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Resumo: O presente artigo, a partir das categorias educação superior e intervenções sociais 
analisa as políticas públicas como um conceito que foi construído na perspectiva de ser a 
educação um direito fundamental de segunda geração, traduzido no valor igualdade. Ainda, as 
formas como essas políticas se concretizam, ao lado delas, as ações afirmativas. O resultado 
mostra a imprescindibilidade de programas com fórmulas práticas e não de novas leis. Programas 
que sejam compatíveis com a realidade brasileira e, que não fiquem na declaração de vontade, 
mas que tenham recursos financeiros destinados à concretização dessas metas. Como ponto 
nodal, a participação da sociedade em todas as etapas de concretização dessas políticas, através 
dos mecanismos de participação vigentes no Estado Democrático de Direito cujo fundamento 
reitor é a dignidade da pessoa humana.  

 

Resumen: En este artículo, a partir de las categorías de educación superior de educación y 
intervención social analiza la política pública como un concepto que fue construida en la 
perspectiva de ser un derecho fundamental a la educación de segunda generación, que se refleja 
en el valor de la igualdad. Sin embargo, la forma en que estas políticas se realizan, junto a ellos, 
la acción afirmativa. El resultado muestra el carácter indispensable de los programas de prácticas 
con las fórmulas en lugar de nuevas leyes. Los programas que son compatibles con la realidad 
brasileña, y que no se encuentran en la declaración de voluntad, pero no tienen los recursos 
financieros para alcanzar estos objetivos. Como un punto nodal, la participación de la sociedad en 
todas las etapas de aplicación de esas políticas a través de los mecanismos existentes para la 
participación en el Estado Democrático de Derecho decano, cuyo fundamento es la dignidad de la 
persona humana. 
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INTRODUÇÃO  

 

        

        O presente trabalho é uma reflexão ao tema objeto de estudo no seminário apresentado 

na disciplina de Educação Brasileira sobre as Políticas Públicas para a Educação Superior, com a 

finalidade de tornar menos opaco os conceitos técnico-jurídicos para que a comunidade 

educacional possa não apenas conhecê-las, como também compreendê-las, isto é, interiorizá-las.   

 Utilizamos o método indutivo, a partir de observações obtidas nas aulas, seminários, 

palestras e estudos realizados, tanto no programa de mestrado em Educação Brasileira, como 

também, na vivencia profissional na área jurídica. Razão de buscar uma linha didática e clara 

sobre o tema, articulando as duas áreas do conhecimento.  

 Inicialmente, abordamos o conceito de Políticas Públicas. Conceito que foi construído 

na perspectiva de ser a educação um direito fundamental de segunda geração, traduzido no valor 

igualdade. Ainda, as formas como essas políticas se concretizam, ao lado delas, também as ações 

afirmativas. O princípio da dignidade da pessoa humana como princípio reitor do Estado 

Democrático de Direito, na interpretação dos dispositivos constitucionais relacionados, no caso, 

aos deveres do Estado para com a educação.      

 

 

A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO SOCIAL  

  

 A respeito da opacidade do Direito, rebatendo os defensores da linguagem técnico-

jurídica rebuscada, vale destacar as palavras do jurista argentino Carlos Maria Cárcova,  

 

Existe, pois, uma opacidade do jurídico. O direito, que atua como uma lógica da 
vida social, como um livreto, como uma partitura, paradoxalmente não é 
conhecido, ou não é compreendido, pelos atores em cena. Estes realizam certos 
rituais, imitam condutas, reproduzem certos gestos, com pouca ou nenhuma 
percepção de seus significados e alcances. (VULLU apud CÁRCOVA, 1998, 
p.14). 
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     Feitas essas observações, pode-se partir, nessa perspectiva, ao objeto de análise, para 

que esse estudo se torne útil e eficaz, numa tentativa de preencher a sua finalidade.  

    Inicialmente, para a compreensão do que vem a ser Políticas Públicas para a Educação 

Superior, mister o entendimento da dimensão jurídica da educação na Constituição Federal. Neste 

ponto, cumpre-nos transcrever a lição do Prof. Nelson Joaquim, “o direito à educação tem uma 

dimensão jurídico-social, como direito fundamental” (2009, p. 191). Assim dispõe o artigo 6º da 

Constituição Federal, 

Art. 6º. São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (grifo nosso). 

 

     A educação, erigida constitucionalmente a uma dimensão de direito social, decorre do 

modelo de Estado adotado pela Constituição Federal de 1988, que pressupõe a adoção de uma 

postura intervencionista na área social.  

     Mas é bom que se não confunda com as liberdades públicas, os direitos políticos 

básicos, institucionalizados pelo modelo de Estado Liberal clássico, que conforme ensinamento 

de Penteado Filho, “(...) a partir da Carta Magna de 1215 do rei João Sem Terra e presentes 

noutros documentos históricos (...) representam os direitos civis do povo, traduzidos no valor 

Liberdade” (2006, p. 17). São tidos pela doutrina como direitos fundamentais de primeira 

geração. Entendia-se à época, que era fundamental garantir a propriedade e a segurança contra os 

abusos do Estado. Consistiu em uma fase bem individualista dos direitos fundamentais.  

 Quanto aos direitos sociais, nascidos na Revolução Industrial (século XIX) como 

resultado de movimentos sociais de reivindicações de melhorias nas condições sociais do 

trabalhador, são traduzidos no valor Igualdade.  

 Enquanto que para a garantia dos direitos fundamentais de primeira geração (liberdade) 

preleciona Seixas Duarte que, “(...) o que se pretende é uma omissão (conduta negativa) dos 

Poderes Públicos: não agir de forma arbitrária, ou seja, desrespeitando os parâmetros legais 

previamente estabelecidos”, nos direitos fundamentais de segunda geração, busca-se “(...) um 

patamar mínimo de igualdade, não apenas jurídica, mas também material e efetiva 

consequentemente “(...) exige uma posição ativa do Estado no que se refere à proteção de 

direitos, pois o que se pretende é criar, por parte dos Poderes Públicos, condições concretas de 

vida digna.” O princípio insculpido no caput, do art. 5º da Constituição Federal, “Todos são 
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iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (...)” é o princípio da isonomia ou 

princípio da Igualdade Formal.  

 A igualdade formal significa que todos são iguais burocraticamente perante a lei. Esse 

princípio vem de Hamurabi com base na igualdade que ele estabeleceu de: “olho por olho, dente 

por dente”.  

 Aristóteles, na sua Ética a Nicômaco (à edição de Nicômaco) dizia que as pessoas são 

iguais a medida que se desigualam. Tratava-se de uma idéia de proporcionalidade. 

    Rui Barbosa, na Oração aos Moços (1911) diz que se deve tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais.  

    Desta forma, a noção de igualdade material, ou seja, aquela igualdade na essência do 

ser humano, que é bem subjetiva, ou para alguns é chamada de justiça divina, igualdade do justo, 

não é a chamada de isonomia e sim, de eqüidade. Isonomia é a igualdade formal. Vale salientar 

que a função do aplicador do Direito, do legislador etc., é aproximar a isonomia da equidade. 

 

 

2. Políticas Públicas para a educação 

 

 Ora, se é a educação um direito fundamental social que corresponde a uma atuação ativa 

do Estado, é na própria Constituição, no artigo 208 que se encontra o dever do Estado para com 

esse direito,  

Art. 208. “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 

I -  ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 
gratuita para todos os que a ele 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, no ensino fundamental, através 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. 
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§ 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 
freqüência à escola.” 

 

     Fixados tais deveres, cumpre indagar sobre a forma de atuação do Estado para a 

realização de sua obrigação perante a sociedade.  

     Nesse sentido, a atuação do Estado se dá através de prestações positivas que são as 

políticas públicas objeto dos direitos sociais, que na lição de Seixas Venosa (2004, p. 3), “(...) 

consistem em instrumentos jurídicos, tais como: leis ordinárias ou complementares; medidas 

provisórias; emendas constitucionais; decretos; planos; atos administrativos; regulamentos etc.”  

     No entanto, essa atuação não se concretiza apenas nestes instrumentos jurídicos, os 

quais constituem apenas parte de um processo complexo que envolve diferentes etapas até a 

concretização de uma política pública, da formação e planejamento (escolha das prioridades e 

dos meios adequados à previsão de recursos) à execução e avaliação (controle e fiscalização de 

sua implementação pela sociedade civil, pelos Tribunais de Contas, Conselhos Gestores de 

Políticas Públicas e Judiciário). 

 Sobre esse dever de atuação do Estado, cumpre transcrever a arguta observação feita por 

André Ramos Tavares,  

 
[...] 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 desse dever, o 
Estado deve, portanto, intervir positivamente (TAVARES, 2008, p: 780).  

 

     Com base em tal assertiva, não se pode olvidar que as políticas de educação, dentre 

outras sociais, “são objeto de luta entre diferentes forças sociais, em cada conjuntura, não 

constituindo, pois, o resultado mecânico de acumulação nem a manifestação exclusiva do poder 

das classes dominantes ou do Estado” (Faleiros, 2004, p. 62).      

 O direito a educação, apesar da sua dimensão de direito social, não pode ser visto 

apenas no seu valor “igualdade”. Também deve ser reconhecido no seu valor de “liberdade 

pública”, pretendendo-se uma conduta negativa, isto é, uma omissão dos Poderes Públicos, de 

forma que sejam respeitados os parâmetros legais. “Assim, é possível falar numa dimensão não-
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prestacional do direito a educação, consistente no direito de escolha, livre, sem interferências do 

Estado, quanto à orientação educacional, conteúdos materiais e opções ideológicas” (Tavares, 

2008, p: 777). Outras formas do Estado garantir a liberdade quanto ao direito a educação, ainda 

na lição do professor André Ramos Tavares,  

 

“Nesse, sentido, o Estado cumpre e respeita o direito a educação quando deixa 
de intervir de maneira imperial ditando orientações específicas sobre a 
educação como “versões oficiais da História” impostas como únicas 
admissíveis e verdadeiras, ou com orientações políticas, econômicas ou 
filosóficas (...) quando admite a pluralidade de conteúdos (não veta 
determinadas obras ou autores, por questões ideológicas, políticas ou morais).” 
(TAVARES, 2008, p: 777). 

 

 Ao lado das políticas públicas têm-se as ações afirmativas que funcionam como instrumentos 

preventivos que visam ampliar o acesso à educação dos grupos historicamente discriminados no sistema 

educacional e no mercado de trabalho, para evitar o aumento da discriminação e da desigualdade. 

“Compõem um grupo de institutos cujo objetivo precípuo é, grosso modo, compensar, por meio de 

políticas públicas ou privadas, os séculos de discriminação a determinadas ‘raças’ ou segmentos.” 

(Tavares apud Tavares, 2008, p. 783). Exemplo disso são as quotas a serem destinadas às minorias. Neste 

caso, “o tratamento isonômico formal é afastado com fundamento na desigualdade material.” (Maliska, 

2008, 796). 

  

 A Constituição Federal de 1988 trata da educação superior em quatro artigos,  

 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros, na forma da lei.  
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica.  
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de: 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo 
ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 
em lei, que: 
§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio 
financeiro do Poder Público. 
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Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 
pesquisa e a capacitação tecnológicas. 
§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, 
tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. 
§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução 
dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 
nacional e regional. 
§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 
pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições 
especiais de trabalho. 
 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua 
receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa 
científica e tecnológica. 
 
 

     As normas dispostas nestes artigos da Constituição Federal, afora o artigo 207, as 

demais são classificadas pela doutrina como de eficácia limitada de princípio programático, o que 

quer dizer que são normas cuja regulamentação deverá vir na forma de programas de governo, 

políticas públicas, oscilantes de um governo para outro. 

          Todavia, não basta considerarmos estas normas de forma isolada. Torna-se necessário 

que, para a sua interpretação, a Constituição seja vista como um articulado de sentido, “que 

compreende princípios e regras” (Ranieri, 2000, p. 73). Com base nesse entendimento, na lição 

do prof. BONAVIDES,  

 
Não há distinção entre princípios e normas, os princípios são dotados de 
normatividade, (...) A demonstração do reconhecimento da superioridade e 
hegemonia dos princípios na pirâmide normativa; a supremacia que não é 
unicamente formal, mas sobretudo material, apenas possível na medida em que 
os princípios são compreendidos e equiparados e até mesmo confundidos com 
os valores, sendo, na ordem constitucional dos ordenamentos jurídicos, a 
expressão mais alta da normatividade que fundamenta a organização do poder 
(RANIERI, apud BONAVIDES, 2000, p. 73). 

 

     Nosso constituinte foi além do “Estado de Direito”, que por si só, caracterizava a 

garantia inócua de que todos estão submetidos ao império da lei, cujo conteúdo ficaria em aberto, 

limitado apenas à impessoalidade e à não-violação de garantia individuais mínimas, que Capez 

com absoluta propriedade esclarece que,  

 
[...] o Brasil é um “Estado Democrático de Direito”, com isto se verifica não 
apenas a proclamação formal da igualdade entre todos os homens, mas também, 
a imposição de metas e deveres quanto à construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária; pela garantia do desenvolvimento nacional; pela redução das 
desigualdades sociais e regionais; pela promoção do bem comum; pelo combate 
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ao preconceito de raça, cor, origem, sexo, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação (CF, art. 3º, I a IV), (CAPEZ, 2005, p. 6). 

  Además observa-se ainda, que em seu artigo 1º, a Constituição Federal dispõe sobre os 

fundamentos (normas principiológicas de estrutura do Estado Democrático de Direito), dentre 

eles, no inciso III, a dignidade da pessoa humana, princípio que segundo Alexandre de Moraes,  

“Apresenta-se em uma dupla concepção. Primeiramente prevê um direito 
individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos 
demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever fundamental 
de tratamento igualitário dos próprios semelhantes” (MORAES, 1997, p. 60-
61).  

 Com base nessas premissas, o que se pretende demonstrar, é a necessidade de 

considerar o princípio da dignidade humana como princípio reitor das Políticas Públicas para a 

Educação que, juntamente com os demais princípios constitucionais e garantias individuais, deve 

atuar como baliza para a correta interpretação das normas constitucionais sobre a Educação 

Superior. 

 Outra questão importante que também deve ser lembrada neste trabalho é o fato das 

Políticas Publicas serem do Estado e não do Governo. O governo tem a possibilidade de definir 

as suas ações, mas o Estado vai além da vontade de um governante.  

 Isto porque, Estado é a sociedade organizada politicamente e formada por um território, 

uma soberania e um poder. Desdobrando os elementos desse conceito temos que: povo é a 

população subordinada às regras jurídicas de um Estado, inclusive as pessoas estrangeiras que 

nele residem, apesar de não naturalizadas; território é o espaço físico ou funcional de alcance das 

regras jurídicas de um Estado; soberania é a não subordinação do ordenamento jurídico de um 

Estado aos demais ordenamentos jurídicos do mundo e, poder é a força juridicamente autorizada 

a impor-se num Estado. 

 Quanto ao governo, este é a combinação do legislativo com o executivo porque, só 

governa quem tem iniciativas próprias, não depende de provocação. Assim, governo é o 

somatório de executivo e legislativo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nestes conceitos, é forçoso concluir que se deve estar alerta para a 
imprescindibilidade de programas com fórmulas práticas e não de novas leis. Programas que 
sejam compatíveis com a realidade brasileira e, que não fiquem na declaração de vontade, mas 
que tenham recursos financeiros destinados a concretização dessas metas.  

 Essencial um pacto nacional sobre a educação e compromisso de todos que participam 
do processo educacional, não apenas gestores no âmbito educacional, mas estudantes, 
professores, técnicos etc.  

 Indispensável que a sociedade participe e transforme em realidade suas aspirações no 
que se refere a Educação. Que seja cultivada a política. A política interna institucional, através 
dos mecanismos de participação vigentes no Estado Democrático de Direito.  

  Consistindo as Políticas Públicas num processo complexo como afirmado acima, a 
participação da sociedade pode ocorrer em todas as etapas da concretização dessa política, seja na 
sua fase de planejamento, como da execução e da avaliação. 

 Ainda, fundamental o incentivo a uma cultura de políticas públicas internas e políticas 
internas mais macro no sentido cidades, Estado e da União. Não precisamos aguardar políticas 
que venham de cima para baixo, para referendá-las. Não se pode ficar na expectativa de que o 
governo faça. É preciso inverter essa situação.  
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