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DIREITOS SOCIAIS: EDUCAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

As discussões que permearam o desenvolvimento da Constituição Federal de 1988 ocorreram em um cenário 

de intensa aclamação democrática, sendo inclusive reconhecida como a Constituição Cidadã. Em sua redação 

os direitos sociais foram priorizados, enquanto os direitos civis e políticos receberam avanços. No artigo 6º da 

Constituição, estão elencados os direitos sociais, dos quais a educação tem um importante destaque, 

compreendendo o que já havia sido discutido em outras Constituintes, como dever do Estado e a gratuidade da 

educação, porém buscando universalizar esse serviço. 

CONCLUSÃO 

A priorização dos direitos sociais na Constituição de 

1988 se deve a ideia de igualdade, que 

fundamentou os direitos compreendidos como de 

segunda geração. Assim, é exigida uma prestação 

positiva do Estado, a fim de implementar e 

concretizar ações que busquem a isonomia 

substancial e social, consagrando os direitos 

fundamentais, (LENZA, 2016). 

O artigo 205 da Constituição de 1988 dispõe que a 

educação é um direito de todos e dever do Estado e 

da família, visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, preparando-a para o exercício da 

cidadania. Além disso, o artigo 206 da mesma Carta 

discorre sobre os princípios, em destaque, o de 

igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola e o de gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais (BRASIL, 

2016). 

Reafirmando os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, bem como a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, visam a ampliação e 

aplicação do direito à educação, vinculadas ao 

desenvolvimento da cidadania. Entretanto, tais 

legislações por si só não são suficientes para 

garantir o acesso e a permanência na educação, 

uma vez que a prestação de serviços educacionais 

é compreendida como um gasto público direcionado 

às pessoas que não possuem condições 

econômicas para custear o ensino privado.  

Destarte, considera-se que o intervencionismo do 

Estado é limitado por interesses de ordem 

econômica, assim a garantia do acesso à educação 

de forma plena é mínima, não havendo a efetiva 

preocupação com a permanência dos sujeitos nas 

instituições de ensino. Portanto, a responsabilização 

do Estado é restrita ao fato de não estar oferecendo 

o ensino obrigatório ou ofertando de forma irregular, 

conforme o artigo 208, § 2°, da Constituição 

(BRASIL, 2016).    
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Considera-se que, com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, ocorreram importantes avanços na 

área dos direitos sociais, com destaque à educação. 

Entretanto, a plena garantia do direito ao acesso e 

permanência em uma educação pública e de 

qualidade continua sendo um desafio. Diante disso, a 

necessidade de implementação de políticas sociais 

que efetivem o que está disposto no texto 

constitucional é emergente, planejando, executando e 

avaliando as ações em conjunto com a sociedade, a 

fim de concretizar esse direito social. 

 

 

 

 

 

Por fim, apresenta-se a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão de 1.698, na qual 

partidos políticos estavam requerendo a declaração 

de inconstitucionalidade em virtude da inércia 

governamental na área da educação, solicitando que 

fosse reconhecida a omissão do Governo na 

erradicação do analfabetismo. O Supremo Tribunal 

Federal, apesar de reconhecer que muito ainda deve 

ser feito pela educação brasileira, julgou 

improcedente o pedido, apontando que o governo já 

possui programas que visam diminuir o analfabetismo 

(LENZA, 2016).  


