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Simpósio: 19 - O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO PARADIGMA JURÍDICO, POLÍTICO 
E PEDAGÓGICO  
 
RESUMO: Objetiva-se demonstrar a inconstitucionalidade e inaplicabilidade da Emenda 
Constitucional N° 95 de 2016, que inseriu o Art. 107 nos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal do Brasil de 1988, o qual limita os gastos do governo por 
um período de vinte exercícios financeiros, em relação ao financiamento da Educação, 
considerando-se os Princípios da Unidade da Constituição, da Cidadania e da Dignidade 
Humana. Segundo o pensamento de Amartya Sen (2010), a Educação é um dos vetores 
primordiais para o desenvolvimento e progresso de um povo, à medida que o próprio 
desenvolvimento consiste na remoção dos vários tipos de restrições que limitam as escolhas e 
a democratização de oportunidades para as pessoas que procuram essencialmente viver bem e 
por muito tempo. Para tanto, as realizações ao alcance de cada um, dependem das oportunidades 
econômicas, das liberdades políticas, dos poderes sociais, da boa saúde, da educação básica e 
dos incentivos e estímulos às suas iniciativas. Endossando tal pensamento, Kant assevera que 
o ser humano não pode ser considerado um mero instrumento do Estado para atingir os seus 
objetivos, mas o contrário, tendo em vista que o ser humano é a finalidade maior do Estado, o 
que corresponde à concepção de Dignidade Humana. Portanto, as políticas econômicas não 
devem desconsiderar a situação de miserabilidade do povo, que é o caso da realidade brasileira. 
No que se refere à Cidadania, esta está umbilicalmente ligada à Dignidade Humana, o que, em 
linhas gerais, pressupõe a observância dos direitos relativos à liberdade, participação política e 
direitos sociais. Segundo o pensamento de Milton Santos (1995, p. 18), o simples nascer investe 
o indivíduo de uma soma inalienável de direitos, apenas pelo fato de ingressar na sociedade 
humana. Para o referido pensador, viver, tornar-se um ser no mundo, é assumir com os demais 
uma herança moral, que faz com que cada qual seja um portador de prerrogativas sociais, isto 
é, de ter direito ao teto, à comida, à educação, à saúde, ao trabalho, à justiça, à liberdade e a 
uma existência digna. Sendo assim, reforça Santos que, para que a cidadania não esteja 
circunscrita apenas ao plano do discurso, é preciso que esta tenha força normativa que confira 
obrigatoriedade de obediência. Assim, para que a cidadania seja mantida pelas gerações 
sucessivas, para ter eficácia e ser fonte de direitos, deve estar inscrita nas leis, mediante 
dispositivos institucionais que assegurem a fruição das prerrogativas compactuadas entre a 
Sociedade Civil e o Estado, de modo que a violação de tais prerrogativas, deverá ensejar o 
direito de serem reclamadas e exigíveis de cumprimento pelas instâncias públicas. Ante o 
exposto, conclui-se que pela inconstitucionalidade da emenda, não se aplicando, por via 
oblíqua, ao financiamento da educação, à medida em que se pretende demonstrar os 
mecanismos judicias específicos contra a sua aplicabilidade, os quais podem ser manejados pela 
sociedade civil, quais sejam, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Popular, Ação Civil 



Pública e Mandado de Segurança. A metodologia utilizada foi a hermenêutica constitucional 
com base na ponderação de princípios.   
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