimento tecnológico, científico e social do século XX e início deste, teve o condão de 

retomar a educação como realizadora do desenvolvimento integral da pessoa. 

O Brasil, em seus aspectos social, político e legislativo refletiu essas mudanças, o que 

se explicita no papel atribuído à educação pela Constituição de 1988, qual seja, o 

desenvolvimento integral da pessoa, sua preparação para o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho.     

Entre as atividades relacionadas à educação, inclui-se, como indicado, a cidadania que 

tem se desenvolvido no decorrer da História sob os aspectos histórico, político e jurídico, e é 

considerada como a possibilidade de intervir e participar das decisões do Estado. Como a 

educação, seu exercício foi ampliado com o desenvolvimento social.   

No Brasil é preciso compreendê-la a partir de seu desenvolvimento e espaço atribuído 

nas Constituições, especialmente na Constituição de 1988 e relacioná-la ao princípio 

fundamental do Estado Democrático de Direito e da democracia participativa, que estabelece a 

possibilidade da utilização de instrumentos diretos de atuação, entre os quais destacamos 

plebiscito, referendo, iniciativa popular legislativa e ação popular.  

 Considerando essas perspectivas coloca-se a questão objeto dessa pesquisa: é possível 

exercer a cidadania e, em consequência, realizar o Estado Democrático de Direito, sem uma 

educação adequada, aqui entendida como aquela preconizada no Texto Constitucional, 

conforme já referido, especialmente no que refere à preparação para o exercício da cidadania. 
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Para desenvolver nosso raciocínio e procurar responder à questão proposta, dividimos 

este estudo da seguinte maneira: no Capítulo 1 tratamos da educação como prevista na 

Constituição, um direito fundamental social, identificando seu conceito, características, 

desenvolvimento histórico e previsão em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

Aqui nos ocupamos em indicar os traços que distinguem especialmente esse direito, 

disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e adaptabilidade. 

No Capítulo 2 tratamos da cidadania. O tema foi apresentado de modo a compreender 

seu desenvolvimento e exercício, em primeiro lugar a partir de seu conceito e aspecto social e 

político para, em seguida tratá-lo a partir de seu conceito jurídico, especialmente no que se 

refere à sua disciplina nas Constituições Brasileiras, enfatizando a de 1988.  

No Capítulo 3 abordamos a democracia. Do mesmo modo como referimos os temas 

anteriormente tratados, buscamos seu conceito e histórico. Em seguida, apresentamos a 

distinção entre Estado de Direito e Estado Democrático de Direito e como este último, princípio 

fundamental do Estado, foi previsto na Constituição de 1988.   

Considerando que a democracia adotada pela Constituição vigente é a participativa, no 

Capítulo 4 tratamos dos instrumentos de participação direta do cidadão nas decisões do Estado, 

plebiscito, referendo, iniciativa popular legislativa e ação popular. Esse assunto também foi 

analisado a partir do conceito de referidos institutos e sua disciplina no Direito Brasileiro. 

O Capítulo 5 busca, a partir das premissas estabelecidas a respeito da cidadania, do 

Estado Democrático de Direito e da educação e sua efetividade, responder à questão proposta, 

uma vez que a análise de tema tão importante e necessário para o Direito Constitucional e o 

desenvolvimento da sociedade brasileira só poderia ser adequadamente feita a partir das 

proposições tratadas nos itens anteriores. 
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1 O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL: 

CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 

O objetivo deste capítulo é tratar de um dos temas necessários à realização deste estudo: 

o direito à educação. Para isso, vamos identificá-lo como direito fundamental social1, a partir 

de seu conceito e características, histórico, disciplina na Constituição de 1988 e sua posição nos 

tratados e convenções internacionais. 

 

1.1 A EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL  

 

Entre os significados da palavra educação2 inclui-se aquele estabelecido por Anthony 

Giddens e Philip W. Sutton3, que o entendem como “Instituição social que promove e viabiliza 

a transmissão de conhecimento e habilidades de uma geração para a outra, quase sempre por 

meio do ensino compulsório em escolas”.  

Substantivo derivado do latim educatio, educationis, diz respeito à atividade de criar, 

gerar, que possibilita o desenvolvimento da pessoa humana, na medida em que é o instrumento 

por meio do qual são transferidas entre gerações as tradições, valores e símbolos que justificam 

e mantêm sua própria existência, além dos conhecimentos, de natureza técnica e acadêmica, 

relativos ao progresso e desenvolvimento social.  

Em relação à previsão do direito à educação no Texto Constitucional, como direito 

fundamental social podemos, em primeiro lugar, identificar os direitos fundamentais como 

                                                             
1 O direito à educação também é considerado como um direito humano, conforme se verifica da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: ≤http://www.dudh.org.br/wp-

content/uploads/2014/12/dudh.pdf≥  
2 Conforme De Plácido e Silva, educação, termo derivado do latim educare, a partir de sua etimologia, [...] é 

geralmente empregado, notadamente, no Direito Civil, para indicar a ação de instruir e desenvolver as faculdades 

físicas, morais e intelectuais de uma criança ou mesmo de qualquer ser humano. Nesta razão, educação não possui 

somente o sentido estrito de ação de ensinar ou de instruir, no conceito intelectual. Abrange toda e qualquer espécie 

de educação: física, moral e intelectual, consistindo, assim, em se ministrar lições que possam influir na formação 

intelectual, moral ou física da pessoa, a fim de prepará-la, como é de mister, para ser útil à coletividade. [...] 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 135. 
3 GIDDENS, Anthony; SUTTON, Philip W. Conceitos Essenciais da Sociologia. São Paulo: UNESP, 2015, p. 

127.  
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formais, quando indicados expressamente na Constituição e materiais, considerando-se aqueles 

sem os quais o homem não vive, ou vive sem dignidade. 

O que caracteriza um direito fundamental sob o aspecto material é a sua vinculação à 

realização do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição, no art. 1º., 

inciso III. Podem estar positivados ou não no Texto Constitucional. De acordo com José Afonso 

da Silva4, a Constituição classificou esses direitos “com base no critério de seu conteúdo, que, 

ao mesmo tempo, se refere à natureza do bem protegido e objeto que tutela”. Nessa medida, 

pode-se classificá-los em cinco grupos: direitos individuais: artigo 5º.; direitos coletivos: artigo 

5º; direitos sociais: artigos 6º. e 193 e seguintes; direitos à nacionalidade: artigo 12; direitos 

políticos: artigos 14 a 17.  

Essa classificação é genérica, não excluindo qualquer direito fundamental. São seus 

destinatários, nos termos do art. 5º., caput da Constituição, os brasileiros e estrangeiros 

residentes no País. A aplicabilidade e eficácia das normas que contêm direitos fundamentais, 

de acordo com o autor5, “dependem muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está 

em função do Direito positivo”. A Constituição expressamente, no art. 5º., § 1º., garante a 

aplicabilidade imediata das normas “definidoras de direitos e garantias fundamentais”. 

Entretanto, o próprio Texto Constitucional “faz depender de legislação ulterior à aplicabilidade 

de algumas normas definidoras de direitos sociais, enquadrados dentre os direitos 

fundamentais”6. É o caso das disposições contidas nos artigos 206, incisos V e VI, que tratam 

da educação. 

Conforme Ingo Wolfgang Sarlet7, direitos fundamentais são “posições jurídicas 

reconhecidas e protegidas na perspectiva do direito constitucional interno dos Estados.” Estas 

situações se caracterizam sob o aspecto formal e material. No que se refere ao primeiro, o autor8 

afirma que: está relacionada ao regime jurídico estabelecido pela própria Constituição, 

caracterizado pelos seguintes elementos: sua posição no ápice do ordenamento jurídico e sua 

limitação no que se refere às normas do processo legislativo para a modificação do Texto 

Fundamental, nos seguintes termos:   

                                                             
4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 184. 
5 Ibid., p. 180.  
6 Ibid. 
7SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 282.    
8 Ibid.  
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É neste sentido que a nota distintiva da fundamentalidade, em outras palavras, 

aquilo que qualifica um direito como fundamental, é precisamente a 

circunstância de que esta fundamentalidade é simultaneamente formal e 
material. A fundamentalidade formal encontra-se ligada ao direito 

constitucional positivo no sentido do regime jurídico definido a partir da 

própria constituição, seja de forma expressa, seja de forma implícita, e 

composto, em especial, pelos seguintes elementos: (a) como parte integrante 
da constituição escrita, os direitos fundamentais situam-se no ápice do 

ordenamento jurídico, gozando da supremacia hierárquica das normas 

constitucionais; (b) na qualidade de normas constitucionais encontram-se 
submetidos aos limites formais (procedimento agravado)  e materiais 

(cláusulas pétreas) de reforma constitucional, (c) além disso, as normas de 

direitos fundamentais são diretamente aplicáveis e vinculam de forma 

imediata as entidades públicas e, mediante as ressalvas e ajustes, também os 
atores privados (art. 5º, § 1º, da CF) [...]. 

 

No que diz respeito à segunda condição, a fundamentalidade material, entende9 que:  

 

[...] implica a análise do conteúdo dos direitos, isto é, da circunstância de 
conterem, ou não, decisões fundamentais sobre a estrutura do Estado e da 

sociedade e, de modo especial, porém, no que diz com a posição nestes 

ocupada pela pessoa humana. É, portanto, evidente que uma conceituação 
meramente formal, no sentido de serem fundamentais aqueles que como tais 

foram reconhecidos na constituição, revela sua insuficiência também para o 

caso brasileiro, uma vez que a Constituição Federal, como já referido e 

previsto no art. 5º, § 2º, admite expressamente a existência de outros direitos 
fundamentais que não os integrantes do catálogo (Título II da CF), com ou 

sem assento na Constituição, além da circunstância de que tal conceituação 

extremamente formal nada revela sobre o conteúdo (isto é, a matéria 
propriamente dita) dos direitos fundamentais.  

 

 Ainda sobre os aspectos formal e material dos direitos fundamentais, J. J. Gomes 

Canotilho10 entende que o primeiro indica quatro situações de destaque: se colocam em grau 

superior na ordem jurídica; a revisão destas normas, em razão de sua natureza constitucional se 

submetem a processo legislativo mais rigoroso para sua revisão; porque incorporam direitos 

fundamentais tornam-se limites materiais para sua própria revisão; vinculam os poderes 

públicos e se colocam como parâmetros às suas decisões.  

                                                             
9 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.  283. 
10 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1991, p. 509. 
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Quanto ao aspecto material, o autor refere que é “decisivamente constitutivo das 

estruturas básica do Estado e que fornece sustentação para, 

 

(1) A abertura da Constituição a outros direitos, também fundamentais, mas 
não constitucionalizados, isto é (sic) direitos materialmente fundamentais (sic) 

mas não formalmente (cfr. CRP, art. 16/1º); (2) a aplicação, a estes direitos só 

materialmente constitucionais, de alguns aspectos do regime jurídico inerente 

à fundamentalidade formal; (3) a abertura a novos direitos fundamentais 
(Jorge Miranda). Daí falar-se, nos sentidos (1) e (3) em cláusula aberta ou em 

princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais [...] que, juntamente 

com uma compreensão aberta do âmbito normativo das normas concretamente 
consagradoras de direitos fundamentais, possibilitará uma concretização e 

desenvolvimento plural de todo o sistema constitucional.  

 

No que diz respeito à relação entre o direito à educação e o princípio da dignidade da 

pessoa humana, como já referido este é o fundamento dos direitos fundamentais estabelecidos 

pelo Texto Constitucional. Em relação ao tema, Immanuel Kant, citado por Ingo Wolfgang 

Sarlet11, ensina que “a autonomia da vontade, é a faculdade de determinar a si mesmo e agir em 

conformidade com a representação de certas leis, é um atributo apenas encontrado em seres 

racionais, constituindo-se como fundamento da dignidade da natureza humana”.  

Ainda de acordo com o autor12, é no pensamento de Kant que a doutrina jurídica tem 

encontrado o fundamento e o conceito da dignidade da pessoa humana, devendo ser esta 

considerada como fim e não como meio, o que impede “qualquer espécie de coisificação e 

instrumentalização do ser humano”.  No que se refere à essa questão, compreende13 que não é 

possível dissociar direitos fundamentais do princípio da dignidade da pessoa humana:  

 

Neste contexto, verifica-se de tal forma indissociável a relação entre a 

dignidade da pessoa e os direitos fundamentais que mesmo nas ordens 

normativas onde a dignidade ainda não mereceu referência expressa, não se 

poderá, apenas a partir deste dado – concluir que não se faça presente, na 
condição de valor informador de toda a ordem jurídica, desde que nela estejam 

                                                             
11 KANT, Imannuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Traduzido por Paulo Quintela. São Paulo: 

Abril Cultural, 1980, p. 105-162 apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos 

Fundamentais na Constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 35.  
12 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 37/40. 
13 Ibid., p. 93/94.  
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reconhecidos e assegurados os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana. [...] Em suma, o que se pretende sustentar de modo mais enfático é 

que a dignidade da pessoa humana, na condição de valor (e princípio 
normativo) fundamental que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais, exige e pressupõe o reconhecimento e proteção dos direitos 

fundamentais de todas as dimensões (ou gerações, se assim preferirmos). 

Assim, sem que se reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais que 
lhe são inerentes, em verdade estar-se-á negando-lhe a própria dignidade.     

 

Esse princípio tem dimensão dúplice14, na medida em que se estabelece como limite às 

ações do Estado e de outras pessoas em relação a um indivíduo, bem como tarefa, no sentido 

de possibilitar a esta mesma pessoa o exercício dos direitos fundamentais em sua totalidade, de 

modo que possa atingir a plenitude de suas possibilidades enquanto ser humano.   

Segundo Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior15 a denominação 

direitos fundamentais é utilizada pela Constituição para designar a categoria jurídica instituída 

com a finalidade de proteger a dignidade humana em todas as dimensões. Esses direitos 

possuem características intrínsecas e extrínsecas, próprias, que os diferenciam dos demais. São 

elas: historicidade, autogeneratividade, universalidade, limitabilidade, irrenunciabilidade e 

concorrência. A historicidade indica que referidos direitos são históricos porque sua nota de 

fundamentalidade diz respeito à sua ligação com a dignidade da pessoa humana. Os conceitos 

de dignidade e direito são influenciados pelo contexto histórico e, por isso, alguns podem surgir 

e outros sofrerem modificações, ou seja, são permeáveis e abertos a novas necessidades, não 

sendo herméticos em relação às transformações sociais. 

A autogeneratividade significa que esses direitos “estão incluídos entre os elementos 

fundantes das Constituições dos países.”16 São universais porque dizem respeito a todos os seres 

humanos, em qualquer situação. Essa característica não é aceita de modo pacífico, sendo 

contestada pelos relativistas culturais, segundo os quais a pretensão de fazer reconhecer alguns 

direitos em qualquer lugar provoca o risco de haver uma homogeneização da cultura.  

A limitabilidade estabelece que os direitos não têm caráter absoluto, o que significa que, 

em algumas situações “o comando de sua aplicação concreta não pode resultar na aplicação da 

                                                             
14 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 55.  
15 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 

Verbatim, 2013, p. 161/169. 
16 Ibid., p. 162. 
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norma jurídica em toda sua extensão e alcance.”17 A irrenunciabilidade está relacionada ao 

patamar mínimo de proteção ao qual toda pessoa tem direito, “visto que a aderência desses 

direitos à condição humana faz com que a renúncia a eles traduza, em última análise, a renúncia 

à própria condição humana.”18 A concorrência, por sua vez, traduz a possibilidade de exercício 

de vários direitos fundamentais cumulativamente. 

As caraterísticas extrínsecas relacionam-se com a proteção dos direitos fundamentais e 

estabelecem um regime jurídico próprio destes direitos que, segundo os autores19, se resume 

nos seguintes aspectos:  

 

I – rigidez constitucional, visto que suas normas, clausuladas na Constituição 
Federal, submetem-se a um processo mais gravoso de modificação, além de 

inocularem no sistema um dever de compatibilidade vertical de todas as 

normas constitucionais; II – direitos e garantias individuais clausulados em 
cláusulas pétreas, conforme disposto no art. 60, § 4º, IV da Constituição, o 

que torna essa espécie de Direitos Fundamentais impermeável mesmo a 

eventuais reformas na Constituição; III – indicação de aplicabilidade imediata 
de seus preceitos, consoante o disposto no art. 5º, § 1º, da Constituição 

Federal.  
 

Para José Afonso da Silva20 os direitos fundamentais possuem, também, as seguintes 

características: inalienabilidade e imprescritibilidade. A primeira está relacionada com a 

impossibilidade de transferência e negociação, não podendo ser objeto de negócio jurídico, nem 

de apreciação estritamente econômica. A segunda situação se vincula ao fato de serem estes 

direitos fundamentais exigíveis a qualquer tempo, mesmo que o titular não o exerça por período 

indeterminado, ou ainda, que o exerça em um único aspecto.  

Em relação às características específicas dos direitos sociais, José Reinaldo de Lima 

Lopes21, entende que: 

 

                                                             
17 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 

Verbatim, 2013, p. 165.  
18 Ibid., p. 168. 
19 Ibid., p. 169.  
20 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 435. 
21 LOPES, José Reinaldo de Lima. Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no Estado Social de 

Direito. In Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça: São Paulo: Malheiros, 1994, p. 129.    
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Os novos direitos, que aliás nem são tão novos, visto que já se incorporaram 

em diversas constituições contemporâneas, inclusive brasileiras anteriores a 

1988, têm característica especial. E esta consiste em que não são fruíveis ou 
exequíveis individualmente. Não quer isto dizer que juridicamente não 

possam, em determinadas circunstâncias, ser exigidos como se exigem 

judicialmente outros direitos subjetivos. Mas, de regra, dependem para sua 

eficácia, de atuação do Executivo e do Legislativo por terem o caráter de 
generalidade e publicidade. Assim é o caso da educação pública, da saúde 

pública, dos serviços de segurança e justiça, do direito a um meio ambiente 

sadio, o lazer, a assistência aos desamparados, a ‘’ [...]  

 

  Tratando-se dos direitos sociais, especialmente no que se refere à sua caracterização 

e importância como direitos fundamentais e elementos que os definem, entende Fábio Konder 

Comparato22 que:  

 

O reconhecimento dos direitos de humanos de caráter econômico e social foi 

o principal benefício que a humanidade recolheu do movimento socialista 
iniciado na primeira metade do século XIX. O titular desses direitos, com 

efeito, não é o ser humano abstrato, com o qual o capitalismo sempre conviveu 

maravilhosamente. É o conjunto de grupos sociais esmagados pela miséria, a 
doença, a fome, e a marginalização [...] Os direitos humanos de proteção do 

trabalhador são, portanto, fundamentalmente anticapitalistas e, por isso 

mesmo, só puderam prosperar a partir do momento histórico em que os donos 

do capital foram obrigados a compor com os trabalhadores. Não é de admirar, 
assim, que a transformação radical das condições de produção no final do 

século XX, tornando cada vez mais dispensável a contribuição da força de 

trabalho e privilegiando o lucro especulativo, tenha enfraquecido gravemente 
o respeito a esses direitos em quase todo o mundo.     

 

 Os direitos sociais, econômicos e culturais relacionam-se às atividades do Estado que, 

conforme Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior23, “reclamam do Estado um 

papel prestacional, de minoração das desigualdades sociais. O direito à educação se insere nesta 

categoria de direitos, com indicação entre os direitos do art. 6º caput e disciplina específica nos 

arts. 205 a 214. Vamos, agora, tratar especialmente deste direito, indicando seu conceito e 

características, sua disciplina constitucional e a posição do mesmo nos tratados e convenções 

internacionais.  

                                                             
22 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 

54/55.  
23 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 

Verbatim, 2013, p. 279. 
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Podemos dizer que é um conceito de caráter histórico e social, que se modifica com a 

evolução do homem. Sua complexidade aumenta na medida em que se tornam mais complexas 

as relações sociais o que, no decorrer da História, aconteceu com a divisão social do trabalho e 

a formação das estruturas de poder que acompanharam este fenômeno.  

 

1.2 HISTÓRICO DO DIREITO À EDUCAÇÃO  

 

A educação está presente em todos os agrupamentos sociais, desde os mais simples até 

os mais complexos, sendo que nestes últimos necessita de sistematização, espaços, regras e 

práticas próprias, bem como de sujeitos com papéis definidos e divididos em processos 

diferenciados para a transmissão de conhecimentos cada vez mais específicos, que vão sendo 

fragmentados na proporção direta do desenvolvimento de cada grupo. Hoje, o processo de 

globalização das relações econômicas e sociais demonstra claramente este fenômeno. De 

acordo com Nicola Abbagnano24, 

 

Em geral, designa-se com esse termo a transmissão e o aprendizado de 

técnicas culturais, que são as técnicas de uso, produção e comportamento 
mediante as quais um grupo de homens é capaz de satisfazer suas 

necessidades, proteger-se contra a hostilidade do ambiente físico e biológico 

e trabalhar em conjunto, de modo mais ou menos ordenado e pacífico. Como 

o conjunto dessas técnicas se chama cultura, uma sociedade humana não 
poderá sobreviver se sua cultura não for transmitida de geração para geração; 

as modalidades ou formas de realizar ou garantir essa transmissão se chama 

educação. 

  

Ainda de acordo com o autor25, é possível reconhecer duas formas de educação: a 

primeira diz respeito à transmissão das técnicas de trabalho e de comportamento de um grupo 

social. A segunda, é aquela na qual, além das atividades realizadas na primeira, existe a 

formação de indivíduos para a correção e aperfeiçoamento do que foi aprendido. Nesta situação 

a educação se coloca em relação à sociedade, mas, também, a cada um dos seus membros, a 

                                                             
24ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p.  357. 
25 Ibid., p. 358.  



21 
 

partir de sua iniciativa e formação. A educação na sociedade Ocidental, obedece a esta 

característica.  

Para Paul Monroe26 a educação pode ser compreendida como um processo, “Sendo um 

processo, dura toda a vida, ou pelo menos desde o nascimento até a idade adulta, e encontra sua 

significação para qualquer estádio particular, não num estado futuro, mas no processo em si 

mesmo”.   

Essa necessidade de formação se coloca especialmente a partir da segunda metade do 

século passado, quando passou a ser vista como “um processo de humanização, que não diz 

respeito apenas ao crescimento em termos de desenvolvimento nem atinge apenas a pessoa, 

considerada individualmente, mas dura a vida toda.”27      

O conceito enunciado nos leva à compreensão de que o objetivo fundamental da 

educação é atender às exigências e necessidades do grupo social no qual a pessoa se desenvolve 

quanto à transmissão de conhecimentos, valores e tradições e ao desenvolvimento da pessoa 

enquanto membro daquele grupo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos28, em seu 

artigo 26, estabelece que toda pessoa tem direito à instrução, fixando como seus objetivos o 

pleno desenvolvimento da personalidade humana, o fortalecimento do respeito pelos direitos 

do homem e pelas liberdades fundamentais.  

Enquanto instrumento destinado a promover o pleno desenvolvimento do ser humano, 

a educação, direito humano e fundamental de que tratam os documentos internacionais e a 

legislação dos Estados, tem uma parte essencial desenvolvida a partir do ensino realizado nos 

estabelecimentos próprios para a transmissão de conhecimentos de natureza acadêmica, por 

profissionais especializados, sem que isso retire o caráter peculiar de cada situação. De acordo 

com Nicola Abbagnano29: 

 

A ampliação dos conceitos de educação, além de ter valor quantitativo [...] 

tem também e sobretudo valor qualitativo, no sentido de que a E. do indivíduo 

e da infância passa a ser formulada de um modo novo, à luz dos conceitos de 

                                                             
26 MONROE, Paul. História da Educação. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1946, p. 328. 
27 Ibid., p. 358. 
28 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

≤http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf≥  
29 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p.  358. 
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E. permanente e de sociedade educadora. Daí o imperativo a que pode ser 

reduzida a E. contemporânea: o de “aprender a ser” e “aprender a aprender”. 

Esse imperativo surge do reconhecimento de que a E. [...] é um direito 
fundamental da pessoa. [...] A exigência da universalização do direito à E. traz 

à luz o nexo entre E. e democracia [...] na base da atual E. existe a preocupação 

de respeitar o homem em sua dignidade (universal) e em sua especificidade 

(individual) e a E. configura-se essencialmente como um processo de remoção 
dos obstáculos que impedem o desenvolvimento, bem como de promoção das 

potencialidades próprias da pessoa. 

     

A educação não foi sempre realizada por meio de procedimentos formais. Nos 

primórdios da História da Humanidade e ainda hoje, nas sociedades tribais, consiste na 

passagem de experiências e conhecimentos entre gerações, tendo posição preponderante 

aqueles que colaboram para a transformação da criança em um adulto útil e produtivo para si 

próprio e a comunidade. De acordo com Paul Monroe30, 

 

É nas sociedades primitivas de selvagens e de povos bárbaros que se encontra 
a educação em sua mais simples forma. Aí não se encontra escola nem método 

de educação conscientemente reconhecido como tal e somente a mais ligeira 

diferenciação de uma classe docente. E, não obstante, está evidente o 

característico essencial do processo educacional – o ajustamento da criança ao 
seu ambiente físico e social por meio da aquisição da experiência das gerações 

passadas. 

 

Na Antiguidade Clássica, examinando os modelos educacionais criados na Grécia e em 

Roma, encontramos estruturas e problemas até hoje utilizados e reproduzidos. Vem da Grécia 

a divisão entre o ensino de conhecimentos para a realização de atividades práticas, denominado 

tecne e o das regras da vida, que prepara o indivíduo para ser um homem livre, participante da 

vida da cidade, ao qual se dá o nome de teoria. Este último corresponde ao ideal grego de 

educação. Esta divisão do saber fez surgir diferentes tipos de educadores, responsáveis pela 

transmissão de um ou outro tipo de conhecimento.31 

Para Paul Monroe32 é possível identificar um segundo estágio no desenvolvimento da 

educação nos processos criados na China, que teve como principal aspecto a linguagem escrita, 

                                                             
30 MONROE, Paul. História da Educação. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1946, p. 1. 
31 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e do Brasil. São Paulo: 

Moderna. 2006, p. 61/66 e 88/90.  
32 MONROE, Paul. Op. cit., p. 14/30. 
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a educação hindu, na qual podem ser destacados o sistema de castas e o caráter mais filosófico 

de sua literatura e a educação judaica, na qual há ênfase se coloca na moral e na religião.   

Ainda de acordo com o autor 33, a educação grega possibilitou o desenvolvimento 

individual, “o que resultou ‘no progresso mas o e a luta por ele’, sendo ainda características 

deste modelo, “o desenvolvimento de todos os aspectos da personalidade e do apreço em que 

eram tidas todas as formas de expressão individual”. 

Em um primeiro momento, a educação destinava-se aos filhos do segmento nobre da 

sociedade. Por volta do ano 600 a.C., com as exigências da democracia e da participação do 

cidadão na vida da polis, é que foi criada em Atenas a primeira escola aberta a todo menino 

livre da cidade. Nessa época, a educação deixa de ser um direito, para constituir-se em dever 

imposto pela cidade ao homem livre e tornar-se objeto de disciplina pelo Estado, com o intuito 

de moldar o cidadão para a vida dentro dos padrões exigidos na época, valorizando as aptidões 

e requisitos necessários à convivência social. A esse respeito, ensina Maria Lúcia de Arruda 

Aranha que,  

 

No final do século VI a.C., já terminando o período arcaico, surgem formas 

mais simples de escolas. Embora o Estado demonstrasse algum interesse, o 

ensino não se tornou obrigatório nem gratuito, predominando a iniciativa 
particular. [...] A educação elementar completava-se por volta dos 13 anos. As 

crianças mais pobres saíam em busca de um ofício, enquanto as de família rica 

prosseguiam os estudos sendo encaminhadas ao ginásio34.  

 

 De acordo com Mario Alighiero Manacorda35, “[...] convém lembrar que a distinção de 

dominantes e dominados, passada em seguida para a nossa cultura, tem sua origem na escola 

pitagórica. Toda a sociedade é formada de dominante e dominado: por isto, como terceiro 

elemento intervém a lei”.  Ainda a respeito da educação na Grécia, Maria Lúcia de Arruda 

Aranha36, indica que: 

                                                             
33 MONROE, Paul. História da Educação. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1946, p. 35. 
34 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e do Brasil. São Paulo: 
Moderna. 2006, p. 68. 
35 MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação – da Antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez, 

2002, p. 41.  
36 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Op. cit., p. 61/62. 
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O grau de consciência de si mesmos alcançado pelos gregos antigos não 

ocorrera até então em lugar algum. A nova concepção de cultura e do lugar 

ocupado pelo indivíduo na sociedade repercutiu no ensino e nas teorias 
educacionais. De fato, os filósofos gregos voltavam-se para uma formação que 

desenvolvesse o processo de construção consciente [...] A educação grega 

estava, portanto, centrada na formação integral – corpo e espírito – embora, 

de fato, a ênfase se deslocasse ora mais para o preparo militar ou esportivo, 
ora para o debate intelectual, conforme a época ou o lugar. [...] A ênfase na 

formação integral deu origem a um conceito de complexa definição, ou seja, 

a paidéia [...] 

   

Em Roma, a educação era realizada, primeiramente, no ambiente doméstico, para a 

formação da consciência moral. A ênfase é dada ao cultivo das virtudes privilegiadas pela 

sociedade: o amor ao trabalho, o comprometimento com a simplicidade e a austeridade e o 

distanciamento da ociosidade e do luxo. Não há preocupação específica com a formação 

intelectual do indivíduo. A partir das conquistas e a separação da sociedade em classes com 

papéis determinados é que também passou a ser dirigida especificamente a cada segmento. 

Depois do período em que era ministrada no lar, a educação dividia-se em dois 

segmentos: a oficina de trabalho, destinada aos escravos, seus filhos, servos e artesãos e a escola 

livresca, para onde eram encaminhados os filhos da nobreza e os funcionários do Estado. 

Conforme, ainda, Maria Lúcia de Arruda Aranha37, podem ser identificadas três fases na 

educação romana: “a educação latina de natureza patriarcal; a influência do helenismo, criticada 

pelos defensores da tradição; a fusão entre a cultura romana e a helenística, que já supunha 

elementos orientais, mas, com nítida supremacia dos valores gregos.”  

Para Paul Monroe38 a educação romana pode ser compreendida a partir dos direitos e 

deveres do cidadão romano, voltada ao desenvolvimento de aptidões e virtudes necessárias ao 

seu exercício, podendo ser identificados como elementos do ideal de educação em Roma as 

seguintes virtudes: a piedade ou obediência, a bravura ou coragem, a honestidade e a seriedade, 

que deveriam conduzir à realização dos deveres e ao ideal da justiça.  

Na Idade Média é preciso reconhecer, além da educação realizada na Europa Ocidental, 

a existência de dois sistemas educacionais: o bizantino e o islâmico. No primeiro dava-se grande 

                                                             
37 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e do Brasil. São Paulo: 

Moderna. 2006, p. 89. 
38 MONROE, Paul. História da Educação. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1946, p. 92/96. 
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importância à religião, embora também houvesse grande ênfase no humanismo antigo.39 

Segundo Maria Lúcia de Camargo Aranha40, “A meta da educação continuava a mesma da 

estabelecida na Antiguidade, ou seja, a formação humanista e a preparação para a administração 

do Estado.” A educação islâmica se caracterizava pela pesquisa e experimentação e a criação 

de escolas primárias para o ensino da leitura e da escrita.41 De acordo com Paul Monroe42,  

 

Operou-se um completo reajustamento dos fatores educacionais e sociais. A 

religião com os gregos e romanos exercia, sobretudo, uma função política. 

Pouco tinha a ver com a moralidade pessoal e a boa conduta. Os problemas 

éticos estavam associados à filosofia. No cristianismo a religião separou-se da 
política. A ética e a moralidade, em íntima conexão agora com a religião, 

passaram a exercer uma influência sem precedentes sobre as massas da 

humanidade. Com estas novas atribuições da religião, da ética e da política 
sobrevieram ainda outros reajustamentos de interesse vital para a educação. A 

religião perdeu sua afinidade anterior com a cultura estética e com a literatura; 

a filosofia sua íntima conexão, por meio da ética, com a vida prática. Esse 

novo caráter moral e religioso da educação, que excluía as fases estéticas e 
intelectuais tão essenciais para a educação do mundo clássico, persistiu por 

muitos séculos. 

 

Para a autora43, as escolas cristãs substituíram as escolas do Império Romano após sua 

queda, uma vez que os religiosos eram os únicos a saber ler e escrever. Esta situação se 

modificou a partir do século VIII, com o surgimento das escolas seculares, nas quais se 

ensinavam as sete artes liberais, por meio do trivium e do quadrivium44 que correspondiam, 

respectivamente ao ensino médio e ao superior. A escola pública surge aproximadamente a 

partir do século IV d.C. Neste período surgem, também, as universidades que possuem, até os 

dias atuais, um papel fundamental no desenvolvimento da cultura. 

Nos séculos XIV, XV e XVI, com o Renascimento, segundo Paul Monroe45 restaura-se 

o conceito de educação liberal, conforme preconizada pelos gregos e adaptada pelos romanos, 

                                                             
39 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e do Brasil. São Paulo: 
Moderna. 2006, p. 104.  
40 Ibid., p. 105. 
41 Ibid.  
42 MONROE, Paul. História da Educação. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1946, p. 119/120. 
43 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Op. cit., p. 106. 
44 Conforme ARANHA, Maria Lúcia de Arruda (História da Educação e da Pedagogia, p. 107), o trivium se 

constituía do ensino de gramática, retórica e dialética e o quadrivium por geometria, aritmética, astronomia e 

música.  
45 MONROE, Paul. Op. cit, p. 188. 
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de conteúdo humanista, compreendendo-se o termo humanidades, como “as línguas e as 

literaturas dos antigos”. Ainda de acordo com o autor46, “Os métodos seguiam as mais rotineiras 

formas gramaticais, sem nenhuma consideração pela natureza da criança. A criança era 

encarada como um adulto em miniatura, cujos interesses e poder mental diferiam dos adultos 

apenas em grau, mas não em qualidade.” 

A partir daqui é possível tratar, também, do desenvolvimento da educação no Brasil. 

Nesse período, Boris Fausto47 destaca a presença de latifúndios, aliados ao extrativismo 

agrícola, a exportação de minérios e pedras preciosas, a escravidão e o papel desempenhado 

pelo Estado, representado pelos Governadores Gerais e a Igreja, à qual incumbiu-se o papel de 

educar e catequizar os nativos e imigrantes, concorrendo para que no país, à época em que se 

vivia o Renascimento na Europa, fosse reproduzida a fase social vivida na Idade Média.  

Na Idade Moderna surgem os colégios, com a manutenção do ensino nos termos 

propostos no período anterior. Com a criação da Companhia de Jesus este processo sofreu uma 

modificação importante, que ampliou o conteúdo ministrado.48    

Com a reforma, a partir do século XVII, a escola tornou-se uma instituição a partir da 

criação de legislação que estabelecia sua obrigatoriedade, conteúdo e métodos. Neste período 

também são criadas as escolas públicas e as academias científicas, surgidas diante “do progresso 

da ciência e da decadência das universidades [...] às quais os cientistas se associavam para a 

troca de experiências e publicações.”49  

 De acordo com Paul Monroe50, a partir desse período surge o conceito disciplinar de 

educação, cuja essência pode ser entendida a partir dos seguintes elementos: “o fator importante 

e determinante na educação é mais o processo de ensino do que a coisa aprendida”, detinha o 

apoio da maioria daqueles que consideravam a educação do ponto de vista religioso, o 

entendimento da educação como um processo de transformação do caráter da natureza humana.  

                                                             
46 MONROE, Paul. História da Educação. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1946, p. 194.  
47 FAUSTO, Bóris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2013, p. 53  
48 De acordo com ARANHA, Maria Lúcia de Arruda (História da Educação e da Pedagogia, p. 128), os jesuítas 

seguiam as disposições contidas no Ratio Studiorum, que estabelecia os seguintes cursos: Studia inferiora (letras 

humanas, filosofia e ciências) e Studia superiora (teologia e ciências sagradas). 
49 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e do Brasil. São Paulo: 

Moderna. 2006, p.153/154. 
50 MONROE, Paul. Op. cit, p. 284. 
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Para Maria Lúcia de Camargo Aranha51 durante grande parte do período colonial, no 

Brasil o ensino foi confiado à Companhia de Jesus que, ao explorar o território nacional, criou 

cidades e missões, aprendendo os vários dialetos utilizados pelos índios para promover sua 

evangelização. O modelo atendia à formação da classe dirigente, não havendo interesse na 

educação de colonos, escravos e mulheres. Ainda no século XVII, a educação se tornou alvo da 

procura da pequena burguesia, em face do interesse na obtenção dos graus acadêmicos para 

ascensão social.  

A respeito, entende Otaíza Romanelli52, o ensino realizado pelos jesuítas na época era 

“completamente alheio à realidade da vida na Colônia. Desinteressado, destinado a dar cultura 

geral básica, sem preocupação de qualificar para o trabalho, uniforme e neutro [...] não podia, 

por isso mesmo contribuir para modificações estruturais na vida social e econômica do Brasil”. 

No período seguinte, o século XVIII, sob a influência do Iluminismo, a escola se tornou 

livre e laica. Para Maria Lúcia de Arruda53, estes pressupostos sugerem a defesa de ideais como 

“a educação como encargo do Estado; obrigatoriedade e gratuidade do ensino elementar; recusa 

do universalismo jesuítico e a ênfase nas línguas vernáculas.” Neste período se destacam as 

concepções de John Locke5455, Jean Jacques Rousseau5657 e Immanuel Kant.58 

Para Maria Lúcia de Camargo Aranha59, o encerramento das atividades dos jesuítas no 

Brasil, foi inicialmente prejudicial para a educação, na medida em que provocou “o 

desmantelamento da estrutura educacional mantida pela Companhia de Jesus”, não tendo sido 

realizada imediatamente a substituição do ensino ministrado anteriormente por outra forma de 

educação, sob a responsabilidade do Estado. A reestruturação do ensino foi iniciada uma década 

                                                             
51 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda, História da Educação e da Pedagogia: geral e do Brasil. São Paulo: 

Moderna. 2006, p. 114/115.  
52 ROMANELLI, Otaíza. História da Educação no Brasil. Rio de Janeiro: Vozes, 2005, p. 34.   
53 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda, Op. cit., p. 174. 
54 A respeito, ver MONROE, Paul, História da Educação, p. 291: “O que fundamentalmente torna Locke um 

representante da educação disciplinar é sua idéia do espírito humano como uma “tábula rasa” cujas virtudes e 

faculdades são trabalhadas de fora para dentro por meio da formação de hábitos. O desenvolvimento, de acordo 

com Locke, é o resultado exclusivo da formação de hábitos por meio da disciplina”.     
55 A respeito, ver. LOCKE, John. Alguns pensamentos concernentes à educação.   
56 A respeito, ver Emílio, livro de Jean Jacques Rousseau.  
57 A respeito, ver MONROE, Paul, História da Educação, p. 326: “as teorias fundamentais de Rousseau podem 

ser dadas resumidamente: A educação é um processo natural e não artificial. É um desenvolvimento que vem de 

dentro e não um acréscimo que vem de fora. Vem por meio da ação dos instintos e interesses naturais, e não por 

imposição de uma força externa.  É uma expansão das aptidões naturais, não uma aquisição de informação. É a 

própria vida, não uma preparação para um estado futuro distante, em interesse e característicos da vida da infância. 
58 A respeito, ver The Education, de Immanuel Kant. 
59 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Op. cit., p. 134.   
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depois da saída dos religiosos, por meio “da implantação do ensino público oficial”. Nessa 

ocasião é instituído um tributo para o pagamento dos professores, que ficou conhecido como 

“subsídio literário”.  

O século XIX tem como características a expansão da rede escolar e o objetivo de formar 

a consciência nacional e patriótica do cidadão. Neste período destacam-se as ideias de 

Lancaster60, na Inglaterra e Horace Mann61, nos Estados Unidos, além de Augusto Comte62, 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel63. Neste período os socialistas também forjaram ideias e 

concepções importantes para a educação, entre os quais destacamos Robert Owen64 e Karl 

Marx65. 

No Brasil, a Constituição de 1824, previu o direito à educação no artigo 179, XXXII e 

XXXIII, que estabeleceu a garantia do ensino primário a todos os cidadãos e sua realização, 

preferencialmente, pela família e a igreja, bem como a criação de Colégios e Universidades 

para o ensino de Ciências, Artes e Letras, não havendo, nesse momento, a atribuição de 

competências específicas às Províncias para sua realização. 

A este respeito, José Antônio Pimenta Bueno66, o Marquês de São Vicente, defendia o 

controle e a contribuição financeira do governo central com a educação básica, para que fosse 

efetivamente criada “educação nacional homogênea e uniforme”. 

Em 1828, foi promulgada uma lei que descentralizou a competência para o ensino 

fundamental, determinando a criação, em cada cidade e vila do Império, de escolas de primeiras 

letras, sendo sua fiscalização de competência das Câmaras Municipais, e escolas de meninas 

nas cidades e vilas mais populosas.  

                                                             
60 Lancaster utilizou em suas escolas a monitoria, sistema no qual o professor ensinava os alunos mais adiantados 

que deveriam se responsabilizar por grupos, divididos de acordo com seu nível de conhecimento.  
61 Horace Mann foi um incentivador da criação de escolas públicas, como fator fundamental de realização da 

igualdade entre as pessoas.  
62 De acordo com ARANHA, Maria Lúcia de Arruda, (História da Educação e da Pedagogia, p. 206) Augusto 

Comte estava convencido de que a educação deveria levar em contas as etapas que a humanidade percorrera em 

sua evolução.   
63 Para Hegel cabia ao Estado incentivar a educação, que é um processo de espiritualização humana.  
64 Segundo Robert Owen a instrução era uma forma de devolver a dignidade aos operários.  
65 Conforme Karl Marx as ideias de uma sociedade, inclusive aquelas relativas à pedagogia e à educação, 

constituem a superestrutura e dependem da infraestrutura, as condições econômicas deste grupo.    
66 BUENO, José Antônio Pimenta. Direito Público Brasileiro e análise da Constituição do Império. São Paulo: 

Editora 34, 2002, p. 521.  
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Em 1834 entrou em vigor o Ato Adicional nº. 16, incorporado à Constituição, que 

determinou, também, a descentralização da educação de 2º grau. De acordo com o referido Ato, 

tornou-se competência das assembleias das províncias, nos moldes do art. 10, § 2º, legislar e 

promover a instrução pública. Não estão compreendidas aí as faculdades de medicina, os cursos 

jurídicos, as academias que já existiam na época, bem como outros estabelecimentos que 

fossem criados por lei. 

O caráter elitista da educação brasileira foi reforçado com a preferência ao ensino 

superior, cujo acesso era facultado apenas aos membros da nobreza e da burguesia. Em 1827, 

foram criados em São Paulo e Recife cursos jurídicos, transformados em faculdades em 1854. 

Não foi dada ao ensino elementar e ao secundário ênfase idêntica à que vinham 

merecendo em outros países. No secundário, não havia um currículo próprio, sendo a escolha 

das matérias ministradas realizada aleatoriamente em cada estabelecimento, não existindo, 

também, a exigência do término de um curso para o início de outro. Contribuiu para a existência 

dessa estrutura precária a falta de recursos, decorrente da tributação ineficiente, que se traduziu 

no pequeno número de estabelecimentos e na baixa remuneração dos professores.   

As Constituições de 189167, 1934, 1937, 1946, 1967, a Emenda Constitucional 01/69 e 

a Constituição de 1988 possuíam previsão expressa em relação ao direito à educação.  

A Carta Magna de 1891 disciplinou a educação nos arts. 35 e 72 da Constituição de 

1891. O tratamento dado ao tema foi modificado, principalmente no que se refere à 

descentralização e concentração das atividades educacionais da União e dos Estados, tendo 

ficado estabelecida a competência do Congresso, para “o desenvolvimento das letras, artes e 

ciências”, bem como para a criação de estabelecimentos de ensino superior e secundário nos 

Estados e provisão da instrução secundária no Distrito Federal. Também ficou estabelecida a 

                                                             
67 Antes da promulgação da Constituição de 1891 vários atos normativos trataram do direito à educação: Decreto 

nº. 6, de 19/11/1889: extinguiu o voto censitário e impôs como condição para o exercício da cidadania a 

alfabetização dos indivíduos; Decreto nº. 7, de 20/11/1889: atribuiu aos Estados à instrução pública em todos os 

graus. Aviso nº. 17, de 24/04/1890, tornou laico o currículo do Instituto Nacional, ex-Pedro II. Criação da 

Secretaria de Instrução Pública, Correios e Telégrafos, em 19/04/1890: embora este órgão tenha sido extinto em 

30/10/1891, várias iniciativas realizadas durante este período merecem atenção: criação do Pedagogium, órgão 

responsável pela reforma da instrução pública primária e secundária no Distrito Federal, bem como do ensino 

superior; que possibilitou a criação de faculdades livres e oficiais, bem como do Conselho de Instrução Superior 

no Distrito Federal.  
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separação entre Estado e Igreja no que se refere à educação, uma vez que o ensino ministrado 

nos estabelecimentos oficiais seria laico.  

Em relação ao tratamento dispensado à educação no início da República, ensina Anísio 

Teixeira68 que, 

 

Com efeito, apesar de uma pregação, a que não faltou eloqüência e brilho, a 
República não logrou ampliar consideravelmente as oportunidades 

educativas. A situação, após a Primeira Guerra Mundial, apresentava-se 

deficiente quanto ao ensino primário e, em relação ao ensino médio, com a 
dualidade dos sistemas educacionais, poucas oportunidades oferecia para a 

ascensão social. O sistema era adequado à estagnação social necessária à 

manutenção dos privilégios existentes. 

 

Quanto à atribuição de competências às pessoas políticas, em matéria educacional 

assevera o autor69 que, 

 

Não constituía, assim, uma simples divisão de trabalho ou de atribuições entre 

os Estados e a União, o que se confirma pelo fato de, voluntariamente, tanto a 
União ministrar ensino médio vocacional, quanto os Estados ministrarem 

ensino acadêmico secundário e superior. A dualidade refletia a organização 

real da sociedade brasileira e representava um dos mais ricos exemplos da tese 
de que a educação não é problema abstrato, cujos fins e objetivos se discutem 

abstratamente, mas problema concreto de manifesta intencionalidade, sendo 

sua distribuição em quantidade e seu conteúdo em qualidade determinados 

pela estrutura e organização da sociedade.  

    

Entre 1925 e 1926, em pleno estado de sítio, foi realizada uma revisão constitucional, 

finalizada em 7 de setembro de 1926. Em relação à educação podemos destacar a discussão a 

respeito do dever do estado de oferecer ensino a todos, especialmente no que se refere à 

instrução primária70. 

                                                             
68 TEIXEIRA, Anísio. Educação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999, p. 245. 
69 Ibid., p.245.  
70 CURY, Carlos Roberto Jamil. A educação na Revisão Constitucional de 1926, in FÁVERO, Osmar (org.). A 

Educação nas Constituintes Brasileiras – 1823/1988. Campinas, Editora do Autor, 2001, p. 87. 
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A Constituição de 1934 disciplinou o direito à educação no art. 5º, XVI e 148 a 158. O 

art. 149 o caracteriza como direito subjetivo público e promoveu avanços significativos no que 

se refere à melhora na qualidade da prestação da atividade educacional pelo Estado71.  

A Constituição de 1937 disciplinou a matéria nos arts. 15, IX, 16, XXIV, e 124 a 134. 

Estabeleceu como competência privativa da União fixar as diretrizes, bases e quadros da 

educação nacional, bem como para a formação física, intelectual e moral de crianças e jovens 

(arts. 16, XXIV e 15, IX, respectivamente). 

Verifica-se, assim, que ocorreram mudanças substanciais no tratamento dado ao tema. 

De acordo com João Batista Herkenhoff72, 

 

Sob a inspiração do Fascismo, via-se o Estado promovendo a disciplina moral 

e o adestramento físico da juventude, de maneira a prepará-la para o 

cumprimento de seus deveres com a economia e a defesa da nação. Foi dada 
ênfase ao ensino cívico, que se confundia com o culto ao regime e pessoa do 

ditador.   

 

De acordo com o autor73, foi concedido “acentuado privilégio ao ensino particular, 

reservando ao Estado uma função suplementar de preencher as deficiências e lacunas desse 

ensino”. 

Na Carta Magna de 1946, texto aprovado e promulgado em setembro daquele ano, o 

direito à educação foi disciplinado nos arts. 5º, XV, d e 166 a 175. Novamente, nos moldes da 

Constituição de 1934, a educação continuou sendo caracterizada como direito subjetivo 

público. A União manteve a competência para legislar sobre as diretrizes e bases da educação 

nacional, podendo Estados legislarem em caráter complementar. 

                                                             
71 Entre as modificações realizadas pela Constituição de 1934, podem ser destacados: a destinação de recursos das 

pessoas políticas para a realização do direito à educação, a constitucionalização do Conselho Nacional de 

Educação, criado em 1931 tendo como atribuição elaborar o Plano Nacional de Educação, a ser aprovado pelo 

Poder Legislativo e, quanto ao ensino primário gratuito, sua realização fora dos centros escolares tornava-se dever 

das empresas industriais ou agrícolas que contassem com mais de cinquenta trabalhadores, realizá-lo, devendo 

existir, entre estes e seus filhos, mais de dez analfabetos. 
72 HERKENHOFF, João Batista. Constituinte e Educação. Rio de Janeiro: Vozes, 2007, p. 40/41.   
73 Ibid. 
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Fixou no art. 168 os princípios que deveriam ser obedecidos pela legislação, dentre eles, 

o ensino primário obrigatório e em língua nacional, o ensino oficial ulterior para aqueles que 

provassem insuficiência de recursos, bem como a manutenção de ensino primário pelas 

empresas industriais, comerciais e agrícolas com mais de cem trabalhadores, exigência de 

concurso de provas e títulos para as cátedras do ensino secundário oficial, bem como do 

superior, oficial ou livre. Também foi garantida a liberdade de cátedra e a vitaliciedade aos 

professores concursados. 

No que se refere aos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, 

estabeleceu o art. 169 daquele texto que a União deveria aplicar pelo menos dez por cento e os 

Estados, Distrito Federal e Municípios vinte por cento da renda resultante dos impostos nessa 

atividade. 

Finalmente, dividiu o sistema de ensino em dois: Federal e dos Territórios, organizado 

pela União, nos termos do art. 170, e dos Estados e Distrito Federal. Ambos deveriam possuir 

serviços de assistência educacional, para o atendimento da clientela carente (art. 172). 

A Constituição de 1967 disciplinou a matéria nos arts. 8º, XVI, XVII, q e § 2º, e 167, § 

4º, e 168 a 172. Estabelecia o art. 168 os princípios da educação e da legislação de ensino 

acrescentando, com relação à primeira, os da unidade nacional, e solidariedade humana. 

Não foram fixados percentuais da receita tributária para aplicação obrigatória, ficando 

estabelecido, ainda, que a gratuidade do ensino ulterior ao primário seria substituída, sempre 

que possível, pela concessão de bolsas de estudo, cujo reembolso seria exigido em se tratando 

do ensino superior. 

A cátedra continuou livre e, no caso do ensino oficial, seu acesso continuou subordinado 

a concurso público de provas e títulos. Foi estabelecida para empresas comerciais, industriais e 

agrícolas a obrigatoriedade de manutenção de ensino primário gratuito para seus empregados e 

filhos, bem como, para as duas primeiras, de cursos de aprendizagem para seus trabalhadores 

menores. 

A Emenda Constitucional 01/1969 manteve a obrigatoriedade para investimentos 

somente para os Municípios. Em 1983, por meio da Emenda Constitucional nº. 24, este dever 

foi estendido para União, Estados e Distrito Federal. 
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No século passado podemos indicar como principais aspectos da evolução e 

desenvolvimento da educação a ampliação do universo de sujeitos aos quais o exercício deste 

direito tornou-se disponível. Além disso, o surgimento da denominada Escola Nova possibilitou 

a ênfase das ações e atividades de ensino e aprendizagem na pessoa do aluno, sendo suas 

principais características a educação integral (intelectual, moral e física), a educação ativa e 

prática, com a realização de trabalhos práticos, o exercício da autonomia e o ensino 

individualizado.74  

A sociedade atual retrata ou reproduz algumas estruturas e problemas do passado, 

recente e remoto. De qualquer modo, não podemos nos afastar da ideia de que a educação é um 

instrumento de desenvolvimento e até mesmo de sobrevivência da sociedade, na medida em 

que, conforme já referido, é a responsável pela transmissão de conhecimentos e valores que 

fundamentam sua própria existência. Hoje é preciso atentar para os problemas e soluções 

decorrentes do desenvolvimento acelerado da sociedade, entre os quais podemos indicar a 

informatização dos meios de comunicação, a utilização das tecnologias da informação nos 

processos de produção, prestação de serviços e a educação à distância. 

Com o constante desenvolvimento das relações econômicas e sociais, também foram 

surgindo novas concepções pedagógicas a respeito dos mais variados temas ligados à educação. 

Seria impossível e estranho ao objetivo deste trabalho fazer menção a todas elas. Assim, fica 

aqui o breve registro do Construtivismo75 que, pela riqueza e complexidade dos seus 

pressupostos e, por atender às necessidades prementes da educação, consome parte dos debates 

sobre o tema; de Paulo Freire76, cujo método respeita o homem como sujeito de sua própria 

história, e, por isso, educa, resgatando também a cidadania da qual muitas vezes não se tem 

                                                             
74 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e do Brasil. São Paulo: 

Moderna. 2006, p. 246/247. 
75 Conforme ARANHA, Maria Lúcia de Arruda (História da Educação e da Pedagogia, p. 275), “as teorias 

construtivistas representam um esforço na busca de caminhos que deem conta da complexidade do processo de 

conhecimento. Por isso, apoiam-se em pesquisas científicas – da psicologia, da psicologia social, da psicanálise, 

de medicina, da biologia, da cibernética, da linguística, entre outras – para melhor compreender o funcionamento 

da mente infantil e do desenvolvimento cognitivo.” Entre seus representantes, destacamos, Jean Piaget, Lev 

Vigotsky, Edgard Morin, Philippe Perrenoud.   
76 Paulo Freire partia do princípio de que vivemos em uma sociedade dividida em classes, na qual os privilégios 

de uns impedem a maioria de usufruir os bens produzidos. A vocação humana de se realizar só se concretiza pelo 

acesso aos bens culturais, entre os quais destacamos a educação.     
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consciência; de John Dewey77 e Anísio Teixeira78, entre outros, que analisaram a relação entre 

democracia e educação. 

No século passado é possível verificar a evolução do direito à educação a partir da 

disciplina que foi dada a ele pelas Constituições Brasileiras. Podemos dizer que a Constituição 

de 1934 filiou-se aos princípios das Constituições Mexicana (1917) e Alemã (1919), que 

traziam disposições relativas aos direitos sociais, embora, consoante preleciona Marlos Bessa 

Mendes da Rocha79, a educação tenha sido objeto de renovação, “houve a manutenção de um 

vetor tradicional, próprio da estruturação sociopolítica da Velha República”. 

A respeito da evolução do direito à educação, podemos dizer, a partir do exposto, que 

sua universalização é uma conquista recente e que aconteceu juntamente com uma preocupação 

maior com a profissionalização da população e sua integração ao mercado de trabalho e não 

com o desenvolvimento integral da pessoa. 

O tratamento jurídico dado ao tema, ao qual foi conferido o status de direito fundamental 

e as funções relevantes que desempenha na vida de cada indivíduo e na própria sociedade, tem 

possibilitado a reflexão adequada a respeito de sua importância para o desenvolvimento 

individual e social.  

Questões relativas à qualidade do ensino ministrado, à permanência do aluno na escola 

e ao seu efetivo aproveitamento, principalmente nos segmentos menos favorecidos 

economicamente, são importantíssimas e merecem toda a atenção e medidas que possam 

contribuir para a redução de seus aspectos negativos e foram inseridos no Texto da Carta Magna 

de 1988.  

 

1.3 A EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Como visto, a educação é um direito fundamental social que se inclui entre aqueles 

previstos na Constituição, no artigo 6º, caput. Sua disciplina expressa encontra-se no Título 

                                                             
77A respeito, ver Objetivos da Educação e A concepção democrática da educação. Disponível em: 

≤http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4677.pdf≥, respectivamente nas páginas: 73/84 e 85/110. 
78 Ver, sobre o tema: Ciência e Arte de Educar e A Educação que nos convém. Disponível em: 

≤http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4689.pdf≥, respectivamente nas páginas: 67/80 e 99/120. 
79 ROCHA, Marlos Bessa Mendes, Tradição e Modernidade na Educação, in FÁVERO, Osmar (org.) A Educação 

nas Constituintes Brasileiras – 1823/1988. Campinas, Editora do Autor, 2001, p. 118. 
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VIII - Da Ordem Social, nos artigos 205 a 214. Seu fundamento é o princípio da dignidade da 

pessoa humana que, conforme o artigo 1º, inciso III da Constituição, princípio do Estado 

Brasileiro. Para tratar do tema objeto deste estudo vamos analisar as disposições contidas nos 

artigos 205, 206 e 214. Além disso, em primeiro lugar, vamos tratar da competência legislativa 

e comum em matéria educacional. porque estas questões são de fundamental importância para 

a questão que se pretende analisar ao final deste trabalho, a relação entre a educação para a 

cidadania e o Estado Democrático de Direito. 

A competência para legislar sobre educação, é concorrente80, nos moldes previstos na 

Constituição, no art. 24, nos seguintes termos “Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: [...] IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 

tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Sendo assim, cabe à União a edição de 

normas gerais e a organização do sistema federal de ensino, bem como aquele relativo aos 

Territórios. Assim, cabe à União81 a elaboração das normas gerais e aos Estados e Distrito 

Federal a criação das normas necessárias à disciplina e realização das atividades de ensino em 

seus territórios.  

Quanto aos Municípios, a competência que cabe a estes em matéria legislativa é de 

natureza suplementar82, como indicado no art. 30, II do Texto Constitucional para, da mesma 

forma que os demais entes federados, tratem das questões de interesse local. 

No que diz respeito à competência material, ela é comum, conforme estabelecido no art. 

23, V da Constituição: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: [...] V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação;”  

Assim, cabe a cada pessoa política a realização das atividades relacionadas à educação 

e ao ensino no âmbito de seu espaço físico, obedecidas as normas gerais estabelecidas pela 

União e, especialmente, as disposições contidas no Texto Constitucional.  

                                                             
80 De acordo com SILVA, José Afonso da (Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 481), esta situação indica 

a “possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto por mais de uma entidade federativa e, primazia da União 

no que tange à fixação de normas gerais”.  
81 A respeito ver: Lei 9394/1996 (Estabelece Diretrizes e Bases para a Educação Nacional), lei 13005/2014 (Plano 

Nacional de Educação).  
82 Para SILVA, José Afonso da (Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 481), a competência suplementar 

é “correlativa da competência concorrente e significa o poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de 

princípios ou normas gerais ou que supram a ausência ou omissão destas”.  
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Pode-se entender, também, que de sua adequada prestação decorre a realização dos 

objetivos fundamentais do Estado, estabelecidos no artigo 3º da Constituição, quais sejam, “a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da 

marginalidade, redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem comum.”   

A Constituição de 1988, em seus arts. 205 e 206 trata, respectivamente, da educação e 

do ensino. Em relação à primeira confere a responsabilidade por sua realização ao Estado, à 

família e à sociedade e, no art. 206, indica os princípios que devem nortear a realização do 

ensino, nos termos seguintes:  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas;   

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal.   

 
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para 

a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.   

 

Para Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra da Silva Martins83, o artigo 205 “possui caráter 

bifronte, pois, simultaneamente à garantia do direito do povo de receber a educação, concede-

                                                             
83 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil, volume 

8. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 483. 
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lhe o direito de exigir essa prestação estatal, como também atribui à própria sociedade o direito 

de ministrar o ensino.”84 

Ainda de acordo com os autores85 educação e ensino são palavras utilizadas como 

expressões sinônimas e que possuem significados distintos. Ensino é “o conjunto de tarefas 

planejadas e realizadas para promover a aprendizagem, exercida sobre o aluno, com o intuito 

de transmitir conhecimentos.”  Afirma José Afonso da Silva86,  

 

A consecução prática dos objetivos da educação, consoante o art. 205 – pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho -, requer que o Poder Público organize os sistemas 

de ensino público, para cumprir com seu dever constitucional para com a 

educação, mediante prestações estatais que garantam, no mínimo os serviços 
consignados no art. 20887. 

 

Para André Ramos Tavares88, a atividade do Estado em relação ao direito à educação é, 

necessariamente, positiva,  

 

Perante o direito à educação ao Estado surge um dever de atuar positivamente, 

seja i) criando condições normativas adequadas ao exercício desse direito 
(legislação), seja ii) na criação de condições reais com estruturas, instituições 

e recursos humanos (as chamadas garantias institucionais relacionadas 

diretamente a direitos fundamentais). Para desincumbir-se satisfatoriamente 

                                                             
84 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil, volume 

8. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 483. 
85 Ibid., p. 491.  
86 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 785. 
87 CF, art. 208: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva universalização do ensino 

médio gratuito; III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; V - 

acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; VII - atendimento ao educando, em 

todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2º 

O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade 

da autoridade competente. § 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-

lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 
88 TAVARES, André Ramos. Direito Fundamental à Educação, in SOUZA NETO, Paulo Ferreira; SARMENTO, 

Daniel (coords), Direitos Sociais – Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 780.  
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desse dever, o Estado deve, portanto, intervir positivamente (afasta-se a ideia 

de subsidiariedade, típica do contexto econômico do Estado liberal)    

 

 A respeito das disposições do art. 206, entende o autor89 que:  

 

A consecução prática dos objetivos da educação [...] só se realizará em um 

sistema educacional democrático, em que a organização da educação formal 

(via escola) concretize o direito ao ensino, informados por princípios com eles 
coerentes, que, realmente, foram acolhidos pela Constituição [...]  

 

Os princípios estabelecidos pelo art. 206, relativos às atividades realizadas no âmbito 

escolar, têm estreita relação com a formação para o exercício da cidadania e, por isso, merecem 

destaque. 

O primeiro diz respeito à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

Essas situações, acesso e permanência na escola, têm relação direta com os objetivos 

estabelecidos no art. 205, especialmente com o exercício da cidadania, uma vez que esta 

depende do conhecimento do mundo que cerca todas as pessoas e, esta possibilidade depende 

das habilidades e competências desenvolvidas desde o ensino infantil. A esse respeito explica 

Nina Beatriz Stocco Ranieri90:  

 

O direito à educação no Brasil é direito subjetivo público, obrigação de 

comportamento, no sentido antes apontado. Ao Estado é imposta a tarefa de 

criar condições para que os indivíduos, em situação de igualdade de 
oportunidades, atinjam e realizem seus objetivos; e, por via de conseqüência, 

alcancem o desenvolvimento no nível pessoal e no coletivo, como exigência 

da época e do contexto social em que vivemos. Falo aqui da "liberdade-
autonomia" e da "liberdade-participação", o que de resto vem consagrado na 

Declaração do Direito ao Desenvolvimento, e na Constituição Federal de 

1988; e denota a preocupação desta última com a proteção de bens como 
instrução; formação profissional; cidadania; desenvolvimento. 

 

                                                             
89 TAVARES, André Ramos. Direito Fundamental à Educação, in SOUZA NETO, Paulo Ferreira; SARMENTO, 

Daniel (coords), Direitos Sociais – Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 786.  
90 RANIEIRI, Nina Beatriz Stocco. Direito ao desenvolvimento e direito à educação – relações de realização e 

tutela, in Revista de Direito Constitucional e Internacional, vol. 6/1994, p. 124/134.  
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Ainda sobre esse princípio, entende José Afonso da Silva91 que, 

 

O acesso à escola pode ser ampliado com a abertura de vagas a cada ano, 
porque de ano para ano aumenta a população em idade de ingressar na escola. 

Mas, além disso, é preciso também oferecer condições sociais às famílias mais 

carentes para que seus filhos não tenham que se ocupar com algum trabalho 
para ajudar a suprir o orçamento familiar. Por isso, essa disposição tem que 

ser entendida em conjunto com os direitos e proteção à criança e ao 

adolescente constantes do art. 227. 
 

 

 O segundo princípio, relativo à transmissão e recepção do conhecimento se divide, 

conforme o autor92 em dois aspectos: o primeiro diz respeito à transmissão do conhecimento, 

relativo aos professores e o direito de receber e buscar o conhecimento, relacionado aos alunos. 

O segundo trata da “liberdade do professor de escolher o objeto a ser destinado aos alunos que, 

está limitado às diretrizes curriculares e programas de ensino”. 

No que se refere à pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, reforça a intenção 

constitucional de optar por uma sociedade pluralista, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino que, conforma José Afonso da Silva93 respeita a pessoa humana e sua 

liberdade [...] optar por uma sociedade pluralista significa acolher uma sociedade conflitiva, de 

interesses contraditórios e antinômicos.  

Ao analisar este princípio em relação ao Estado democrático e à liberdade de cátedra, 

considera Pinto Ferreira94:  

 

O Estado democrático garante duas liberdades na filosofia da educação: a 

liberdade de aprender e ainda a liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, o saber e a arte. Deve-se resguardar a liberdade de aprender, 
evitando matérias que somente interessem a louvores ao governo. Ela deve 

estar acompanhada da liberdade de cátedra, vedando-se enclausurar o 

pensamento de mestre em doutrinas impostas ou do interesse do governo, 

permitindo-lhe, ainda, a divulgação da arte e do saber    

                                                             
91 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 786. 
92 Ibid., p. 787. 
93 Ibid., 
94 FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 84.  
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 No que respeita à gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais se relaciona 

à impossibilidade da cobrança de taxas em estabelecimentos mantidos pela União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal95.  

Quanto à coexistência entre instituições públicas e privadas de ensino, sabemos a 

situação atual da educação em nosso País, especialmente no que se refere ao ensino superior, 

no qual conglomerados de grande porte, internacionais e nacionais atuam em grande parte deste 

segmento. Considerando essa situação, vale trazer o entendimento de Pinto Ferreira96 a respeito 

da questão, no qual traz o exemplo da Constituição Italiana, 

 

O Estado deve favorecer a criação de escolas oficiais públicas, estimulando 

também as instituições privadas. No Brasil sempre existiu uma tendência ao 

favorecimento de grandes instituições escolares privadas com subvenções, 
amparando grupos políticos. Entraram em decadência as instituições públicas 

oficiais. É mais adequada a solução preconizada pela Constituição da Itália, 

que autoriza tanto o ensino público como o particular, porém veda subvenção 

oficial às escolas privadas (art. 33). 

 

Em relação à valorização dos profissionais do ensino destacamos três aspectos que nos 

parecem relevantes: o primeiro, diz respeito à contratação sem concurso público de professores 

substitutos em vários Estados. A segunda, à necessidade da melhora dos programas de formação 

e qualificação de professores que existem em nível municipal, estadual (ainda que nem todas 

as unidades da federação possuam esta atividade) e o terceiro refere-se ao descumprimento, por 

vários Estados, da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 416797, que 

fixou o piso nacional profissional. 

 Quanto à gestão democrática do ensino, princípio estabelecido no inciso VI, sua eficácia 

está diretamente relacionada à educação que forme adequadamente as pessoas para o exercício 

da cidadania. Esta norma, conforme José Afonso da Silva98, “também depende da forma da lei 

                                                             
95 Recurso Extraordinário 357.148, Informativo 737 do STF.  
96 FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 84.  
97 Acórdão Ação Direta de Inconstitucionalidade 4167 – Informativos do STF 622 e 624.  
98 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 789. 
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[...] A Lei de Diretrizes e Bases determina que os sistemas de ensino definirão as normas de 

gestão democrática do ensino na educação básica”99. Para Nilson Robson Guedes Silva,  

 

A democratização da gestão escolar não tem um fim em si mesmo, mas é um 
meio para que a escola realize o seu trabalho oferecendo um ensino de 

qualidade. A busca de uma nova qualidade que recoloque a questão da função 

social da escola, objetiva estender a todos uma escola diferente da pública 

burguesa, propondo uma revisão crítica dos conteúdos por ela desenvolvidos.  

 

Conforme indicado no início deste capítulo, a Lei Maior, no artigo 205, estabelece que 

“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  A este trabalho interessa a relação 

entre a educação e o exercício da cidadania, motivo pelo qual não trataremos dos outros 

aspectos relacionados a este direito. 

No que se refere à aplicabilidade imediata do direito à educação, tem sido sustentada 

pelo Supremo Tribunal Federal100 (STF), que entende não ser possível aplicar, nesse caso, o 

argumento da reserva do possível101, ou seja, da possibilidade de concretização de um direito 

atrelada à possibilidade orçamentária.  

De acordo com a Observación General 13 – El derecho a la educación (articulo 

13)102103, da Organização das Nações Unidas (ONU) são características do direito à educação a 

                                                             
99 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, art. 3º, VIII.  
100 A respeito ver decisões HC 113018, Informativo STF 726, HC 100333, Informativo STF 632, AI 677274, 

Informativo STF 520.  
101 A respeito, entende Maria Garcia que O direito à educação se encontra previsto entre os direitos sociais do art. 

6.º e, pelas suas características, pode ser considerado fundamental, compreendido na garantia do art. 60, § 4.º, IV: 

trata-se de direito subjetivo público, assim definido, expressamente, pela Constituição, no que concerne ao “ensino 

obrigatório e gratuito” (art. 208, § 1.º). Dever do Estado, o acesso e o exercício do direito à educação encontram-

se, por definição, entre as prioridades estatais – como a saúde e a segurança – passando a compor atividade 

de interesse público e o conjunto de necessidades públicas, a serem atendidas como primeiro item, pela atuação 
do Estado. À vista, portanto, do disposto no mandamento constitucional do citado art. 205 e por tudo que se 

encontra subjacente e decorrente desse dispositivo, não se compreende possa o Estado brasileiro – por qualquer 

um dos níveis governamentais federativos, arguir como elemento de justificação à desobediência constitucional, 

a tese da reserva do possível, in "Reserva do Possível": os ardis da linguagem e o direito à educação, Revista de 

Direito Educacional, vol. 6, p. 99/114. 
102 Observación General 13 – El derecho a la educación (articulo 13). Disponível em: 

≤http://www.escr-net.org/es/docs/i/428712≥ 
103 A respeito, ver Manual Direito Humano à Educação, p. 24. Disponível em: 

≤http://www.direitoaeducacao.org.br/wpcontent/uploads/2011/12/manual_dhaaeducacao_2011.pdf≥    
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disponibilidade, acessibilidade material, acessibilidade econômica, aceitabilidade e 

adaptabilidade.  

A primeira característica, a disponibilidade104, relaciona-se com a existência de 

programas de ensino em quantidade suficiente para o atendimento da população, ou seja, a 

disponibilidade. Conforme o documento:  

 

Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre 

otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones 
y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra 

los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, 

docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; 
algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología 

de la información, etc.105 

 

 É possível relacionar essa característica com o princípio estabelecido no inciso I do art. 

206 do Texto Constitucional, que trata da igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola, ou seja, a educação gratuita deve estar à disposição da população. Em relação à 

educação infantil já existem decisões do STF106, que garantem o exercício deste direito por 

crianças entre 0 (zero) e 4 (quatro) anos, embora vários municípios não garantam a toda a 

população o acesso à educação pública infantil. Sabemos que a educação, nos termos do art. 

206, III também está aberta à atuação da iniciativa privada, cabe ao Estado responder pela 

realização deste direito como principal prestador, cabendo à iniciativa privada uma atuação 

subsidiária.  

A segunda, a acessibilidade, diz respeito ao acesso indiscriminado da população à 

educação. Esta situação divide-se em três dimensões: a não discriminação, aqui já referida, a 

acessibilidade material, que significa o acesso de todos, preferencialmente aos vulneráveis tanto 

                                                             
104 Observación General 13 – El derecho a la educación (articulo 13). Disponível em: 

≤http://www.escr-net.org/es/docs/i/428712≥ 
105 Tradução livre: As condições para que funcionem dependem de inúmeros fatores, entre outros, o contexto de 

desenvolvimento em que atuam; por exemplo, instituições e programas provavelmente necessitam de edifícios ou 

outra proteção contra os elementos, instalações sanitárias para ambos os sexos, água potável, professores 

qualificados salários competitivos, materiais de ensino etc.; alguns também exigem bibliotecas, serviços de 

informática, tecnologia da informação etc. 
106 Ver: HC 100333, Informativo STF 632 e AI 677274, Informativo STF 520.  
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sob o aspecto social quanto o jurídico e a acessibilidade econômica, que se realiza pela 

universalização do acesso.  

A aceitabilidade, terceiro aspecto desse direito, trata dos aspectos materiais e formais da 

educação, uma vez que, conforme o documento107,  

 

[...] La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de 
estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, 

pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes 

y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la 
educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas 

que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del 

artículo 13).108 

 

A adaptabilidade significa que a educação deve ser flexível de forma a se adaptar às 

necessidades da sociedade e comunidade em transformação, e responder a esta demanda, além 

de integrar alunos de contextos sociais, culturais e econômicos diversos109.  

Para Marcos Augusto Maliska110, educação e ensino são palavras utilizadas como 

sinônimas, embora possuam significados distintos. Ensino é “o conjunto de tarefas planejadas 

e realizadas para promover a aprendizagem, exercida sobre o aluno, com o intuito de transmitir 

conhecimentos”. De acordo com Nina Ranieri111, embora os conceitos relacionados indiquem 

realidades diferentes, ainda que semelhantes, deve o intérprete verificar seu sentido em face do 

contexto em que se coloca. Esclarece a autora que: 

 

Educação [...] constitui o ato ou efeito de educar-se; o processo de 
desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano, 

visando a sua melhor integração individual e social. Significa também os 

                                                             
107 Observación General 13 – El derecho a la educación (articulo 13). Disponível em: 

≤http://www.escr-net.org/es/docs/i/428712≥ 
108 Tradução livre: A forma e o conteúdo da educação, incluindo os currículos e métodos de ensino, devem ser 

aceitáveis (por exemplo, relevantes, culturalmente adequados e de boa qualidade) para estudantes e, se for o caso, 

seus pais; isso é assunto para os objectivos da educação que se refere o parágrafo 1 do artigo 13 e os padrões 

mínimos aprovados pelo Estado na educação (ver parágrafos 3 e 4 do artigo 13). 
109 Observación General 13 – El derecho a la educación (articulo 13). Disponível em: 

≤http://www.escr-net.org/es/docs/i/428712≥ 
110 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 

2001, p. 491. 
111 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Autonomia Universitária. São Paulo: Edusp, 2000, p. 168.  
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conhecimentos ou as aptidões resultantes de tal processo, ou o cabedal 

científico e os métodos empregados na obtenção de tais resultados [...] Ensino, 

por sua vez, designa a transmissão de conhecimentos, informações ou 
esclarecimentos úteis ou indispensáveis à educação; os métodos empregados 

para se ministrar o ensino, o esforço orientado para a formação ou modificação 

da conduta humana [...] 
 

Conforme Marcos Augusto Maliska 112, para que se interprete corretamente o conteúdo 

constitucional do direito à educação, é necessário analisar “(i) a educação como direito de todos; 

(ii) o dever do Estado e da família e a colaboração da sociedade; (iii) o pleno desenvolvimento 

da pessoa; (iv) o preparo para o exercício da cidadania; (v) a qualificação para o trabalho”. 

Sendo a educação um direito de todos, seus destinatários são todas as pessoas, crianças, 

jovens, adultos, sem distinção de idade. Cumpre ressaltar que a educação objeto da tutela 

constitucional, é a educação formal e sua realização deverá ocorrer nos moldes dos princípios 

indicados no art. 206, e aqui já referidos.      

Quanto ao papel atribuído ao Estado e à família no que se refere à educação, devem ser 

observados vários aspectos para sua definição. Em relação ao Estado, cabe analisar o 

oferecimento de ensino gratuito pelas pessoas políticas em seus respectivos níveis de 

competência e a possibilidade de participação da iniciativa privada participar desse processo.  

De acordo com o autor113, no que diz respeito à família, “(...) pode ser compreendido 

como o direito prioritário dos pais de escolher o gênero de educação a dar a seus filhos e como 

o dever, propriamente, de assegurar a educação a eles [...] assim como um dever jurídico que 

se fundamenta na exigência que a Constituição faz aos pais de educar seus filhos.” O terceiro 

aspecto a ser observado é o pleno desenvolvimento da pessoa que, segundo Piaget114, 

 

[...] está subordinado a dois grupos de fatores: os fatores de hereditariedade e 

adaptação biológicas, dos quais depende a evolução do sistema nervoso e dos 

mecanismos psíquicos elementares, e os fatores de transmissão ou de 
interação sociais, que intervêm desde o berço e desempenham um papel de 

progressiva importância, durante todo o crescimento, na constituição dos 

comportamentos e da vida mental.  

                                                             
112 MALISKA, Marcos Augusto, O direito à educação e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 

2001, p. 156.  
113 Ibid., p. 158/159. 
114 PIAGET, Jean. Para onde vai a Educação? Rio de Janeiro: José Olympio, 2000, p. 29.  
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A educação pode ser relacionada ao segundo grupo de fatores, ou seja, os mecanismos 

psíquicos e os fatores de transmissão ou de interação sociais. Ainda com relação a este ponto, 

é necessário distinguir entre indivíduo e personalidade. Segundo o mesmo autor115, o direito ao 

pleno desenvolvimento da personalidade humana consiste na formação de indivíduos capazes 

de autonomia intelectual e moral e que respeitem essa autonomia nas outras pessoas, em 

decorrência da regra de reciprocidade que a torna legítima para eles mesmos. 

O exercício da cidadania, objeto deste estudo em sua relação com o direito à educação 

e o Estado Democrático de Direito, é o quarto aspecto da educação, que se explica pelo fato de 

o exercício dos direitos relativos à cidadania estarem intimamente ligados à utilização de 

instrumentos que permitam ao indivíduo a efetiva participação social. Para Carmen Lúcia 

Antunes Rocha116 a cidadania, questão que será objeto de capítulo próprio, é:  

 

[...] a liberdade expressa na vida política, na participação política: liberdade 

de escolher as formas de convivência política afinadas com objetivos que se 
elegem pelo grupo social; liberdade de participar dos governos e de 

manifestar-se sobre o desempenho dos governantes; liberdade de participar da 

escolha dos meios de condução dos negócios da cidade; liberdade de 

determinar-se segundo os seus interesses e aspirações, em benefício de sua 
própria realização e do benefício de todos e de, assim participando, decidir o 

seu presente e o seu futuro.  

 

O último aspecto a ser examinado é a qualificação para o trabalho. O preparo 

profissional dos indivíduos está intimamente ligado à educação, elemento indispensável até 

mesmo na realização de tarefas consideradas em princípio, como trabalho não intelectual. Além 

disso, esta qualificação hoje pode ser entendida também nas situações de aperfeiçoamento e 

atualização profissionais, bastante comuns para as tarefas técnicas, principalmente aquelas 

vinculadas à tecnologia.       

A equidade é um princípio da política educacional que se efetiva mediante a justa 

distribuição dos serviços educacionais entre os diferentes grupos sociais. Tenha-se que o Brasil 

enfrenta, além do problema com a qualidade da educação, o da equidade, pois não é difícil saber 

                                                             
115 PIAGET, Jean. Para onde vai a Educação? Rio de Janeiro: José Olympio, 2000, p. 29.  
116 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. República e Federação no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 

116/117.  
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que há grande diferença entre o nível socioeconômico e cultural dos alunos e as condições 

escolares relativas à eficácia escolar. A respeito da questão, para Valter Lemos117, 

 

Sabe-se hoje que a educação tem um papel determinante no nível das 
remunerações e nas oportunidades de emprego das pessoas (Woessmann, 

2006), sendo os níveis educativos fundamentais para a explicação da 

distribuição dos rendimentos e da pobreza (Psacharopoulos, 2007). A 
equidade em educação é, portanto um instrumento fundamental da equidade 

social e a desigualdade de resultados escolares tem custos sociais e 

económicos. O insucesso escolar e o abandono aumentam os riscos de 

desemprego, de delinquência juvenil e de criminalidade, com os impactos 
correspondentes para a sociedade (The Prince´s Trust, 2007).  

 

As características dos sistemas escolares que se relacionam com a equidade são várias. 

De acordo com o autor118, estas podem ser sistematizadas em três áreas de organização: as 

condições de acesso e participação em cada nível educativo e em cada via ou percurso escolar; 

a atribuição e alocação de recursos, como a distribuição de professores, do tempo de ensino ou 

do material pedagógico; as condições de aprendizagem e o processo de ensino, incluindo os 

níveis de segregação ou inclusão na organização do acesso a cada escola e na constituição das 

turmas, o currículo e as práticas pedagógicas. A análise delas, 

 

[...] obriga necessariamente à consideração de indicadores relativos aos 

resultados obtidos, que podemos categorizar em dois grupos: resultados 

internos do sistema escolar, que se reportam ao percurso dos alunos (níveis de 
frequência, abandono, transição, retenção, diplomação, bem como 

competências adquiridas); resultados externos, que se reportam aos efeitos 

sociais e económicos da educação, como o rendimento privado e público, o 
emprego, os níveis salariais, mas também a participação social e a 

criminalidade, entre outros fenómenos.119 

                                                             
117 LEMOS, Valter. Políticas Públicas de educação – equidade e sucesso escolar, p. 152. Disponível em: 

≤file:///C:/Users/Cristina/Downloads/spp-1383-73-politicas-publicas-de-educacao-equidade-e-sucesso-

escolar.pdf≥ 
118 Ibid., p. 154 
119 Ibid. 
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O parâmetro estabelecido para sua identificação é o cumprimento das diretrizes do PNE. 

Este Plano estabeleceu, como meta de sua elaboração e cumprimento, a aplicação de recursos 

proporcionais ao Produto Interno Bruto (PIB) em educação (CF, art. 214, inciso VI)120.   

Sem dúvida, há muito que se realizar em relação à educação e ao ensino para dar 

efetividade às normas constitucionais. Apenas a realização da educação conforme estabelecida 

na Constituição poderá colaborar com a formação de um Estado que realize os objetivos 

fundamentais preconizados em seu Texto121.  

  

1.4 O DIREITO À EDUCAÇÃO NA ORDEM INTERNACIONAL 

 

 A educação, direito fundamental protegido pela Constituição e a legislação brasileira é, 

também, diante de sua importância para a realização da dignidade da pessoa, reconhecida como 

direito humano em diversos tratados e convenções internacionais. Neste trabalho vamos nos 

ater à disciplina deste direito em três documentos desta natureza: a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e na Convenção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência. 

                                                             
120 O Plano Nacional de Educação, lei 13005/2014, estabeleceu este percentual em 10% do PIB.  
121  Recentemente foi editada Medida Provisória, sob o número 746/2016, atualmente em processo de votação no 

Senado Federal para a reestruturação do ensino médio. Em síntese, propõe a criação da política de fomento à 

implementação de escolas de ensino médio em tempo integral; amplia a carga horária mínima anual do 

ensino médio, progressivamente, para 1.400 horas; determina que o ensino de língua portuguesa e 

matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio; restringe a obrigatoriedade do ensino da arte e 

da educação física à educação infantil e ao ensino fundamental, tornando as facultativas no ensino médio; 

torna obrigatório o ensino da língua inglesa a partir do sexto ano do ensino fundamental e nos currículos do 

ensino médio, facultando neste, o oferecimento de outros idiomas, preferencialmente o espanhol; permite 
que conteúdos cursados no ensino médio sejam aproveitados no ensino superior ; o currículo do ensino médio 

será composto pela base nacional comum curricular (BNCC) e por itinerários formativos específicos 

definidos em cada sistema de ensino e com ênfase nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, 

ciências humanas e formação técnica e profissional; dá autonomia aos sistemas de ensino para definir a 

organização das áreas de conhecimento, as competências,  habilidades e expectativas de aprendizagem 

definidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). É preciso, sem dúvida, melhorar a qualidade do ensino 

em todos os níveis. Entretanto, é equivocada a forma de realizar a modificação em comento. Adequado seria 

realizar uma discussão ampla, com toda a sociedade, especialmente aqueles diretamente afetados por tal medida, 

alunos, professores e pais.   
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Para identificar referidos direitos em nível internacional será utilizada a classificação 

proposta por Valério de Oliveira Mazzuoli, para a compreensão do significado das expressões 

direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Para o autor122,   

 

Direitos do homem – É a expressão de cunho mais naturalista (rectius: 

jusnaturalista) do que jurídico-positivo. Conota a série de direitos naturais (ou, 
ainda não positivados) aptos à proteção global do homem e válidos em todos 

os tempos. São direitos que, em tese a, ainda não se encontram nos textos 

constitucionais ou nos tratados internacionais de proteção dos direitos 

humanos. Contudo, nos dias atuais, é muito difícil (ou quase impossível) 
existir direito conhecível que ainda não conste de algum documento escrito, 

seja interno ou de índole internacional. De qualquer forma, a expressão direita 

do homem é ainda reservada àqueles direitos que se sabe ter, mas não por que 
se tem, cuja existência se justifica apenas no plano jusnaturalista [...] 
Direitos fundamentais – é expressão mais afeta à proteção constitucional dos 

direitos dos cidadãos. Liga-se, assim, aos aspectos ou matizes constitucionais 
(internos) de proteção, no sentido de já se encontrarem positivados nas 

Constituições contemporâneas. São direitos garantidos e limitados no tempo 

e no espaço, objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. Tais 

direitos devem constar de todos os textos constitucionais, sob tema de o 
instrumento chamado Constituição perder todo o sentido de sua existência, tal 

como já asseverava o conhecido art. 16 da Declaração (francesa) dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789: “A sociedade em que não esteja assegurada 
a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem 

Constituição” [...] 

Direito Humanos – são, por sua vez, direitos inscritos (positivados) em 
tratados ou costumes internacionais. Ou seja, são aqueles direitos que já 

ascenderam ao patamar do Direito Internacional Público. Dizer que os 

“direitos fundamentais” são mais facilmente visualizáveis que os “direitos 

humanos”, pelo fato de estarem positivados no ordenamento jurídico interno 
(Constituição) de determinado Estado é afirmação falsa. Basta compulsar os 

tratados internacionais de proteção dos direitos humanos (tanto no sistema 

global, como dos sistemas regionais) para se poder visualizar nitidamente 
quantos e quais são os direitos protegidos [...] 

  

Diante dos conceitos aqui referidos, podemos concluir que todos os direitos 

fundamentais do homem, quando estiverem previstos em documentos internacionais, serão 

direitos humanos, uma vez positivados em documentos universais. 

                                                             
122  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 

p. 852. 
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 Segundo Fábio Konder Comparato123 coube à Comissão de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (ONU) a realização de um trabalho que deveria ser 

desenvolvido em três etapas: “elaborar uma declaração de direitos de acordo com o disposto no 

art. 55 da Carta das Nações Unidas, concluída com a aprovação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, criar um tratado ou convenção internacional a respeito destes direitos que 

teria, pela sua natureza, caráter vinculante maior do que a Declaração, o que se concluiu com a 

aprovação dos Pactos sobre direitos civis e políticos e sobre direitos econômicos e sociais, em 

1966, que serão vistos no próximo item e, a elaboração de instrumentos e mecanismos que 

fossem eficazes na garantia destes direitos e na apuração em situações de desrespeito e violação. 

 Ainda de acordo com o autor124, a primeira parte desta atividade foi cumprida com a 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em que pese o entendimento de que 

o documento não tem força vinculante porque se trata de uma declaração, é preciso reconhecer 

que, atualmente que a vigência dos direitos humanos “independe de sua declaração em 

constituições, leis e tratados internacionais, exatamente porque está diante das exigências de 

respeito à dignidade da pessoa humana, exercida contra os poderes estabelecidos, oficiais ou 

não. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco na história da previsão e 

preservação destes direitos. Foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, 

em 10 de dezembro de 1948, como norma a ser respeitada por todas as nações. Estabeleceu, 

pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos e tem inspirado as constituições de 

muitos Estados. O preâmbulo da Declaração estabelece a educação como elemento fundamental 

para a promoção e o respeito aos direitos humanos, nos seguintes termos:  

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a presente "Declaração 

Universal dos Direitos do Homem" como o ideal comum a ser atingido por 

todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada 
órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforcem, 

através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 

liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 

internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 

                                                             
123 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 

225/226.  
124 Ibid., p. 227. 
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universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados Membros, 

quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição125. 

 

Para Valério de Oliveria Mazzuoli126, esta Declaração tem como objetivo principal a 

positivação em nível internacional de um conjunto mínimo de direitos de titularidade de todas 

as pessoas humanas, “em complemento aos propósitos das Nações unidas de proteção dos 

direitos e liberdades fundamentais de todos, sem distinção de sexo, raça, língua ou religião.  O 

autor destaca como característica importante deste Documento sua “lógica distinta do Direito 

Internacional clássico (westfaliano), que não atribuía voz aos povos ou indivíduos, mas somente 

aos Estados partícipes da sociedade internacional”.   

 Os direitos sociais, econômicos e culturais foram objeto dos arts. 22 a 28 da Declaração 

tendo sido o direito à educação objeto do art. 26. Conforme Richard Pierre Claude127, a 

Declaração indica que seus idealizadores compreendem que a educação não é neutra em relação 

a valores e, por isso, incorporou, em seu artigo 26128, os objetivos específicos que devem ser 

realizados por meio da instrução, quais sejam, a gratuidade nos graus elementares e 

fundamentais, o desenvolvimento integral da personalidade humana, o fortalecimento do 

respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, a promoção da compreensão, 

tolerância e amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos. Esses objetivos se 

relacionam com aqueles preconizados no art. 205 da Constituição de 1988.  

 Em 1966 foram adotados pela Assembleia das Nações Unidas dois pactos relacionados 

aos direitos humanos: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos 

Direitos Sociais Econômicos e Culturais, tendo sido este último foi promulgado pelo decreto 

591/92129. Referido documento trata da educação nos arts. 13 (estabelece a universalidade do 

                                                             
125 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: <http://www.dudh.org.br/wp-

content/uploads/2014/12/dudh.pdf> 
126 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 

p. 903.  
127 CLAUDE, Richard Pierre. Direito à educação e educação para os direitos humanos. Disponível em: 

≤http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-64452005000100003&script=sci_arttext≥  
128 Artigo 26 - I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível 

a todos, bem como a instrução superior, está baseada no mérito. II) A instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas 

liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e amizade entre todas as nações e 

grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. III) Os 

pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos.  
129 A respeito do cumprimento das disposições do Pacto, v. Relatório da Sociedade Civil sobre o Cumprimento, 

pelo Brasil, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Disponível em:  
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direito à educação) e 14 (relativo à educação primária). Sobre o Pacto, as Observaciones 

Generales 13130, da ONU, estabelecem: 

 

La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de 
realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía 

de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y 

menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar 

plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo 
en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la 

explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción 

de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y 
el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de 

que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados 

pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues dispone de 

una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de 
pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana.131 

 

 De acordo com Valério de Oliveira Mazzuoli132, esse Documento tinha como principal 

objetivo dar juridicidade às disposições da Declaração Universal de Direitos Humanos e contém 

“normas de caráter programático, por meio das quais os Estados se comprometem a adotar 

medidas destinadas a proteger os direitos econômicos, sociais e culturais mencionados no 

tratado”. Em sentido diverso, entende Fábio Konder Comparato133 que, 

 

[...] a outra grande dificuldade para a efetivação dos direitos econômicos, 
sociais e culturais, dificuldade essa que leva muitos, ainda hoje, a sustentar 

que o Pacto contém meras exortações aos Estados signatários, ou seja, 

programas não vinculantes da ação estatal. Esta posição, denegatória da 

                                                             
≤http://www.camara.gov.br/Internet/comissao/index/perm/cdh/Pidesc%20-

%20Relat%C3%B3rio%20Final.html≥  
130 Observaciones Generales 13. Disponível em: ≤http://www.escr-net.org/es/docs/i/428712≥ 
131 Tradução livre: A educação é um direito humano e um meio indispensável para a realização de outros direitos 

humanos. Como o direito em relação à autonomia do indivíduo, a educação é o principal veículo pelo qual adultos 

e crianças económica e socialmente marginalizados podem sair da pobreza e participar plenamente de suas 

comunidades. A educação desempenha um papel decisivo na emancipação das mulheres, na proteção das crianças 
contra a exploração do trabalho, do trabalho perigoso e exploração sexual, a promoção dos direitos humanos e da 

democracia , proteção do meio ambiente e controle do crescimento demográfico. A idéia de que a educação é um 

dos melhores investimentos financeiros que os Estados podem fazer é cada vez mais aceita, mas, sua importância 

não é apenas prática: uma mente bem-educada, esclarecida e ativa, livre e com amplitude de pensamento, é um 

dos prazeres e recompensa da existência humana.  
132 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 

p. 920.   
133 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 

340. 
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juridicidade das declarações contidas no Pacto é, porém, insustentável. O 

núcleo essencial dos direitos subjetivos não está na garantia de sua realização 

forçada com o concurso dos órgãos do Estado – Judiciário, a Força Pública-, 
mas sim na devida atribuição a cada qual dos bens da vida que lhe pertencem 

[...] Ora, todos os seres humanos sem exceção, independentemente de 

quaisquer diferenças de natureza biológica, étnica ou cultural devem ser 

atribuídas condições sociais de uma vida digna. As garantias de realização 
coativa dessa atribuição de bens constituem um acessório, importantíssimo 

sem dúvida, mas não indispensável ao reconhecimento da existência de 

direitos subjetivos. 

 

No que diz respeito ao direito à educação, em síntese, o documento assegura aos pais a 

participação na educação dos filhos; a difusão de princípios de educação nutricional; a 

universalização deste direito134; a indicação como seus objetivos o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e do sentido de sua dignidade, o  fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos e liberdades fundamentais e a capacitação de todas as pessoas a participar 

efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades 

das  Nações Unidas em prol da manutenção da paz.  

É preciso reconhecer aqui a importância da família enquanto agente educacional, 

considerando-se que é onde a criança estabelece as primeiras relações afetivas e sociais que vão 

nortear sua vida. Consoante Carolina Alves de Souza Lima135, 

 

A educação, como direito humano e na vertente da educação escolar tem como 

primeiro papel proporcionar ao estudante sua formação como indivíduo, 

dotado de personalidade e consequentemente de uma singularidade. A sua 
formação como pessoa humana dá-se em todo o processo educacional e na 

vida em si, uma vez que o ser humano é, na sua essência, um ser inacabado, 

porquanto um ser em transcendência. O segundo papel da educação é preparar 
o indivíduo para o exercício da cidadania. Referido papel, da vertente da 

educação escolar, consiste em proporcionar ao estudante o ambiente para 

torná-lo cidadão. Cidadão é o indivíduo que, inserido no contexto social, tem 

compromisso ético consigo e com o coletivo. No contexto da 
contemporaneidade, a educação escolar deve ser voltada para a construção da 

                                                             
134 A respeito da universalização, o art. 14 indica esta situação para a educação primária. Em relação à secundária 

e profissionalizante indica sua generalização e, quanto à superior, o acesso a todos e sua progressiva gratuidade. 
135 LIMA, Carolina Alves de Souza. O direito à educação e suas dimensões, p. 228/238, in, BALERA, Wagner; 

SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. Comentários ao Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e 

Culturais. Curitiba: Clássica, 2013.  
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cidadania e o respeito aos direitos humanos. Trata-se de educação para a 

cidadania, assim como de cidadania na educação. 

 

O direito à educação conforme estabelecido no Pacto deve ser universalizado, 

possibilitar o desenvolvimento da pessoa, preparando-a para o convívio social, a participação 

no mercado do trabalho e o exercício da cidadania. A partir do exposto podemos identificar a 

influência do Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais na elaboração 

da Constituição de 1988. 

Feitas as considerações necessárias em relação ao direito à educação, enquanto direito 

fundamental social, a indicação de suas características, desenvolvimento histórico e posição 

nos Tratados e Convenções dos quais o Brasil é signatário passaremos, no próximo capítulo à 

análise da cidadania. 
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2 CIDADANIA, ELEMENTO ESSENCIAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

  

 

 O termo cidadania, conforme Anthony Giddens e Philip W. Sutton, pode ser definido 

como o “status conferido aos indivíduos de uma comunidade nacional ou política específica 

que carrega consigo determinados direitos e responsabilidades. Para Jorge Miranda, para tratar 

da cidadania é preciso estabelecer o conceito de povo que, para o autor136,   

 

[...] abrange os destinatários permanentes da ordem jurídica estatal. Em face 
desta, os homens dividem-se em duas categorias: aqueles cuja vida social está 

toda submetida à sua regulamentação, e aqueles que não estão em contacto 

com ela ou só em contacto acidental ou transitório.  
 

 

A respeito da cidadania e sua relação com a participação em um Estado democrático, 

destaca o autor137: 

 

Ao conceito de povo reposta-se o de cidadania. Cidadãos são os membros do 

Estado, da Civitas, os destinatários da ordem jurídica estatal, os sujeitos e os 
subsúditos do poder. [...] Cidadania é qualidade de cidadão. E, por este 

motivo, a palavra “nacionalidade” – embora mais corrente e não sem conexão 

com o fundo do Estado nacional – deve ser afastada, porquanto menos precisa. 
“Nacionalidade” liga-se a nação, revela a pertença a uma nação e não a um 

Estado. Ou se se atender a outras utilizações consagradas, trata-se de termo 

com extensão maior do que cidadania: nacionalidade têm as pessoas coletivas 

e nacionalidade pode ser atribuída a coisas (navios, aeronaves), mas cidadania 
só possuem pessoas singulares. Cidadania, significa, ainda, mais 

vincadamente, a participação em Estado democrático. Foi nesta perspectiva 

que o conceito foi elaborado e se difundiu com a Revolução Americana e a 

Revolução Francesa. [...] (grifo nosso)  

 

 Quanto à relação entre a cidadania e o exercício de outros direitos fundamentais, 

entende138:  

                                                             
136 MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 101.    
137 Ibid., p. 102/103.  
138 Ibid., p. 104. 
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A cidadania apresenta-se como status e apresenta-se, simultaneamente, como 
um objeto de um direito fundamental das pessoas.  Num mundo em que 

dominam os Estados os Estados, participar na vida jurídica e política que ele 
propicia e beneficiar da defesa e da promoção de direitos que ele concede, 

tanto na ordem interna como nas relações com outros Estados.  

 

A análise desse tema, essencial ao desenvolvimento desta pesquisa, será realizada a 

partir dos aspectos históricos da cidadania, de sua previsão nas Constituições Brasileiras e da 

educação como, elemento essencial para seu exercício. 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA CIDADANIA 

 

A cidadania é um fenômeno histórico, político e jurídico que tem se desenvolvido no 

decorrer da História. Assim, é importante verificar, ainda que de forma breve, como se realizou 

na Antiguidade Clássica, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea para, depois, 

identificarmos seu processo de evolução em nosso País. 

Para Norberto Luiz Guarinello139 a identificação e análise da cidadania exercida na 

Grécia deve considerar as diferenças entre aquele período histórico e o atual, especialmente no 

que diz respeito à conformação geográfica e territorial das cidades-Estado gregas e dos Estados 

nacionais formados a partir da Idade Moderna. 

De acordo com o autor140 são características dessas cidades o fato de serem unidades 

territoriais pequenas ou médias, seu número de habitantes oscilar entre cinco e vinte mil 

pessoas, a diversidade cultural, o fato de terem se desenvolvido nas proximidades do Mar 

Mediterrâneo e vedado seus territórios num processo de exclusão dos estrangeiros e defesa de 

seus bens e propriedades.  

                                                             
139 GUARINELLO, Norberto Luiz. Cidades-Estado na Antiguidade Clássica, in PINSKY, Jaime (Org.); PINSKY, 

Carla Bassanezi (Org.). História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2015, p. 29. 
140 Ibid., p. 30/31. 
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 O espaço público, em seu entendimento,141 materializava-se como núcleo urbano das 

cidades-Estado e desempenhava diversos papéis, desde aqueles relacionados a questões de 

natureza jurídica, como os “conselhos de anciãos e cidadãos quanto as “assembleias com 

atribuições e amplitudes variadas, magistraturas e, posteriormente, os tribunais”142, o que 

possibilitou o surgimento de uma lei comum que, posteriormente, tornou-se escrita, e sua 

relação com o Estado, bem como os relacionados ao culto religioso e às atividades comerciais.  

 A construção dessas comunidades originou o caráter específico da cidadania exercida 

que, de forma ideal, transmitia-se pelos vínculos de sangue, mas que se modificava de uma 

cidade para outra. O que se observa, de modo geral, conforme Norberto Luiz Guarinello143 é 

que, 

 

Entre os séculos VIII a V a.C. muitas comunidades permaneceram permeáveis 

à incorporação de estrangeiros. Cidades da Grécia continental fundaram 
colônias que se espalham pelo Mediterrâneo ocidental e oriental, alcançando, 

até mesmo o Mar Negro. Os que migravam perdiam sua cidadania original. 

As cidades que fundavam e que difundiam pelo Mediterrâneo eram muitas 

vezes de composição mista, com colonos provenientes de cidades-Estado. No 
norte da África, na Sicília, nas costas da Itália, surgiram cidades cujos 

habitantes provinham de origens diversas, fundindo-se em comunidades sem 

unidade étnica. Mesmo na Grécia continental clássica há casos de integração 
de comunidades inteiras ao ‘corpo originário” de cidadãos. Em todas as 

épocas, a cidadania podia ser conferida individualmente, como homenagem a 

um personagem importante ou retribuição a um favor prestado à coletividade. 

 

 Ainda, no que diz respeito à cidadania na Grécia é necessário destacar o entendimento 

de Aristóteles, segundo o qual cidadão “É aquele que pode ser juiz ou magistrado144. Entende 

que também é necessário conceituar o cidadão em relação à forma do regime político145 

(realeza, aristocracia, república, tirania, oligarquia e democracia). Para Fustel de Coulanges146:  

 

                                                             
141 GUARINELLO, Norberto Luiz. Cidades-Estado na Antiguidade Clássica, in PINSKY, Jaime (Org.); PINSKY, 

Carla Bassanezi (Org.). História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2015, p. 34. 
142 Ibid., p. 34.  
143 Ibid., p. 34/35. 
144 ARISTÓTELES. A Política, Livro III. São Paulo: Edipro, 2009, p. 80.     
145 Ibid, p.  92/94.  
146 COULANGES, Fustel. A Cidade Antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 210/211.  
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Reconhecia-se como cidadão todo homem que tomava parte no culto da 

cidade, e desta participação lhe derivavam todos os seus direitos civis e 

políticos” [...] Se quisermos definir o cidadão dos tempos antigos pelo seu 
atributo mais essencial, devemos dizer ser cidadão todo homem que segue a 

religião da cidade, que honra os mesmos deuses da cidade, aquele para quem 

o arconte ou o prítane oferece, em cada dia de sacrifício, o que tem o direito 

de aproximar-se dos altares e, podendo penetrar no recinto sagrado, onde se 
realizam as assembleias, assiste às festas, segue as procissões e participa nos 

panegíricos, participa nas refeições sagradas e recebe sua parte das vítimas. 

Também este homem, no dia em que se inscreveu no registro dos cidadãos, 
jurou praticar o culto dos deuses da cidade e por eles combater, Examinem-se 

as expressões da linguagem: ser admitido no número de cidadãos [...] significa 

entrar na partilha das coisas sagradas.   

 

Assim, podemos dizer que os cidadãos caracterizam-se por meio da prática comum de 

atividades de natureza religiosa, cultural e econômica, bem como os laços que se formam com 

o desenvolvimento das cidades-Estado.  

A respeito do conceito de cidadania nesse período, entende Norberto Luiz Guarinello147 

que “implica sentimento comunitário, processos de inclusão de uma população, um conjunto 

de direitos civis, políticos e econômicos e significa também, inevitavelmente, a exclusão do 

outro.148   

A existência de escravos nas cidades-Estado desempenha papel importante em relação 

à possibilidade de os cidadãos se dedicarem aos negócios da cidade. Para Perry Anderson149, 

 

Por volta do século V, o apogeu da pólis clássica, Atenas, Corinto, Egina e, 

provavelmente todas as outras cidades importantes continham uma volumosa 

população escrava, cujo número frequentemente excedia o de cidadãos livres. 
Foi o estabelecimento desta economia escravagista nas minas, na agricultura 

e nos ofícios que permitiu o súbito florescimento da civilização urbana grega. 

[...] A escravatura não foi evidentemente uma necessidade apenas econômica, 
foi vital para toda a vida social e política dos cidadãos. A pólis clássica 

baseava-se na nova descoberta conceptual da liberdade, acarretada pela 

instituição sistemática da escravatura: o cidadão livre destacava-se agora com 

grande relevo num panorama de trabalhadores escravos. 

                                                             
147 GUARINELLO, Norberto Luiz. Cidades-Estado na Antiguidade Clássica, in PINSKY, Jaime (Org.); PINSKY, 

Carla Bassanezi (Org.). História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2015, p. 46. 
148 Nas cidades-Estados gregas estavam excluídos do exercício da cidadania os estrangeiros, mulheres e escravos. 
149 ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Porto: Afrontamento, 1982, p. 38/39. 
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Auguste Jardé150 divide a vida pública na Grécia entre as cidades-Estado de Esparta e 

Atenas, na primeira a população era composta por espartanos, periecos e hilotas. Podiam 

exercer a cidadania e participar do governo os espartanos, descendentes dos conquistadores, 

que deviam preparar-se para a guerra e ocupar-se dos negócios públicos.   

Quanto a Atenas, o autor151 classifica a população em três segmentos: cidadãos, 

estrangeiros domiciliados ou metecos e escravos.  Aos primeiros cabia o “exercício dos direitos 

civis e políticos. Era cidadão todo filho nascido de pai ou mãe ateniense [...] Os atenienses 

concediam o direito de cidadania muito raramente: só em casos excepcionais [...]. Ainda 

informa152 que houve várias revisões gerais da lista de cidadãos para eliminar os indevidamente 

inscritos. 

No que diz respeito à cidadania em Roma, Pedro Paulo Funari153 entende que 

“cidadania, cidade e Estado constituem um único conceito – e só pode haver esse coletivo se 

houver, antes, cidadãos. De acordo com o autor154, incialmente, possuíam direitos de cidadania 

apenas os proprietários rurais, os patrícios. É a partir da República que a plebe urbana passa a 

acumular bens e preocupar-se com a aquisição de direitos políticos e sociais, o que se realiza 

em um processo que perdura durante toda a existência do Império Romano.  

É a partir dos conflitos entre patrícios e plebe que foi constituído o Tribuno da Plebe155, 

a divisão de todos os romanos em tribos geográficas e a Lei das XII Tábuas156. Em 367 a.C. 

                                                             
150 JARDÉ, Auguste. Grécia Antiga e a vida grega. São Paulo: EPU, 1977, p. 161/162.   
151 Ibid., p. 169.  
152 Ibid., p. 170. 
153 FUNARI, Pedro Paulo. A cidadania entre os romanos. In: PINSKY, Jaime (Org.); PINSKY, Carla Bassanezi 

(Org.).  História da Cidadania, 6. ed. São Paulo: Contexto, 2015, p. 49. 
154 Ibid., p. 50/52. 
155 Para CRETELLA JÚNIOR, José, os Tribunos da Plebe, criados em 494, eram magistrados plebeus, invioláveis, 

sagrados, in Curso de Direito Romano, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 31.  
156 A Lei das Doze Tábuas (Lex Duodecim Tabularum ou simplesmente Duodecim Tabulae, em latim) constituía 

uma antiga legislação que está na origem do direito romano. Formava o cerne da constituição da República 
Romana e do mos maiorum (antigas leis não escritas e regras de conduta). Conquanto seus originais tenham se 

perdido, os historiadores reconstituíram parte do conteúdo nelas existentes, por meio de citações em autores dos 

mais diversos. Com base nestes estudos, um esboço do conteúdo das tábuas pôde ser feito. Temas: Tábuas I e II - 

Organização e procedimento judicial; Tábua III - Normas contra os inadimplentes; Tábua IV - Pátrio poder; Tábua 

V - Sucessões e tutela; Tábua VI - Propriedade; Tábua VII - Servidões; Tábua VIII - Dos delitos; Tábua IX - 

Direito público; Tábua X - Direito sagrado; Tábuas XI e XII -Complementares. Fonte: Supremo Tribunal Federal: 

Disponível em: 

≤http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaSimboloJustica&pa

gina=tabuas≥ 
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foram aprovadas outras leis de interesse da plebe que “asseguravam direitos políticos aos 

plebeus e criavam alguns benefícios sociais para as camadas mais pobres”.157  

Para o autor158 destacam-se, ainda, em Roma como conquistas dos plebeus, a aprovação 

das seguintes leis: Lei Hortência (287 a.C.), que deu caráter obrigatório aos plebiscitos, Lei 

Semprônia, que limitou o uso ilegal de terras públicas pelos grandes proprietários, Lei Lutácia 

e as Leis Júlia, contra a violência pública e privada. É preciso destacar, ainda, a importância 

das eleições, que elegiam os questores, edis, tribunos militares e plebe. O voto secreto e escrito 

foi introduzido no final da República. 

A cidadania romana159, era um elemento importante de mobilidade social, se 

considerados seus aspectos jurídicos e políticos. Uma vez que permitia ao seu portador “o 

direito e a obrigação de seguir práticas legais do direito romano em contratos, testamentos, 

direitos de propriedade, além de se se revelar como elemento essencial do direito à liberdade, 

entendido como “a não submissão ou sujeição a outra pessoa [...]”.  

No que diz respeito à Idade Média, Hannah Arendt160 refere que,  

 

[...] após a queda do Império Romano, foi a Igreja Católica que que ofereceu 
ao homem um substituto para a cidadania antes outorgada pelo governo 

municipal. A tensão medieval entre a treva da vida diária e o grandioso 

esplendor de tudo o que era sagrado, com a concomitante elevação do secular 
para o plano religioso, corresponde, em muitos aspectos, à ascensão do 

privado ao plano público da antiguidade. É claro que a diferença é muito 

marcante; pois, por mais “mundana” que se tornasse a Igreja, o que mantinha 

coesa a comunidade de crentes era essencialmente uma preocupação 
extraterrena. Somente com alguma dificuldade é possível equacionar o 

público com o religioso; mas a esfera secular sob o feudalismo era, de fato, 

em sua inteireza, aquilo que a esfera pública havia sido na antiguidade.  

 

Assim, pode-se dizer que a principal característica desse período foi a absorção de todas 

as atividades para a esfera do lar (onde a importância dessas atividades era apenas privada) e, 

                                                             
157 FUNARI, Pedro Paulo. A cidadania entre os romanos. In: PINSKY, Jaime (Org.); PINSKY, Carla Bassanezi 

(Org.).  História da Cidadania, 6. ed. São Paulo: Contexto, 2015, p. 54. 
158 Ibid., p. 55/62. 
159 Ibid., p. 66.  
160 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 43. 
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consequentemente, a própria existência da esfera pública. A partir da queda do Império Romano 

houve uma perda no significado de cidadania, tal como exercido na Antiguidade.  

Uma nova organização social, baseada em ideais de fidelidade, tornou a participação 

política um assunto secundário. Nesse contexto, é possível identificar essa fase com 

preocupações mais destacadas no aspecto religioso do que no político, ficando o exercício da 

cidadania relacionado apenas à nobreza.  

 Reforça esse entendimento o pensamento de Marc Bloch161, para quem não havia, ao 

contrário da conduta adotada em Roma, interesse na consulta ao povo. Sendo essa sociedade 

estamental, o exercício da cidadania limitava-se aos senhores. De acordo com José Fábio 

Rodrigues Maciel e Renan Aguiar162, 

 

Há, na Idade Média, associação entre direitos reais e políticos. O possuidor do 

poder jurisdicional e fiscal é o senhor de um determinado domínio, 

confundindo-se o direito dominial com o político. Sendo assim, o primeiro 
parte do direito político e o segundo do direito real. Tal separação entre direito 

político e patrimonial não é estabelecida na época medieval, sendo o senhor 

das terras juiz e fiscal, podendo tirar proveito patrimonial tanto do uso de seus 

direitos reais como de seu domínio político. Estas características medievais 
destoam do direito romano, que separava com razoável exatidão o público do 

privado e, consequentemente, as funções de caráter público, exercidas em prol 

da res publica, das de interesse privado, exercidas segundo a vontade do 

indivíduo.   

 

No que diz respeito à Idade Moderna, o século XVIII é aquele no qual aconteceram 

inúmeros processos que tiveram suas origens nos séculos XV e XVI, podendo ser destacados a 

Revolução Francesa (1789), a Independência dos Estados Unidos da América (1776) e a 

Revolução Industrial, que se estende até a atualidade. Para Nilo Odália163, 

 

Compreender-se a Revolução Francesa como fundadora dos direitos civis 

impõe que não nos esqueçamos de que o século XVIII é conhecido como o 

século do Iluminismo e da Ilustração. [...] É ainda no século XVIII que o 

                                                             
161 BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. Lisboa: Edições 70, 2009, p. 450. 
162 MACIEL, José Fábio; AGUIAR, Renan. História do Direito. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 171.   
163 ODÁLIA, Nilo. A liberdade como meta coletiva, in PINSKY, Jaime (Org.); PINSKY, Carla Bassanezi (Org.) 

História da Cidadania, 6. ed. São Paulo: Contexto, 2015, p. 160. 
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homem começa a tomar consciência de sua situação na história. A consciência 

histórica que vai se formando não será exclusiva do intelectual, mas também 

da classe ascendente, a burguesia, que percebe sua importância nas 

transformações sociopolíticas, econômicas e culturais que estão acontecendo. 

 

Os ideais da Revolução Francesa, “liberdade, igualdade e fraternidade” traduzem, 

sintetizam a natureza do cidadão que surge a partir daqui. Conforme o autor164,  

 

Toqueville foi, talvez, o primeiro autor a demonstrar de maneira inequívoca 

que a Revolução não foi simplesmente a obra de alguns homens do século 

XVIII, mas, sim a culminância de um processo histórico cujas origens 

remontam, em suas próprias palavras, a dez gerações anteriores. 

 

Da Revolução Francesa originou-se a Declaração dos Direitos do Homem de 1789, com 

seus dezessete artigos, que tratam basicamente dos direitos de primeira geração ou dimensão, 

elemento fundamental para a transformação do homem comum em cidadão, em razão de seu 

caráter universal.  

Segundo Nilo Odália165, a partir daí o homem passou a ser considerado cidadão e teve 

sua liberdade assegurada nos termos do art. 4º da Declaração, nos seguintes termos: “o direito 

de fazer tudo o que não prejudique os outros”. 

A respeito da Revolução Francesa e da Revolução Inglesa, entende Lea Guimarães 

Souky166: 

 

A cidadania é fundamentalmente um método de inclusão social. 
Historicamente ela representou o surgimento e a celebração do indivíduo 

enquanto unidade política desvinculado das instituições gremiais e 

corporativas, cujo início se deu no contexto das revoluções inglesas do século 
XVII, na Revolução Francesa e no Bill of Rights, alguns anos antes. A 

inspiração comum a todas essas tradições está nos direitos naturais que, 

                                                             
164 ODÁLIA, Nilo. A liberdade como meta coletiva, in PINSKY, Jaime (Org.); PINSKY, Carla Bassanezi (Org.) 

História da Cidadania, 6. ed. São Paulo: Contexto, 2015, p. 163. 
165 Ibid., p. 166.  
166 SOUKY, Lea Guimarães. A atualidade de T. H. Marshall no estudo da cidadania no Brasil, in Civitas, Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, vol. 6, n. 1, jan.-jun. 2006,  
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enquanto naturais, eram anteriores à instituição do poder civil e, por isso, 

deveriam ser reconhecidos e protegidos por este poder. 

 

Feitas essas considerações, importante destacar o conceito de cidadania elaborado por 

T. H. Marshall167, no século XIX, uma vez que entendia ser esse direito a possibilidade do 

exercício concomitante dos direitos civis, sociais e políticos, sendo “um direito concedido 

àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status 

são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status”.  Para o autor168, 

 

Quando se separaram, os três elementos da cidadania romperam, por assim 

dizer, toda relação. Tão completo foi o divórcio que, sem violentar 

demasiadamente a precisão histórica, podemos designar o período formativo 
de cada um a um século distinto - os direitos civis, no século XVIII; os 

políticos, no XIX; e os sociais no século XX. Como é natural, estes períodos 

deverão ser tratados com uma razoável elasticidade, e há certo solapamento 
evidente, sobretudo entre os dois últimos. 

 

 No século XX foram incorporados aos Textos Constitucionais os direitos de segunda e 

terceira geração ou dimensão, o que possibilita fazer a relação entre educação e exercício da 

cidadania de forma expressa. 

 

2.2 A CIDADANIA NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

A consolidação da Independência do País aconteceu em tempo curto e sem grandes 

perturbações, se comparado aos processos de libertação dos demais países da América do Sul. 

Entretanto, conforme analisa Bóris Fausto169, estas situações podem levar à ideia de que não 

existiram problemas que trariam consequências para o futuro do Brasil e o exercício dos direitos 

fundamentais, inclusive os políticos. De acordo com o autor,     

 

                                                             
167 MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro, Zahar, p. 76. 
168 Ibid., p. 65.  
169 FAUSTO, Bóris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2013, p. 126.  
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A afirmativa de que a Independência se realizou em tempo curto e sem 

grandes abalos não nos deve levar a duas conclusões errôneas. Uma consistiria 

em dizer que nada mudara, pois o Brasil passava da dependência inglesa por 
via de Portugal à dependência direta da Inglaterra. A outra seria supor a 

existência de uma elite política homogênea, com base social firme e um 

projeto claro para a nova nação. A primeira conclusão seria equivocada por 

várias razões. A nova relação de dependência, que vinha se afirmando desde 
1808 com a abertura dos portos, representava mais do que uma simples troca 

de nomes, importando em uma mudança da forma como a antiga Colônia se 

inseria no sistema econômico internacional. Além disso, a Independência 
impunha a tarefa de se construir um Estado nacional para organizar o país e 

garantir sua unidade. A segunda conclusão seria igualmente equivocada 

porque, mesmo no interior do núcleo promotor da Independência, com José 

Bonifácio à frente, não havia um acordo sobre as linhas básicas que deveria 
ter a organização do Estado. Pelo contrário, os anos entre 1822 e 1840 seriam 

marcados por uma enorme flutuação política, por uma série de rebeliões e por 

tentativas constantes de organizar o poder.               

 

 O contexto histórico, político e social da época em que foi outorgada a Constituição de 

1824, de ascensão do liberalismo e do constitucionalismo, respectivamente, no aspecto 

econômico e político e do positivismo nos campos filosófico e científico.  

 Para José Murilo de Carvalho170, as condições sócias relacionadas à escravidão, ao 

latifúndio e à formação deficiente dos grandes proprietários, foram situações que produziram 

consequências importantes quanto à cidadania nesse período: 

 

Escravidão e grande propriedade não constituíam ambiente favorável à 

formação de futuros cidadãos. [...] Entre escravos e senhores, existia uma 
população legalmente livre, mas a que faltavam quase todas as condições para 

o exercício dos direitos civis dos direitos civis, sobretudo a educação [...] Não 

se pode dizer que os senhores fossem cidadãos. Eram, sem dúvida, livres, 
votavam e eram votados nas eleições municipais [...] Faltava-lhes, no entanto, 

o próprio sentido da cidadania, a noção de igualdade de todos perante a lei. 

 

Reforçam essas considerações as referências de Bóris Fausto171 sobre a Constituição de 

1824. Para ele é preciso ressaltar duas questões importantes a respeito da realidade do Brasil 

nessa época: a existência de um enorme contingente de escravos, excluídos das normas 

                                                             
170 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil – o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014, p. 27.   
171 FAUSTO, Bóris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2013, p. 128. 
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constitucionais que se referiam apenas aos libertos e a “distância entre princípios e prática, vez 

que, embora a organização da estrutura do poder político, da repartição de competências e da 

previsão e garantia de direitos, especialmente os individuais, de nacionalidade e políticos, tenha 

representado um avanço, 

 

O problema é que, sobretudo no campo dos direitos, sua aplicação seria muito 

relativa. Aos direitos se sobrepunha a realidade de um país pobre onde 

mesmos a massa da população livre dependia dos grandes proprietários rurais, 
onde só um pequeno grupo tinha instrução e onde existia uma tradição 

autoritária.       

 

Em relação ao exercício dos direitos políticos, a Constituição do Império estabeleceu as 

normas de exercício do voto no art. 91, indicando que podiam exercer este direito os “cidadãos 

brasileiros que estão no gozo de seus direitos políticos”. Estabeleceu, também, as hipóteses de 

impedimento, nos arts. 92 e 93 para os menores de vinte e cinco anos, nos seguintes termos: 

 

I. Os menores de vinte e cinco annos, nos quaes se não comprehendem os 
casados, e Officiaes Militares, que forem maiores de vinte e um annos, os 

Bachares Formados, e Clerigos de Ordens Sacras. II. Os filhos familias, que 

estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem Officios 
publicos.    III. Os criados de servir, em cuja classe não entram os 

Guardalivros, e primeiros caixeiros das casas de commercio, os Criados da 

Casa Imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das  
fazendas ruraes, e fabricas. IV. Os Religiosos, e quaesquer, que vivam em 

Communidade claustral.  V. Os que não tiverem de renda liquida annual cem 

mil réis por bens de raiz, indústria, commercio, ou Empregos.  

 

É preciso lembrar que o voto era censitário, estando os requisitos dessa condição 

indicados no citado art. 91, quais sejam, o gozo dos direitos políticos, e “renda líquida annual 

de cem mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou Empregos. Para as eleições de 

Deputados, Senadores, e Membros dos Conselhos de Província era necessária “renda líquida 

annual de duzentos mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou Empregos. Estavam 

excluídos, nos termos do mesmo artigo os libertos e criminosos pronunciados em queréla, ou 

devassa”.     
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A respeito dessa situação, indicava José Antônio Pimenta Bueno172, que a Constituição 

de 1824 havia resolvido o problema do voto “por um modo verdadeiramente liberal, quase que 

estabeleceu o voto universal, excluiu apenas aqueles que evidentemente não ofereciam as 

condições indispensáveis [...]”.    

No entendimento de José Murilo Carvalho173 o critério censitário, no decorrer do 

Período Imperial, foi perdendo seu caráter de exclusão da população menos favorecida, uma 

vez que “A limitação de renda era de pouca importância. A maioria da população trabalhadora 

ganhava mais de 100 mil-réis por ano. Em 1876, o menor salário do serviço público era de 600 

mil-réis. O critério de renda não excluía a população pobre do direito de voto”.   

As situações de perda e suspensão dos direitos políticos foram estabelecidas, 

respectivamente nos arts. 7º e 8º, e diziam respeito à naturalização, o aceite, sem licença do 

Imperador de emprego, pensão, ou condecoração de governo estrangeiro e o banimento. É 

importante lembrar que a Constituição de 1824 estabeleceu, ainda, em seus artigos 90 a 97, 

eleições indiretas, o voto censitário e a exclusão do processo eleitoral de vários segmentos 

sociais, como, por exemplo, os homens solteiros menores de 25 (vinte e cinco) anos, os militares 

maiores de 21 (vinte e um) e os religiosos. 

Pode-se destacar, portanto, o entendimento de que a primeira Constituição do Brasil não 

tratou da questão do exercício dos direitos políticos de forma a abranger o maior número 

possível de habitantes. Pelo contrário, criou um sistema que privilegiava as classes dominantes, 

especialmente no que se referiu à escolha do critério censitário para o exercício do voto. 

Feitas as considerações a respeito dos direitos políticos, é preciso identificar o cidadão 

desse período. Para José Murilo de Carvalho174 era um grupo formado, em sua grande maioria 

por analfabetos, cerca de 85% do total incluídos, aqui os grandes produtores rurais. Outra parte 

dos eleitores era composta pelos habitantes dos centros urbanos, funcionários públicos 

“controlados pelo governo”.   

                                                             
172 BUENO, José Antônio Pimenta. Direito Público Brasileiro e análise da Constituição do Império. São Paulo: 

Editora 34, 2002, p. 553.  
173 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil – o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014, p. 35/36 
174 Ibid., p. 37/38. 
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Ainda de acordo com o autor175, é preciso considerar em relação a essa etapa da história 

do País as seguintes questões: a Guarda Nacional, que exercia grande influência sobre a 

população adulta masculina; a maior parte da população não havia exercido o voto durante o 

Período Colonial e, em razão disso não tinha “noção do que fosse um governo representativo, 

do que significava escolher alguém como seu representante”; que muitos votavam porque eram 

convocados a fazê-lo “pelos patrões, autoridades, do governo, pelos juízes de paz, pelos 

delegados de polícia, pelos párocos [....]”. Nessa medida, entende que, 

 

Nestas circunstâncias o voto tinha um sentido completamente diverso daquele 

imaginado pelos legisladores. Não se tratava do exercício do autogoverno, do 
direito de participar na vida política do país. Tratava-se de uma ação 

estritamente relacionada com as lutas locais. O votante não agia como parte 

de uma sociedade política, de um partido político, mas como dependente de 

um chefe local, ao qual obedecia com maior ou menor fidelidade. O voto era 
um ato de obediência forçada ou, na melhor das hipóteses um ato de lealdade 

e gratidão. 

 

Convém destacar, ainda, a aprovação em 1881 da Lei Saraiva, que previu o voto direto, 

aumentou a renda necessária ao exercício desse direito para 200 mil-réis, proibiu o voto dos 

analfabetos e tornou sua realização facultativa.  Segundo José Murilo de Carvalho176, as 

consequências mais importantes desse ato normativo foram a diminuição do número de 

eleitores, de mais de 1 milhão em 1872 para 100 mil em 1886, ou seja uma redução de 

aproximadamente 90%, tendo sido referido diploma legislativo considerado um retrocesso. 

Embora nessa Carta Magna a participação do povo fosse limitada à escolha de 

representantes verifica-se, das informações apontadas, bem como daquelas a respeito da 

disciplina e realização do direito à educação, na vigência da Constituição de 1824, cuja 

disciplina e realização deu ênfase à implementação do ensino superior, que a relação entre 

educação e cidadania nessa quadra da história do País teve consequências importantes e 

negativas para o exercício desta.  

                                                             
175 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil – o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014, p. 39 
176 Ibid., p. 45. 
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A Constituição de 1891, inspirada no modelo dos Estados Unidos da América, 

promulgada após a proclamação da República é a responsável por mudanças qualitativas, uma 

vez que modifica a forma de Estado (de unitário para federal) e de governo (de monarquia para 

república), atribuiu maior autonomia aos Estados, conforme se verifica do § 2º de seu artigo 65 

e disciplinou os direitos políticos nos arts. 70 e 71.  

A possibilidade de exercício da cidadania por meio do voto foi estendida, pelo art. 70, 

a todos os brasileiros do sexo masculino com 21 (vinte e um) anos deidade. As exceções forma 

estabelecidas no § 1º, do mesmo artigo, abrangia os mendigos, analfabetos, praças de pré e os 

religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades sujeitas a voto de 

obediência.  

Embora tenha sido retirado o critério censitário para o exercício do voto, a exclusão dos 

analfabetos, mulheres, mendigos, soldados e membros de ordens religiosas, constituiu-se em 

barreira importante para o aumento do número de eleitores.  De acordo com José Murilo de 

Carvalho177, “na primeira eleição popular para a Presidência da República votaram 2,2% da 

população”.   

A questão do analfabetismo, nos termos indicados pelo autor178, continuou a ser um 

problema importante em relação ao exercício da cidadania, uma vez que parte significativa da 

população continuava nessa condição. 

As hipóteses de suspensão e perda dos direitos políticos foram relacionadas no art. 71 

da Constituição. A primeira aplicava-se nas situações de incapacidade física ou moral e 

condenação criminal, enquanto durassem os seus efeitos. A perda relacionava-se às hipóteses 

de naturalização, aceitação de emprego ou pensão de Governo estrangeiro, sem licença do 

Poder Executivo federal. 

Ainda em relação a esse período é necessário apontar questões de natureza social, 

econômica e política que produziram reflexos na vida do País, entre as quais o coronelismo179, 

                                                             
177 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil – o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014, p. 46. 
178 Ibid. A respeito ver a porcentagem da população da então capital do país, a cidade do Rio de Janeiro, onde, na 

eleição de 1894 votou apenas 1/3 da população e, em 1910 esse percentual diminui para 0,9%.  
179 A respeito, ver FAUSTO, Bóris, História do Brasil, p. 226/228 e CARVALHO, José Murilo de, Cidadania 

no Brasil – o longo caminho, p. 47/48.  
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a chamada “Política do Café com Leite”180 e a imigração181, que se traduziu em mão de obra 

para a agricultura cafeeira e teve papel importante no desenvolvimento do movimento 

operário182 nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.  

Em razão das situações já apontadas, bem como às condições de realização do direito à 

educação identificadas na Constituição de 1891 e no País não houve mudança 

significativamente positiva no exercício da cidadania, uma vez que “a descentralização facilitou 

a formação de sólidas oligarquias estaduais, apoiadas em partidos únicos, também estaduais”183. 

A Constituição de 1934, fruto das modificações sociais e políticas iniciadas em 1930 

disciplinou os direitos políticos nos arts. 108 a 112. A indicação das situações relacionadas ao 

exercício destes direitos é mais complexa que aquela estabelecida nos Textos anteriores.  

No que se refere ao exercício da cidadania, o direito ao voto estendido ao sexo feminino 

e a idade mínima fixada em 18 anos, e o alistamento tornado obrigatório, conforme os arts. 108 

e 109. Quanto às mulheres, é importante destacar que o direito ao voto estava submetido ao 

requisito do exercício de atividade remunerada.  

A limitação para o exercício desse direito, conforme parágrafo único desse artigo, 

alcançava os analfabetos, praças-de-pré, salvo sargentos do Exército, da Armada e das forças 

auxiliares do Exército, os alunos das escolas militares de ensino superior e os aspirantes a oficial 

e os mendigos e os que estivessem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos 

políticos.  

As causas de suspensão e perda dos direitos políticos foram indicadas, respectivamente, 

nos arts. 110 e 111. As questões relacionadas à suspensão relacionavam-se à incapacidade civil 

absoluta e a condenação criminal, enquanto durassem seus efeitos.  

A perda materializava-se com a aquisição de outra nacionalidade, aceitação de pensão, 

emprego ou comissão remunerados de governo estrangeiro, sem licença do Presidente da 

República, cancelamento de naturalização, por exercer atividade social ou política nociva ao 

interesse nacional, provado o fato por via judiciária, com todas as garantias de defesa, isenção 

do ônus ou serviço que a lei impusesse aos brasileiros, quando obtida por motivo de convicção 

                                                             
180 Ver, sobre o tema, FAUSTO, Bóris, História do Brasil, p. 232/234.  
181 Sobre esta questão, FAUSTO, Bóris, História do Brasil, p. 236 a 242.  
182 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil – o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014, p. 63/66. 
183 Ibid., p. 47.  
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religiosa, filosófica ou política e aceitação de título nobiliárquico, ou condecoração estrangeira, 

quando esta importe restrição de direitos, ou deveres para com a República.  

Para Bóris Fausto184, a Constituição de 1934 “se assemelhava à de 1891 ao estabelecer 

uma República federativa, mas apresentava vários aspectos novos, como reflexos das mudanças 

ocorridas no país. O modelo inspirador da Constituição de Weimar [...] Três títulos inexistentes 

nas Constituições anteriores tratavam da ordem econômica e social; da família, da educação e 

da cultura; e da segurança nacional. [...]  

Nessa Constituição foi estabelecido o ensino primário gratuito e de frequência 

obrigatória, bem como a facultatividade do ensino religioso. Diante do pequeno período de 

vigência desse Texto Constitucional, não é possível avaliar se as mudanças educacionais ali 

preconizadas produziram modificações qualitativas em relação ao exercício da cidadania.     

A Constituição de 1937, fruto do movimento liderado por Getúlio Vargas e outorgada 

em 1º de outubro daquele ano, manteve o início do exercício dos direitos políticos aos 18 anos, 

para ambos os sexos, conforme o art. 117, desde que realizado o alistamento e no gozo dos 

direitos políticos. As situações de suspensão se configuravam, conforme o art. 118, nos casos 

de incapacidade civil e condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos.  

A perda desses direitos relacionava-se às hipóteses identificadas no art. 119, eram as 

mesmas estabelecidas pela Carta Magna de 1934: aquisição de outra nacionalidade, 

recebimento de governo estrangeiro de comissão ou emprego remunerado, sem licença do 

Presidente da República, revogação da naturalização, acrescidas da  recusa, motivada por 

convicção religiosa, filosófica ou política, de encargo, serviço ou obrigação imposta por lei aos 

brasileiros, pela aceitação de título nobiliárquico ou condecoração estrangeira, quando esta 

importe restrição de direitos assegurados nesta Constituição ou incompatibilidade com deveres 

impostos por lei. 

No período entre 1930 e 1937 aconteceu um grande retrocesso quanto ao exercício dos 

direitos políticos e individuais, embora tenha havido ganho significativo no que se refere à 

disciplina e realização dos direitos sociais. Em relação ao direito à educação podemos assinalar 

a manutenção da gratuidade do ensino primário e a distinção entre as escolas destinadas à elite e 

aquelas próprias da população menos favorecida, o que se verifica da leitura de seu art. 129. Entretanto, 
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mais uma vez não é possível identificar modificações qualitativas em relação ao exercício da 

cidadania, diante do estado de exceção vivido no País entre 1937 e 1945.  

Consoante José Murilo de Carvalho185 “Após 1945, o ambiente internacional era 

novamente favorável à democracia representativa, e isto se refletiu na Constituição de 1946”, 

que fruto do processo de redemocratização do País, “de caráter liberal-democrático”186, 

manteve o alistamento eleitoral e o início do exercício dos direitos políticos para os brasileiros 

de ambos os sexos, a partir dos 18 anos, conforme o art. 131.  

As situações que impediam o alistamento foram arroladas no art. 132 e diziam respeito 

aos analfabetos, àqueles que não sabiam exprimir-se na língua nacional e os que estivessem 

privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. Estabeleceu-se a igualdade de 

voto para homens e mulheres, sem a fixação de requisitos subjetivos de quaisquer natureza uma 

vez que, conforme já referido, a Carta Magna de 1934 previa o exercício do voto apenas para 

aquelas que exercessem atividade remunerada. 

As questões determinantes da suspensão dos direitos políticos foram estabelecidas pelo 

art. 135, § 1º eram as identificadas na Carta Magna de 1937, ou seja, incapacidade civil e 

condenação criminal, enquanto durassem os seus efeitos. Importava na perda destes direitos a 

ocorrência das condutas identificadas no § 2º do mesmo artigo: a perda da nacionalidade, o 

recebimento de governo estrangeiro de comissão ou emprego remunerado, sem licença do 

Presidente da República, a escusa de consciência e aceitação de título nobiliárquico ou 

condecoração estrangeira. Aqui, como se verifica a novidade, é a recusa de cumprir obrigação 

legal imposta a todos por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política e da prestação 

alternativa se imposta. 

Ainda, é preciso destacar que foram previstas situações antes não consideradas pelos 

Textos Constitucionais Brasileiros, como o sufrágio universal e o voto secreto, estabelecidos 

no art. 134.  

Para José Murilo de Carvalho187 houve um aumento significativo da participação do 

povo nas questões de natureza política, tanto no que diz respeito às eleições, quanto ao que se 

                                                             
185 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil – o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
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187 CARVALHO, José Murilo de. Op. cit., p. 150. 
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refere à “ação política organizada em partidos, sindicatos, ligas camponesas e outras 

associações. O autor indica que, 

 

Em 1930 os votantes não passavam de 5,65 da população. Na eleição 
presidencial de 1945 chegaram a 13,4%, ultrapassando, pela primeira vez, os 

dados de 1872. Em 1950, já foram 15,9%, e em 1960, 18%. Em números 

absolutos os votantes pularam de 1,8 milhão em 1930 para 12, 5 milhões em 

1960. Nas eleições legislativas de 1962, as últimas antes do golpe de 1964, 
votaram 14,7 milhões. O número de eleitores inscritos era em geral 20% acima 

dos votantes, devido à abstenção que sempre existia apesar de ser o voto 

obrigatório. Em 1962, por exemplo, o eleitorado era de 18, 5 milhões, 

correspondente a 26% da população total. 

 

A disciplina conferida à educação pela Carta Magna de 1946 colaborou com a melhora 

dos índices de participação do povo e exercício da cidadania, uma vez que estabeleceu, no art. 

169, recursos públicos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, indicando que a 

União deveria aplicar pelo menos dez por cento e os Estados, Distrito Federal e Municípios 

vinte por cento da renda resultante dos impostos nessa atividade. Também, dividiu o sistema de 

ensino da seguinte forma: o Federal e dos Territórios, organizado pela União, nos termos do 

art. 170, e dos Estados e Distrito Federal. Ambos deveriam possuir serviços de assistência 

educacional, para o atendimento da clientela carente. 

Essas modificações, especialmente a que diz respeito à destinação de recursos públicos 

aos sistemas de ensino contribuíram de maneira significativa para a diminuição do 

analfabetismo e a qualificação da população, tendo como consequência o aumento da 

participação do povo nas atividades de natureza política. 

Segundo Bóris Fausto188, a partir da década de 1950 do século passado houve um 

aumento significativo da participação dos estudantes do ensino superior nas reivindicações a 

respeito de mudanças relacionadas aos contextos político, econômico e social. Ainda, após a 

posse de João Goulart, “No plano dos direitos políticos, sustentava-se a necessidade de estender 

o direito de voto a dois setores diversos: os analfabetos e os inferiores das Forças Armadas, de 

sargento para baixo, no caso do Exército”.     
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É importante lembrar que, a partir do golpe civil e militar de 1964 a Constituição de 

1946 foi mantida com várias modificações, originadas de Emendas Constitucionais e Atos 

Institucionais 

A Constituição de 1967, outorgada em 24 de janeiro de 1967 entrou em vigor em 15 de 

março do mesmo ano e, em seu texto original, no que se referia aos direitos políticos, tratou do 

tema nos arts. 142 a 148. Manteve a obrigatoriedade do voto, o início do exercício aos 18 

(dezoito) anos, a impossibilidade para os analfabetos, os que não sabiam exprimir-se na língua 

nacional e os privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. Ainda, não houve 

modificação das disposições relacionadas ao sufrágio e ao voto. 

Também, foram mantidas as disposições relativas às causas de suspensão e perda dos 

direitos políticos, incluindo-se, pelo art. 144, § 1º o fato destas hipóteses determinarem, também 

a perda ou suspensão de mandato eletivo, cargo ou função pública. Ainda, convém identificar 

a inovação trazida, por meio de seu art. 151, segundo o qual,  

 

Art. 151 - Aquele que abusar dos direitos individuais previstos nos §§ 8º, 23. 

27 e 28189 do artigo anterior e dos direitos políticos, para atentar contra a 

ordem democrática ou praticar a corrupção, incorrerá na suspensão destes 
últimos direitos pelo prazo de dois a dez anos, declarada pelo Supremo 

Tribunal Federal, mediante representação do Procurador-Geral da República, 

sem prejuízo da ação civil ou penal cabível, assegurada ao paciente a mais 
ampla, defesa. 
Parágrafo único - Quando se tratar de titular de mandato eletivo federal, o 

processo dependerá de licença da respectiva Câmara, nos termos do art. 34, § 
3º. 

 

                                                             
189 Art. 150, § 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação de 

informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, respondendo cada um, nos 

termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e 

periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de subversão da 

ordem ou de preconceitos de raça ou de classe. § 23 - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer.  27 - Todos podem reunir-se sem armas, não 

intervindo a autoridade senão para manter a ordem. A lei poderá determinar os casos em que será necessária a 

comunicação prévia à autoridade, bem como a designação, por esta, do local da reunião. § 28 - É garantida a 

liberdade de associação. Nenhuma associação poderá ser dissolvida, senão em virtude de decisão judicial. 
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Afonso Arinos190, citado por José Silvério Baía Horta191, afirma que era uma 

‘Constituição-Instrumento’, ou seja, um “projeto destinado a compendiar toda a carga de 

dinamismo da revolução que ainda não terminou”.  Ainda, trazia erros significativos de 

linguagem, fragilidade nos preceitos filosóficos e jurídicos, além de contradições nas ações 

adotadas pelo Estado. “Na política, autoritário e centralizador, na economia, o modelo era 

liberal e privatizante. Outra questão dizia respeito à democracia e ao poder civil e militar – que 

no fundo escondia a repressão que era a trama intima do projeto.” 

As consequências negativas trazidas pela Constituição de 1967 ao exercício da 

cidadania refletem em grande medida o estado de exceção que se implantou no País, apesar de 

seu curto de vigência.  

A Emenda Constitucional 01/1969, fruto do agravamento da situação política e 

institucional, tratou da cidadania para limitar seu exercício, sistematicamente reduzido a partir 

de 1964, por meio de Emendas Constitucionais e Atos Institucionais.   

Os direitos políticos foram objeto dos arts. 142 a 148. Manteve-se a obrigatoriedade do 

alistamento, para ambos os sexos, aos 18 anos, conforme art. 142, ficando liberados aqueles 

que estivessem privados, em caráter temporário ou definitivo, de seus direitos políticos. 

Manteve-se a impossibilidade do exercício do voto para analfabetos, pessoas que não sabiam 

expressar-se em língua portuguesa e dos privados em caráter temporário ou definitivo do 

exercício dos direitos políticos, conforme o art. 142, § 3º. 

O sufrágio universal e o voto direto e secreto continuaram previstos, agora nos termos 

do art. 143. As questões que determinavam a suspensão e perda dos direitos políticos foram 

estabelecidas no art. 144, incisos I e II.  No período de transição para regime democrático a 

disciplina desses direitos foi modificada por sucessivas emendas constitucionais, entre as quais 

destacamos as Emendas 25/1985, responsável pela restauração parcial de inúmeros direitos 

retirados durante o período repressivo, 26/85, que convocou o Congresso Constituinte. Quanto 

às eleições, a Emenda Constitucional 15/1980, responsável pela retomada das eleições diretas 

em nível estadual e municipal. 

                                                             
190 Cf. Discursos pronunciados em sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, disponível em: 

<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Republica/1967/1967%20Livro%203.pdf> 
191 HORTA, José Silvério Baía. A educação no Congresso Constituinte de 1966-67, in FÁVERO, Osmar (org.), A 

Educação nas Constituintes Brasileira – 1823-1988, p. 208/213.  
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As consequências negativas para o exercício da cidadania trazidas pela EC 01/69 foram 

sendo minoradas pelo processo de redemocratização do País iniciado em meados da década de 

1970, por meio das Emendas Constitucionais que devolveram aos cidadãos o exercício dos 

direitos retirados de seu texto original.   

Feitas as considerações necessárias quanto aos direitos políticos e sua evolução nas 

Constituições anteriores vamos, agora, identificar o papel reservado a esses direitos na 

Constituição de 1988. Para tanto, é necessário identificar a situação política que determinou a 

elaboração e promulgação da Constituição.   

Como indicado anteriormente, a Texto Constitucional deu aos direitos fundamentais 

uma posição de destaque, estabelecendo sua disciplina em seu Título II, Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais. Sendo o Brasil um Estado Democrático de Direito, conforme 

estabelecido no caput de seu art. 1º, esta situação justifica-se, uma vez que, em um estado desta 

espécie existe uma preocupação fundamental com a realização dos direitos fundamentais. A 

este respeito, entende José Afonso da Silva192, 

 

O Estado Democrático de Direito destina-se a assegurar o exercício de 

determinados valores supremos. (...) como objeto de assegurar tem o efeito 

imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva realização dos 
ditos valores em direção de destinatários das normas constitucionais que dão 

a esses valores conteúdo específico. Os valores supremos, expressamente 

enunciados são: os direitos sociais, os direitos individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.  
 

 

A Constituição de 1988 trata dos Direitos Políticos no Capítulo IV do Título II. 

Conforme já indicado, é preciso lembrar que a Constituição consagrou no Parágrafo Único do 

art. 1º a democracia participativa como forma de exercício do poder político, nos seguintes 

termos: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”.  

O sufrágio e o voto estão previstos na Constituição de 1988, no art. 14, caput, com 

caráter universal, ou seja, todos os cidadãos que atendam as condições indicadas no Texto 

                                                             
192 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 23.  
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Constitucional têm o direito/dever de votar (capacidade eleitoral ativa) e o direito de ser votado 

(capacidade eleitoral passiva). No que se refere à capacidade de escolher seus representantes, 

constitui-se por meio do voto, obrigatório para maiores de dezoito anos (artigo 14, I, da 

Constituição Federal) e facultativo para analfabetos, para os maiores de setenta e para os 

maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. Para José Afonso da Silva193,  

 

As palavras sufrágio e voto são empregadas comumente como sinônimas. A 

Constituição, no entanto, dá-lhes sentido diferentes, especialmente no seu art. 

14, por onde se vê que o sufrágio é universal e o voto é direito, secreto e tem 

valor igual. A palavra voto é empregada em outros dispositivos, exprimindo a 
vontade num processo de participação do povo no governo, expressando: um, 

o direito (voto); outro, o seu exercício (voto), e outro, o modo de exercício 

(escrutínio).  

 

O legislador constituinte, ao estabelecer as condições para o exercício do voto, manteve 

o caráter universal do sufrágio, na medida em que este somente seria desvirtuado caso a 

Constituição não estabelecesse prévia, genérica e abstratamente os requisitos para a capacidade 

eleitoral ativa, impossibilitando uma aplicação comum a todos os cidadãos.  

Ainda em relação ao voto, o alistamento eleitoral tem caráter facultativo para os 

brasileiros, natos e naturalizados os maiores de 16 e menores de 18 anos e os maiores de 70 

anos e obrigatório para aqueles entre 18 e 70 anos. Condição importante em relação ao tema, 

especialmente na atualidade, é a situação dos deficientes físicos. A respeito, o Código Eleitoral 

estabelece, em seu art. 6º, I que: “O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de 

um e outro sexo, salvo: I - quanto ao alistamento: a) os inválidos; b) os maiores de setenta anos; 

c) os que se encontrem fora do país.  

Quanto à perda e suspensão de direitos políticos a Constituição de 88 estabeleceu 

hipóteses taxativas para a ocorrência destas situações, em seu art. 15, I a V. As hipóteses de 

suspensão são incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, 

enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 

alternativa, nos termos do art. 5º, VIII e improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º 

e de perda o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.  

                                                             
193 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 348.  
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Feitas estas considerações a respeito da Constituição vigente é possível concluir que a 

Constituição de 1988 é, entre as Constituições Brasileiras, aquela que de forma mais qualificada 

e abrangente estabeleceu o exercício dos direitos políticos, especialmente porque previu os 

instrumentos de participação direta tratados no capítulo 4 deste estudo, plebiscito, referendo, 

iniciativa popular e ação popular.  

 

 

2.3 EDUCAÇÃO, ELEMENTO ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

 

A educação, direito fundamental social previsto no art. 6º da Constituição de 1988 e 

disciplinada no Título VIII, nos arts. 205 a 214, é elemento essencial ao exercício da cidadania. 

O art. 205 confere à educação a realização de três atividades essenciais para o desenvolvimento 

de cada indivíduo, da sociedade e do País, quais sejam, “pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. É de se ressaltar que 

o mesmo dispositivo atribui estas iniciativas à sociedade, ao Estado e à família.  

Para entender-se a importância da educação para o exercício da cidadania é preciso, 

primeiramente, compreender o significado das expressões elemento, essencial e exercício.  

A palavra elemento, conforme o Dicionário Aurélio194 significa “tudo que entra na 

composição de alguma coisa. O termo essencial195 pode ser conceituado como “o que constitui 

a essência, a natureza de um ser. Exercício, por sua vez, quer dizer “ato de exercer, prática, 

uso”. O mesmo Dicionário indica o significado de elemento essencial196, nos seguintes termos: 

“cada um dos elementos necessários ao desenvolvimento e à manutenção de um organismo.  

Podemos aplicar os conceitos atribuídos às expressões utilizadas à relação entre 

educação e cidadania, uma vez que a realização de uma, a educação, é elemento essencial ao 

exercício da outra, a cidadania.  

Parte-se da premissa que a cidadania, conforme pudemos verificar de seu conceito, 

                                                             
194  HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004, p. 503. 
195 Ibid., p. 574   
196 Ibid., p. 595. 
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histórico e desenvolvimento em nível mundial e no Brasil, é um direito que necessita, para ser 

exercido, da compreensão de elementos complexos e variados que serão assimilados e 

praticados por meio da aquisição de competências e habilidades às quais o acesso é obtido 

mediante uma educação realizada nos moldes preconizados pela Constituição de 1988, ou seja, 

cumpra as finalidades que lhe foram conferidas pelo constituinte originário, com respeito aos 

princípios constitucionais consagrados nos arts. 206, 208, 210 e 212. 

Desse modo, é possível afirmar que a educação realizada hoje e, na verdade, desde a 

promulgação do Texto Constitucional vigente, não possibilita o exercício pleno da cidadania 

uma vez que não dá à pessoa possibilidade de compreender a dimensão real de seu papel, 

atribuições, direitos, deveres e responsabilidades diante das disposições constitucionais que lhe 

outorgam poder de participação direta nas decisões políticas do Estado, especialmente no que 

se refere aos institutos estudados  no capítulo 4 desta pesquisa, o plebiscito, o referendo, a 

iniciativa popular legislativa e a ação popular, ou seja, tornar-se cidadão consciente de seu papel 

individual, político e social. 

Para melhor compreender essa questão, é preciso analisar a relação entre a educação e 

a cidadania, uma vez que são indissociáveis. Segundo Décio Azevedo Marques de Saes197,  

 

O primeiro modo de analisar a relação entre cidadania e educação consiste em 

qualificar o direito à educação como um direito instrumental, sem o qual todos 
os outros direitos não podem concretizar-se. Ao caracterizá-lo de tal modo, 

estamos encarando o direito à educação como o mais essencial de todos os 

direitos, por tê-lo alçado ao estatuto de condição necessária para a realização 
de toda a cidadania, civil ou política, possível, no quadro da sociedade 

capitalista. 

 

De acordo com o autor198, a verificação desta forma de análise depende da apuração de 

fatos que levem à conclusão de que, 

 

[...] o grau de instrução elementar conquistado em determinada sociedade, em 
certa fase de sua história, foi suficiente para levar os indivíduos a lutar pela 

reafirmação de consolidação e mesmo expansão das liberdades civis 

prerrogativas políticas, bem como para torna-los conscientes das implicações, 

                                                             
197 SAES, Décio Azevedo Marques de. Cidadania e classes sociais – teoria e história. São Paulo: Metodista, 2016, 

p. 157. 
198 Ibid., p. 158.  
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dos limites e das possibilidades dessas garantias fixadas pelo Estado nos 

planos constitucional e legal. 

 

 

Ainda199, a segunda forma de analisar a relação entre cidadania e educação parte do 

princípio de compreender a “educação como um fim em si mesmo”. Nessa situação sua 

justificativa reside no fato de possibilitar à pessoa desenvolvimento intelectual, o que possibilita 

o acesso a “todo o saber historicamente acumulado”. Aqui, sua configuração é de um direito 

final, que traz à pessoa “um bem imenso, mesmo que não se leve em conta seus efeitos para a 

inserção do homem nas esferas do trabalho, da produção e da política”. Nesse caso, não há 

necessidade de verificar quais são seus efeitos em relação ao exercício da cidadania. 

Pelo texto dos artigos que disciplinam seu exercício acreditamos estar diante da primeira 

situação indicada por Décio Saes200, ou seja, da educação enquanto um instrumento, um 

caminho que possibilite o exercício da cidadania e dos demais direitos fundamentais. 

Ao analisarmos a disciplina constitucional do direito à educação no Brasil, podemos 

verificar que, em algumas situações, estivemos diante de entender e interpretar a educação 

como um direito em si mesmo. Entretanto, nosso objetivo não é a verificação do papel atribuído 

à educação nas Constituições anteriores e sim na vigente.  

É importante estabelecer desde logo a importância da educação para o exercício da 

cidadania. A esse respeito, entende Maria Garcia201 que a participação do Povo, por meio dos 

instrumentos de participação identificados no Texto Constitucional, pressupõe “quando além 

disso prevaleça uma opinião pública capaz de impor-se aos governantes – o que depende, 

conforme ressalta, do grau de cultura intelectual e cívica da sociedade. Em outras palavras, 

dependente dos instrumentos de participação somente possíveis mediante educação e 

cidadania”. (grifo nosso.) 

                                                             
199 SAES, Décio Azevedo Marques de. Cidadania e classes sociais – teoria e história. São Paulo: Metodista, 2016, 

p. 158.  
200 Ibid. 
201 GARCIA, Maria. A democracia e o modelo representativo, in Democracia hoje. Um modelo político para o 

Brasil. São Paulo; Celso Bastos Editor, 1997, p. 53/54   
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Conforme Mendo Castro Henriques202,  

 

A educação para a cidadania toca todos os registos da existência humana: 
desde as redes de proximidade da família, escola e comunidade local, até aos 

grandes espaços públicos da vida nacional [...]. Por outro lado, o conceito de 

educação é aproximável de conceitos que levantam problemas profundos 
como sejam formação, ensino, e socialização, entre outros. Assim, não é 

pacífica, nem nunca será, a caracterização conceptual da «educação para a 

cidadania», quer pelos reflexos no processo educativo, quer pela clarificação 

preliminar que exige de conceitos da ciência e da filosofia. 

 

Podemos dizer que a educação tem como finalidade possibilitar o desenvolvimento de 

aspectos da personalidade e vida humana que vão além daqueles realizados nas atividades de 

ensino. É preciso possibilitar a cada um a possiblidade de desenvolver capacidade de 

compreender a realidade individual e social para poder, por meio do exercício da cidadania, 

seja pela escolha de seus representantes ou pela utilização dos instrumentos diretos de 

participação ou pelos demais mecanismos previstos na Constituição e na legislação203, como a 

consulta pública, a audiência pública, o orçamento participativo, entre outros, atuar de forma a 

participar da elaboração, realização e fiscalização das atividades de nossos representantes.  

Essa situação se coloca, também, em relação àqueles que se colocam à disposição da 

população para representá-la. O exercício do poder político de forma adequada, em 

                                                             
202 HENRIQUES, Mendo Castro. Perspectivas conceptuais da educação para a cidadania. Intervenção 

proferida no âmbito do Colóquio “Cidadania, Educação e Defesa 2000”, Instituto da Defesa Nacional, Lisboa, 
Janeiro de 2000. Disponível em:  

≤ https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/1440/1/NeD093_MendoCastroHenriques.pdf≥ p. 37/38. 
203 Destacamos os instrumentos previstos na Constituição, arts. 10 (participação dos trabalhadores e empregadores 

nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de 

discussão e deliberação); 11 (Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um 

representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores); 

29, XII (cooperação das associações representativas no planejamento municipal); 31, § 3º(§ 3º As contas dos 

Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e 

apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei); 58, § 2º, IV (Art. 58. O Congresso 

Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições 

previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. [...] § 2º Às comissões, em razão da matéria 
de sua competência, cabe: [...] IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa 

contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 74, § 2º (§ 2º Qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 

Tribunal de Contas da União.); 194, parágrafo único, Parágrafo único, VII (Compete ao Poder Público, nos termos 

da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: [...]VII - caráter democrático e 

descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.); 216, § 1° (§ 1º O Poder Público, com a 

colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 

registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.)  
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conformidade com os princípios constitucionais, especialmente os fixados no art. 37 do Texto 

Constitucional depende de um processo educativo que forme cidadãos preocupados com o bem 

estar coletivo, com a realização do interesse público.  

É preciso reconhecer, como já referido, que a previsão constitucional para o direito à 

educação estabelece sua prestação pelo Estado, em nível de excelência, e a atuação da iniciativa 

privada em caráter subsidiário ou suplementar204. Os indicativos encontrados em pesquisas de 

institutos qualificados e os índices de aproveitamento que temos obtido em avaliações 

internacionais mostram que há um longo caminho a percorrer. 

Existem hoje vários instrumentos de avaliação do ensino, desde a educação básica, 

composta pelo ensino fundamental e o médio até o superior205. Entretanto, em que pese a gama 

de processos avaliativos a que são submetidos alunos e instituições de ensino não há elementos 

que comprovem a realização adequada do direito à educação em qualquer dos seus níveis, da 

educação infantil ao ensino superior. 

É sabido, também, que existe uma questão importante para ser resolvida em nível 

municipal em grandes cidades brasileiras relacionado ao número insuficiente de vagas para 

crianças de zero a cinco anos nas Escolas de Educação Infantil (EMEIS)206. 

Questão fundamental no que se refere ao tema é a garantia de permanência do aluno na 

escola, o que possibilita o acesso a outras atividades, esportivas, culturais, por exemplo, além 

daquelas relacionadas ao ensino. Sobre essa situação, Mario Sérgio Cortella207 entende que a 

educação atualmente possui três grandes problemas: a democratização do acesso e da 

permanência, a qualidade do ensino e a necessidade de maiores recursos.  

Some-se a esses processos de avaliação aqueles de caráter internacional, como o Pisa208, 

                                                             
204 CF, Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas 

gerais da educação nacional; II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 
205 A respeito, ver: página do Ministério da Educação: ≤http://portal.mec.gov.br/index.php≥, onde se encontram 

os diversos instrumentos de avaliação, entre os quais citamos: o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica, composto da Prova Brasil, para escolas e municípios e do Saeb (Sistema de avaliação da educação básica) 

para os Estados e o país, o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, destinado à avaliação do ensino médio e o SINAES, o sistema 

de avaliação do ensino superior.  
206 A respeito há inúmeras decisões do STF sobre o dever do Município de abrir vagas nas escolas de educação 

infantil em número suficiente para atender à população: HC 100333, AI 677274, RE 436996.  
207 CORTELLA, Mario Sérgio. Na educação, começamos a sair da indigência, e a ruptura é para melhor. Entrevista 

concedida ao jornal o Estado de São Paulo em 15 de fevereiro de 2016.  
208 O Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

- é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe 
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no qual o desempenho dos estudantes brasileiros tem sido muito inferior àquele obtido em 

países nos quais o sistema educacional é organizado de modo a desenvolver em seus alunos as 

aptidões necessárias a uma existência digna e participação crítica e positiva na sociedade209.  

Em relação a este instrumento de avaliação é importante destacar que fica evidente nos 

resultados obtidos e sua última edição, aplicada em 2015, a grande distância que separa o Brasil 

de países que possuem sistemas de ensino considerados de excelência, que refletem sociedades 

com estrutura social e econômica melhor desenvolvidas, com qualidade de vida satisfatória e 

sistema de representação mais adequado do que o Brasileiro.  

Comentamos aqui as situações objeto de análise publicada pelo Instituto Nacional de 

Análises e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), anexo a este estudo. Além de 

indicar o resultado obtido em ciências, matemática e leitura, a análise ocupa-se de informações 

referentes a renda per capita, gasto individual com cada aluno, escolarização, imigração, acesso 

ao ensino superior, índices de reprovação. 

De acordo com o relatório, o desempenho dos alunos brasileiros ficou abaixo da média 

obtida pelos alunos dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) em ciências, leitura, e matemática: ciências: 401 pontos, comparados à 

média de 493 pontos, leitura: 407 pontos, comparados à média de 493 pontos e matemática: 

377 pontos, comparados à média de 490 pontos.  

Além disso, não houve melhora nos indicadores relativos a ciências desde 2006, fato 

que se verificou também nos demais países participantes. O mesmo pode-se dizer em relação à 

leitura se nos reportarmos às informações do ano 2000. No que se refere à matemática houve 

melhora dos resultados alcançados, quando comparados àqueles obtidos em 2003 e 2015. 

Entretanto, aqui se verifica uma diminuição de aproveitamento, quando comparadas as 

avaliações de 2012 e 2015.  

                                                             
o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Fonte: Ministério da Educação e Cultura. 

Disponível em: ≤http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos≥.  
209 Carta Capital - Os indicadores da educação no Brasil, publicada em 24 de outubro de 2013. Disponível em: 

≤http://www.cartacapital.com.br/politica/os-indicadores-de-educacao-no-brasil-6507.html≥ 
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 Quando avalia o Produto Interno Bruto per capita do Brasil, que é de USD 15,893, 

observa-se que corresponde a menos da metade da média do PIB per capita nos países da 

OCDE, de USD 39,333, o que se constitui em uma diferença muito grande.  

Quando avalia o gasto acumulado por aluno entre 6 e 15 anos de idade no Brasil, 

verifica-se que o valor empregado, USD 38,190, equivale a 42% da média do gasto por aluno 

em países da OCDE, USD 90,294. Em 2012, essa proporção correspondia a 32%.  

Além disso, é preciso estabelecer mecanismos de gestão e verificação da utilização 

adequada do dinheiro público, uma vez que outros países como a Colômbia, o México e o 

Uruguai obtiveram resultados melhores em 2015 em comparação com o Brasil, muito embora 

tenham um custo médio por aluno inferior. O Chile, que teve gasto por aluno semelhante ao do 

Brasil (USD 40,607), obteve uma pontuação melhor (477 pontos) em ciências.  

No que se refere à garantia de acesso à escola, no Brasil, 71% dos jovens com 15 anos 

de idade estão matriculados na escola a partir da 7ª série, o que corresponde a um acréscimo de 

15 pontos percentuais em relação a 2003, ou seja, houve uma ampliação da escolarização.  

Nos países da OCDE, o desempenho em ciências de um aluno de nível socioeconômico 

mais elevado é, em média, 38 pontos superior ao de um aluno com um nível socioeconômico 

menor. No Brasil, esta diferença corresponde a 27 pontos, o que equivale a aproximadamente 

ao aprendizado de um ano letivo.  

Quanto ao aproveitamento na avaliação em ciências há diferenças significativas entre o 

aproveitamento de adolescentes brasileiros de ambos os sexos e aqueles dos outros países que 

realizaram a avalição. No Brasil, menos de 1% dos jovens do sexo masculino estão entre os 

alunos com rendimento mais elevado no PISA em ciências. Entre os países da OCDE, esta 

proporção corresponde a 8.9% dos jovens do sexo masculino. Apenas 0.5% do grupo feminino 

no Brasil alcançou este mesmo nível de desempenho. Entre os países da OCDE, 6.5% das 

meninas se destacaram neste nível elevado de proficiência. No Brasil, entre alunos de baixo 

rendimento em ciências (aqueles com pontuação inferior ao nível básico de proficiência, o nível 

2), uma proporção maior entre o grupo feminino espera seguir uma carreira na área de ciências.  

Em relação ao imigrantes, menos de 10% dos alunos que participaram do PISA 2015 no 

Brasil são imigrantes. Numa comparação entre alunos de mesmo nível sócio-econômico, a 

média dos alunos imigrantes em ciências é 66 pontos inferior à média de alunos não-imigrantes.  
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Conforme o relatório, o Brasil tem alto percentual de alunos em camadas 

desfavorecidas: 43% dos alunos se situam entre os 20% mais desfavorecidos na escala 

internacional de níveis socioeconômicos do PISA, uma parcela muito superior à média de 12% 

de alunos nesta faixa entre os países da OCDE. Esta proporção, no entanto, é semelhante àquela 

observada na Colômbia. Apenas dois outros países latino-americanos possuem uma proporção 

ainda maior de alunos neste nível socioeconômico, o México e o Peru.  

No que se refere à questão do ingresso no ensino superior, foi constatado que uma 

parcela muito reduzida de pais de alunos alcançaram o nível superior de ensino no Brasil. 

Menos de 15% dos adultos na faixa etária de 35 a 44 anos de idade possuem um diploma 

universitário, taxa bem menor que a média de 37% observada entre os países da OCDE. Entre 

os países que participaram do PISA 2015, o Brasil está entre os dois países com a menor 

proporção de adultos com nível superior, ficando atrás apenas da Indonésia onde menos de 9% 

dos adultos nesta faixa etária alcançaram este nível de escolaridade. A faixa etária entre 35 e 

44 anos corresponde aproximadamente à idade dos pais de alunos que participaram do PISA 

2015.  

Quanto aos índices de reprovação, no Brasil, 36% dos jovens de 15 anos afirmam ter 

repetido uma série escolar ao menos uma vez, uma proporção semelhante à do Uruguai. Entre 

os países latino-americanos que participaram do PISA 2015, apenas a Colômbia possui uma 

taxa de repetência escolar (43%) superior à do Brasil. A conclusão da análise é de que esta 

situação é mais comum entre países com um baixo desempenho no PISA e está associada a 

níveis mais elevados de desigualdade social na escola. No Brasil, altos índices de repetência 

escolar estão ligados a níveis elevados de abandono da escola. Entre 2009 e 2015, houve um 

declínio de 6% na taxa de repetência escolar no Brasil, observado principalmente entre os 

alunos do ensino médio. 

O fato de o Brasil ter expandido o acesso escolar a novas parcelas da população de 

jovens sem declínios no desempenho médio dos alunos é um desenvolvimento bastante 

positivo. Entretanto, diante dos resultados obtidos nas avaliações de ciências, leitura e 

matemática, é possível concluir que o acesso não é suficiente para garantir ensino de qualidade. 

É preciso investir, também, em outros aspectos relacionados à educação para que se realize o 

princípio da garantia do padrão de qualidade previsto no art. 206, VII da Constituição. 
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Para finalizar nossa análise a respeito da questão do sistema educacional brasileiro, 

trazemos a experiência bem sucedida de três países avaliados no Piza 2015 e que têm resultados 

acima da média dos participantes, Canadá, Coreia do Sul e Finlândia. 

O sistema de educação canadense210 é formado por escolas com financiamento público 

e escolas privadas, desde o jardim da infância até a universidade. De acordo com a Constituição 

do Canadá a educação é responsabilidade da província, o que significa existirem diferenças 

significativas entre os sistemas educacionais de diferentes províncias. Contudo, os padrões são 

uniformemente elevados em todo o país.  

A escolaridade é obrigatória em todas as províncias, mas a idade dessa obrigatoriedade 

varia no país, podendo-se iniciar aos 5-7 anos e sendo obrigatória até os 16-18 anos dependendo 

da subdivisão. O Canadá é um país com duas línguas oficiais, o Inglês e o Francês. A maioria 

das províncias adotou a língua inglesa, com exceção da província de Quebec onde o idioma 

oficial é o francês. Todas as crianças iniciam o primeiro grau com cerca de seis anos de idade. 

Normalmente, o ano letivo começa no mês de setembro e vai até o mês de junho seguinte, mas 

em alguns casos, é possível o ingresso em janeiro.  

As escolas secundárias vão até a 11ª 12ª ou 13ª Série, dependendo da província. Ao 

completar o ensino médio, os estudantes poderão frequentar a universidade, os colleges 

(equivalente aos nossos primeiros 2 anos de faculdade ou um “tecnólogo” no Brasil, isto é, 

um curso de ensino superior. Não é gratuito e possui instituições públicas e privadas.)  

As Universidades não são gratuita e têm semelhança com a estrutura brasileira em 

relação aos padrões acadêmicos. Quem faz Universidade pode optar por continuar seus estudos 

em mestrados e doutorados e seguir carreira acadêmica. No Canadá, os cursos universitários 

duram entre três e quatro anos. 

Na Coréia do Sul211 o sistema educacional é estruturado em escola elementar (duração 

de seis anos), escolas primárias (período de três anos), high school ou colégios (três anos), 

junior college (centro universitário com cursos de dois ou três anos) e universidades (até 4 

anos). 

                                                             
210 Informações obtidas em: ≤http://www.studycanada.ca/brazil/education.htm≥  
211 Informações obtidas em: ≤http://www.universia.com.br/estudar-exterior/coreia-do-sul/sistema-

ensino/estrutura-do-sistema-educacional/670#≥ 



85 
 

O período letivo começa no mês de março e termina no mês de fevereiro do ano 

seguinte. Está estruturado em dois semestres: primavera (março a junho) e outono (setembro a 

fevereiro).  

Os alunos ingressam na escola elementar aos 7 anos, após vários anos de permanência 

opcional na creche. Dos três aos cinco anos pode-se ingressar ao jardim de infância e, caso se 

queira, aos cinco anos pode-se iniciar o período de escola elementar, ainda que o normal seja 

esperar até os sete anos. A duração desta etapa é de seis anos, termina aos 12. Ela é obrigatória 

e costuma ser cursada na escola pública ainda que não exista diferença entre cursá-la em um 

centro privado ou público. 

Para ingressar na escola primária é necessária aprovação em um exame de acesso. Aqui 

a educação é gratuita e se realiza entre os 13 e 15 anos. Está estruturada em nove áreas: educação 

moral, língua coreana, estudos sociais, matemática, ciências, educação física, música, belas 

artes e ofícios.  

O período da High School é aquele compreendido entre os 16 e os 18 anos. Tem duração 

de três anos e há vários ramos de estudo diferentes: voltados ao âmbito dos negócios e voltados 

às áreas de línguas estrangeiras, educação física e ciências. A opção por um ou por outro 

depende da proximidade da high school dos lugares de residência dos alunos. 

No período denominado Junior College predominam os centros privados que, 

geralmente, proporcionam hospedagem aos alunos e são mais baratos que a universidade. 

Costumam ser dois ou três anos de estudo especializado em disciplinas como agricultura, pesca, 

enfermagem, ciências da saúde, sociologia, educação física. Após os estudos há um período de 

estágio que proporciona conhecimentos técnicos e práticos. 

A Coreia tem 250 universidades, em sua grande maioria privadas, que oferecem uma 

variada oferta educativa. A maioria das universidades oferece 24 disciplinas por semestre e ao 

finalizar o curso totaliza um mínimo de 140. Cada centro exige um mínimo de disciplinas para 

a obtenção do diploma. 

Quanto à pós-graduação, pode-se obter o MA Degree, equivalente a um mestrado, e 

depois continuar com o Ph Degree, doutorado. Para obter um mestrado são necessários de dois 

a três anos, e para um doutorado de dois a quatro anos. 
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 O sistema educacional finlandês212 se caracteriza pela qualidade e gratuidade, uma vez 

que apenas 2% das instituições de ensino são particulares, sendo subsidiadas pelo governo, 

sendo o padrão o mesmo em todas as escolas finlandesas. Além disso a competência para a 

realização da educação é municipal, e a responsabilidade pela decisão a respeito do conteúdo 

ministrado é do professor, após capacitação.  

Também é dada ênfase à valorização do professor, sendo a carreira do magistério uma 

das mais populares do país. Isso acontece porque o professor é bem preparado (há necessidade 

de graduação e mestrado), o que inclui treinamento específico para dar aulas e plano de carreira.  

Aqui é importante destacar situações importantes: o investimento realizado pela 

Finlândia que é de 6% do PIB, uma vez que o foco está na gestão do investimento, a inexistência 

de escolas de período integral, a atenção ao aluno que tem dificuldades e a valorização de 

diferentes formas de aprendizagem e a ausência de avaliações de caráter geral como o ENEM 

e o ENADE. A partir desse ano foi implantada uma modificação do sistema de ensino finlandês, 

com a implantação de uma nova metodologia chamada phenomenon learning, na qual as aulas 

tradicionais são substituídas por projetos temáticos213.  

As situações trazidas traduzem a questão central deste estudo, que é o fato de a educação 

ser elemento fundamental do exercício da cidadania e, por consequência, da realização do 

princípio constitucional do Estado Democrático de Direito. Apenas uma educação voltada à 

realização das finalidades que lhe foram confiadas pela Constituição de 1988 poderá 

transformar o País em um Estado Democrático. 

Reconhecidas as principais ideias e argumentos relacionados à cidadania e sua relação 

com a educação, inclusive no que se refere à situação atual no País e a indicação de experiências 

bem-sucedidas de outros Estados, vamos agora tratar dos principais aspectos da democracia e 

do Estado Democrático de Direito. Para isso, em primeiro lugar vamos tratar de seu histórico e 

conceito, em seguida estabelecer a diferença e relação entre o Estado de Direito e o Estado 

Democrático de Direito para, após, identificar, na Constituição de 1988 as características do 

Estado Democrático de Direito. 

                                                             
212 PREVIDELLI, Amanda. Dez lições da Finlândia para a educação brasileira. Revista Exame. Disponível em: 

≤http://exame.abril.com.br/brasil/10-coisas-que-a-finlandia-pode-ensinar-ao-brasil/≥ 
213 POR QUE a Finlândia está mudando o melhor sistema de educação do mundo? Globo.com. Disponível em: 

≤http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/12/por-que-a-finlandia-esta-mudando-o-melhor-sistema-de-

educacao-do-mundo.html≥ 
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3 DEMOCRACIA E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 

 O objetivo deste capítulo é tratar da democracia, inicialmente apresentando seu conceito 

e histórico. Em seguida, a distinção entre Estado de Direito e Estado Democrático de Direito e 

como este princípio fundamental do Estado, foi previsto na Constituição de 1988.  

 

3.1 DEMOCRACIA: CONCEITO E HISTÓRICO 

 

Para tratar da democracia é preciso identificar seu conceito e modificação a partir das 

condições políticas, sociais e econômicas de cada período. Foi conhecida a partir da experiência 

das cidades-Estado gregas, especialmente Atenas, no século V a C. A palavra democracia é 

formada por dois vocábulos gregos identificam a relação entre governados e governantes de 

forma específica: demos significa povo ou muitos, enquanto kracia quer dizer governo ou 

autoridade  

Anthony Giddens e Philip W. Sutton214 definem democracia215 como “Sistema político 

que viabiliza a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisões políticas, 

diretamente ou por meio da eleição de representantes políticos”.  

Na Grécia, Platão216 descreveu cinco formas de governo, monarquia, aristocracia, 

oligarquia, tirania e democracia, que “[...] surge quando os pobres, tendo vencido os ricos, 

                                                             
214 GUIDDENS, Anthony; SUTTON, Philip W. Conceitos essenciais da Sociologia. São Paulo: UNESP, 2015, 

p. 315.   
215 Nas grandes democracias ocidentais o poder do povo se expressa no voto direto, através do qual os cidadãos 

elegem seus representantes dos poderes Legislativo e Executivo para defender os seus interesses e através da 
decisão do próprio titular do poder, através do plebiscito, referendo e outros meios. Quanto ao modo de exercício 

a democracia pode ser direta, quando o próprio povo delibera e executa o poder; indireta, também chamada 

representativa, em que o corpo político escolhe os representantes que, por ele, exercitarão o poder; e semidireta ou 

mista, em que se combinam elementos das modalidades anteriores. A democracia apresenta modalidades, a saber: 

cristã, (conservadora, e direitista não radical); industrial (participação dos operários nos destinos da empresa); 

liberal (abstenção da intervenção estatal na ordem econômica e social); social; (redistribuidora da renda nacional); 

representativa (poder do voto); e popular (sem classes ou socialista) SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 

Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 485. 
216 PLATÃO. A República. São Paulo: Nova Cultural, 2000, p. 175.  
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eliminam uns, expulsam outros e dividem por igual com os que ficam o governo e os cargos 

públicos. E, devo dizer, na maior parte das vezes estes cargos são atribuídos por sorteio”217.  

Conforme Norberto Bobbio, Nicola Mateucci e Gianfranco Pasquino218, Platão 

“reproduz no Político a tradicional tripartição das formas puras e das degeneradas e a 

Democracia é aí definida como o “Governo do número”, “Governo de Muitos” e “Governo da 

multidão”. Entendem219 que, “distinguindo as formas boas das formas más de Governo com 

base no critério da legalidade e da ilegalidade, a Democracia é, nesse livro, considerada a menos 

boa das formas boas e a menos má das formas más de Governo”. Ao tratar das formas de 

Constituições ou governo estabelecidas por Aristóteles, os autores220 esclarecem que, 

 

[...] distingue três formas puras e três formas corruptas, conforme o detentor 

do poder governa no interesse geral ou no interesse próprio, o “Governo da 
maioria” ou “da multidão”, distinto do Governo de um só ou do de poucos, é 

chamado “politia”, enquanto o nome de Democracia é atribuído à forma 

corrupta, sendo a mesma definida como o “Governo da vantagem para o 
pobre” e contraposta ao “Governo de vantagem para o monarca” (tirano) e ao 

“Governo da vantagem para os ricos” (oligarquia) [...] Da Democracia 

entendida em sentido mais amplo, Aristóteles subdistingue cinco formas: 1) 
ricos e pobres participam do Governo em condições paritárias. A maioria é 

popular unicamente porque a classe popular é mais números. 2) Os cargos 

públicos são distribuídos com base num censo muito baixo. 3) São admitidos 

aos cargos públicos todos os cidadãos entre os quais os que foram privados de 
direitos civis após processo judicial. 4) São admitidos aos cargos públicos 

todos os cidadãos sem exceção. 5) Quaisquer que sejam os direitos políticos, 

soberana é a massa e não a lei. Este último caso é o da dominação dos 

demagogos ou seja, a verdadeira forma corrupta do governo popular.    

 

Para Jean Touchard221 a democracia se caracteriza a partir de três elementos: o governo 

do povo, a igualdade política e a igualdade social. Em Atenas as decisões relativas à vida da 

cidade e seus habitantes eram tomadas pela assembleia de cidadãos que, em razão de sua 

soberania, podiam votar as questões de interesse coletivo, ser indicados para cargos públicos e 

                                                             
217 PLATÃO. A República. São Paulo: Nova Cultural, 2000, p. 324.  
218 BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: UNB, 

2004, p. 320.   
219 Ibid. 
220 Ibid. 
221 TOUCHARD, Jean. História das Ideias Políticas. Lisboa: Europa-América, 1970, p. 35-36.  
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destituir governantes cuja ação era considerada prejudicial ao bem comum e aos interesses da 

maioria.  

Esse processo envolvia três princípios que, séculos mais tarde, passaram a ser centrais 

para o conceito: a igualdade dos cidadãos perante a lei (isonomia), seu direito de manifestação 

na assembleia (isegoria) e no poder (isocracia). Essas premissas foram novamente adotadas nos 

séculos XVII e XVIII quando esse regime foi retomado:  

 

A palavra democracia designa, em princípio, o governo do povo, mas, 

constantemente oposta pelos políticos aos termos tirania (ou monarquia) e 
oligarquia, acabou por se definir mais pela relação com eles do que por si 

própria. Por outro lado, foi assumindo acepções bastante diferentes conforme 

as épocas e os partidos [...] é democrático um Estado onde a lei é a mesma 

para todos (isonomia) igual também a participação nos negócios (isegoria) e 

no Poder (isocracia). 

  

De acordo com Paulo Bonavides222 a democracia direta surgiu na Grécia, especialmente 

em Atenas, onde a principal preocupação dos cidadãos era a coisa pública, deliberando em 

assembleia a respeito das questões de Estado, “com um poder concentrado no exercício da plena 

soberania legislativa, executiva e judicial”. A escravidão é a crítica que se faz à sociedade da 

época, uma vez que, “A democracia, como direito de participação era privilégio de ínfima 

minoria social de homens livres, apoiados sobre esmagadora maioria de homens escravos. Aqui 

é preciso acrescentar que as mulheres e os estrangeiros também não possuíam poder político. 

Para o autor223, duas condições permitiram o exercício da democracia direta na Grécia: 

base social escrava, o fato de o cidadão grego “conservar aceso o interesse pela causa da sua 

democracia e a valorar aquela ponta de participação soberana com que sua vontade entrava para 

moldar a vida pública, a vida da cidade”.  A concepção de democracia indireta, representativa, 

é própria dos tempos modernos diante da modificação da estrutura do Estado e da natureza das 

atividades dos indivíduos, vez que224:  

 

                                                             
222 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política.  São Paulo: Malheiros, 2008, p. 268.  
223 Ibid., p. 268/269.   
224 Ibid., p. 272. 
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Razões de ordem prática há que fazem do sistema representativo condição 

essencial para o funcionamento no estado moderno de certa forma a 

organização democrática do poder. O Estado moderno já não é o Estado-
cidade de outros tempos, mas o Estado-nação, de larga base territorial, sob a 

égide de um princípio político severamente unificador, que risca sobre todas 

as instituições sociais o seu traço de visível supremacia. Não seria possível ao 

Estado moderno adotar técnica de conhecimento e captação da vontade dos 
cidadãos semelhante àquela que se consagrava no Estado-cidade da Grécia. 

[...] Demais, o homem da democracia direta, que foi a democracia grega, era 

integralmente político. O homem do Estado moderno é homem apenas 
acessoriamente político, ainda nas democracias mais aprimoradas, onde todo 

um sistema de garantias jurídicas e sociais fazem efetiva e válida a sua 

condição de “sujeito” e não apenas “objeto” da organização política. 

 

Estabelece Jean Jacques Rousseau225 que a democracia deve ser compreendida como a 

forma de governo na qual há preponderância da atuação do Poder Legislativo, uma vez que este 

representa a soberania popular. Conforme Norberto Bobbio, Nicola Mateucci e Gianfranco 

Pasquino226: “[...] entre Locke e Rousseau há uma diferença essencial na maneira de conceber 

o poder Legislativo: para Locke, este deve ser exercido por representantes, enquanto que para 

Rousseau deve ser assumido diretamente pelos cidadãos".  

Conforme Dalmo de Abreu Dallari227, “A ideia moderna de um Estado Democrático 

tem suas raízes no século XVIII, implicando a afirmação de certos valores fundamentais da 

pessoa humana, bem como a exigência de organização e funcionamento do Estado, tendo em 

vista a proteção daqueles valores”. 

Para Norberto Bobbio228 “a democracia é o regime mais desejável, mas também o mais 

difícil de fazer funcionar, e o mais fácil de se arruinar: ela se propõe a tarefa de conciliar duas 

coisas contrastantes, que são a liberdade e o poder”. Entende229 que: “A fórmula do regime 

democrático pode ser resumida nesta máxima: fazer de modo que a liberdade concedida aos 

cidadãos individuais não seja tão ampla a ponto de tornar impossível a expansão da liberdade”. 

                                                             
225 ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 2016, p. 78/80. 
226 BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: UNB, 

2004, p. 322 .  
227 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 145. 
228 BOBBIO, Norberto. Qual Democracia? São Paulo: Loyola, 2013, p. 35.  
229 Ibid., p. 36. 
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Pode ser identificada a partir de três princípios230: consenso popular, responsabilidade 

política e mobilidade da classe dirigente. O primeiro refere o modo de formação da classe 

dominante, porque “A característica do regime democrático é o princípio eletivo: a classe 

política, em regime democrático, tira a justificação do seu poder da eleição. Quanto à 

periodicidade da escolha dos que exercerão o poder político, esclarece:  

 

Para que se possa falar em democracia, não basta que a classe política seja 

eleita, em outras palavras, que seu poder seja fundado em um consenso inicial 

originário. É necessário que esse consenso seja periodicamente repetido. Não 

basta o consenso, mas é necessária uma verificação periódica do consenso. 
Uma classe política que tivesse derivado seu poder de uma eleição inicial, e 

depois não fosse submetida a nenhum controle ulterior, levaria a um regime 

que não se poderia chamar de democrático231. 

 

No que diz respeito à mobilidade da classe política, relaciona-se a uma contínua e rápida 

circulação desse segmento. Na democracia “é preciso haver duas ou mais em concorrência, sem 

o que o regime tende a tornar-se uma oligarquia”232. 

Esclarece Norberto Bobbio233, que o termo democracia pode ser entendido de várias 

formas, mas que é preciso distinguir especialmente duas: “em primeiro lugar um conjunto de 

instituições ou de técnicas de governo [...] sufrágio universal, regime parlamentar, 

reconhecimento dos direitos civis, princípio da maioria, proteção da minoria”. A segunda refere 

“a certo ideal a ser perseguido, não aos meios ou procedimentos empregados, mas ao fim que 

com aqueles procedimentos se quer alcançar”. Isso porque o fim que move o Povo à 

organização de um regime democrático é a igualdade. Entende o autor234 que a igualdade é “o 

ponto de chegada”, uma vez que os homens não são iguais mas devem ser iguais. Assim, a 

igualdade é “um dever a ser realizado”.  

                                                             
230 BOBBIO, Norberto. Qual Democracia? São Paulo: Loyola, 2013, p. 26.  
231 Ibid., p. 24. 
232 Ibid. 
233 Ibid., p. 37/38. 
234 Ibid., p. 39.  
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Para Alf Ross235, a democracia, enquanto conceito jurídico, é uma forma de 

funcionamento do Estado na qual um grupo de pessoas tem o poder de exercer a autoridade do 

Estado, a partir da soberania do Povo, nos seguintes termos,  

 

[...] la palabra ≤democracia≥ es empleada para designar uma de essas formas, 
a saber – en términos latos por el momento-, um modo de funcionamento del 
Estado em el cual el Pueblo em su totalidade, y non um individuo singular, o 

um grupo más o menos grande de indivíduos, posee influencia suprema o 

decisiva com respecto al ejercicio de la autoridade pública. Puede expresarse 

lo mismo diciendo que la ≤soberania≥ radica em el pueblo.236    

 

De acordo com o autor237, o termo democracia pode ser utilizado, também, para designar 

situações a partir de seu conteúdo: é o caso da democracia econômica ou verdadeira, que tem 

como objetivo nivelar os privilégios e desigualdades econômicas resultantes da diferença entre 

classes, em favor dos menos favorecidos. Também pode ser empregado para referir uma atitude, 

um modo de vida relacionado não apenas às situações de caráter político e econômico mas, 

também, às relações internacionais, à vida familiar, à educação dos filhos, ou seja em todas as 

relações sociais238.  

No que se refere à democracia política, Alf Ross239 entende que, 

 

La democracia es corrientemente definida como la forma de gobierno em que 
el poder político (la soberanía) pertenece em derecho a la poblácion que toda 
y no meramente a uma persona singular o a um grupo específico y limitado de 

gentes. Esta definicion padece de la deficiência de falta de claridade. La nota 

que, según ella sería crucial para la democracia no es descrita de modo que 

sea claro cuáles son los hechos mencionados. [...]240 

                                                             
235 ROSS, Alf. Por que Democracia? Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989, p. 83.  
236 Tradução livre: a palavra ≤democracia≥ é usada para descrever uma das formas, em termos latos, por enquanto, 

de um modo de funcionamento do Estado no qual as pessoas em sua totalidade, e não um único indivíduo ou grupo 
mais ou menos grande de indivíduos, tem influência decisiva ou suprema em relação ao exercício da autoridade 

pública. Pode-se dizer o mesmo ao  se afirmar que a soberania se fundamenta no povo. 
237 ROSS, Alf. Op. cit. p. 84. 
238 Ibid., p. 83. 
239 Ibid. 
240 Tradução livre: A Democracia é comumente definida como a forma de governo em que o poder político 

(soberania) pertence como direito a toda a população e não apenas a uma pessoa singular ou grupo específico e 

limitado de pessoas. Esta definição sofre de falta de clareza. Note-se que, os atos cruciais para a democracia não 

são mencionados e descritos.  
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Ainda em relação ao conceito de democracia, é importante mencionar o ensinamento de 

Dalmo de Abreu Dallari241, para quem são exigências da democracia a supremacia da vontade 

popular, a preservação da liberdade e a igualdade de direitos.     

Quanto ao seu desenvolvimento histórico, para Charles Tilly242 a democracia foi o 

modelo político adotado pelas cidades-Estado gregas entre 500 e 300 a.C. com três elementos 

comuns: poder executivo central, conselho oligárquico e assembleia geral dos cidadãos.  

Considera243, também, que as caraterísticas daquele regime podem ser interpretadas no 

sentido de considerá-lo predecessor das democracias modernas. Sob esse aspecto se colocam o 

modelo de cidadania criado pelos gregos, que refletia uma relação de igualdade com o Estado 

e a rotatividade no exercício das responsabilidades cívicas, uma vez que “Atenas escolhia até 

mesmo os seus magistrados por sorteio, por um período de um ano, e não por eleição ou 

hereditariedade. Portanto, dentre aqueles considerados cidadãos, prevalecia o princípio de 

direitos e obrigações iguais”. 

No entendimento de J. J. Gomes Canotilho244 existem três teorias da democracia: a 

democrático-pluralista, para a qual “o processo de formação da vontade democrática não 

assenta nem no povo indiferenciado dos sistemas plebiscitários, nem no indivíduo abstracto da 

teoria liberal, mas sim em grupos definidos através da frequência de interacções sociais”; a 

elitista da democracia, que entende que “a democracia é uma forma de domínio, pelo facto de 

nela se verificar uma concorrência para o exercício do poder” e a do ordo liberalismo≥,  

caracterizada porque “assenta no valor irrenunciável que é a liberdade econômica, sobretudo a 

propriedade privada dos meios de produção, tem para a ordem social-liberal’.  

A democracia, conforme a doutrina, pode ser classificada em direta, indireta, semidireta 

ou participativa e deliberativa. A democracia direta é aquela conhecida a partir da experiência 

grega na Antiguidade Clássica e, conforme Dalmo de Abreu Dallari245, praticada atualmente 

apenas em algumas partes da Suíça. Mesmo nessas localidades, citando André Hariou, alerta 

que a decisão do povo a respeito das questões do Estado são aparentes, uma vez que essa prática 

só se mantém em Cantões menos populosos; a atuação é no sentido de aprovar ou desaprovar 

                                                             
241 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 150.   
242 TILLY, Charles. Democracia. Rio de Janeiro: Vozes, 2013, p. 40. 
243 Ibid., p. 41. 
244 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 5. ed.  Coimbra: Almedina, 1991, p. 408/410. 
245 DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. cit., p. 152.  
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situações já verificadas por um Conselho Cantonal; a Assembleia não tem aptidão para discutir 

questões técnicas e jurídicas. 

De acordo com o autor246, outros institutos característicos da democracia direta não 

possibilitam ao povo discussão das questões apresentadas antes da deliberação e, por isso, são 

considerados como da democracia semidireta. São eles247 o referendum, o plebiscito, a 

iniciativa, o veto popular e o recall. 

 A democracia representativa ou indireta é aquela na qual os cidadãos escolhem 

representantes que, em seu nome exercem o poder político por período determinado, 

denominado mandato. Para Norberto Bobbio248 é aquela na qual as deliberações relativas a 

todos são tomadas por pessoas eleitas para essa finalidade, os representantes, que possuem duas 

características:  

a) Na medida em que goza da confiança do corpo eleitoral, uma vez eleito 

não é mais responsável perante os próprios eleitores e seu mandato, 
portanto, não é revogável; b) não é responsável diretamente perante os 

seus eleitores exatamente porque convocado a tutelar os interesses gerais 

da sociedade civil e não os interesses particulares desta ou daquela 

categoria.  

  

Dalmo de Abreu Dallari249 soma, aos traços distintivos estabelecidos por Norberto 

Bobbio outros aqui referidos:  

 

a) O mandatário, apesar de eleito por uma parte do povo, expressa a 
vontade de todo o povo [...],  podendo tomar decisões em nome de 

todos os cidadãos da circunscrição; b) Embora o mandato seja obtido 

mediante um certo número de votos, ele não está vinculado a 
determinados eleitores, não se podendo dizer qual o mandato 

conferido por certos cidadãos; c) O mandatário não, não obstante 

decidir em nome do povo, tem absoluta autonomia e independência,  
não havendo necessidade de ratificação das decisões, além do que as 

decisões obrigam mesmo os eleitores que se oponham a elas; d) o 

mandato é de caráter geral, conferindo poderes para a prática de todos 

os atos compreendidos na esfera de competência do cargo para o qual 
alguém é eleito; e) O mandatário é irresponsável, não sendo obrigado 

                                                             
246 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 153. 
247 Esses instrumentos são objeto de estudo no capítulo 4.  
248 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 41. 
249 DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. cit., p. 159.  
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a explicar os motivos pelos quais optou por uma ou outra orientação; 

f) Em regra, o mandato é irrevogável, sendo conferido por prazo 

determinado. A exceção a esse princípio é o recall, que dá a 

possibilidade à revogação por motivos exclusivamente políticos.  

 

A democracia participativa é aquela caracterizada pela criação e atuação de Conselhos 

destinados setores sociais, como os direitos da criança e do adolescente, educação, saúde, meio 

ambiente250. Conforme Dalmo de Abreu Dallari a previsão e atuação desses instrumentos, 

 

 [...] vem sendo ampliada a autoridade dos institutos de democracia 
participativa, que são, de certo modo, um reforço à busca de 

intensificação do caráter democrático das decisões e ações das 

autoridades públicas. A utilização de tais institutos coloca os governos 
mais próximos do ideal de democracia direta, contribuindo para 

atenuar, em parte, as imperfeições e os riscos da democracia 

representativa.    

 

 No entendimento de Paulo Bonavides251 para estabelecer o conceito de democracia 

participativa é preciso identificar quem o titular do poder político, conforme estabelecido no 

parágrafo único da Constituição que estatui: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.  

De acordo com Friedrich Müller252 “Estados democráticos chamam-se governos “do 

povo” [...]; eles se justificam afirmando que, em última análise o povo estaria “governado””. 

Povo, nessa situação, denominado pelo autor como povo ativo (titulares dos direitos de 

nacionalidade), 

 

[...] elege seus os seus representantes; do trabalho dos mesmos resultam (entre 
outras coisas) os textos das normas; estes são, por sua vez, implementados nas 

diferentes funções do aparelho de Estado; os destinatários, os atingidos por 
tais atos são potencialmente todos, a saber, o “povo” enquanto população. [...] 

Esse padrão se repete: o povo não é apenas – de forma indireta – a fonte ativa 

da instituição de normas por meio de eleições bem como – de forma direta – 
por meio de referendos legislativos; ele é de qualquer modo o destinatário das 

                                                             
250 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 157. 
251 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 571.  
252 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 45.  
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prescrições, em conexão com deveres, direitos e funções de proteção. E ele 

justifica esse ordenamento jurídico num sentido mais amplo como 

ordenamento democrático, à medida que o aceita globalmente, não se 

revoltando contra o mesmo. 

 

 Ainda de acordo com o autor253 o povo, aqui considerado a população de um país, também 

se relaciona com a legitimação do governo e a realização de direitos, uma vez que:  

 

A função do ‘povo’ que um Estado invoca, consiste sempre em legitimá-lo. A 
democracia é dispositivo de normas especialmente exigentes, que diz respeito 

a todas as pessoas no seu âmbito de ‘demos’, de categorias distintas (enquanto 

povo ativo, povo como instância de atribuição ou ainda povo-destinatário) e 

graus distintos. A distinção entre direitos de cidadania e direitos humanos não 
é apenas diferencial; ela é relevante com vistas ao sistema. Não somente as 

liberdades civis, mas também os direitos humanos enquanto realizados são 

imprescindíveis para uma democracia legítima. [...] o corpo de textos de uma 
democracia de conformidade com o Estado de Direito se legitima por duas 

coisas: em primeiro lugar procurando dotar a possível minoria dos cidadãos 

ativos, não importa quão mediata ou imediatamente, de competências de 
decisão e de sancionamento claramente definidas; em segundo lugar e ao lado 

desse fator de ordem procedimental, a legitimidade ocorre pelo modo 

mediante o qual todos, o ‘povo inteiro’, a população, a totalidade dos atingidos 

são tratados por tais decisões e seu modo de implementação.   

 

Feitas estas considerações, podemos dizer que, para Paulo Bonavides254, a democracia 

é um direito fundamental de quarta geração, que quando classificada como participativa se 

fundamenta no princípio da soberania popular Tal democracia participativa se concretiza por 

meio de mecanismos de exercício direto da vontade geral e democrática, que, se assenta na 

prática dos instrumentos identificados na Constituição: o plebiscito, o referendo e a iniciativa 

popular legislativa.   

Vamos, agora tratar da democracia deliberativa. Jünger Habermas, conforme Jorge 

Adriano Lubenow255, é o mais importante defensor da democracia deliberativa, que é uma teoria 

                                                             
253 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013., p. 70.  
254 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa – por um Direito Constitucional 

de luta e resistência – Por uma nova Hermenêutica – por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 

2008, p. 41/46.  
255 LUBENOW, Jorge Adriano. Esfera pública e democracia deliberativa em Habermas: modelo teórico e 

discursos críticos. Disponível em: ≤http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

512X2010000100012≥ 
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a respeito da democracia que forma-se “[...] a partir da autonomia pública da teoria política 

republicana (vontade geral, soberania popular), com a concepção de autonomia privada da 

teoria política liberal (interesses particulares, liberdades individuais). Ela pode ser concebida, 

simultaneamente, como um meio-termo e uma alternativa aos modelos republicano e liberal. 

[...]”.  

Conforme o autor256, para Jürgen Habermas,  

 

"Deliberação" é uma categoria normativa que sublinha uma concepção 
procedimental de legitimidade democrática, segundo Habermas. Esta 
concepção normativa gera uma matriz conceitual diferente para definir a 

natureza do processo democrático, sob os aspectos regulativos (ou exigências 

normativas) da publicidade, racionalidade e igualdade. Embora também tenha 
um caráter empírico-explicativo, a ênfase da concepção habermasiana de 

democracia procedimental assenta no caráter crítico-normativo. A concepção 

procedimental de democracia é uma concepção formal e assenta nas 

exigências normativas da ampliação da participação dos indivíduos nos 
processos de deliberação e decisão e no fomento de uma cultura política 

democrática. Por ser assim, esta concepção está centrada nos procedimentos 

formais que indicam "quem" participa, e "como" fazê-lo (ou está legitimado a 
participar ou fazê-lo), mas não diz nada sobre "o que" deve ser decidido. Ou 

seja, as regras do jogo democrático (eleições regulares, princípio da maioria, 

sufrágio universal, alternância de poder) não fornecem nenhuma orientação 

nem podem garantir o "conteúdo" das deliberações e decisões. 

 

 A Democracia Deliberativa, é definida por Amy Guttman e Dennis Thompson257, como: 

 

Forma de governo na qual os cidadãos livres e iguais (e seus representantes), 
justificam suas decisões em um processo no qual apresentam uns aos outros 

motivos que são mutuamente aceitos e geralmente acessíveis, com o objetivo 
de atingir conclusões que vinculem no presente todos os cidadãos, mas que 

possibilitem uma discussão futura.  

 

                                                             
256 LUBENOW, Jorge Adriano. Esfera pública e democracia deliberativa em Habermas: modelo teórico e 

discursos críticos. Disponível em: ≤http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

512X2010000100012≥. 

257 GUTTMAN, Amy; THOMPSON, Dennis. O que significa democracia deliberativa. Disponível em: ≤ 

http://www.upenn.edu/president/images/president/pdfs/significa-democracia-2007.pdf≥  
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De acordo com os autores, possui as seguintes características: a necessidade de 

justificativa para as decisões dos cidadãos e seus representantes; os motivos que fundamentam 

as decisões devem ser acessíveis258 a todos os cidadãos; o processo de realização tem como 

finalidade produzir uma decisão que é vinculante por um período de tempo; seu processo é 

dinâmico, ou seja, embora a decisão seja vinculante por determinado prazo esse fato não impede 

que seja objeto de críticas. 

São seus objetivos: promover a legitimidade das decisões coletivas; encorajar as 

perspectivas públicas sobre assuntos públicos, promover processos mutuamente aceitáveis de 

tomada de decisão; auxiliar na correção dos erros cometidos na tomada coletiva de decisões.  

Agora é possível trazer algumas considerações a respeito dos dilemas enfrentados pelos 

regimes democráticos na atualidade. Para tanto, vamos nos valer das ponderações de 

Boaventura Souza Santos e Amartya Sen. 

Para Boaventura de Souza Santos259, a cidadania na sociedade moderna se estabelece a 

partir do trabalho e “a democracia esteve desde o início vinculada à socialização da economia, 

fazendo com que a tensão entre democracia e o capitalismo se coloque na origem do Estado 

Moderno.  Para o autor, “o grau máximo de legitimidade do Estado moderno reside na 

conversão, sempre problemática da tensão entre democracia e capitalismo num círculo virtuoso 

em que cada um deles prospera aparentemente na medida em que prosperam conjuntamente”.     

Amartya Sen260 entende que embora aconteça uma transformação importante na 

compreensão da democracia, ainda há ênfase em sua identificação com aspectos processuais 

como as eleições e a votação. Para o autor, é preciso compreendê-la a partir de contexto global, 

considerando-se sua história, desenvolvimento na Ásia e no Oriente Médio, uma vez que assim, 

bem como considerando-se sua relação com a mídia e sua prática é possível relacioná-la ao 

desenvolvimento mundial e à realização da justiça.  

 

 

 

                                                             
258 De acordo com os autores essa acessibilidade se coloca sob dois aspectos: o primeiro diz respeito à publicidade 

da decisão. Isso significa que a deliberação deve ocorrer em público. O segundo relaciona-se à compreensão por 

parte dos cidadãos dos motivos que levaram à decisão.  
259 SANTOS, Boaventura de Souza. Reinventar a Democracia. Lisboa: Fundação Mário Soares, 2002, p. 25. 
260 SEN. Amartya. A ideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 356/386. 
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3.2 ESTADO DE DIREITO E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

A concepção de Estado de Direito surgiu na Idade Moderna, especialmente como 

elemento da Revolução Francesa, caraterizado, segundo Norberto Bobbio, Nicola Mateucci e 

Gianfranco Pasquino261 como: 

 

1) Estrutura formal do sistema jurídico, garantia das liberdades fundamentais 
com a aplicação da lei geral-abstrata por parte dos juízes independentes. 

2) Estrutura material do sistema jurídico: liberdade de concorrência no 

mercado, reconhecida no comércio aos sujeitos da propriedade. 3) 
Estrutura social do sistema jurídico: a questão social e as políticas 

reformistas de integração da classe trabalhadora. 4) Estrutura política do 

sistema jurídico: separação e distribuição de poder.  

 

Para Jorge Miranda262, o Estado de Direito é aquele “em que, para garantia de todos os 

cidadãos, se estabelece juridicamente a formação do poder e em que o respeito pela legalidade 

(seja mera legalidade formal, seja – mais tarde- a conformidade com os valores materiais) se 

eleva a critério de ação dos governantes. Conforme José Afonso da Silva263, 

 

A Democracia, como realização de valores (igualdade, liberdade e dignidade 
da pessoa) de convivência humana, é conceito mais abrangente do que o de 
Estado de Direito, que surgiu como expressão jurídica da Democracia Liberal. 

O Conceito de Estado de Direito é tão histórico como o de Democracia, e se 

enriquece de conteúdo com o evolver dos tempos. A evolução histórica e a 
superação do liberalismo, a que se vinculou o conceito de Estado de Direito, 

colocam em debate a questão da sua sintonia com a sociedade democrática. O 

reconhecimento de sua insuficiência gerou o conceito de Estado Social de 

Direito, nem sempre de conteúdo democrático. Chega-se agora ao Estado 
Democrático de Direito, que a Constituição acolhe no art. 1.º como um 

conceito-chave do regime adotado [...]  

 

                                                             
261 BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: UNB, 

2004, p. 401. 
262 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 33.  
263 SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito, in Revista dos Tribunais, vol. 635/1988, p. 7/13. 
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No século XX, a partir das modificações históricas, sociais, políticas e econômicas que 

aconteceram durante todo esse período, o caráter liberal do Estado de Direito vai sendo 

modificado e sua essência transforma-se em social. 

Conforme José Afonso da Silva264, O princípio da legalidade é fundamental para o 

Estado Democrático de Direito, por ser de sua essência a submissão à Constituição e “à 

legalidade democrática. Para o autor: 

 

Sujeita-se, como todo Estado de Direito, ao império da lei, mas da lei que 
realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas 

pela busca da igualização das condições dos socialmente desiguais. Deve, 

pois, ser destacada a relevância da lei no Estado Democrático de Direito, não 
apenas quanto ao seu conceito formal de ato jurídico abstrato, geral, 

obrigatório e modificativo da ordem jurídica existente, mas também quanto à 

sua função de regulamentação fundamental, produzida segundo um 

procedimento constitucional qualificado. A lei é, efetivamente, o ato oficial 
de maior realce na vida política. Ato de decisão política por excelência, é por 

meio dela, enquanto emanada da atuação da vontade popular, que o poder 

estatal propicia ao viver social modos predeterminados de conduta, de maneira 
que os membros da sociedade saibam, de antemão, como guiar-se na 

realização de seus interesses. 
 

 

Podem ser indicados como princípios do Estado Democrático de Direito265:  

 

 

O Princípio da constitucionalidade, que exprime, em primeiro lugar, que o 

Estado Democrático de Direito se funda na legitimidade de uma Constituição 

rígida, emanada da vontade popular, que, dotada de supremacia, vincule todos 
os Poderes e os atos deles provenientes, com as garantias de atuação livre da 

jurisdição constitucional; o Princípio democrático, que, nos termos da 

Constituição, há de constituir uma Democracia representativa e participativa, 
pluralista, e que seja a garantia geral da vigência e eficácia dos direitos 

fundamentais (art. 1.º ); O sistema de direitos fundamentais individuais, 

coletivos, sociais e culturais (títs. II, VII e VIII); o Princípio da Justiça Social, 
referido no art. 170, caput , no art. 193, como princípio da ordem econômica 

e da ordem social; como dissemos, a Constituição não prometeu a transição 

para o Socialismo mediante a realização da democracia econômica, social e 

cultural e o aprofundamento da democracia participativa, como o faz a 
Constituição portuguesa, mas abre-se ela, também, para a realização da 

democracia social e cultural, embora não avance significativamente rumo à 

democracia econômica; o Princípio da igualdade (art. 5.º, caput e inciso I); o 
Princípio da divisão de Poderes (art. 2.º ) e da independência do juiz (art. 95 

); o Princípio da legalidade (art. 5.º, II ) e o Princípio da segurança jurídica 

(art. 5.º, XXXVI a LXXIII ). 

                                                             
264 SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito, in Revista dos Tribunais, vol. 635/1988, p. 7/13. 
265 Ibid. 
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 Diante do exposto, podemos concluir que não é possível falar em Estado de Direito que 

não se constitua como Estado Democrático de Direito, diante da necessidade de submissão à 

Constituição e, por isso aos direitos fundamentais, um dos elementos constitutivos do Estado.  

 

3.3 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

A Constituição de 1988, resultado do processo de redemocratização do país após mais 

de vinte anos de regime autoritário, consagrou o Estado Democrático de Direito como princípio 

fundamental do Estado. 

Entende José Afonso da Silva266 que o fato de o art. 1º caput da Constituição de 1988 

afirmar que “A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito 

[...] exprime juízo afirmativo e de existência [...] diz, ao mesmo tempo, com o tipo de Estado e 

com o regime adotado”.   

Ainda de acordo com o autor267, “A configuração do Estado Democrático de Direito 

consiste na criação de um novo conceito, uma vez que diz respeito ao fundamento do Estado e 

não à sua organização.  Qualifica o Estado, o que importa na fundamentação nos valores da 

democracia”.  

Assim, o regime político adotado é a democracia. Para Maurice Duverger, citado por 

José Afonso da Silva268, se constitui em: 

 

[...] um conjunto de instituições políticas que, em determinado momento, 
funcionam em dado país, em cuja base se acha o fenômeno essencial da 
autoridade, do poder, da distinção entre governantes e governados, 

aparecendo, assim, como um conjunto de respostas a quatro problemas 

fundamentais relativos à (a) autoridade dos governantes e sua obediência; (b) 
escolha dos governantes;  (c) estrutura dos governantes; (d) limitação dos 

governantes, o que envolve, como se percebe, toda a problemática 

                                                             
266 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 32.  
267 Idem. O Estado Democrático de Direito, in Revista dos Tribunais, vol. 635/1988, p. 7/13. 
268 Idem. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 41.  
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constitucional. “Regime político”, nessa concepção, será, pouco mais ou 

menos, sinônimo de regime constitucional.    

 

Além da escolha dos representantes que exercerão mandatos nos Poderes Legislativo e 

Executivo, foi estabelecida, conforme referido, a possibilidade de participação direta, por meio 

dos instrumentos indicados no Texto Constitucional, o que está previsto nos arts. 5º, inciso 

LXXII, ação popular, 14, incisos I, II e III, plebiscito, referendo e iniciativa popular legislativa, 

cujas condições foram indicadas no art. 61, § 2º. A ação popular foi regulamentada pela Lei 

4717/195, recepcionada pela Constituição e os demais instrumentos de participação foram 

disciplinados pela Lei 9709/1998.   

Nesse capítulo procuramos tratar da Democracia e do Estado Democrático de Direito, 

para a final, podermos demonstrar nossa tese de que a educação para a cidadania é fundamento 

desse Estado.  
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4 OS INSTRUMENTOS DA DEMOCRACIA 

 

 

Antes de tratar dos instrumentos da democracia é preciso estabelecer noções gerais a 

respeito dos direitos políticos, da soberania, do direito de sufrágio e do voto, aspectos 

indispensáveis para o entendimento e a realização do plebiscito e do referendo. 

Para José Afonso da Silva269, a expressão direitos políticos designa “o conjunto de 

normas que regula a atuação da soberania popular.” Seu fundamento é o princípio democrático, 

estabelecido no art. 1º, parágrafo único do Texto Constitucional. São direitos políticos: o 

sufrágio, a alistabilidade, a elegibilidade, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de lei e 

o ajuizamento de ação popular. A este estudo interessa, em razão de seu objeto o plebiscito, o 

referendo, a iniciativa popular de lei e a ação popular. Alexandre de Moraes afirma que270,   

 

É o conjunto de regras que disciplina a forma de atuação da soberania popular, 

conforme preleciona o caput do art., 14 da Constituição Federal. São direitos 

públicos subjetivos que investem o indivíduo no status activae civitatis, 

permitindo-lhe, o exercício concreto da liberdade de participação nos 

negócios políticos do Estado, de maneira a conferir os atributos de cidadania. 

[...] Tais normas constituem um desdobramento do princípio democrático 

inscrito no art. 1º, parágrafo único, que afirma que todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente.  

  

 Nos termos do parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal “todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição.” e, conforme José Afonso da Silva271, “Aqui se consagra a regra de que o povo é 

a fonte primária do poder, que caracteriza o princípio da soberania popular, fundamento do 

regime democrático.” A participação popular, elemento da democracia participativa, necessária 

ao exercício da soberania pelo povo, se caracteriza, no entendimento do autor272,  

 

                                                             
269 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 348. 
270 MORAES, Alexandre de. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2012, p. 239. 
271 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 40. 
272 Ibid., p. 41. 
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[...] pela participação direta e pessoal da cidadania na formação doa atos do 

governo. As primeiras manifestações da democracia participativa consistiram 

nos institutos de democracia semidireta, que combinam instituições de 

participação direta com instituições de participação indireta, tais como: a 

iniciativa popular, pela qual se admite que o povo apresente projetos de lei ao 

Legislativo; o referendo popular, que se caracteriza no fato de que projetos de 

lei aprovados pelo Legislativo devam ser submetidos à vontade popular; o 

plebiscito, é também uma consulta popular, semelhante ao referendo; difere 

porque este ratifica (confirma) ou rejeita o projeto aprovado; o plebiscito 

autoriza a formulação da medida requerida.    

              

 A respeito desses direitos, Gilmar Ferreira Mendes273 considera que: 

 

Formam a base do regime democrático. A expressão ampla se refere ao direito 

de participação no processo político como um todo, ao direito do sufrágio 

universal e ao voto livre, direto, secreto e igual, à autonomia de organização 

do sistema partidário, à igualdade de oportunidade de partidos. 

 

 A soberania popular, conforme já referido, é exercida por meio da escolha dos membros 

dos Poderes Executivo e Legislativo, que exercem função pública, ou, pelos mecanismos 

diretos identificados no Texto Constitucional, nos artigos 5º, LXXIII e 14, I, II e III, quais 

sejam, o voto, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular e a ação popular.  

A Constituição de 1988 estabelece em seu art. 14 caput que: “A soberania popular será 

exercida pelo sufrágio universal [...]. Para Pinto Ferreira274, é por meio do sufrágio universal 

que se realiza a soberania popular, por meio do “sufrágio universal, bem como iniciativa 

popular, referendum e voto popular.  

O autor275 indica que o sufrágio, direito subjetivo público que pode ser exercido de 

várias formas, entre elas o voto. A Constituição de 1988 emprega as expressões sufrágio e voto 

para designar situações diversas. Assim, que a primeira é o direito subjetivo público de cada 

                                                             
273 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 166  
274 FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 290. 
275Ibid. 
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cidadão e o segundo o exercício deste direito. Aqui insere, ainda uma terceira expressão, 

escrutínio, que designa seu modo de exercício.  

 Para Paulo Bonavides276 sufrágio “é o poder que se reconhece a certo número de pessoas 

(o corpo de cidadãos) de participar direta ou indiretamente na soberania, isto é na gerência da 

vida pública”. 

 Conforme Gilmar Ferreira Mendes277 esses direitos contém “o direito de sufrágio, que 

se materializa no direito de votar, de participar da organização da vontade estatal e no direito 

de ser votado”, sendo o sufrágio universal, ou seja, “direito político que se reconhece a todos 

os nacionais do país, independentemente da pertinência a determinado grupo ou dada classe, 

ou da apresentação de certa qualificação”. 

No entendimento de Dalmo de Abreu Dallari278 a escolha de governantes e 

representantes por meio de eleição, característica do Estado Democrático de Direito, conforme 

já indicado em capítulo anterior, suscita dois aspectos que merecem atenção, o primeiro é o fato 

de o mecanismo da eleição é o que mais se aproxima da vontade popular, considerando-se que 

“os próprios governados escolham livremente os que irão governá-los”. O outro diz respeito à 

necessidade vital para a existência do Estado de que os governantes sejam designados e que, 

sendo essa uma atribuição conferida ao povo, aqui ele atua como um órgão do Estado, o que 

nos leva à análise da questão de ser o sufrágio um direito, uma função ou um dever eleitoral.  

Para o autor279 o pensamento predominante é de que se trata, ao mesmo tempo, de um 

direito e uma função. É um direito subjetivo público, porque cabe ao cidadão para que o exerça 

na esfera pública e para a realização das finalidades públicas.     

Para J. J. Gomes Canotilho280 a universalização do sufrágio tem como um de seus 

objetivos a proibição da discriminação, na medida em que estabelece a extensão desse direito a 

todos os cidadãos, o que obriga “o legislador a assegurar, na medida do possível, a possibilidade 

real do exercício do voto”.  

                                                             
276 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 245. 
277 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 715 
278 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 183. 
279 Ibid. 
280 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1991, p. 436 
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O autor281 relaciona a esses direitos três princípios que entende necessários à sua 

proteção, o princípio do sufrágio secreto, o da igualdade e o da periodicidade. Em relação ao 

primeiro entende que este é uma garantia da liberdade para votar. Quanto ao segundo, se 

consubstancia na exigência de que “todos os votos tenham uma eficácia jurídica igual, ou seja, 

o mesmo peso. No que diz respeito à sua realização periódica entende que tem como finalidade 

impedir a obtenção de mandatos vitalícios. Aqui é importante ressaltar a posição do autor282 

quanto à possibilidade de modificação ou inversão de normas em relação a esta questão: 

 

[...] o princípio democrático articula-se aqui com o princípio do Estado de 

direito: a duração do período de exercício dos cargos deve ser fixada 

previamente no texto constitucional, proibindo-se qualquer alteração desta 

delimitação temporal, a não ser nos casos e pelas formas previstas na própria 

Constituição [...] O princípio democrático articulado com o princípio do 

Estado de direito, proíbe qualquer alteração ou inversão legal da ordem de 

eleições. Poder a tempo, mudado no tempo constitucionalmente previsto, é, 

pois, a consequência do princípio da renovação.  

   

Segundo Meirelles Teixeira283 “o estudo do sufrágio (do lat. suffragium, voto, 

aprovação), se relaciona ao desenvolvimento dos princípios da soberania nacional e da 

democracia representativa.  

É possível classificar o sufrágio, de várias maneiras. Quanto à sua extensão em universal 

e restrito, que também pode ser nomeado como restritivo. Para José Afonso da Silva284 

"Considera-se universal o sufrágio quando se outorga o direito de votar a todos os nacionais de 

um país, sem restrições derivadas de condições de nascimento, de fortuna ou de capacidade 

especial." Conforme Meirelles Teixeira285 esta modalidade de sufrágio consiste na “outorga do 

direito de voto a todos os membros da nação, da coletividade política, sem restrições derivadas 

do nascimento, da fortuna ou de capacidade especial. 

                                                             
281 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1991, p. 438/439. 
282 Ibid., p. 440. 
283 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1991, p. 503. 
284 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 336. 
285 Ibid., p. 505. 
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O sufrágio será restritivo, de acordo com Pinto Ferreira286, quando se atribui capacidade 

eleitoral ativa a determinadas pessoas em razão de sua condição econômica ou intelectual287. 

Na primeira situação será denominado censitário e na segunda, capacitário. Conforme Dalmo 

de Abreu Dallari288, 

 

A conquista do sufrágio universal foi um dos objetivos da Revolução Francesa 

e constou dos programas de todos os movimentos políticos do século XIX, 

que desencadearam em busca da democratização do Estado. Atualmente, é 

forma consagrada nas Constituições a afirmação de que o voto é universal. É 

necessário, porém, ter-se em conta, que a expressão universal não tem, na 

realidade o alcance que o termo sugere. Na verdade, quando se buscou, na 

França do século XVIII, a afirmação do sufrágio universal, o que se pretendia 

era abrir caminho para a participação política dos que, não sendo nobres, não 

tinham qualquer posição assegurada por direito de nascimento. [...] Os 

legisladores da Revolução Francesa foram contraditórios, pois, ao mesmo 

tempo que sustentavam a igualdade de todos, admitiam que a sociedade 

deveria ser dirigida pelos mais sensatos, mais inteligentes, pelos melhores, que 

compõem, segundo se admitiu a elite social. E para a identificação dessa elite 

foi apontado um duplo critério: o econômico [...] e o intelectual. Não há 

dúvida de que, na realidade o que se introduziu foi o sufrágio restrito, com a 

eliminação dos privilégios da nobreza, o que constituiu um avanço mas ficou 

bem distante do sufrágio universal.  

 

No entendimento de Pinto Ferreira289, em relação à igualdade, o sufrágio pode ser 

considerado igual ou desigual. Será da primeira espécie cada eleitor vota uma vez e os votos de 

todos os eleitores têm o mesmo valor. A desigualdade, reside no fato de atribuir-se a 

superioridade ao voto de alguns eleitores. Esta situação se realizada nas seguintes hipóteses:  

 

[...] voto familiar, voto múltiplo, voto plural. Com, o voto familiar, o eleitor, 

sendo pai de família, possui um número de votos de acordo com o número de 

filhos que existe no grupo doméstico. Ele prevaleceu na Bélgica. Com o voto 

                                                             
286 FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 291. 
287 A respeito, ver o art. Art. 94. Da Constituição de 1824, que estabelecia o voto censitário, nos seguintes termos: 

Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos Deputados, Senadores, e Membros dos Conselhos de Provincia todos, 

os que podem votar na Assembléa Parochial. Exceptuam-se: I. Os que não tiverem de renda liquida annual 

duzentos mil réis por bens de raiz, industria, commercio, ou emprego. II. Os Libertos. III. Os criminosos 

pronunciados em queréla, ou devassa. 
288 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 184. 
289 FERREIRA, Luiz Pinto. Op. cit., p. 291. 
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plural, o eleitor pode votar mais de uma vez na mesma eleição, porém numa 

só circunscrição eleitoral. [...] Com o voto múltiplo o eleitor tem o direito de 

votar mais de uma vez em várias circunscrições eleitorais i. É o que se permitiu 

na Inglaterra aos titulares de diplomas universitários, diretores de empresa e 

negócios diferentes. Eles poderiam votar na circunscrição de seu domicílio, 

no da universidade e no de sua empresa ou negócio[...]  

 

Quanto à titularidade, ainda, podemos classificar o sufrágio em ativo e passivo. De 

acordo com José Afonso da Silva290, será ativo quando se tratar do direito de votar, sendo o 

titular desse direito chamado de eleitor. Passivo, quando disser respeito ao direito de ser votado, 

sendo o titular desse direito chamado de elegível ou eleito (se já proclamado).” Com relação ao 

tema, oportuno trazer a lição de Ingo Wolfgang Sarlet291, para quem:  

 

Certo é que, como se dá em outras ordens jurídicas, também no direito 

constitucional brasileiro o sufrágio, na condição de direito subjetivo, engloba 

o direito de votar (o assim chamado direito eleitoral ativo) e o direito de ser 

votado (direito eleitoral passivo). Considerando justamente sua finalidade e 

amplitude, o direito de sufrágio implica a garantia jus-fundamental de todo o 

processo eleitoral, sem que a integridade do sufrágio poderia ficar 

comprometida, de tal sorte que o âmbito de proteção do sufrágio (ativo e 

passivo) abrange desde o alistamento eleitoral até as eleições propriamente 

ditas, incluindo a divisão de cargos.    

 

Feitas as considerações necessárias a respeito do sufrágio, temos que o voto é o ato 

fundamental da função eleitoral, do exercício do direito de sufrágio, tema que será tratado no 

próximo item. 

 O voto é uma das formas de realização do direito de sufrágio. A Constituição, conforme 

já referido, estabelece em seu art. 14, caput que o voto será direto e secreto. Segundo José 

Afonso da Silva292 “no que tange à sua função eleitoral, o voto é ato fundamental de seu 

exercício, que se manifesta também como ato de alguma função participativa: plebiscito e 

referendo”. Assim, podemos dizer que é a manifestação prática do direito de sufrágio no que se 

                                                             
290 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 217. 
291 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 668. 
292 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 217. 
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refere à escolha de nossos representantes (a eleição), e aos mecanismos de participação direta 

na formação da vontade do Estado.  

 Sua manifestação, ainda de acordo com o autor293, configura-se como um ato político e 

não como um direito, cuja obrigatoriedade, indicada no art. 14, § 1º, inciso I deve ser entendida 

corretamente:  

 

Convém entender bem o sentido da obrigatoriedade do voto, prevista no citado 

dispositivo constitucional, para conciliar essa exigência com a concepção da 

liberdade do voto. Aquela obrigatoriedade não impõe ao eleitor o dever 

jurídico de emitir necessariamente o seu voto. Significa apenas que ele deverá 

comparecer à sua seção eleitoral e depositar sua cédula de votação na urna, 

assinando a folha individual de votação. [...] A rigor, o chamado ‘voto em 

branco” não é voto. Mas, com ele, o eleitor cumpre seu dever jurídico, sem 

cumprir seu dever social e político. 

 

Ensina Meirelles Teixeira294 que o voto possui os seguintes atributos: a eficácia e a 

sinceridade: 

 

Para que o voto constitua a legítima expressão da vontade do povo, isto é, da 

soberania nacional, é evidente que deve revestir-se de eficácia política, e ainda 

que represente a vontade real do eleitor, vale dizer, que seja cercado de tais 

garantias que possa dizer-se sincero, autêntico.   Se um voto lacrado na urna 

não repercutir, potencialmente embora de algum modo na formação dos 

poderes e dos órgãos do estado, e, daí, no próprio governo da coisa pública, 

será um voto ineficaz. [...] E se o voto não for ainda sincero, isto é, autêntica 

expressão da vontade, do sentir, do consentimento de quem o dá, falseada 

estará, em sua própria origem a vontade da nação. 

 

 Aponta José Afonso da Silva295 ser preciso que esse instrumento possua, também, as 

seguintes características, a personalidade e a liberdade. A primeira diz respeito à presença do 

eleitor no ato de votar, “não se admitindo no sistema brasileiro, os votos por correspondência, 

                                                             
293 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 218. 
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295 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 219. 
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ou por procuração296”. A característica da liberdade é fundamentalmente relacionada com a 

autenticidade e a eficácia, uma vez que se pode se manifestar de duas formas: pela escolha de 

um candidato ou partido ou pelo voto em branco. É garantia da liberdade o fato de o voto ser 

secreto, garantia que consiste na não revelação de seu conteúdo pelo próprio eleitor ou de modo 

fraudulento, pressuposto de eleições livres e honestas. 

 Ainda de acordo com o autor297, o voto pode ser direto ou indireto. Será da primeira 

espécie quando os eleitores escolherem “sem intermediários, os seus governantes e 

representantes”. Será indireto298 quando houver a designação de uma unidade intermediária 

entre os eleitores e os eleitos, como “Comissários, Delegados, Colégios Eleitorais etc.”.  

 Para Gilmar Ferreira Mendes299, o voto secreto é inseparável da ideia de voto livre, uma 

vez que: 

 

A ninguém é dado o direito de interferir na liberdade de escolha do eleitor. A 
liberdade do voto envolve não só o próprio processo de votação, mas também 

as fases que a precedem, inclusive relativas à escolha de candidatos e partidos 

em número suficiente para oferecer alternativas aos eleitores. Tendo em vista 
reforçar essa liberdade enfatiza-se o caráter secreto do voto. Ninguém poderá 

saber, contra a vontade do eleitor, em quem ele votou, vota ou pretende votar. 

O caráter livre e secreto do voto impõe-se não só em face do Poder Público, 

mas também das pessoas privadas em geral. [...] A preservação do voto livre 
e secreto obriga o Estado a tomar inúmeras medidas com o objetivo de 

fornecer as garantias adequadas ao eleitor, de forma imediata, e ao próprio 

processo democrático. 

 

 No que diz respeito à natureza jurídica do voto, Pinto Ferreira300 sistematiza as teorias 

de Rousseau e Sieyès. Para o primeiro, “o voto é um direito que cada pessoa está livre de exercer 

segundo os ditames de sua razão; é a tese rousseauniana de eleitorado-direito”. Para o autor de 

O que é o Terceiro Estado, o voto é uma função que deve ser exercida pelo cidadão em benefício 

                                                             
296

 A respeito da possibilidade do voto em trânsito ver a Resolução nº 23.322 do Tribunal Superior Eleitoral  
297 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 364. 
298 Ver a respeito o artigo 90 da Constituição de 1824: Art. 90. As nomeações dos Deputados, e Senadores para a 

Assembléa Geral, e dos Membros dos Conselhos Geraes das Provincias, serão feitas por Eleições indirectas, 

elegendo a massa dos Cidadãos activos em Assembléas Parochiaes os Eleitores de Provincia, e estes os 

Representantes da Nação, e Provincia. 
299 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 718. 
300 FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 295. 
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do bem comum, sob pena de sanção, e daí a teoria do eleitorado-função. O voto é um direito 

público subjetivo, “[...] uma função da soberania popular na democracia representativa e na 

democracia mista como um instrumento deste, e tal função social justifica e legitima a sua 

imposição como um dever [...]’. 

 Importante salientar, em relação ao voto, a realização do alistamento, que o antecede 

como processo que qualifica o eleitor para sua realização. Conforme Sampaio Dória301 “o 

alistamento eleitoral compreende dois atos inconfundíveis: a qualificação e a inscrição do 

eleitor. Qualificação é a prova de que o cidadão satisfaz as exigências legais para exercer o 

direito de voto. Inscrição é a inclusão do nome do eleitor no corpo eleitoral votante”. 

No entendimento de Djalma Pinto302, o alistamento eleitoral "é o processo através do 

qual o indivíduo é introduzido no corpo eleitoral, consistindo na inscrição do nome do 

interessado no rol dos eleitores”. Feitas estas considerações a respeito do voto vamos, agora, 

tratar dos instrumentos de participação direta, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. 

De acordo com José Afonso da Silva303, inscrito, o cidadão tem o poder-dever de votar nos 

pleitos para os quais estiver qualificado.  

De acordo com Fávila Ribeiro304, “consiste o alistamento no reconhecimento da 

condição de eleitor, que corresponde à aquisição da cidadania determinando a inclusão do nome 

do alistando no corpo eleitoral. Essa admissão no corpo eleitoral se faz através de requerimento 

formulado pelo interessado”. 

Os requisitos para o alistamento eleitoral são estabelecidos pelo Código Eleitoral, no 

art. 44. O procedimento de alistamento, disciplinado pelo art. 45 do Código Eleitoral, estabelece 

que o pedido de alistamento deverá ser realizado na Unidade Eleitoral que compreende o 

domicílio do interessado, pessoalmente305.  

                                                             
301 DÓRIA, A. de Sampaio. Direito Constitucional – Comentários à Constituição de 1946, vol. 4. São Paulo: Max 

Limonad, 1960, p. 558. 
302 PINTO, Djalma, Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal - noções gerais. São 
Paulo: Atlas, 2006, p. 141. 
303 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 341. 
304 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 213. 
305 Haverá uma atividade preliminar de consulta, por sistema informatizado, para verificar a situação do interessado 

perante a Justiça Eleitoral e estabelecer a correta operação administrativa que não provoque eventuais 

irregularidades nos títulos eleitorais processados. Feito isso, o processo do alistamento será feito, também, 

eletronicamente, por meio do preenchimento do formulário RAE (Requerimento de Alistamento Eleitoral), que 

possibilita inscrição, transferência, revisão, retificação de quaisquer dados pessoais e obtenção de segunda via. 

Podemos dizer que o alistamento eleitoral compreende três etapas:  a administrativa, que diz respeito ao 
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4.1 PLEBISCITO E REFERENDO 

 

O plebiscito, previsto no art. 14, I da Constituição de 1988, é a consulta ao povo para 

que este, mediante pronunciamento, manifeste livremente sua opinião sobre o assunto de 

interesse relevante e foi regulamentado pela Lei 9709/98. Para Cretella Júnior306 ,  

 

No plebiscito, o Estado como que partilha o exercício da soberania com o 

povo, ou com a população. Mas o exercício momentâneo do poder termina 

com a votação. É como se o legislador constituinte permitisse que o povo, que 

o elegeu, se exercitasse na função legislativa, em setor que o constituinte não 

conseguiu preencher. Entretanto, o plebiscito é sempre regulamentado pela lei 

ordinária. 

 

 A respeito do tema, explica Pinto Ferreira307 que significa “a aprovação ou reprovação 

de um ato do Executivo pelo povo”. Entende, também, ao citar Gladio Gema que seu conceito 

é controverso, uma vez que: 

 

O plebiscito é, pois, uma votação popular constitucional, sendo, por isso, um 

instrumento da democracia direta, se bem que, como todos os dispositivos 

deste tipo, possa ser instrumentalmente usado por correntes autoritárias ou 

totalitárias para legitimar o seu poder autocrítico. [...] Se usa mais 

frequentemente o termo plebiscito para indicar pronunciamentos populares 

não procedidos por atos estatais, máxime sobre fatos ou eventos (não atos 

normativos) que, por sua natureza excepcional, não contam com uma 

disciplina constitucional.   

 

 No que se refere ao valor dessas consultas, refere o autor308 que há opiniões divergentes: 

                                                             
preenchimento dos requisitos, a coleta dos documentos exigidos, o fornecimento das informações pessoais e, 

finalmente, a formalização do requerimento de Alistamento Eleitoral; a jurisdicional, que se realiza com a 

apreciação do pedido e recursos interpostos, bem como a publicação das listas das inscrições deferidas, indeferidas 

e em diligência e a operacional, que concerne ao processamento eletrônico do pedido. 
306 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vols. 1 e 3. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1992, p. 1095. 
307 FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 299. 
308 Ibid., p. 300/301. 
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A primeira opinião pretende desvalorizar o uso do plebiscito que levaria à 

ditadura e ao Estado totalitário. J. L. Talmon ponderou a respeito o seguinte: 

“A democracia plebiscitária direta é prelúdio da ditadura... É um convite a um 

partido totalitário oposicionista para promover a agitação, canalizar o 

descontentamento ou mobilizar a vontade do povo, recorrendo a petições, 

manifestações e pressões populares”. Outro publicista assinala, também, que 

os plebiscitos “excitaram o sentimento nacional, criam ocasiões de suborno 

coerção e terrorismo de ambos os lados, de acordo com suas preferências 

nacionais permanentes, mas sob a influência de seus temores, preconceitos e 

interesses econômicos. A segunda opinião é favorável ao plebiscito, levando 

a técnica da chamada república presidencial-parlamentar-plebiscitária, como 

foi denominada a república alemã configurada na Constituição de 11 de agosto 

de 1919. 

 

No que diz respeito à segunda posição, Pinto Ferreira309 aponta que foi elogiada por 

Pontes de Miranda e inspirada por Max Weber, “teórico da democracia plebiscitária”.  

Conforme Dalmo de Abreu Dallari310 o plebiscito realiza-se por meio de uma consulta prévia à 

opinião popular. Para o autor a origem do instituto encontra-se na Roma Antiga e, 

 

[...] já tem sido utilizado modernamente, às vezes, para obter previamente a 

opinião do povo sobre uma futura iniciativa legislativa que esteja em 

cogitação. Outras vezes o plebiscito tem sido utilizado para que se conheça a 

opinião do povo sobre algum ponto fundamental que se pretende alterar na 

política do governo.   

 

A respeito das críticas à utilização desse instrumento de participação, o autor311 entende 

que: 

 

Por outro lado é generalizada, no mundo de hoje, a convicção de que o povo 

é mal representado nos Parlamentos, pois em muitos casos tem ficado evidente 

que os mandatários se orientam por interesses que não são do povo ou que, 

mais grave ainda, são contrários aos legítimos e autênticos interesses do povo. 

Evidentemente, é necessário e possível aperfeiçoar os métodos de eleição de 

representantes do povo, mas não há dúvida de que o uso do plebiscito é mais 

                                                             
309  FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 301. 
310 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 154. 
311 Ibid. 
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condizente com a democracia direta, que hoje se tornou mais fácil de realizar 

em vista dos modernos meios de comunicação e consulta popular.   

 

Quanto ao tema, ensina Paulo Bonavides312, ao citar Santi Romano e Biscareti de Rufia 

que o plebiscito é um ato de natureza extraordinária que tem como finalidade a análise de 

medidas políticas, matéria constitucional e questões referentes à estrutura do Estado. 

Conforme José Afonso da Silva313 o plebiscito é um ato de consulta convocado antes da 

realização do ato de natureza política ou administrativa, “cabendo ao povo, pelo voto, aprovar 

ou denegar o que lhe tenha sido submetido”. 

No entendimento de Meirelles Teixeira314 “pode-se definir o plebiscito como expediente 

destinado a obter o voto popular direto sobre um assunto de importância política, ou 

especialmente para criar alguma situação política mais ou menos permanente”.   Diz respeito a 

situações políticas passadas (quando poderá ser denominado de consulta) atuais, futuras de 

natureza concreta ou política.  

O referendo, indicado no art. 14, II da Constituição vigente, é, para Pinto Ferreira315 

como uma votação popular que se diferencia do plebiscito por sua maior regularidade”. Black, 

citado pelo autor, define este instituto como “o processo de encaminhar ao eleitorado para 

aprovação uma nova Constituição ou emenda constitucional para o Estado (referendum 

constitucional) ou de lei para determinada legislatura (referendo estatutário)”.  

De acordo com o mesmo autor316 317 é possível classificar o referendo de várias formas, 

a) constituinte ou constitucional, quando se referir à aprovação de uma Constituição ou Emenda 

à Constituição; b) legislativo, quando disser respeito à aprovação de leis ordinárias; c) 

compulsório, quando sua realização for necessária à aprovação de Constituição ou Emenda 

                                                             
312 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 310. 
313 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 223. 
314 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1991, p. 474/475. 
315 FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 301. 
316 Ibid., p.302. 
317 A respeito ver a classificação de TEIXEIRA, Meirelles, in Curso de Direito Constitucional, p. 475: obrigatório 

(quando a manifestação do corpo eleitoral for imprescindível na elaboração e validade das leis); facultativo 

(quando o recurso ao referendum é permitido como simples faculdade de que podem lançar mão o próprio corpo 

legislativo, o Executivo, uma parte do eleitorado ou ainda estados federados); pré-legislativo ou pós legislativo 

(quando se realizar antes ou depois de finalizada a tarefa do legislativo);consultivo (quando não obriga o 

Legislativo)   
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Constitucional; d) facultativo, aquele utilizado nos termos da legislação para “submeter ao 

eleitorado determinadas medidas que  não se enquadram no referendo compulsório mas têm 

caráter controvertido”.  

Conforme Meirelles Teixeira318 no referendo o que submete-se à decisão popular é um 

ato normativo, uma vez que “entre os controles democráticos diretos aparece o referendum 

como o mais diretamente relacionado com aquelas falhas e ficções do regime representativo 

[...] A colaboração direta do corpo eleitoral na função legislativa torna-se, pelo referendum, um 

dos requisitos da elaboração das leis, constituindo a aprovação popular um elemento decisivo 

na criação das normas jurídicas. De acordo com o autor319 o referendo constituinte, já 

mencionado anteriormente,  

 

É uma forma, como vimos320, muito mais democrática de emenda ou revisão 

constitucional que a consistente em atribuir-se ao Legislativo ordinário 

competência para tarefa de tamanha responsabilidade. No caso, de adaptar-se 

o referendum constituinte, a emenda ou reforma da Constituição efetuada pelo 

Legislativo ou por convenção constituinte, é completada pela aprovação 

popular sob a forma de referendum.    

 

Feitas essas considerações a respeito do conceito e características desse instituto 

passaremos, agora, à análise da iniciativa popular. 

 

                                                             
318 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1991, p. 483. 
319 Ibid., p. 484. 
320 Para TEIXEIRA, Meirelles, in Curso de Direito Constitucional, p. 215: “O Poder Constituinte pode exercer-

se: a) por aclamação; b) por referendum constituinte; c) por Assembléia Constituinte; d) pela aprovação dos 
Estados-membros nos Estados federais; e) pela revolução; [...] O referendum constituinte (que algumas vezes se 

denomina impropriamente plebiscito) é outra forma de manifestação direta da vontade constituinte do povo. 

Consiste em o eleitorado aprovar ou desaprovar, mediante voto (sim ou não), um projeto de Constituição, em 

bloco, ou algum projeto de modificação parcial da Constituição. O referendum constituinte é, portanto, uma forma 

de manifestação do Poder Constituinte que se adota em combinação com a forma indireta, representativa das 

Assembléias Constituintes. [...] A exigência de aprovação, pelo voto popular, de projetos de Constituição ou de 

reformas constitucionais, embora apresente maiores dificuldades práticas que a simples elaboração e aprovação 

por Assembléias Constituintes, é uma forma de manifestação do Poder Constituinte mais condizente com o 

princípio democrático. 
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4.2 INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA 

  

Iniciativa popular legislativa é a atribuição de competência legislativa ao cidadão para 

início do processo de formação da lei, prevista na Constituição de 1988, em seus arts. 14, inciso 

III e 61, § 2º.  

Conforme Pinto Ferreira321, “é um processo eleitoral pelo qual determinados percentuais 

do eleitorado podem propor a iniciativa de mudanças constitucionais322 ou legislativas mediante 

assinatura de petições formais que sejam autorizadas pelo Poder Legislativo ou por todo o 

eleitorado”.  

Ensina Dalmo de Abreu Dallari323 que a iniciativa popular confere a um certo número 

de eleitores o direito de propor uma emenda constitucional ou um projeto de lei. Distingue, no 

Direito Americano, duas espécies desta possibilidade de participação popular. A primeira, 

denominada iniciativa direta, diz respeito à proposição de emenda ou projeto de lei ordinária 

“contendo a assinatura de um número mínimo de eleitores deve, obrigatoriamente, ser 

submetido à deliberação dos eleitores nas próximas eleições”. A outra, a iniciativa indireta 

possibilita ao “Legislativo estadual a possibilidade de discutir e votar projeto proposto pelos 

eleitores, antes que ele seja submetido à aprovação popular.   

Para Paulo Bonavides324 esta forma de participação é a que “mais atende às exigências 

populares de participação positiva nos atos legislativos”. Ainda de acordo com o autor325 “é 

frequente ademais a combinação da iniciativa com o referendum em determinados sistemas de 

democracia semidireta, toda vez que haja conflito entre o povo e o órgão parlamentar ao redor 

de lei que proceda de iniciativa popular.  

Classifica326 esta forma de intervenção popular em a) não formulada e b) formulada ou 

articulada. A primeira, que também pode ser denominada de pura é aquela na qual os signatários 

indicam os “traços gerais, a inspiração, os propósitos da lei, cabendo ao órgão representativo 

                                                             
321 FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 303. 
322 A Constituição de 1988 não prevê a possibilidade de proposta de emenda à Constitucional por meio de iniciativa 

popular. 
323 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 154/155. 
324 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 311. 
325 Ibid., p. 312. 
326 Ibid. 
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deliberante dar forma e curso ao projeto destinado a atender o sentimento que essa modalidade 

de iniciativa venha a exprimir”. A iniciativa formulada é aquela em que se envia ao Legislativo 

um projeto de lei, que pode ser recusado ou alterado pela Assembleia. 

Conforme José Afonso da Silva327 “é forma de iniciativa legislativa pela qual se admite 

que o povo apresente projetos de lei ao Legislativo”, desde que cumpridos os requisitos 

estabelecidos em nível Constitucional e legal. 

Destaca Meirelles Teixeira328 que esta forma de participação “consiste em atribuir a uma 

cera parte ou porcentagem do corpo eleitoral o direito de iniciar ou propor a legislação que 

deverá ser elaborada pelo Legislativo. De acordo com o autor, “É uma prática ainda mais 

avançada que o referendum e visa proteger a coletividade contra e inércia dos corpos 

legislativos”, ou seja, é uma alternativa para sanar as omissões legislativas. O autor329, 

conforme já visto, distingue entre iniciativa constituinte e legislativa. 

Podemos indicar como projetos de iniciativa popular legislativa que foram convertidos 

em lei: a Lei 8.930/ 1994, que inclui entre os crimes hediondos o homicídio qualificado, a Lei 

9.840/1999, que combate a compra de votos, a Lei 11.124/2005, que criou o Fundo Nacional 

de Habitação de Interesse Social e a Lei Complementar 135/2010, conhecida como Lei da Ficha 

Limpa.  

 

4.3 AÇÃO POPULAR 

 

Entende Paulo Hamilton Siqueira Júnior330 que a ação popular “é o instrumento de 

direito processual colocado à disposição do cidadão como meio para sua efetiva participação 

                                                             
327 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 223. 
328 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1991, p. 477/478. 
329 Ibid., 478. 
330 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 539. 
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política e tem por finalidade o exercício da cidadania”. Para Hely Lopes Meirelles331, se 

constitui no, 

 

[...] meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a 

invalidação de atos ou contratos administrativos – ou a estes equiparados- 

ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal ou de suas 
autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com 

dinheiros públicos. 

 

Ainda de acordo com o Paulo Hamilton Siqueira Júnior332 tem natureza jurídica de 

“instituto de direito processual constitucional, que tem por finalidade implementar a 

participação política nos negócios do Estado por meio da fiscalização da administração pública 

[...] como meio de exercício da democracia direta. Quanto ao seu histórico, José Afonso da 

Silva333 o sintetiza, nos seguintes termos: 

 

A origem das ações populares perde-se na história do Direito Romano. O 
nome ação popular deriva do fato de atribuir-se ao povo, ou a parcela dele, 

legitimidade para pleitear, por qualquer de seus membros, a tutela 

jurisdicional de interesse que não lhe pertence uti singuli, mas à coletividade. 

O autor popular faz valer um interesse que só lhe cabe, uti universis, como 
membro de uma comunidade, agindo pro populo. Mas a ação popular não é 

mera atribuição de ius actionis a qualquer do povo, ou a qualquer cidadão, 

como no caso da nossa. Essa é apenas uma de suas notas conceituais. O que 
lhe dá conotação essencial é a natureza impessoal do interesse defendido por 

meio dela: interesse da coletividade. Ela há de visar a defesa de direito ou 

interesse público. O qualificativo popular prende-se a isto: defesa da coisa 

pública, coisa do povo (publicum, de populicum, de populum) 

 

                                                             
331 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação civil pública e ação popular. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 87/88. 
332 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 543. 
333 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 465/466.  
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Para Ingo Wolgang Sarlet334 a ação popular teve seu objeto significativamente alargado 

e transformou-se em importante instrumento para o exercício da cidadania em nosso Estado 

Constitucional, desde sua previsão inicial na Constituição de 1934. 

Na lição de Gregório Assagra de Almeida335, a ação popular tem dupla natureza jurídica: 

é direito constitucional material político de participação direta na fiscalização da administração 

pública e, também, garantia processual constitucional fundamental de agir no exercício desse 

direito de participação.  

Sua regulamentação foi feita por meio da Lei 4717/1965, que estabelece a legitimidade 

do cidadão336337, no pleno exercício dos direitos políticos. Assim, as hipóteses de perda de 

nacionalidade (CF, art. 12, § 4º) e da perda ou suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15), 

importarão na impossibilidade de atuar no polo ativo desta ação. 

Quanto ao Ministério Público, embora não tenha legitimidade para agir, compete-lhe as 

atividades indicadas nos arts. 6º, § 4º (acompanhar a ação, cabendo apressar a produção de 

prova e a promoção da responsabilidade civil ou criminal), 9º (promover o prosseguimento da 

ação em caso de desistência), 16 (executar a sentença na hipótese da inércia do autor) e 19, § 

2º (recorrer da sentença proferida contra o autor). No que diz respeito à legitimidade passiva, 

recai, nos termos do art. 6º caput da lei:    

 

Contra pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra 

as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, 

aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas 
tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos dos 

mesmos.    

 

 Convém ressaltar que o art. 3º da lei estabelece, conforme Paulo Hamilton Siqueira 

Júnior338 que “o sujeito passivo pode constatar a ação ou concordar com o pedido do autor e 

                                                             
334 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 842. 
335 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 354. 
336 A respeito ver a Súmula 365 do STF: Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.  
337 Sobre a possibilidade de pessoa jurídica ter legitimidade ativa para ação popular, ver SIQUEIRA JÚNIOR, 

Paulo Hamilton, in Direito Processual Constitucional, p. 545 e PACHECO, José da Silva, in Mandado de 

segurança e outras ações constitucionais, p. 565. 
338 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 548. 
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atuar ao seu lado, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 

representante legal ou dirigente”. 

 Para Luís Roberto Barroso339, a Lei 4717/1965, promulgada na vigência da Constituição 

de 1946 e recepcionada pelas Cartas seguintes não contempla as hipóteses de lesão à moralidade 

administrativa e ao meio ambiente, figuras de positivação mais recente. Mas, desde sua origem, 

graças ao conceito elástico de patrimônio público adotado, já era possível demandar a 

invalidação de atos que lesassem bens imateriais ou insuscetíveis de uma avaliação precisa em 

termos monetários. 

 Segundo Celso Bastos340, o ato a ser invalidado deve ser lesivo ao patrimônio público. 

A lesividade, contudo, pressupõe a ilegalidade. Essas características do ato devem ser 

demonstradas ao Poder Público, pois existem certos atos que podem ser considerados imorais, 

mas não ilegais. Daí a importância desta comprovação, uma vez que o Poder Judiciário deverá 

examinar sua legalidade, uma vez que, apenas sob esse aspecto pode ele rever os atos jurídicos. 

Entretanto, é importante consignar que a ilegalidade pode residir em aspectos intrínsecos ao 

próprio ato, como sua forma, assim como em aspectos exteriores a ele mesmo. 

Entende também o autor341 que o ato impugnado será todo aquele lesivo ao patrimônio 

público, entendido este nas suas diversas formas (artístico, cívico, cultural ou histórico da 

comunidade), independentemente da pessoa sob cuja tutela se encontre. Quanto à legitimidade 

passiva, estão incluídos, além da União, o Distrito Federal, os Estados, os Municípios, as 

autarquias, as entidades da Administração descentralizada, até a “quaisquer pessoas jurídicas 

ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. No que diz respeito ao seu objeto, para Luiz 

Guilherme Marinoni342,  

 

Em um primeiro momento poder-se-ia pensar que a ação popular visa a 
prestação de uma tutela jurisdicional típica – sua finalidade 

constitucionalmente marcada, delimitaria o âmbito de providências que 

poderiam ser obtidas mediante seu exercício. É preciso, contudo, ir além da 
interpretação meramente gramatical. É que a finalidade da ação popular está 

                                                             
339 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas – limites e possibilidades 

da Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 208.  
340 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 217. 
341 Ibid.  
342 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 844.  
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em tutelar a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio 

histórico e cultural. Dessas formas, todas as tutelas do direito que podem ser 

prestadas a esses bens jurídicos podem ser obtidos mediante ação popular. 
[...] A doutrina costuma sublinhar o fato de a ação popular ter como 

pressuposto a afirmação de ato lesivo por parte do demandante, erigindo essa 

lesividade como elemento essencial da causa petendi. Seguindo essa 

premissa, contudo, acaba obrigada a afirmar que, em determinadas hipóteses 
(art. 4º da Lei 4717/1965), a lesividade é presumida, já que o legislador a ela 

não faz referência específica, sendo imprescindível sua alegação e prova 

apenas como regra (arts. 2º e 3º da Lei 4717/1965) [...] Na verdade, é preciso 
distinguir ato ilícito de fato danoso do âmbito de proteção da ação popular. A 

ação popular visa à anulação de ato ilícito e visa à anulação de ato que 

ocasione fato danoso. Pode igualmente visar à inibição da prática de ato 

ilícito e ou à remoção de seus efeitos. Em todos esses casos é possível propor 
ação popular. O ato ilícito pode não causar dano. O dano é consequência 

meramente eventual do ilícito. Não é possível confundir os pressupostos da 

tutela contra o ato ilícito com os pressupostos da responsabilidade civil.       

 

 Ainda em relação ao objeto, conforme Paulo Hamilton Siqueira Júnior343 a lesão não 

precisa ter apenas aspecto financeiro ou material, “admitindo-se a lesão não econômica, moral, 

cívica, ou cultural, na medida em que o texto constitucional afirma que a ação popular visa 

anular também ato lesivo à moralidade e ao patrimônio histórico e cultural”.  

  Quanto à sentença que julga procedente o pedido formulado em ação popular pode ter 

natureza declaratória, na hipótese de ato nulo, ou constitutiva, quando o ato for anulável mas, 

também condenatória, conforme determina o art. 11 da lei 4717/1965. Ainda, o autor popular 

ficará isento do pagamento de custas e do ônus da sucumbência, a menos que seja comprovada 

a má-fé. 

 Esta previsão visa incentivar a cidadania ativa e bem intencionada. Em contrapartida, o 

art. 13 do mesmo diploma legal tratou de estabelecer uma sanção aos que agirem sem o 

propósito adequado a esta via judicial, nos seguintes termos: “a sentença que, apreciando o 

fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao 

pagamento do décuplo das custas”. 

 

 

                                                             
343 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 549. 
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4.4 INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 O Direito Brasileiro, desde a Constituição de 1824, tem estabelecido instrumentos de 

participação popular. É importante fazer esta digressão histórica de modo que possamos avaliar 

o desenvolvimento desses instrumentos e analisá-los, conforme estabelecidos na Constituição 

de 1988 em relação ao tema deste estudo. 

Em relação aos direitos políticos, a Constituição de 1824 estabeleceu normas de exercício 

nos arts. 7º e 8º. É importante lembrar que esta Constituição estabeleceu, ainda, em seus artigos 

90 a 97, eleições indiretas, o voto censitário e a exclusão do processo eleitoral de vários 

segmentos sociais, como, por exemplo, os homens solteiros menores de 25 (vinte e cinco) anos, 

os militares maiores de 21 (vinte e um) e os religiosos.  

Segundo José Afonso da Silva344, a ação popular foi prevista na Constituição de 1824, 

em seu art. 157, segundo o qual: Por suborno, peita, peculato, e concussão haverá contra elles 

acção popular, que poderá ser intentada dentro de anno, e dia pelo proprio queixoso, ou por 

qualquer do Povo, guardada a ordem do Processo estabelecida na Lei”. Ainda de acordo com o 

autor345, referida ação também foi prevista do Decreto 2.691/1860, nos arts. 2º, § 2º, 3º e 4º para 

situações relacionadas a emissão e conservação de “títulos ilegais por parte do banco, ao lado 

das providências administrativas (policial ou fiscal), a apreensão judicial por denúncia ou 

requerimento de qualquer pessoa do povo”. 

Em seu artigo 179, XXX o direito de petição, nos seguintes termos: “Todo o Cidadão 

poderá apresentar por escripto ao Poder Legislativo, e ao Executivo reclamações, queixas, ou 

petições, e até expôr qualquer infracção da Constituição, requerendo perante a competente 

Auctoridade a effectiva responsabilidade dos infractores.” Não há que se falar, à época, na 

previsão dos instrumentos do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Ainda, há de mencionar, 

conforme Pinto Ferreira346 a Lei Saraiva,  

 

                                                             
344 SILVA, José Afonso da. O Constitucionalismo Brasileiro – evolução constitucional. São Paulo: Malheiros, 

2011, p. 202/203.   
345 Ibid.   
346 FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 296. 
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[...] também conhecida como Lei do Censo, constante do Decreto Legislativo 

3029 de 9 de janeiro de 1881, reformou a legislação eleitoral existente [...] A 

Lei Saraiva introduziu as seguintes modificações: a) o sistema de eleições 

diretas para os cargos de Senado, deputado à Assembléia Geral, deputado às 

Assembléias Legislativas Provinciais; b) o direito de voto aos analfabetos; c) 

o voto secreto; d) o restabelecimento do sistema distrital; e) a atribuição de 

competência ao Poder Judiciário para processar o alistamento eleitoral; f) a 

proibição da presença de policiais e pessoas armadas no recinto das eleições; 

g) a atribuição de competência à mesa receptora de votos para também apurar 

os votos recebidos.    

 

Diante do exposto, pudemos verificar a inexistência da previsão de participação popular 

na Constituição de 1824, com exceção do direito de petição.  

A Constituição de 1891, promulgada após a proclamação da República é a responsável 

por mudanças qualitativas na vida política do Estado, uma vez que modifica a forma de estado 

(de unitário para federal) e de governo (de monarquia para república), disciplinou os direitos 

políticos nos arts. 70 e 71.  

Embora a Constituição de 1891, a primeira do período republicano, não tenha trazido o 

princípio da soberania popular e sim o da soberania nacional, nem tenha previsto formas de 

representação direta é preciso destacar a manutenção da possibilidade de controle dos atos do 

Estado, no art. 72, § 9º, nos seguintes termos: “É permitido a quem quer que seja representar, 

mediante petição, aos Poderes Públicos, denunciar abusos das autoridades e promover a 

responsabilidade de culpados.”  

A Carta Magna de 1934 adotou, em seu art. 2º, o princípio da soberania popular e 

disciplinou os direitos políticos nos arts. 106 a 112. A indicação das situações relacionadas ao 

exercício destes direitos é mais complexa que aquela estabelecida nos Textos anteriores. O 

direito de voto foi estendido às pessoas do sexo feminino e a idade mínima fixada aos 18 anos. 

A limitação para a realização desse direito, conforme o art. 108, passou a alcançar os 

analfabetos, as praças-de-pré, salvo os sargentos, do Exército e da Armada e das forças 

auxiliares do Exército, os alunos das escolas militares de ensino superior e os aspirantes a oficial 

e os mendigos e os que estivessem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos 

políticos. O alistamento eleitoral e o voto tornaram-se obrigatórios para os homens e mulheres 

que exerciam função pública remunerada.   
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 Quanto à eleição do Presidente da República foi estabelecido pelo art. 52, § 1º daquele 

Texto Constitucional sua realização “[...] por sufrágio universal, direto e secreto e maioria de 

votos, cento e vinte dias antes do término do quadriênio, ou sessenta dias depois de aberta a 

vaga, se esta ocorrer dentro dos dois primeiros anos. 

Destaque-se, ainda, a manutenção do direito de petição, no art, 113, 10: 10) É permitido 

a quem quer que seja representar, mediante petição, aos Poderes Públicos, denunciar abusos 

das autoridades e promover-lhes a responsabilidade. A ação popular foi prevista no art. 113, 

38), nos seguintes termos: Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de 

nulidade ou anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios”. 

Informa José Afonso da Silva347 “A duração efêmera da Constituição de 1934 não propiciou o 

uso do instituto. Houve, contudo, tentativa de sua regulamentação ainda na vigência daquele 

regime constitucional”. 

Na Constituição de 1937 foi mantido, sob o aspecto formal, o princípio da soberania 

popular identificado, em seu art. 1º, nos seguintes termos: O Brasil é uma República. O poder 

político emana do povo e é exercido em nome dele e no interesse do seu bem-estar, da sua 

honra, da sua independência e da sua prosperidade. Foi mantida a idade de 18 anos para o início 

do exercício dos direitos políticos, conforme o art. 117 

 O plebiscito foi previsto em três situações: a primeira vinculava-se à hipótese de 

incorporação, subdivisão, desmembramento e anexação de Estados, após a concordância das 

Assembleias Legislativas em duas sessões anuais consecutivas e submissão ao Presidente da 

República, conforme previsão no art. 5º e parágrafo único. A segunda, indicada no art. 174, § 

4º, se relacionava à possibilidade de rejeição de projeto de emenda constitucional, nos seguintes 

termos:  

 

No caso de ser rejeitado o projeto de iniciativa do Presidente da República, ou 

no caso em que o Parlamento aprove definitivamente, apesar da oposição 
daquele, o projeto de iniciativa da Câmara dos Deputados, o Presidente da 

República poderá, dentro em trinta dias, resolver que um ou outro projeto seja 

submetido ao plebiscito nacional. O plebiscito realizar-se-á noventa dias 
depois de publicada a resolução presidencial. O projeto só se transformará em 

lei constitucional se lhe for favorável o plebiscito.  

                                                             
347 SILVA, José Afonso da. O Constitucionalismo Brasileiro – evolução constitucional. São Paulo: Malheiros, 

2011, p. 207. 



125 
 

 Também foi mantido o direito de petição nos termos do art. 122, 7º) “o direito de 

representação ou petição perante as autoridades, em defesa de direitos ou do interesse geral”. 

Ainda, convém lembrar que o art. 187 dessa Constituição, estabelecia a necessidade de 

submeter seu texto a plebiscito. Considerando-se o fato de que o Texto foi outorgado, é claro 

se tratava de hipótese de referendo. Além disso, esta situação foi revogada por meio da Lei 

Constitucional nº 9, de 28 de fevereiro de 1945. Na Carta Magna de 1937 não havia previsão 

de referendo, iniciativa popular e ação popular.  

 O Texto Constitucional de 1946 manteve o princípio da soberania popular (art. 1º) e, em 

seu art. 2º a possibilidade de plebiscito para decidir a respeito da incorporação, subdivisão, 

desmembramento e anexação de Estados.  

 Quanto ao exercício da cidadania manteve-se a mesma idade seu início, conforme 

estabelecido no art. 131, que estabelecia: “São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos 

que se alistarem na forma da lei”. A obrigatoriedade foi mantida pelo art. 133.  Quanto à ação 

popular foi prevista novamente, com âmbito mais ampliado para o controle de atos lesivos ao 

patrimônio das autarquias e das sociedades de economia mista. 

 O art. 134 desta Constituição estabeleceu os requisitos necessários para o exercício 

desse direito, tendo sido consideradas questões não consideradas pela Carta Constitucional de 

1937. Entre elas podemos destacar o sufrágio universal e direto, o voto secreto e a representação 

proporcional dos partidos políticos. A ação popular e o direito de petição foram previstas no 

art. 141, §§ 37 e 38. Essa Constituição não previu o referendo nem a iniciativa popular.   

 Na Constituição outorgada em 1967, quando Presidente da República o Marechal Arthur 

da Costa e Silva, a consulta ao povo para a criação de municípios foi prevista no art. 14. 

Entretanto esta Ordem Constitucional não durou muito, pois, em 13 de dezembro de 1968, 

entrou em vigor o Ato Institucional nº 5 (AI 5), que rompeu com a ordem constitucional em 

vigor até então. Horst Bahro citado por Celso Ribeiro Bastos348, explica que: 

 

Em dezembro de 1968, o Congresso Nacional, cuja maioria era composta pelo 
partido do governo, a Arena, negou ao Presidente da República a aprovação 

da suspensão da imunidade de um deputado do MDB, embora essa medida 

tivesse sido declarada como do interesse de segurança nacional. Em vista 

                                                             
348 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 214/215.  
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disso, o Presidente decretou o recesso do Congresso por tempo indeterminado 

e baixou o Ato Institucional nº 5 (AI-5), foram cassados centenas de mandados 

políticos e o Supremo Tribunal Federal foi “saneado”. Com uma emenda 
constitucional, o regime militar erigiu para si mesmo um novo embasamento, 

que lhe outorgou poderes ilimitados.   

  

 No que concerne à ação popular, no entendimento de José Afonso da Silva349 foi 

mantido o instrumento mantido no art. 150, § 31, embora com configuração diversa, uma vez 

que utilizava expressão mais genérica, “patrimônio de entidades públicas”, que excluía a 

fiscalização das ações das empresas públicas e sociedades de economia mista. 

 Com o golpe militar, o Presidente da República foi afastado e o Poder Executivo 

atribuído aos Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica, que alteraram a 

Constituição de 1967 por meio da Emenda Constitucional nº 1, que entrou em vigor em 30 de 

outubro de 1969. No que se refere a este Texto, explica José Afonso da Silva350: 

 

Teórica e tecnicamente não se tratou de emenda, mas de nova constituição. A 

emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez que 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 foi 

modificada por outras vinte e cinco emendas, afora a de nº 26, que, a rigor, 
não é emenda constitucional. Em verdade, a EC nº 26 de 27.11.85, ao 

convocar a Assembléia Nacional Constituinte, constitui, nesse aspecto um ato 

político.  

 

No que se refere aos direitos políticos, a Constituição de 1967 tratou do tema nos arts. 

142 a 148. Manteve a obrigatoriedade do voto, o início de seu exercício aos 18 anos, a 

impossibilidade para os analfabetos, os que não sabiam exprimir-se na língua nacional e os 

privados, temporária ou definitivamente dos direitos políticos. Não há previsão para referendo, 

plebiscito e iniciativa popular. 

                                                             
349 SILVA, José Afonso da. O Constitucionalismo Brasileiro – evolução constitucional. São Paulo: Malheiros, 

2011, p. 209. 
350 Idem. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 87. 
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A Emenda Constitucional 01/1969, fruto do agravamento da situação política e 

institucional do País, tratou da cidadania para limitar seu exercício, o que já vinha acontecendo 

de forma sistemática desde 1964. Os direitos políticos foram objeto dos arts. 147 a 151 e o 

direito de petição foi mantido no art. 153, § 30. Quanto à ação popular, foi mantida nos mesmos 

termos do Texto anterior. Nesta Carta foi mantida a ausência de plebiscito, referendo e iniciativa 

popular  

Conforme indicado a Emenda 01/69 limitou consideravelmente o exercício de direitos 

políticos. No período de transição para o regime democrático, a disciplina destes direitos foi 

modificada por sucessivas emendas constitucionais, entre as quais destacamos a de nº 25/1985, 

responsável pela restauração parcial de inúmeros direitos retirados durante o período 

repressivo.  

Antes de tratar dos institutos estabelecidos no Texto Constitucional vigente é importante 

identificar uma situação que, embora tenha sido objeto de debate durante os trabalhos do 

Congresso Constituinte, não foi incluído no Texto promulgado em 5 de outubro de 1988. 

Referimo-nos ao veto popular351, que estava previsto no inciso IV do art. 14 e, segundo Hélcio 

Ribeiro352, permitiria aos cidadãos rejeitar um projeto de lei já aprovado pelo Poder Legislativo.  

Como indicado no capítulo inicial deste estudo, a Constituição de 1988 deu aos direitos 

fundamentais uma posição de destaque, ao estabelecer sua disciplina em seu Título II. Tendo o 

Brasil entre seus princípios fundamentais o Estado Democrático de Direito, conforme 

estabelecido no caput de seu art. 1º, esta situação se justifica, uma vez que, em um estado desta 

natureza, existe uma preocupação essencial com a realização dos direitos fundamentais. A esse 

respeito, entende José Afonso da Silva353, 

 

O Estado Democrático de Direito destina-se a assegurar o exercício de 
determinados valores supremos [...] como objeto de assegurar tem o efeito 

imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva realização dos 

ditos valores em direção de destinatários das normas constitucionais que dão 
a esses valores conteúdo específico. Os valores supremos, expressamente 

                                                             
351 LIMA, João Alberto de Oliveira; PASSOS Edilene; NICOLA, João Rafael. A Gênese do Texto da 

Constituição de 1988, v. 1. Brasília : Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2013, p. 471.  
352 RIBEIRO, Hélcio. A iniciativa popular como instrumento da democracia participativa, p. 8. Disponível 

em: ≤http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FDir/Artigos/helcioribeiro.pdf≥ 
353 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 23. 
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enunciados são: os direitos sociais, os direitos individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.  

 

A Constituição de 1988 trata dos direitos políticos no Capítulo IV do Título II. 

Conforme já indicado, é preciso lembrar que foi consagrada no parágrafo único do art. 1º, a 

democracia participativa, como forma de exercício do poder político nos seguintes termos: 

“Todo Poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente 

nos termos desta Constituição”. As hipótese de exercício direto do poder político, objeto deste 

capítulo são a ação popular (CF, art. 5º, inciso LXXIII), plebiscito (CF, art. 14, inciso I), 

referendo (CF, art. 14, inciso II) e iniciativa popular (CF, art. 14, inciso III).  

O sufrágio e o voto, já tratados neste capítulo, foram previstos na Constituição de 1988, 

no art. 14 caput, com caráter universal, ou seja, todos os cidadãos que atendam as condições 

indicadas no Texto Constitucional têm o direito/dever de votar (capacidade eleitoral ativa) e o 

direito de ser votado (capacidade eleitoral passiva). No que se refere à capacidade de escolher 

representantes, constitui-se por meio do voto, obrigatório para maiores de dezoito anos (CF, 

art. 14, I) e facultativo para analfabetos, maiores de 70, adolescentes entre 16 e 18 anos e 

analfabetos. Para José Afonso da Silva354, 

 

As palavras sufrágio e voto são empregadas comumente como sinônimas. A 

Constituição, no entanto, dá-lhes sentidos diferentes, especialmente no seu art. 

14, por onde se vê que o sufrágio é universal e o voto é direto, secreto e tem 
valor igual. A palavra voto é empregada em outros dispositivos, exprimindo a 

vontade num processo de participação do povo no governo, expressando um, 

o direito (voto), e outro, o modo de exercício (escrutínio).  

 

O legislador constituinte, ao estabelecer condições para a capacidade eleitoral ativa 

(direito de votar), não retirou o caráter universal do sufrágio, na medida em que este somente 

seria desvirtuado caso a Constituição não estabelecesse prévia, genérica e abstratamente os 

requisitos para a capacidade eleitoral ativa, impossibilitando uma aplicação comum a todos os 

cidadãos. 

                                                             
354 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 348. 
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Os mecanismos de participação direta foram regulamentados pela Lei 9709/98 que 

indica, em seu art. 2º, serem plebiscito e referendo [...] consultas formuladas ao povo para que 

delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou 

administrativa”. Vamos analisa-los a seguir na ordem em que foram indicados na Constituição: 

em primeiro lugar o plebiscito, depois o referendo e, na sequência, a iniciativa popular. Os três 

primeiros, como já referido, disciplinados pela Lei 9709/98 e a última, a ação popular teve sua 

regulamentação realizada pela lei 4717/1965, recepcionado pela Constituição vigente.  

O plebiscito, instrumento de participação previsto no art. 14, inciso I do Texto 

Constitucional e regulamentado aos arts. 2º a 12 da Lei 9709/98, deve ser convocado antes da 

realização de ato legislativo ou administrativo para que o povo o aprove ou rejeite. Sua 

convocação é competência exclusiva do Congresso Nacional, conforme previsão do art. 49, 

inciso XV da Constituição, que, “em questões de relevância nacional de competência do Poder 

Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3º do art. 18 da Constituição Federal, o 

plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, 

no mínimo, dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional, ato que 

será realizado por decreto legislativo”, conforme dispõe o art. 3º da referida Lei. 

Será utilizado nas seguintes hipóteses: para autorizar incorporação, subdivisão, 

desmembramento ou anexação, para formação de novos Estados ou Territórios Federais, 

conforme o art. 18, § 3ºda Constituição, bem como para a criação, incorporação, fusão, e 

desmembramento de Municípios, nos moldes do § 4º do mesmo art.  É preciso considerar, 

também, a hipótese indicada no art. 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT), para estabelecer a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de 

governo (presidencialismo ou parlamentarismo), que deveriam ser adotadas no País a partir de 

então355.  

O referendo, também disciplinado pela Lei 9709/98, poderá ser realizado após a prática 

de ato de natureza administrativa ou legislativa para que o povo o ratifique ou rejeite, Nos 

termos do art. 11 da Lei, a convocação poderá ser feita “no prazo de trinta dias, a contar da 

promulgação de lei ou adoção de medida administrativa, que se relacione de maneira direta com 

a consulta popular”. 

                                                             
355 Aqui cabe lembrar que previsto para acontecer em 7 de setembro de 1993, este ato teve a data de sua realização 

modificada por meio da Emenda Constitucional nº 2 para 21 de abril do mesmo ano.  
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Embora o art. 49, XV da Constituição se refira à autorização de referendo e à 

convocação de plebiscito, José Afonso da Silva356 entende que, em ambos os casos a hipótese 

é de convocação, uma vez que “[...] a Constituição não indica quem convoca o referendo a ser 

autorizado pelo Congresso Nacional”. 

Do exposto ao tratarmos do conceito dos referidos institutos, podemos verificar que a 

Lei 9709/98, ao indicar as situações submetidas a essas formas de participação popular não as 

disciplinou da melhor forma, deixando lacunas e dúvidas no que se refere à finalidade, 

procedimento e realização.  

A iniciativa popular encontra-se disciplinada nos arts. 14, inciso III e 61, § 2º da 

Constituição e pelo art. 13 da Lei 9709/98, que estabelecem como requisitos para sua realização 

a apresentação do projeto subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 

distribuído por pelo menos cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos 

eleitores de cada um deles.  

Ainda são requisitos legais desta modalidade de participação, identificados nos arts. 13, 

§§ 1º e 2º e 14 daquele diploma legal que estabelecem que o fato de o projeto de lei deverá ter 

como objeto apenas um assunto, que não poderá ser rejeitado por vício formal pela casa 

iniciadora do processo legislativo que, nesse caso, é a Câmara dos Deputados, cujo Regimento 

Interno trata do assunto em seu art. 252. 

A ação popular está prevista no art. 5º, LXXIII, nos seguintes moldes: 

 

[...] qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência;   

 

Da leitura do dispositivo verifica-se a ampliação do objeto em nível constitucional, para 

incluir a proteção da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e 

                                                             
356 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 407.  
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cultural. Assim, de acordo com José Afonso da Silva357 “Sua finalidade é, pois, corretiva, não 

propriamente preventiva. Mas a lei pode dar – como deu – a possibilidade de suspensão liminar 

do ato impugnado para prevenir a lesão. É uma garantia coletiva cuja finalidade é a proteção da 

coisa pública, dos interesses difusos e coletivos”. 

Feitas estas considerações, podemos verificar que os instrumentos de participação 

popular, além de sua disciplina, divorciada dos critérios e conceitos doutrinários e 

extremamente genérica, têm sido pouco utilizados em nosso País. 

A respeito da disciplina é necessário consignar que a indicação de competência 

exclusiva do Congresso Nacional para as situações relacionadas à convocação e autorização do 

plebiscito e referendo não se coaduna com o princípio do Estado Democrático de Direito, 

podendo-se fazer a mesma observação no que diz respeito à inexistência da possibilidade de 

iniciativa popular para as propostas de emenda constitucional e dos requisitos rigorosos para a 

proposição de projetos de lei pelo povo. 

Não parece razoável justificar a utilização quase inexistente destes mecanismos em 

razão da complexidade relacionada à sua convocação, uma vez que ambos poderiam se realizar 

juntamente com as eleições. 

Ainda, a realização de referendo para as Emendas Constitucionais, nos parece requisito 

indispensável para a legitimidade das referidas alterações à Lei Maior, muitas vezes realizadas 

para atender necessidades e interesses não relacionados ao interesse público.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
357 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 210. 
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5 A EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À EDUCAÇÃO, 

FUNDAMENTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 

 O objetivo deste capítulo é analisar a efetividade do direito fundamental à educação em 

nosso País, ou seja, verificar se as normas que se ocupam de sua regulação, seja em nível 

constitucional ou nível ordinário, refletem as atividades do Estado para sua realização.  

 Antes, contudo, é necessário tratar da eficácia das normas constitucionais em geral e, 

em especial, daquelas relacionadas aos direitos fundamentais sociais para, em seguida analisar 

essa questão em relação ao direito à educação. É importante estabelecer, inicialmente, os 

conceitos necessários à análise do tema, quais sejam vigência, eficácia e aplicabilidade das 

normas constitucionais.  

Vamos nos ater aos principais estudiosos do tema no Direito Brasileiro para, em seguida, 

tratar da questão da efetividade conforme Luís Roberto Barroso. Para Meirelles Teixeira358,  

 

Vigência, do verbo “viger” (lat. vigere), é a qualidade da norma que a faz 
existir como norma jurídica, que a torna de observância obrigatória, isto é, que 

a faz exigível, conquanto não derrogada. Por vigência deve-se entender a sua 

exigibilidade, isto é a possibilidade de exigir-se o seu cumprimento, a sua 
observância, enquanto não formalmente derrogada. Norma vigente, destarte, 

é toda norma regularmente promulgada, enquanto não derrogada por outra 

norma, incidindo, portanto, sobre os fatos, situações e comportamentos por 

ela previstos e regulados. 

 

No que se refere à aplicabilidade, o autor359 entende que, “Designa-se por aplicabilidade 

ou eficácia da norma a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao 

regular desde logo, em maior ou menor escala, as situações, relações e comportamentos que 

cogita”. Também é sua convicção que, 

 

                                                             
358 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1991, p. 285/286. 
359 Ibid., p. 289. 
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Uma norma jurídica pode, desde logo, produzir amplamente, completamente, 

todos os efeitos essenciais visados, aplicando-se direta, imediata e 

plenamente, à matéria que lhe constitui objeto, às situações e relações da vida, 
a cuja regulamentação se destina. Dir-se-á nessa hipótese, que essa norma tem 

eficácia plena ou aplicabilidade plena. Ou, ainda, se se preferir, por outras 

palavras: que tal norma é plenamente “exigível” ou plenamente executória. 

Consideramos aqui, destarte, como sinônimos as expressões eficácia jurídica, 

aplicabilidade e executoriedade. 

 

Meirelles Teixeira 360 considera normas constitucionais de aplicabilidade limitada ou 

de eficácia jurídica limitada, aquelas que não podem 

 

[...] reger, direta, completa e imediatamente, aquelas situações visadas, sobre 

as quais deverá incidir, ficando, para isso, na dependência de uma lei 

ordinária [...] Donde é fácil concluir-se que que tal dispositivo, embora 
constitua uma norma jurídica, embora produza imediatamente certos efeitos 

jurídicos – por exemplo assinala desde logo uma tarefa ao Congresso, revela 

o espírito social da Constituição, impede o Congresso de legislar em sentido 

contrário, etc, não obstante depende essencialmente de uma lei ordinária para 
produzir o efeito principal e específico, que é sua própria razão de existir [...] 

Em conclusão: estamos em face de um dispositivo constitucional de 

aplicabilidade limitada ou de eficácia jurídica limitada, bastando considerar-
se, por exemplo, que ele é, por si só, incapaz de dar origem a um direito 

subjetivo.  

   

 Em relação ao tema é importante lembrar que, tanto para Meirelles Teixeira361 quanto 

para José Afonso da Silva362, “não há norma constitucional destituída de eficácia”. Admite que 

“a eficácia de certas normas constitucionais não se manifesta na plenitude dos efeitos jurídicos 

pretendidos pelo constituinte enquanto não se emitir uma normação jurídica ordinária ou 

complementar executória, prevista ou requerida”. 

 Embora entenda que nenhuma norma constitucional seja destituída de eficácia, 

Meirelles Teixeira363 reconhece que o termo também é utilizado para indicar “o fato real da 

                                                             
360 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1991, p. 290/291.   
361 Ibid., p. 290/291.  
362 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2009, p.  81/82. 
363 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Op. cit., p. 291.  
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observância da norma, seja pelos órgãos e autoridades estatais, seja pelos particulares. 

Estaríamos aqui diante do fenômeno da ineficácia, que é antes sociológico do que jurídico:  

 

A verdade, em resumo, é que muitas leis, e até mesmo numerosos preceitos 
constitucionais, não logram eficácia social e política, não são observados, 

não logram acatamento e aplicação, constituindo letra morta nas 

Constituições ou nos repertórios de legislação. É que os fatos, isto é, a vida, 

a realidade social, as estruturas sociais, também possuem uma força 
normativa, às vezes mais eficaz, mais poderosa nos espíritos que a das normas, 

e, como já sabemos, muitas vezes modelam mesmo as instituições, ou 

modifica as existentes [...] É a essa força normativa da própria realidade que 
a moderna doutrina denomina “normatividade fática”, a força normativa do 

fático.  

  

Assim364, é possível haver uma tensão entre a norma jurídica e sua aceitação pela 

sociedade, e “a expressão eficácia pode assumir, portanto na doutrina dois significados bem 

distintos – o de aplicabilidade, possibilidade de produzir efeitos jurídicos, de um lado, a 

observância real, acatamento social, de outro”.  

Ao analisar a situação da aplicabilidade em relação à Constituição de 1946, referia365 

haver normas autoaplicáveis e outras que dependiam de integração normativa, diante do 

fenômeno contemporâneo da existência de dispositivos relacionados a direitos e diretrizes a 

serem cumpridos e realizados pelo Estado. À época, a questão que se colocava dizia respeito à 

necessidade de legislação que pudesse dar eficácia às normas não autoaplicáveis, de conteúdo 

programático.  

Destarte, entendia366 que grande parte dos dispositivos constitucionais daquela Carta 

Magna, como hoje na Constituição de 1988, não estavam em vigor, diante da necessidade de 

sua regulamentação por meio da legislação infraconstitucional.     

   Quanto à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, José Afonso da Silva367 

classifica-as em três espécies: normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais 

                                                             
364 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1991, p. 292/293. 
365 Ibid., p. 295/305.  
366 Ibid., p. 307. 
367 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2009, p.  82. 
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de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida. As primeiras, 

normas constitucionais de eficácia plena, são aquelas que,  

 

[...] desde a entrada em vigor da constituição produzem todos os seus efeitos 
essenciais (ou têm a possibilidade de produzi-los), todos os objetivos visados 

pelo legislador constituinte, porque este criou, desde logo, uma normatividade 

para isso suficiente, incidindo direta e imediatamente sobre a matéria que lhes 

constitui objeto.  

 

Por suas características essas normas possuem “aplicabilidade direta, imediata e 

integral sobre os interesses objeto de sua regulamentação jurídica”368. Podem ser conceituadas 

como aquelas que “[...] desde a entrada em vigor da constituição, produzem ou têm a 

possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, 

comportamentos e situações, que o legislador constituinte quis regular”. Conforme José Afonso 

da Silva 369, 

 

A clássica doutrina norte-americana sobre a aplicabilidade das normas 

constitucionais sustentava serem excepcionais os casos em que as disposições 

da constituição eram, por sim mesmas, executórias. [...] Hoje prevalece 
entendimento diverso. A orientação doutrinária moderna é no sentido de 

reconhecer eficácia plena e aplicabilidade imediata à maioria das normas 

constitucionais, mesmo a grande parte daquelas de caráter sócio-ideológico, 

as quais até bem recentemente não passavam de princípios programáticos. 
Torna-se cada vez mais concreta a outorga dos direitos e garantias sociais das 

constituições.  

 

São características dessas normas: conter vedações ou proibições; conferir imunidades, 

isenções ou prerrogativas; não designar órgãos ou autoridades especiais aos quais se atribua sua 

execução; não indicar processos especiais para sua execução; não exigir a elaboração de novas 

                                                             
368 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 83. 
369 Ibid., p. 88/89. 
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normas legislativas que completem seu alcance, sentido ou fixe seu conteúdo, uma vez que 

regulam de modo explícita os interesses de que cuidam370.    

As normas constitucionais de eficácia contida, também “incidem imediatamente e 

produzem (ou podem produzir) todos os efeitos queridos, mas preveem conceitos que permitem 

manter sua eficácia contida em certos limites, dadas certas circunstâncias”371. Podem ser 

conceituadas como: 

  

[...] aquelas em que o legislador constituinte regulou suficientemente os 

interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação 
restritiva por parte da competência discricionária do Poder Público, nos 

termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas 

enunciados372.  

 

Esses atos normativos também têm “aplicabilidade direta, imediata mas não integral 

porque sujeitas a restrições previstas ou dependentes de regulamentação que limite sua eficácia 

e aplicabilidade”373. Possuem as seguintes características: 

 

I – São normas que, em regra, solicitam a intervenção do legislador ordinário, 
fazendo expressa remissão a uma legislação futura; mas o apelo ao legislador 

ordinário visa restringir-lhes a plenitude da eficácia, regulamentando os 

direitos subjetivos que delas decorrem para os cidadãos, indivíduos e grupos. 

II – Enquanto o legislador ordinário não expedir a normação restritiva, sua 
eficácia será plena; nisso também diferem das normas de eficácia limitada, de 

vez que a interferência do legislador ordinário, em relação a estas, tem o 

escopo de lhes conferir plena eficácia e aplicabilidade concreta e positiva. III 
– São de aplicabilidade direta e imediata, visto que o legislador constituinte 

deu normatividade suficiente aos interesses vinculados à matéria que cogitam. 

IV – Algumas dessas normas já contém um conceito ético juridicizado (bons 

costumes, ordem pública, etc.), como valor societário ou político a preservar, 

que implica a limitação de sua eficácia374.     

   

                                                             
370 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 101. 
371 Ibid., p. 82. 
372 Ibid., p. 116.  
373 Ibid., p. 83.  
374 Ibid., p. 104. 
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As normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida, “[...] são todas as que não 

produzem, com a simples entra em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o legislador 

constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para 

isso bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão”375.   

 Podem ser divididas em dois grupos376: normas programáticas, tratam de questões de 

natureza “ético-social, constituindo verdadeiramente programas de ação social (econômica, 

religiosa, cultural etc) e normas de legislação, que não têm conteúdo ético-social, mas se 

inserem na parte organizativa da constituição”. Segundo José Afonso da Silva377, o traço 

distintivo entre elas reside no fato de que “umas declaram princípios regulativos ou institutivos, 

e outras, princípios programáticos”. 

 Conforme o autor378, as normas de princípio institutivo caracterizam-se especialmente 

pelo fato de “indicarem uma legislação futura que lhes compete a eficácia e lhes dê efetiva 

aplicação” A margem de discricionariedade conferida ao legislador pode ser ampla, como é o 

caso do art. 18, § 2º379 da CF ou restrita, conforme a hipótese estabelecida no art. 161380 da 

Constituição. 

 Esta espécie de norma de eficácia limitada divide-se em: impositivas e facultativas ou 

permissivas. As impositivas, são aquelas que “determinam ao legislador, em termos 

peremptórios, a emissão de uma legislação integrativa, como é o caso do art. 20, § 2º381 do 

Texto Constitucional. As facultativas ou permissivas são aquelas que “não impõem uma 

                                                             
375 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 82/83. 
376 Ibid., p. 84.  
377 Ibid. 
378 Ibid., p. 123.  
379 CF, Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. [...] § 2º Os 

Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem 
serão reguladas em lei complementar. 
380 CF, Art. 161. Cabe à lei complementar: I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo 

único, I; II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios 

de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados 

e entre Municípios; III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação 

das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159. 
381 CF, art. 20, § 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, 

designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e 

utilização serão reguladas em lei. 



138 
 

obrigação; limitam-se a dar ao legislador ordinário a possibilidade de regular a situação nelas 

delineada”. É exemplo dessa situação o art. 195, § 4º382 da CF. 

 Para José Afonso da Silva383, as normas constitucionais de conteúdo programático,  

 

[...] são aquelas através das quais o constituinte, em vez de regular, direta e 

imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios 

para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, 
jurisdicionais e administrativos), como programas das respectivas atividades, 

visando à realização dos fins sociais do Estado. 

 

O autor384 estabelece três espécies de normas de conteúdo programático, a partir dos 

sujeitos vinculados de modo mais direto às mesmas: normas programáticas vinculadas ao 

princípio da legalidade; normas programáticas referidas aos Poderes Públicos e normas 

programáticas dirigidas à ordem econômica e social.  

Embora dependam da integração por parte do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou 

dos órgãos públicos para sua concretização, é possível verificar sua eficácia jurídica imediata, 

direta e vinculante nos seguintes casos:  

 

I – estabelecem um dever para o legislador ordinário; II – condicionam a 
legislação futura, com a consequência de serem inconstitucionais as leis ou 

atos que as ferirem; III – informam a concepção do Estado e da sociedade e 

inspiram sua ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, 

proteção dos valores da justiça social e revelação dos componentes do bem 
comum; IV – constituem sentido teleológico para a interpretação, integração 

e aplicação das normas jurídicas; V – condicionam a atividade discricionária 

da Administração e do Judiciário; VI – criam situações jurídicas subjetivas, 

de vantagem ou de desvantagem [...]385  

 

                                                             
382 CF, Art. 195, § 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da 

seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. 
383 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1991, p. 324.  
384 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 147. 
385 Ibid., p. 164.  
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Para Luís Roberto Barroso386 “os atos normativos de todo grau hierárquico comportam 

análise científica em três planos distintos e inconfundíveis: o da existência, o da validade e o 

da eficácia”. A existência relaciona-se à presença dos elementos necessários à sua constituição. 

Superada esta etapa, é necessário verificar se esses requisitos adequam-se aos atributos 

estabelecidos pela lei. Aqui estamos diante da validade. A ausência de qualquer requisito fará 

com que o ato seja considerado inválido. Conforme o Luís Roberto Barroso387, “Norma 

inconstitucional é norma inválida por desconformidade com regramento superior, por 

desatender os requisitos impostos pela norma”.    

Com relação à eficácia, pode-se dizer que é a aptidão para a produção de seus efeitos. 

“Eficaz é o ato idôneo para atingir a finalidade para a qual foi gerado [...] a eficácia jurídica 

designa a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, os seus efeitos típicos [...]; nesse 

sentido, a eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma”388.  

Indica o autor389 ser preciso “distinguir da eficácia jurídica o que muitos autores 

denominam de eficácia social da norma, [...] os mecanismos reais para sua real aplicação, para 

sua efetividade. A esta categoria de efeitos da norma jurídica, o autor390 relaciona “o fato real 

de ela ser efetivamente aplicada e observada, da circunstância de uma conduta humana 

conforme à norma se verificar na ordem dos fatos”, estabelecida por Hans Kelsen. 

Por isso, a efetividade é o desempenho da função social do Direito, “a materialização 

no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, 

entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social”391. 

Aqui é possível estabelecer que depende da eficácia jurídica e resulta, como regra geral, 

de seu cumprimento espontâneo. Existem hipóteses de descumprimento expressivo, vinculados 

“a um confronto com um sentimento social arraigado o que determinará a atuação do Estado 

no sentido de garantir o cumprimento da norma392.  

                                                             
386 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas – limites e possibilidades 

da Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 79/80.    
387 Ibid., p. 80/81. 
388 Ibid. 
389 Ibid., p. 82.  
390 Ibid.  
391 Ibid., p. 83.  
392 Ibid. 
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Luís Roberto Barroso393 destaca que, em um “Estado democrático de direito o poder, 

com o batismo da legitimidade, impõe-se, por via da autoridade, que, geralmente, carreia a 

obediência, independentemente da coação, sem dispensá-la, contudo, quando necessária”.  

Entretanto, Luís Roberto Barroso lembra que no Direito Constitucional as sanções não 

se reduzem, como nas demais áreas, às sanções de natureza penal ou civil, existindo, também, 

aquelas de natureza política394.   

No que diz respeito à eficácia das normas relativas aos direitos sociais, entende Pérez 

Luño, citado por José Afonso da Silva395 que, “São direitos fundamentais do homem-social, e 

até se estima que, mais que uma categoria de direitos fundamentais, se constituem um meio 

positivo para dar um conteúdo real e uma possibilidade de exercício eficaz a todos os direitos 

e liberdades”. 

 

5.1 A EFETIVIDADE DAS NORMAS RELATIVAS AO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 Feitas as considerações necessárias a respeito da eficácia, aplicabilidade e efetividade 

das normas constitucionais podemos tratar da efetividade das normas relativas ao direito à 

educação.  

Em relação às atividades do Estado para a realização do direito à educação, entende 

André Ramos Tavares396 que sua atuação deve ser positiva, “i) criando condições normativas 

adequadas ao exercício desse direito [...] ii) na criação de condições reais, com estruturas, 

instituições e recursos humanos (as chamadas garantias institucionais relacionadas diretamente 

a direitos fundamentais)”. 

                                                             
393 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas – limites e possibilidades 

da Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 84. 
394 Ibid., p. 85.  
395 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 151. 
396 TAVARES, André Ramos. Direito Fundamental à Educação, in SOUZA NETO, Paulo Ferreira; SARMENTO, 

Daniel (coords), Direitos Sociais – Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 780. 
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 Quanto ao princípio da gratuidade do ensino oferecido em estabelecimentos oficiais o 

autor397 cita Clarice Duarte, para indicar que “referida condição está diretamente relacionada à 

democratização do acesso, constituindo-se em um direito”.  

É importante esclarecer que, nos termos do art. 208, I obrigatoriedade e gratuidade 

referem-se à educação básica, prestada dos quatro aos dezessete anos, conforme texto dado a 

este inciso pela Emenda Constitucional 59/2009 e, por isso, entendemos que, a partir de então, 

estas características se estenderam, também, ao ensino médio398.  

Quanto ao financiamento da educação, para André Ramos Tavares: “A Constituição foi 

extremamente cautelosa com o direito à educação, por isso, determinou que, pelo menos 18% 

(caso da União) e 25% (caso dos Estados, Municípios e DF) da receita proveniente dos impostos 

deveria ser destinada à manutenção do ensino399”. 

A participação dos cidadãos nas instituições educacionais, enquanto elemento da 

democracia concretiza-se por meio da criação e atuação dos Conselhos de Educação em nível 

federal, estadual, municipal e distrital. 

Em relação ao acesso à educação superior, de acordo com o autor400, embora tenha sido 

condicionado, pelo inciso V do art. 208 do Texto Constitucional à “condição de cada um”, “sua 

conjugação com as ações afirmativas [...] tem ocasionado a divulgação de um direito social de 

acesso, por meio das ações afirmativas e, em geral, de um sistema de quotas”. 

Aspecto que tem sido relacionado ao direito à educação, especialmente na última 

década, diz respeito à judicialização, ou seja à exigência individual de sua realização. Clarice 

Duarte, citada por André Ramos Tavares401,  

                                                             
397 TAVARES, André Ramos. Direito Fundamental à Educação, in SOUZA NETO, Paulo Ferreira; SARMENTO, 

Daniel (coords), Direitos Sociais – Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 780.  
398 O texto original do referido dispositivo legal estava redigido da seguinte forma: I - ensino fundamental, 
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; Havia sido modificado em 

1996, pela Emenda Constitucional 14, mas, ainda se referia ao ensino fundamental, nos seguintes termos: I - ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria;     
399 O financiamento da educação no Brasil foi modificado pelas Emendas Constitucionais 14/1996 e 59/2009. A 

respeito, ver: ZAMBONE, Alessandra Maria Sabatine; TEIXEIRA, Maria Cristina. O financiamento da educação 

na Constituição de 1988, in Revista do Curso de Direito da Universidade Metodista, v. 7, nº 7, p. 198/232.  
400 TAVARES, André Ramos. Direito Fundamental à Educação, in cit., p. 783. 
401 Ibid., p. 786.  
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Na realidade, o fato de a Constituição atual ter enunciado de forma expressa 

o direito subjetivo público como regime específico do direito ao ensino 

fundamental conferiu aos indivíduos, irrecusavelmente, uma pretensão e uma 
ação para exigirem seus direitos, o que, no caso de outros direitos sociais vem 

suscitando maiores objeções, pois seu objetivo primário é a realização de 

políticas públicas.402 

  

 Ingo Wofgang Sarlet403 classifica a educação entre os direitos fundamentais sociais de 

“natureza positiva ou prestacional que “pressupõe seja criada ou colocada à disposição a 

prestação que constitui seu objeto, já que objetivam a realização da igualdade material, no 

sentido de garantirem a participação do povo na distribuição pública de bens materiais e 

imateriais”. 

A respeito do tema, considera404, ainda, que referidos artigos contêm disposições 

fundamentais, uma vez que, 

 

[...] a eficácia do direito social à educação depende, em muito, da 

circunstância de se ter ou não certeza sobre a fundamentalidade dos diversos 

preceitos e, em consequência, do complexo de normas que constituem o 

núcleo essencial do direito à educação, aqui tido em sentido amplo. Por esta 
razão, partiremos da análise dos quatro primeiros dispositivos, do Capítulo III 

da ordem social (arts. 205 a 208), já que entendemos que no mínimo quanto a 

estes se poderá considerá-los integrantes da essência do direito fundamental à 
educação, compartilhando, portanto, a sua fundamentalidade material e 

formal. Quanto aos demais dispositivos, poder-se-á sustentar que constituem, 

em verdade, normas de cunho organizacional e procedimental, com status 
jurídico-positivo. 

 

Quanto ao art. 205, sustenta Sarlet405 que, estabelece fins e diretrizes para a educação 

de cunho programático e impositivo, exercendo “a função de impor tarefas e objetivos aos 

órgãos públicos e, em especial, ao legislador, servindo, além disso, como parâmetro obrigatório 

para a aplicação e garantia das demais normas jurídicas”, não sendo possível o reconhecimento 

de um direito público subjetivo.  

                                                             
402 Trata-se da disposição contida no § 2º do art. 208 da Constituição. 
403 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 282. 
404 Ibid., p. 332.   
405 Ibid., p. 333/334.  
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Entende406 que “os princípios contidos no art. 206, incisos I e II, respectivamente, a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber são diretamente aplicáveis e dotados 

de eficácia plena, que geram “direitos subjetivos para os particulares”.  

Também estão nessa posição as obrigações estabelecidas pelo art. 208, inciso I, que 

estabelece: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria”, quando consideradas as disposições contidas nos §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo 

legal, segundo os quais, “§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo e § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”.  

Conforme referimos, ao comentar a posição de André Ramos Tavares, entendemos que 

a redação dada ao inciso I desse artigo, ao utilizar a expressão educação básica, conferiu 

obrigatoriedade e gratuidade também ao ensino médio.  

Como nosso estudo volta-se à análise do papel do Estado, para analisar a efetividade 

das normas relativas ao direito à educação é preciso considerar que, além de seu cumprimento 

pela população, deve-se investigar se o papel das instituições e órgãos estatais têm possibilitado 

o acesso ao seu exercício. 

A verificação dessa questão é fundamental porque, ao interpretarmos o desenvolvimento 

da disciplina do direito à educação nas Constituições Brasileiras, especialmente na Constituição 

de 1988 e a realidade social na qual vivemos, é possível perceber um avanço importante na 

regulação constitucional do tema que, no entanto, não veio acompanhada da necessária 

realização de ações por parte do Estado para lhes dar efetividade. 

 

 

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

na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 333/334.    
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5.2 EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA – UMA NECESSIDADE DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 No que se refere à importância da educação para o Estado Democrático de Direito, 

entendemos que, sendo um elemento essencial para o exercício da cidadania é, por 

consequência, uma necessidade, ou seja, uma exigência, como conceituada por Aurélio 

Buarque de Holanda407. 

Antes de nos voltarmos às questões relativas ao Brasil, parece-nos importante resgatar 

algumas questões relacionadas à educação, na Antiguidade Clássica, voltada ao 

desenvolvimento integral da pessoa, especialmente no que diz respeito ao seu conteúdo e forma. 

Para Paul Monroe a educação grega possibilitava o desenvolvimento individual, da 

personalidade de cada indivíduo, resultando na busca pelo progresso e, por consequência, no 

desenvolvimento da sociedade. De acordo com o autor408,  

 

O progresso social, com efeito, floresceu em virtude da liberdade de 
organização da sociedade grega que se destinava ao desenvolvimento de todos 

os aspectos da personalidade e do apreço em que eram tidas tôdas as formas 

de expressão do valor individual. Como um resultado desses característicos, 
os gregos formularam pela primeira vez aquêle conceito de educação que nós 

ainda denominamos liberal. Esta é a educação digna do homem livre e que o 

habilita a tirar proveito de sua liberdade ou dele fazer uso. Foi com os gregos, 
entre todos os povos do passado, que o problema da educação apareceu mais 

aproximado da forma como surgiu para nós nos séculos XIX e XX. 

 

A respeito do desenvolvimento da personalidade, o que hoje poderíamos entender como 

a diretriz sobre o “desenvolvimento integral da pessoa” contida no art. 205 da Constituição, 

ensina o autor409: 

 

O conceito grego de personalidade completamente desenvolvida era tão amplo 
quanto o nosso. Foram os gregos que em primeiro lugar formularam o 

                                                             
407 HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004, p. 966. 
408 MONROE, Paul. História da Educação. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1946, p. 35.  
409 Ibid., p. 36/37.  
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conceito de liberdade política no estado e através dele a idéia que a educação 

era a preparação para o exercício da cidadania. Aos gregos devemos o 

primeiro esforço para assegurar o desenvolvimento intelectual da 
personalidade. [...] Como ensinou Sócrates o dever de cada indivíduo era 

conhecer a si próprio. Consequentemente os gregos chegaram também ao 

conceito moral de personalidade. [...] Assim, a personalidade moral e a 

liberdade moral – liberdade sob a lei e pela lei contida em nossa própria 
natureza – foram pelos gregos concebidas e aplicada em primeiro lugar a todos 

os indivíduos. [...] Ainda sob um outro ponto de vista, o trabalho dos gregos 

foi determinar as coisas que nesta vida constituem a razão de viver. [...] Em 
matéria de liberdade política, de liberdade e capacidade intelectual, de 

liberdade moral e conceito de vida, de apreciação estética e poder de 

realização fizemos apenas uma grande modificação – a de substituir a 

expressão estética da personalidade pela realização material.    

 

Para Paul Monroe410, a educação romana, pode ser conceituada como “um treino para a 

vida prática”, uma vez que, 

 

O grande mérito dos romanos estava num certo gênio para realizações 
concretas baseadas numa lúcida adaptação dos meios aos fins. O romano não 

encontrava satisfação na obtenção pura e simples de estados subjetivos [...] O 

característico de sua índole era a luta por algum objetivo externo à própria 

vida mental. Dominava-o certo ideal de realização material de valor para a 
coletividade. [...] Coube aos romanos uma missão mais prática: a de fornecer 

os meios, as instituições para a realização desses ideais. Daí terem sido sempre 

considerados como um povo utilitário. [...] As contribuições permanentes dos 
romanos para a civilização foram de dois tipos: 1º - lançaram os fundamentos 

da organização social que, até hoje, constituem de modo geral, a base da vida 

social moderna, 2º - incrementando as virtudes práticas, principalmente depois 

pela adoção da filosofia estóica e propagação da religião cristã, contribuíram 
para a exaltação da concepção moral da vida. Vê-se, portanto, que sua 

influência permanente sobre a educação no sentido restrito foi muito menor 

que a dos gregos. [...] A influência dos romanos foi uma influência prática de 

adaptação e organização.  

 

Ainda de acordo com o referido autor411, a educação romana caracterizava-se a partir de 

sua concepção de direitos e deveres que eram cinco estabelecidos em lei: o direito do pai sobre 

os filhos, o direito do marido sobre a esposa, o direito do senhor sobre os escravos, o direito de 

um homem livre sobre um outro “que a lei lhe dava baseado nos laços do contrato ou na 

condenação judiciária”, e o direito sobre a propriedade. Assim, a educação durante a infância 

                                                             
410 MONROE, Paul. História da Educação. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1946, p. 93/94. 
411 Ibid., p. 93/94. 
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deveria preparar para desenvolver as aptidões e virtudes necessárias para o cumprimento dos 

deveres decorrentes dos direitos e seu exercício.  

Eram virtudes que deveriam ser cultivadas pelos romanos a piedade, a obediência, o 

caráter, a coragem, a prudência e a honestidade, que se desenvolviam por meio da educação. 

Essas considerações a respeito das características da educação no Período Clássico são 

relevantes porque, embora cada período do desenvolvimento da Humanidade possua seu 

aspectos próprios, especificidades e problemas, os modelos educacionais que trazemos desde 

então e as qualidades, habilidades e competências que encontramos na legislação atual, em 

nosso País e em outros Estados não se afastam daquelas que foram julgadas importantes e 

necessárias tanto na Grécia quanto em Roma.  

Quanto à Constituição de 1988 e do papel reservado à educação em seu Texto, sempre 

é importante ressaltar as diretrizes ou finalidades estabelecidas no art. 205, quais sejam, o 

desenvolvimento integral da pessoa, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação 

para o trabalho.  

No que se refere ao desenvolvimento integral da pessoa, é oportuno lembrar o 

entendimento de Maria Garcia412, para quem:   

 

Corpo e psiquê – são considerados como componentes da pessoa, mais 

precisamente, da personalidade e, nesta, o direito à integridade psíquica [...]A 
educação emocional talvez se mostre, ainda, motivo de perplexidade e 

descrença diante de processos tendendo, desde sempre, pelo uso prevalecente 

do hemisfério racional, da razão preponderante, na atividade científica e na 

vida pessoal. Não por outro motivo vem-se implantando as bases humanísticas 
nos diversos ramos da ciência, ou seja, admitindo-se a necessidade do ser 

humano desenvolver sua qualidade de humano racional/emocional em 

qualquer das áreas científicas, assim como na sua área existencial. A 
educação integrativa, precisamente, ocupa-se desse mesmo aspecto do ser 

humano – focando a sua capacitação emocional, a par da racionalidade, para 

a caminhada do conhecimento e da própria existência.  
 

 

 Entendemos não ser possível dissociar, conforme realizado na Grécia, o 

desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo de sua preparação para o exercício da 

                                                             
412 GARCIA, Maria. Art. 205 da CF: o pleno desenvolvimento da pessoa e a educação integrativa, in Revista de 

Direito Educacional, vol. 4/2011, p. 285 – 294, Jul/Dez de 2011. 
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cidadania, motivo pelo qual a educação integrativa se revela como uma alternativa importante 

para o desenvolvimento de nosso Povo e, por consequência, do País.  

Segundo Marcos Augusto Maliska413, a educação desempenha inúmeros papeis em um 

Estado Constitucional. É um “instrumento permanente de aperfeiçoamento humanístico da 

sociedade”, porque “promove a visão de mundo das pessoas, a forma como elas vão ver os 

acontecimentos na sua cidade, no seu país e no mundo. Para o autor, 

 

Ela pode e deve ter, em um Estado Constitucional, a função de superação das 
concepções de mundo marcadas pela intolerância, pelo preconceito, pela 

discriminação, pela análise não crítica dos acontecimentos. Assim, tanto a 

educação escolar como a educação familiar devem reproduzir as opções da 

Constituição, que buscam formar uma sociedade “livre, justa e solidária” (art. 
3º, inciso I da CF), “fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social” (preâmbulo) 

 

 

Entre as finalidades da educação em um Estado Constitucional, o autor414 destaca a 

promoção do sentimento de responsabilidade social entre as pessoas, a compreensão das 

responsabilidades cívicas, a consciência do valor dos direitos fundamentais e da importância da 

justiça social, o que implica “no reconhecimento por parte de cada um, de que todos possuem 

o direito à existência digna”. 

Ressalta a importância do princípio enunciado no art. 206, inciso III, pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas para que estudantes possam compreender e realizar de 

forma adequada os princípios e objetivos estabelecidos no Texto Constitucional, a fim de 

construir a sociedade e o País aí preconizados415. É nesse sentido seu entendimento416 de que: 

                                                             
413 MALISKA, Marcos Augusto. Educação, Constituição e Democracia, in SOUZA NETO, Paulo Ferreira; 

SARMENTO, Daniel (coords.). Direitos Sociais – Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 790. 
414 Ibid., p. 790/791. 
415 CF, arts. 1º a 3º: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 

soberania; II - a cidadania III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Art. 2º São Poderes da União, independentes 

e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento 

nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
416 MALISKA, Marcos Augusto. Educação, Constituição e Democracia, in cit., p. 792/793. 
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É a partir da educação que as opções constantes da Constituição são 

internalizadas e reproduzidas nas práticas sociais. Não se tem uma sociedade 

tolerante, solidária, com senso de responsabilidade social e ambiental, se no 

processo de formação das pessoas, que vem desde a infância, essas opções não 
são internalizadas por práticas cotidianas, que as assumam como algo inerente 

ao viver. Portanto, nossa democracia depende não apenas da universalização 

do acesso à Educação, mas também de uma Educação que crie as bases para 
uma sociedade democrática, que respeite a diversidade e reproduza as opções 

da Constituição constantes de seu preâmbulo e de seus princípios. Essa 

vinculação constitucional não significa falta de autonomia, mas uma 

vinculação nos seus aspectos fundamentais, sem a qual a própria democracia 
fica comprometida”.   

  

 Convém, ainda, trazer para reflexão a análise de Hannah Arendt e Peter Haberle a 

respeito da educação, sua importância e realização.  

  Com relação à Hannah Arendt, destacamos seu entendimento a respeito da educação 

no texto A crise na educação, ao tratar da crise do sistema educacional norte americano, analisa 

o fato como uma situação de caráter geral, que se relaciona à situação do mundo moderno. Para 

a autora417 há inúmeras questões que devem ser consideradas para a análise da situação 

educacional à época: o papel desempenhado pela imigração, o entusiasmo pelo novo, a 

importância do conceito de igualdade, a relação entre o mundo público e o mundo privado, o 

lugar da autoridade e da tradição, a perda de ambas e seus efeitos. A respeito, ressalta que: 

 

O que nos diz respeito, e que não podemos portanto delegar à ciência 

específica da pedagogia, é a relação entre adultos e crianças em geral, ou, para 
colocá-lo em termos ainda mais gerais e exatos, nossa atitude face ao fato da 

natalidade: o fato de todos nós virmos ao mundo ao nascermos e de ser o 

mundo constantemente renovado mediante o nascimento. A educação é o 
ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a 

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

não fosse a renovação e a vinda dos novos e jovens. A educação é, também, 
onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de 

nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de 

suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para 

nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a tarefa de renovar o 

mundo comum.      

 

                                                             
417 ARENDT, Hannah. A crise na educação, in Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2013, p. 

232/233.  
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 Quanto a Peter Haberle418, entende que a educação é essencial para a realização do 

pluralismo e da liberdade: 

Los fines de la educación se constituyen em condiciones de base de la 

Constitución del pluralismo e de la liberdad. La Constitución de la liberdad 

depende de que se pongan al descubierto los contenidos de la educacion ya de 
la abertura de la sociedade y la Constitución solamente pueden sosternese 

frente ao transfondo de sustancias educativas e culturales. [...] Las 

democracias em libertad requierem de um “soporte” interno material 

através de fines educativos fundamentales, que se orientán por los 

derechos humanos, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidade, la 

humanidad, el trabajo, etc.[...] El primer termino la Constitución debe 

educar para ella misma. La volunta de la Constitución (K. Hesse) exige 

contribuciones educativas en la escuela,por ejemplo, comprensión de la 

Constitución, conocimientos cívicos mínimos, critérios de valoración. Las 
“condiciones de base” para el pluralismo deben ser transmitidas a cada nueva 

generacion.419 

 

Tais situações, descritas e analisadas dizem respeito a situações importantes e atuais, 

diretamente relacionadas à educação para a cidadania. Realmente, a educação para a cidadania, 

deve possibilitar o exercício dos instrumentos de participação, mas é necessário que nos leve 

ao exercício democrático em todos os momentos. 

Essa situação requer mais do que o exercício de direitos. É preciso que entendamos e 

pratiquemos também os deveres que acompanham os primeiros. Esse é o caminho para o 

exercício da cidadania, da liberdade e dos demais direitos fundamentais.  

Por isso, a conquista da efetividade das normas constitucionais relativas à educação é 

uma conquista a ser obtida todos os dias, que só será possível se a educação e o ensino nos 

levarem à compreensão de sua relevância e, também, da importância do cumprimento dos 

deveres e do respeito pelo interesse de todos, pela coletividade.  

                                                             
418 HABERLE, Peter. El Estado Constitucional. Porto Alegre: Astrea, 2016, p. 189.  
419 Tradução livre: Os fins da educação se constituem como base para a Constituição e a formação do pluralismo 
e da liberdade. A realização da liberdad depende da exposição dos conteúdos da educação ja que a abertura da 

sociedade e da Constituição só pode sustentar-se a partir da transformação sustancial da educação e da cultura. [...] 

Democracias e a liberdade necessitam de "suporte" material interno através de conteúdos educacionais 

fundamentais que se orietem pelos direitos humanos, a tolerância, a solidariedade, responsabilidade, a humanidade, 

trabalho, etc. [...] A primeira finalidade da Constituição deve ser educar para si mesma. A “vontade da 

Constituição” (K. Hesse) requer contribuições educacionais na escola, por exemplo, a compreensão da 

Constituição, conhecimento cívicos mínimos. As "condições fundamentais" para o pluralismo devem ser 

transmitidas a cada nova geração. 
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A Constituição de 1988, fruto do processo de redemocratização do Brasil, coloca-se 

diante de condições sociais, econômicas e políticas diferentes daquelas submetidas às Cartas 

Magnas anteriores. Assim é que a mobilidade social conquistada a partir da década de 1970 do 

século XX, bem como a globalização dos meios de produção e do conhecimento, a informática 

e a utilização da Internet produziram condições que não existiam no País. 

Por isso, é preciso que a educação prepare as pessoas para conviver em uma sociedade 

plural, diante de desafios e dilemas que não foram enfrentados pelas gerações passadas e que 

este direito fundamental seja realizado conforme previsto no Texto Constitucional, 

especialmente no que diz respeito ao cumprimento das finalidades identificadas no art. 205, 

com fundamento nos princípios estabelecidos nos arts. 206 a 208. 

Nesse sentido, deve-se salientar que a democracia estabelecida pelo Texto 

Constitucional vigente é a participativa, ou seja, aquela na qual há participação direta do titular 

do poder político, o Povo em aspectos fundamentais de seu exercício, por meio dos 

instrumentos previstos nos arts. 14, incisos I, II e III (plebiscito, referendo e iniciativa popular 

e 5º, LXXII (ação popular) e outros. 

Sem uma educação que forme indivíduos conscientes de seu papel em família, na 

sociedade e em relação ao Estado não é possível considerar que vivemos em um Estado 

Democrático de Direito, uma vez que, no regime eleitoral atual, a participação do povo nas 

decisões estatais resumem-se à escolha de seus representantes que, uma vez eleitos, 

desempenham seus mandatos sem qualquer espécie de prestação de contas ou diálogo com o 

conjunto de eleitores que os elegeram para discutir, propor projetos de lei e ações do Estado 

que se relacionem efetivamente com o interesse público de seu Município, Estado ou mesmo 

da União.  

Estas afirmativas sustentam-se no processo de escolha de nossos representantes no 

Poder Legislativo, proporcional e calculado por meio do quociente eleitoral que, em muitas 

situações, confere cadeiras nos Parlamentos a pessoas que não obtiveram votos que traduzam a 

representação da maioria, bem como no fato de que os mecanismos de participação direta já 

mencionados não são utilizados, inviabilizando a participação direta e um aspecto da educação 

para o exercício da cidadania, que diz respeito à utilização de referidos instrumentos.  
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A situação torna-se ainda mais preocupante se analisadas duas questões que nos 

parecem fundamentais: a dificuldade estabelecida para a propositura de projetos de lei de 

iniciativa popular, identificada pelos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 62 da Constituição 

e a ausência da utilização do referendo constitucional para a análise a aprovação das Emendas 

Constitucionais, hoje com o preocupante número de 95 (noventa e cinco), muitas delas para 

tratar de aspectos pouco relevantes e outras para modificar o sentido de situações importantes 

como o atendimento ao interesse público.  

A esse respeito é importante aludir, para contribuir com a fundamentação de nossa tese, 

ao ensinamento de Maria Garcia420, ao comentar as Emendas Constitucionais 1 e 71: 

 

Comentando as Emendas Revisionais n. 1 a 6, de 19941 concluímos aludindo 

às limitações do Poder Constituinte, aquele que elabora a Constituição – e ao 

dogma dos seus poderes ilimitados, afirmando que, o Poder Constituinte, ele 

mesmo, encontra limites na própria sociedade para a qual é destinada a 
Constituição: Nação e Povo pré-existem à Constituição e ao Estado. Ao tratar-

se do Poder Reformador, aquele que elabora as Emendas à Constituição 

apresenta-se outra limitação (além daquelas, permanentes em toda 
circunstância constitucional): como Poder Constituído ou Derivado, encontra-

se adstrito às disposições constitucionais incidentes e na própria sociedade. 

[...] Como preliminar, a necessária consulta popular, pelos instrumentos 

viabilizados no art. 14, I e II, da CF (LGL\1988\3), atendendo ao indispensável 
requisito da legitimidade. [...] Ocorrem, ainda, as limitações implícitas 

– sejam formais (“a impossibilidade de alterar limites formais explícitos”, ou 

seja, “modificar por emenda as cautelas que a própria Constituição propôs em 
nome da sua estabilidade sejam materiais implícitos”, “os impedimentos a que 

os vetores básicos da Constituição, ou princípios nela vivamente encarecidos, 

sejam afetados, pois isto implicaria desfigurar à Constituição, subvertê-la, 
trazendo consigo, na verdade uma Constituição nova, diversa daquela 

concebida pelo Poder Constituinte”, conforme explicita Celso Antônio. [...] 

Mais, segundo entendemos, implicam em impedimentos as ideias, pleitos, 

costumes implantados na sociedade para a qual se objetiva determinada 
Constituição, plasmada que deverá estar da “ideia de Direito” (Burdeau) 

existente numa sociedade – no conjunto dos cidadãos, na acepção de 

Aristóteles:3cidadãos, aqueles que “têm uma parte legal na autoridade 
deliberativa… e cidade, “a multidão de cidadãos capaz de bastar a si mesma, 

e de obter, em geral, tudo, que é necessário à sua existência”. [...] Os 

legisladores, portanto, deverão estar atentos às vozes da sociedade, pelos seus 
vários modos de manifestação a fim de que as leis 

obtenham legitimidade requisito necessário à efetividade das leis. 

 

 

                                                             
420 GARCIA, Maria. Emendas Constitucionais n. 1, de 1992 e n.71 de 2013, in Revista de Direito Constitucional 

e Internacional, vol. 83/2013, p. 427 – 434, Abr/Jun de 2013.   

http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/latestupdates/document?&src=rl&srguid=i0ad8181600000156f2637d7a96ca52b1&docguid=Ia19744c0a26811e2aa64010000000000&hitguid=Ia19744c0a26811e2aa64010000000000&spos=35&epos=35&td=111&context=24&crumb-action=append&crumb-label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=&startChunk=1&endChunk=1#DTR.2013.3056-n1
http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/latestupdates/document?&src=rl&srguid=i0ad8181600000156f2637d7a96ca52b1&docguid=Ia19744c0a26811e2aa64010000000000&hitguid=Ia19744c0a26811e2aa64010000000000&spos=35&epos=35&td=111&context=24&crumb-action=append&crumb-label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=&startChunk=1&endChunk=1
http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/latestupdates/document?&src=rl&srguid=i0ad8181600000156f2637d7a96ca52b1&docguid=Ia19744c0a26811e2aa64010000000000&hitguid=Ia19744c0a26811e2aa64010000000000&spos=35&epos=35&td=111&context=24&crumb-action=append&crumb-label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=&startChunk=1&endChunk=1
http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/latestupdates/document?&src=rl&srguid=i0ad8181600000156f2637d7a96ca52b1&docguid=Ia19744c0a26811e2aa64010000000000&hitguid=Ia19744c0a26811e2aa64010000000000&spos=35&epos=35&td=111&context=24&crumb-action=append&crumb-label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=&startChunk=1&endChunk=1
http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/latestupdates/document?&src=rl&srguid=i0ad8181600000156f2637d7a96ca52b1&docguid=Ia19744c0a26811e2aa64010000000000&hitguid=Ia19744c0a26811e2aa64010000000000&spos=35&epos=35&td=111&context=24&crumb-action=append&crumb-label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=&startChunk=1&endChunk=1#DTR.2013.3056-n3
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A questão da legitimidade colocada pela autora é fundamental quando vivemos em um 

Estado Democrático de Direito. Isso porque, a vontade do legislador não pode se sobrepor à do 

titular do poder político, conforme ensinou Carl Schmitt421, por meio dos instrumentos diretos 

de participar que à época eram o plebiscito e a iniciativa popular. 

Assim, a ausência de consulta ao titular do poder político em questões fundamentais do 

Estado, como é o caso das Emendas Constitucionais, bem como a imposição de requisitos que 

dificultem o exercício dos instrumentos de participação direta impedem que se possa considerar 

a efetividade de um Estado Democrático de Direito, princípio fundamental do Estado Brasileiro 

que, infelizmente, após quase 30 (trinta) anos da promulgação da Constituição, ainda não está 

implantado em nosso País. 

Assim, a educação deve possibilitar o acesso à informação e ao conhecimento. Esse é o 

caminho para a formação de cidadãos aptos ao exercício da cidadania em suas dimensões: na 

escolha de representantes, na manifestação direta quando necessário e na representação popular.  

A sociedade contemporânea, com a utilização da tecnologia, poderá simplificar a 

realização de plebiscitos e referendos, tanto sob o aspecto de organização quanto do econômico. 

Ainda, é preciso que a iniciativa popular legislativa seja compreendida como uma alternativa 

importante para a ausência de atuação do Poder Legislativo que, em muitas situações deixa de 

garantir à população o exercício de direitos e garantias essenciais a uma vida digna.  

O caminho para dar efetividade ao direito à educação e à realização da democracia 

conforme preconizada na Constituição é árduo. Mas é a diferença entre uma sociedade 

permeada por desigualdades que não podem ser toleradas e aquela prevista no art. 3º do Texto 

Constitucional, livre, justa e solidária para todos nós. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
421 SCHMITT, Carl. Legalidade e Legitimidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 62/63.   
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo propõe uma questão importante relacionada à efetividade de normas 

constitucionais que dizem respeito ao princípio do Estado Democrático de Direito e aos direitos 

fundamentais à educação e à cidadania, nos termos estabelecidos pelo Texto Constitucional.  

A análise dessa tese foi realizada a partir de quatro temas que consideramos essências: 

a educação, direito fundamental social, a cidadania, enquanto possibilidade de atuação diante 

das questões fundamentais do Estado, a democracia e os instrumentos que, conforme a 

Constituição de 1988, possibilitam o exercício direto do poder político pelos cidadãos.  

Para tanto, algumas considerações foram apresentadas sobre a educação, direito 

fundamental. Nos moldes estabelecidos pelo Texto Constitucional, a educação possui três 

finalidades: o desenvolvimento integral da pessoa, a preparação para o exercício da cidadania 

e a qualificação para o trabalho. Embora essas missões sejam indissociáveis, quando pensamos 

no desenvolvimento adequado da pessoa, nossa preocupação foi tratar do exercício da 

cidadania. Pudemos verificar que a disciplina dada à educação pela Constituição, se realizada, 

possibilita à pessoa uma participação qualificada na vida da sociedade e do Estado, uma vez 

que prepararia todos para uma convivência profícua, que resultaria em uma sociedade formada 

por pessoas preocupadas com a realização do bem comum e do desenvolvimento individual e 

coletivo. 

Esta educação teria um efeito importante no exercício da cidadania. Hoje, embora o 

Texto Constitucional estabeleça a democracia participativa vivemos em uma democracia 

indireta, visto que os instrumentos de participação popular não são utilizados.  

A cidadania é o conjunto de direitos que possibilitam a conquista, manutenção e 

desenvolvimento de direitos e condições de vida digna para todos. Quando não somos 

preparados para seu exercício ficamos à mercê de representantes que não nos representam, 

tratam a coisa pública como se privada fosse, colocando em primeiro lugar interesses próprios 

e de terceiros que não se relacionam ao interesse público. Aqui se coloca a importância da 

educação para o exercício da cidadania, da educação política. 

Nesse sentido, é preciso compreender qual democracia foi preconizada no Texto 

Constitucional e a efetividade que tem sido dada à sua realização. Pudemos verificar, conforme 
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já assinalado, que vivemos em uma democracia indireta, vez que não utilizamos dos 

instrumentos de participação assegurados constitucionalmente para o cumprimento dos 

objetivos fundamentais do Estado, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o 

desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e 

regionais e a promoção do bem de todos.  

 Por isso, a educação para o exercício da cidadania é fundamento do Estado Democrático 

de Direito. Uma sociedade formada por pessoas conscientes de seus direitos e, também, de seus 

deveres, dos limites e possibilidades do Estado sob os aspectos fiscal, econômico, da realização 

de direitos e obras de desenvolvimento só poderá ser formada a partir da educação. Aqui é 

importante destacar que a educação coloca-se como requisito não só daqueles que exercem a 

cidadania ativa, mas também, de nossos representantes. Não é possível esperar a elaboração de 

leis justas, adequadas, que correspondam aos anseios e necessidades da população e a gestão 

da coisa pública de forma a satisfazer as necessidades sociais de representantes despreparados 

para o exercício de sua função.  

Acreditamos que uma educação adequada, aqui entendida como aquela preconizada 

pelo Texto Constitucional, com garantia de acesso universal, qualidade de ensino e professores 

preparados e remunerados de forma justa, eliminaria os problemas legislativos e de 

administração que se tornaram comuns em nosso cotidiano. 

Também não defendemos a necessidade de modificação da Constituição para que essa 

situação se transforme. Ao contrário, entendemos que dar efetividade às normas constitucionais 

relativas à educação resolveria inúmeros problemas sociais que, hoje, nos parecem sem 

alternativa.  

Daí nossa convicção de que a educação é fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Apenas uma sociedade formada por pessoas educadas, conhecedoras de seus direitos e, 

também, cumpridoras de seus deveres, poderá ser reconhecida como uma democracia, uma vez 

que a liberdade e as realizações desse regime trazem responsabilidades compatíveis com sua 

complexidade. 
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