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Simpósio: O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO PARADIGMA JURÍDICO, POLÍTICO E 

PEDAGÓGICO 

 

RESUMO: O direito à educação consiste em direito fundamental indispensável à dignidade da 

pessoa humana. É produto de uma longa história de conquistas sociais, constituindo pressuposto 

básico para o exercício adequado dos direitos civis, políticos e sociais, emergindo como 

componente básico dos Direitos Humanos. A educação é capaz de provocar no ser humano um 

espírito crítico e libertador, promovendo a sua inserção e interação com o meio, constituindo 

fator preponderante no combate à desigualdade social. Por esse motivo, o direito à educação é 

considerado um direito multilateral, pois comporta elementos de direitos sociais, culturais e 

econômicos em um só direito. Em termos práticos, o grande desafio é garantir a efetividade do 

direito à educação de qualidade e para todos. Mas como garantir a concretização do direito à 

educação, se tal desiderato depende da implementação de políticas públicas adequadas e bem 

formuladas? Para responder a essa indagação é preciso, antes de tudo, abster-se da ideia de que 

em uma Constituição há normas de valor meramente morais, como promessas ou conselhos 

constitucionais, declarações desprovidas de qualquer eficácia, sem repercussões na vida 

concreta dos cidadãos. É preciso compreender que mesmo as normas constitucionais 

denominadas programáticas têm força imperativa. A partir dessa premissa, é possível concluir 

que mesmo as normas de caráter meramente programático precisam ser cumpridas pelo Poder 

Executivo, já que a realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é 

resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente 

da vontade política. Não é por outro motivo que se afirma que a teoria alemã da reserva do 

possível não é oponível à realização do mínimo existencial, considerando-se que o conteúdo 

daquilo que é mínimo existencial também abrange as condições socioculturais que assegurem 

ao indivíduo um mínimo de inserção na vida social, sobretudo de acesso à educação. Essa 

intervenção, denominada de judicialização do direito à educação, tem gerado discussões no que 

tange ao princípio da separação dos poderes, ao limite entre o direito e a política, que por vezes, 

é taxada como uma forma de ativismo judicial. No Brasil, desde a Constituição de 1988, tornou-

se crescente a intervenção judicial nas políticas públicas para salvaguardar o acesso à educação, 

medida que visa garantir a concretização de um direito humano fundamental. 
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