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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir conceitos históricos concernentes ao 

direito educacional. São tratados preliminarmente alguns conceitos em torno do 

surgimento e caráter dos direitos do homem, suas fases, dimensões ou gerações, nos 

distintos contextos históricos. Além disso, é feito um debate sobre os desafios do Estado e 

da Sociedade perante os avanços e conquistas no campo desses direitos. Trata-se de uma 

revisão de literatura, a qual constituiu uma parte de um trabalho de doutoramento 

defendido na Universidade Federal da Bahia. Esperamos com este estudo tentar contribuir 

com as discussões e ações em prol do direito à educação.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito à Educação; Dimensões/Gerações dos Direitos; Democracia e 

Direito.   

 

 

Os estudos sobre o direito à educação ainda não são muito explorados 

nacionalmente no meio acadêmico. Pode-se dizer que não se trata de uma tradição de 

pesquisas no campo da educação, no Brasil (OLIVEIRA, 1998). Atualmente, em 2013, 

ainda são parcos os estudos sobre esta temática. Grande parte das análises existentes busca, 

de forma geral, verificar a evolução normativa e a inserção deste direito nas leis e suas 

possíveis contribuições para sua efetivação, em caso de omissão ou oferta irregular. Alguns 

autores sobressaem trabalhando esta temática. (OLIVEIRA, 1998, 2004, (s/d), 2001; 

TURA, 2001; SILVEIRA, 2008; HORTA; 1998; DUARTE, 2007, 2004, dentre outros). 

Muitos deles amparados com as contribuições teóricas de Norberto Bobbio, autor de 

referência na área de estudos sobre democracia e direitos humanos.  

Não obstante, a educação é um dos direitos mais formalmente reconhecidos, em 

âmbito nacional e internacional, sendo que,  por isso, constitui-se como um grande desafio 

para o Brasil (HADDAD, 2003). Na Conferência Mundial de Educação, no Senegal, por 

exemplo, em 2000, foi estabelecido um novo acordo, aceito pela maioria dos países, 

inclusive o Brasil, determinando, em 2015: a) que todas as crianças deverão ter acesso à 
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escola primária de qualidade; b) a cobertura das necessidades de aprendizagem para jovens 

e adultos; c) a melhoria dos níveis de alfabetização de adultos em 50%; e d) a conquista da 

equidade de gênero (HADDAD 2003). 

Contudo, para analisar o direito à educação um dos fatores determinantes é o 

contraponto entre direito e democracia, pois a garantia ou não dos direitos se dá em um 

campo de tensões e de lutas que, por sua vez, depende da participação da sociedade, sendo 

tal participação o tripé da democracia. Por isso, se os estudos apontam para análises do 

direito à educação como um direito social de cidadania
1
, não teríamos como analisar tal 

fenômeno – o direito à educação – em uma sociedade cujo governo não fosse oficialmente 

democrático, já que necessariamente estamos falando de conceitos interdependentes e 

entrelaçados num processo histórico de construção, até as suas formas atuais de definição. 

Seria difícil não concordar que só um sistema de Justiça autônomo, estruturado e 

estruturante em/de um governo democrático poderia apoiar de fato a efetivação do direito á 

educação. E antes de adentrarmos na referência aos direitos educacionais teceremos 

algumas considerações sobre as classificações que alguns autores utilizam para identificar 

os tipos, dimensões, níveis dos direitos, para, então, situar dentre eles, o direito à educação, 

dirigindo a análise para o contexto da sociedade brasileira.  

A garantia de tal direito é bandeira que, dentre outros, depende do poder público, o 

qual deverá zelar pelo cumprimento da Constituição de uma nação ou de um país. Porém, 

sem um Judiciário forte, a Constituição e suas leis consequentes correm grandes riscos de 

se transformarem em letras mortas. 

Apesar de o nascimento e ampliação, no que se refere à garantia dos direitos do 

homem serem advindas de um período anterior à Revolução Francesa, as mudanças mais 

bruscas sobre esta questão estão relacionadas aos três ideais deste Movimento: liberdade, 

igualdade e fraternidade.  

                                                
1
 Baseado em um conjunto de ideais, crenças e valores, a cidadania, “que constitui um princípio de 

igualdade” é um status concedidos 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 

(MARSHALL, s/d, p.77). A ideia de cidadania, referindo-se à qualidade daquele que pertence à 

‘cidade’, isto é, de quem tem a permissão de participar da vida política, floresceu em diversos 
períodos da história – na Grécia e na Roma Antigas, nos burgos da Europa medieval, nas cidades 

renascentistas (RODRIGUES, 2006, p.420). 
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Desta forma, os, direitos de liberdade correspondem aos direitos civis e políticos, 

identificados como os da primeira geração
2
; os direitos de segunda geração são os direitos 

sociais, cuja base é a igualdade; a terceira geração, fundada no princípio da solidariedade 

(fraternidade), seria a dos direitos ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à 

comunicação e ao patrimônio comum da humanidade, o direito à democracia, o direito ao 

pluralismo e outros (SILVEIRA, 2008; BENEVIDES, 1998). 

Ao longo da história, de acordo com os momentos e demandas sociais, foram sendo 

delineadas estruturas jurídicas relacionadas ao direito do homem. Buscaremos nas 

próximas linhas dar ênfase e detalhamento possível às três gerações
3
 ou dimensões do 

direito do homem (BENEVIDES, 1998). 

A primeira geração é a das liberdades individuais, ou os chamados direitos civis e 

políticos, consagradas no século XVIII, com o advento do liberalismo.  Trata-se de direitos 

individuais contra a opressão do Estado, contra o absolutismo, as perseguições religiosas e 

políticas, contra o medo avassalador em uma época em que predominava o arbítrio e a 

distinção rigorosíssima, mais que em classes sociais, em castas sociais (BENEVIDES, 

1998; FERRARO, 2008). São os direitos de locomoção, de propriedade, de segurança, de 

acesso à justiça, de opinião, de crença religiosa, de integridade física.  Todos estes, direitos 

de primeira geração, relacionados ao direito de liberdade (BENEVIDES, 1998, 

FERRARO, 2008; BOBBIO, 2004). 

É possível observar que a primeira geração ou dimensão dos direitos é de cunho 

individualista. Esses direitos tentam garantir a integridade física do homem, a dignidade da 

pessoa humana e esta realidade se deve “especialmente, ao cristianismo (dirigido à 

dignidade do homem), ao jusnaturalismo (direitos inatos) e ao iluminismo (valorização do 

indivíduo perante o Estado)” Fiuza (2003, p. 159).  

                                                

2
 Alguns autores, como Fernando Astria (2005), falam em diferentes gerações de direitos 

fundamentais; outros, como Ingo W. Sarlet (2005), preferem falar em diferentes dimensões de 

direitos fundamentais. Usaremos as duas expressões como sinônimos. 

3
 Outras gerações e dimensões do direito do homem foram encontradas como o da quarta dimensão 

dos direitos fundamentais, direitos à democracia, à informação e ao pluralismo (SARLET, 2005), 
porém não é prioridade tal detalhamento para este trabalho.  
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Na segunda geração ou dimensão surgem os direitos sociais – Século XIX a meados 

do século XX –; ligados ao mundo do trabalho, como o direito ao salário, à seguridade 

social, a férias, a horário, à previdência, etc.; e, também, os que não estão vinculados ao 

mundo do trabalho e que são, portanto, mais importantes ainda, porque são direitos de 

todos e não apenas para aqueles que estão empregados: são os direitos de caráter social 

mais geral, como o direito à educação, à saúde, à habitação. (BENEVIDES, 2012). Os 

direitos sociais, portanto, não foram nem os primeiros nem os últimos a serem garantidos 

por lei.  

A terceira dimensão dos direitos humanos compreende os direitos de fraternidade e 

solidariedade. São os assim chamados direitos coletivos, centrados no terceiro princípio da 

Revolução Francesa, a fraternidade, e voltados para a proteção a grupos humanos (família, 

povo, nação) (FERRARO, 2008). Trata-se de direitos referentes à coletividade humana, 

como o direito ao meio ambiente, à defesa ecológica, à paz, ao desenvolvimento, à 

autodeterminação dos povos, à partilha do patrimônio científico, cultural e tecnológico. 

São os direitos sem fronteiras, direitos chamados de solidariedade planetária. 

(BENEVIDES, 2012). 

Dessa forma, podemos afirmar, baseados nos estudos de Silveira (2008), Norberto 

Bobbio, Benevides (1998) Bonavides (2008), Ferrado (2008), Fiuza (2003), dentre outros, 

que o fortalecimento dos direitos do homem está estritamente relacionado à Revolução 

Francesa, movimento este que vai influenciar as Constituições
4
 que são escritas e 

aprovadas a partir de então nos Estados-Nação, que foram sendo consolidados a partir do 

final do século XVIII, no mundo ocidental. Os lemas de liberdade, igualdade e fraternidade 

seguem influenciando a estruturação da legislação mundial no que se refere à estruturação 

do direito do homem. 

Apesar das distinções adotadas por diversos autores, entre as classificações dos 

direitos em cada geração ou dimensão, e das críticas a essas divisões, sua distinção deve 

ser considerada do ponto de vista histórico, sendo o termo gerações, utilizado no sentido da 

                                                
4
 A primeira Constituição que se tem notícia é a de Virgínia, anterior à Declaração de 

Independência dos Estados Unidos. Esta é de 12 de janeiro de 1776 e a Declaração de 

Independência é de 14 de julho do mesmo ano. A Declaração de Direitos mais famosa, entretanto, é 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que veio no bojo da Revolução Francesa, de 
1789. (Veloso, 2003)  
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evolução histórica, pois os direitos não são superados com a chegada de uma nova geração, 

mas incorporados às gerações já existentes (BENEVIDES, 1998). 

Também, por sua historicidade, conforme já afirmado com base em Norberto Bobbio 

(2004), os direitos do homem se alteram ao longo do tempo e seu reconhecimento é 

diferente em distintos países. Dessa forma, sendo históricos, vale lembrar que já se fala 

numa quarta geração dos direitos do homem, que deverão surgir embalados pelas novas 

descobertas científicas, novas abordagens, em função do reconhecimento da diversidade 

cultural e das mudanças políticas (BENEVIDES, 2012). 

Sobre o caráter histórico do surgimento do direito do homem, Bobbio (2004. p.5) 

afirma que 

[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 

modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 

Atualmente, nas palavras de Silveira (2010, p. 17), inspiradas em Norberto Bobbio, 

as inovações no campo da tecnologia e ciências apresentam novos desafios aos direitos do 

homem, reformulando-os de acordo com a realidade vigente. Dessa forma, outras 

dimensões dos direitos vão surgindo como o direito a viver em um ambiente limpo, o 

direito à intimidade e à privacidade, integridade do patrimônio genético dos seres humanos 

e dilemas da bioética.  

Os últimos anos assistiram a um processo de conversão dos direitos humanos em 

direito positivo, de sua generalização e de sua internacionalização (SILVEIRA, 2008). Em 

paralelo, há uma tendência nova no que se refere à determinação ou especificação dos 

sujeitos titulares dos direitos em um processo denominado por Norberto Bobbio de 

“especificação”. De forma mais enfática no âmbito dos direitos sociais, essa especificação 

ocorreu com relação ao gênero, as fases da vida e aos estados excepcionais na vida 

humana. (BOBBIO, 2004). 

O que Norberto Bobbio chama de “especificação” é observado, nos últimas décadas, 

na promulgação e divulgação de diversas leis nacionais e internacionais – documentos 

produzidos e aprovados por organismos internacionais – que visam a defender ou 

apresentar um aparato de defesa e garantia de direitos de um grupo social ou indivíduo, de 
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forma a especificar quem tem o direito e a quê. Como exemplos, lançando mão de 

documentos elaborados a partir do Século XX, temos:  

  “Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial” 

(1965);  

 “Convenção Americana de Direitos Humanos
5
, de 1969”  

 Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 

Mulher” (1979); 

 Em 16 de dezembro de 1966, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou 2 

(dois) pactos internacionais de direitos humanos que desenvolveram 

pormenorizadamente o conteúdo da Declaração Universal de 1948: o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais
6
 (CARVALHO, 2012, p. 4); 

 “Convenção dos direitos da criança” (1989),  

 “Convenção internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores 

migrantes e seus familiares” (1990).  

 No âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a “Convenção 

Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher” (1994) 

e a  

 “Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra as pessoas portadoras de deficiência” de 1999 (PIOVESAN, 2008). 

Tais documentos e outros não mencionados, como já observados são precedidos por 

um processo de “constitucionalização e de internacionalização dos direitos fundamentais” 

(CARVALHO, 2012), destacando que é a aprovação pela Assembleia Geral das Nações 

                                                
5
 É também denominada “Pacto de San José da Costa Rica. Esta Convenção foi assinada em San 

José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. A convenção entrou em vigor em 1978 e somente 
os Estados–membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) têm o direito de aderir à 

Convenção Americana. Substancialmente, a Convenção America sobre Direitos Humanos 

reconhece e assegura um catálogo de direitos civis e políticos similar ao previsto pelo Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos” (CARVALHO, 2012). 
6
. Os dois pactos internacionais foram ratificados pelo Brasil pelo Decreto Legislativo nº 226, de 12 

de dezembro de 1991, sendo o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

promulgado pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992 e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos promulgado pelo Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. (COMPARATO, 2008, p. 279 

apud CARVALHO, 2012). 
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Unidas da Declaração Universal de Direitos humanos em 10 de dezembro de 1948 o 

principal feito no desenvolvimento da ideia contemporânea de direitos humanos (ou 

fundamentais).  

Em paralelo, a Convenção Internacional sobre a prevenção e punição do crime de 

genocídio aprovada um dia antes, também no quadro da ONU. Logo, ambas formam os 

marcos inaugurais da nova fase histórica dos direitos humanos que se encontra em pleno 

desenvolvimento (p. 19). Trata-se também de um processo de especificação do direito 

exposto em declarações, convenções e pactos internacionais e que tiveram importância 

decisiva para a evolução e afirmação dos direitos fundamentais, dentre eles o direito à 

educação. (CARVALHO, 2012). 

Voltando-se à realidade brasileira, podemos considerar que, de acordo com esta ótica 

e fazendo um contraponto com o direito à educação no atual ordenamento jurídico no 

Brasil, podemos observar que a legislação nacional de educação vigente contém também 

em sua estrutura o caráter de especificação do direito. A conceituação de Educação Básica 

– formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio estabelece quais os 

titulares de alguns direitos.  

Para Cury (2008), a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, de 1996 

(LDB. 9.394/96), ao determinar a educação como direito do cidadão e dever do Estado, 

ampliou o espectro da cidadania em nosso país. Tal processo é iniciado na Constituição 

Federal de 1988 (CF/88) que estabelece, no âmbito dos direitos educacionais, os deveres 

do Estado para com a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a progressiva extensão 

da obrigatoriedade do Ensino Médio (SILVEIRA, 2008). Outro exemplo de legislação que 

contempla direitos específicos pode ser citado o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), aprovado em 1990, quando foi adotada uma doutrina de proteção integral à 

infância (ibid). O detalhamento destas leis, com foco no aparato legal sobre a garantia do 

direito à educação, foi feito em Capítulo específico, anteriormente apresentado.  

Para Carlos Jamil Cury (1998), a Constituição Federal (CF/1988) incorporou novos 

direitos principalmente com relação à Educação Infantil. Tal fato pode ser visto como a 

manifestação formal de um processo de sensibilização e de esclarecimento social da 

importância do atendimento educacional à primeira infância. 
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Deve-se enfatizar ainda que o conjunto dos direitos sociais – incluindo o direito à 

educação –, determinam o comportamento do Estado na realização da justiça social, na 

criação das condições de participação no bem-estar social (SARLET, 2005).  A educação 

encabeça a lista destes direitos, no artigo 6º da CF/1988, o qual define como direitos 

sociais, o direito à educação (grifo nosso), 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 (BRASIL, 1988) 

Para Silveira (2008), os procedimentos relativos ao reconhecimento formal dos 

direitos, à sua ampliação e especificação, solicitam uma ação positiva do Estado, com 

obrigações para a sua promoção, ao contrário dos direitos individuais tradicionais, que 

precisam mais da abstenção de determinados comportamentos. Ou seja, para garantir os 

direitos sociais é necessária ação do Estado, tanto por meio da instituição de políticas 

públicas, quanto da intervenção jurídica direta, através de seus órgãos, como exemplo o 

Ministério Público Estadual (MPE). Para a autora, esta característica de proteção da 

garantia dos direitos sociais – um direito positivo –, faz com que se torne cada vez mais 

difícil a satisfação de tais direitos, na medida em que, para a sua efetivação, são necessárias 

ações concretas e diretas do Estado.  

Sobre a universalização do direito e seu caráter positivo, Carvalho (2012) afirma 

ainda que, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a afirmação dos direitos 

fundamentais é, simultaneamente, universal e positiva. É universal, no sentido de que os 

destinatários dos direitos são todos os homens; e é positiva, no sentido de que os direitos 

deverão ser não apenas proclamados, mas efetivamente protegidos até mesmo contra o 

próprio Estado que os tenha violado (p.4). 

 Sobre o direito positivo do Estado, Ferraro (2008) faz um debate destacando o 

direito à educação, no Brasil, sob a ótica da dívida educacional. O autor chama a atenção 

para o fato de o povo não ter consciência de que são “credores” de um serviço social, nesse 

caso um direito fundamental, garantido por lei desde a Constituição Federal de 1988. Sem 

perder de vista que o direito à educação está no rol dos direito há muitos anos.  

Para Ferraro (2008), relatando sobre o grau de consciência da população frente aos 

seus direitos estabelecidos em lei, mesmo os 17,6 milhões de brasileiros e brasileiras de 10 

anos ou mais, que o Censo 2000 classificou como não sabendo ler e escrever, conhecem 
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muito bem, geralmente por experiência própria, o que é dívida e o que é ser devedor. Com 

efeito, quando colocamos a educação como direito fundamental, automaticamente o Estado 

passa a ser devedor – diante dos índices educacionais –, sendo que o cidadão constitui o 

credor e conhecedor, desta forma, tanto da ineficiência do Estado, quanto do direito que 

cada indivíduo tem (FERRARO, 2008). 

Como já exposto, a proteção do direito social à educação requer uma intervenção 

ativa do Estado, que não é requerida pela proteção dos direitos de liberdade, produzindo 

aquela organização dos serviços públicos de onde nasceu até mesmo uma nova forma de 

Estado, o Estado social (BOBBIO, 2004).  

Trata-se de uma inversão de papeis no que se refere à ação do Estado, pois enquanto 

os direitos de liberdade nascem contra o superpoder do Estado e com o objetivo de limitar 

o poder deste, o direito social à educação, para sua realização prática, ou seja, para a 

passagem da declaração puramente verbal à sua proteção efetiva, vai demandar justamente 

a ampliação dos poderes do Estado. (BOBBIO, 2004).  

O Estado mínimo, base do liberalismo, não daria conta de atender às demandas dos 

direitos sociais que só poderiam ser defendidos e levados à prática por um Estado máximo 

– para os direitos econômicos, sociais e culturais, no caso o direito à educação –, em forma 

de intervenções diretas para a garantia de tal direito.  

Fazendo um contraponto em relação à definição de direito positivo, para Stephen 

Holmes e Cass R. Sunstein (1999, apud SILVEIRA, 2008) todos os direitos são positivos e 

demandam algum tipo de prestação pública para a sua efetivação, já que a proteção dos 

direitos de liberdade e os direitos políticos também dependem da ação de agentes 

governamentais e de estrutura pública, a exemplo da manutenção da Justiça e da segurança 

pública. Porém, cabe afirmar que para a garantia do direito à educação prevista em lei, a 

ação do Estado é crucial. 

Problematizando sobre a diferença entre a ação do Estado na garantia de direitos 

políticos e civis em relação à ação desse Estado na garantia dos direitos sociais, no caso o 

direito à educação, Víctor Abramovich e Christian Courtis (2002) consideram que os 

direitos de primeira geração provocam exclusivamente obrigações negativas ou de 

abstenção, neste caso bastaria a ausência do Estado ou a não intervenção. Já os direitos 
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econômicos, sociais e culturais, que se referem aos direitos políticos e civis, geram 

obrigações positivas.  Nesse sentido, para os autores,  

O primeiro gênero de direitos geraria exclusivamente obrigações 
negativas e de abstenção, de forma que os direitos econômicos, sociais e 

culturais implicam no surgimento de obrigações positivas que na maioria 

dos casos devem ser efetivados com recursos do erário público (21). 

(tradução nossa) 

Assim, “os direitos civis e políticos se distinguem dos direitos econômicos, sociais e 

culturais mais em uma questão de grau do que em aspectos substanciais” 

(ABRAMOVICH, 2005, p. 200). A faceta mais visível dos direitos econômicos, sociais e 

culturais refere-se às obrigações de fazer, dado que “.às vezes, são denominados por 

direitos de prestação” (IBID, p. 200). 

Dessa forma, a defesa da tese do “defeito de origem”, gerada pela impossibilidade de 

concretização dos direitos econômicos, sociais e culturais estaria na diferença de natureza 

destes direitos em relação aos direitos civis e políticos. Os primeiros gerariam uma 

obrigatoriedade negativa (um não fazer, não impedir, não restringir a liberdade, não violar 

etc.) enquanto que os segundos, uma obrigatoriedade positiva, por exemplo, ser liquidados 

com recursos de origem pública, por meio de um agir do Estado, um fazer direto. 

Nesse sentido, os direitos sociais como o direito à educação, para serem garantidos, 

faz emergir a necessidade do Estado em promover uma ação, agir, ou seja, prestar 

atendimento positivo: fornecer serviços de saúde, assegurar a educação, preservar o 

patrimônio cultural e artístico da comunidade. (ABRAMOVICH, p. 190). 

Em síntese, a estrutura dos direitos civis e políticos pode ser caracterizada 

como um complexo de obrigações negativas e positivas do Estado: 
obrigação de abster-se de atuar em certos âmbitos e de realizar uma série 

de funções, para garantir o gozo da autonomia individual e impedir que 

seja prejudicada por outros cidadãos (ABRAMOVICH, p. 200) 

Assim, o gozo do direito à educação implica um complexo de normas estabelecendo 

consequências jurídicas relevantes, resultantes da permissão, normas permissivas, 

proibições ou até obrigações do Estado. (ABRAMOVICH, p. 194)  
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Por consequência, independente de atribuir o conjunto de direitos ao rol dos 

positivos ou negativos, é possível distinguir “níveis
7
” de obrigações estatais que 

caracterizariam o complexo identificador de cada direito: de respeitar, de proteger, de 

garantir e de promover o direito em questão (van Hoof ou Asbjorn Eide apud 

ABRAMOVICH, 2005, p. 194) 

O nível de obrigação relacionado a respeitar se define pelo dever do Estado de não 

interferir nem obstaculizar ou impedir o acesso ao desfrute dos bens que constituem o 

objeto do direito. Já no nível das obrigações de proteger consistem em evitar que terceiros 

interfiram, obstaculizem ou impeçam o acesso a esses bens. As obrigações de garantir 

pressupõem assegurar que o titular do direito tenha acesso ao bem quando não puder fazê-

lo por si mesmo. Por fim, as obrigações de promover se caracterizam pelo dever de criar 

condições para que os titulares do direito tenham acesso ao bem. (HOOF e EIDE apud 

ABRAMOVICH, 2005, p. 194-195). 

Dessa forma, tais níveis de obrigações são aplicáveis tanto aos direitos civis e 

políticos, quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais e as outras gerações de 

direitos já definidas, pressupondo que todo direito requer algum tipo de ação do Estado, 

mesmo que esta ação não seja direta. 

Trazendo a discussão para o campo do objeto de estudo desta tese, para a garantia do 

direito à educação são necessários os quatro níveis de obrigações estatais. Para Silveira 

(2008), as obrigações de promover são, efetivamente, as mais onerosas, pois se referem à 

prestação de um serviço, construindo e mantendo diferentes unidades de ensino. 

Para Katarina Tomasevski
8
 (2001) as obrigações governamentais com relação à 

educação podem ser estruturadas no esquema de 4 (quatro) palavras do dicionário da 

língua inglesa iniciadas  com “A”: “availability”, “accessibility,”, “acceptability”, 

“adaptability”, para que a educação se torne: disponível, acessível, aceitável e adaptável a 

todos.  

                                                
7
 O raciocínio de “níveis” de obrigações é perfeitamente aplicável a todo o espectro de direitos, 

sejam eles classificados como direitos civis e políticos ou como direitos econômicos, sociais e 

culturais (ABRAMOVICH, 2005, p. 200). 
8
 Primeira relatora da ONU para o Direito à Educação, no período de 1998 a 2004. (SILVEIRA, 

2004) 
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A citada autora apresenta as definições dos quatro “As”: Disponibilidade - educação 

gratuita e financiada pelo governo, com infra-estrutura adequada e professores 

qualificados. Acessibilidade - sistema não-discriminatório e acessível a todos, com 

medidas positivas tomadas para incluir os mais marginalizados. Aceitabilidade: conteúdo 

da educação relevante, não discriminatório e culturalmente adequado, e de qualidade. 

Adaptabilidade - educação com potencial de evolução de acordo com as necessidades de 

mudança da sociedade de forma a contribuir para a correção das desigualdades, como a 

discriminação de gênero, adaptando-se localmente para atender contextos específicos. (The 

Right to Education Project
9
).  

Silveira (2005) faz uma análise a respeito das 4 (quatro) características dos níveis de 

obrigação do Estado e afirma que: a disponibilidade incorpora obrigações governamentais 

em dois sentidos: o direito à educação como direito civil e político e como direito social. A 

autora explica que: 

o direito à educação como direito civil e político exige que o Poder 

Público permita o estabelecimento de instituições privadas; enquanto 

direito social, exige o seu financiamento como meio de garantir que a 
educação esteja disponível, fornecendo prédios seguros, material, 

transporte apropriado e professores capacitados. 

Já a acessibilidade é definida como obrigação de garantir educação para todas as 

crianças do ensino obrigatório, com a sua gratuidade e sem discriminação. A 

aceitabilidade está relacionada à regulação e supervisão, para assegurar que a educação 

esteja disponível, acessível e de boa qualidade, garantindo normas mínimas, respeito à 

diversidade e aos direitos dos educandos. E, por fim, a adaptabilidade refere-se à 

demanda para que as escolas se adéquem às necessidades dos alunos, principalmente 

àqueles com necessidades especiais, trabalhadores, refugiados e privados de liberdade. 

(SILVEIRA, 2008, p. 17, grifos nossos). 

Dessa forma, as funções do Estado na garantia ao direito à educação, desde as menos 

ativas, como a de não obstacularizar ou impedir e mesmo permitir que o façam, até a 

função mais direta de garantir ao titular do direito o acesso ao bem, promovendo este 

                                                
9
 The Right to Education Project aims to promote social mobilisation and legal accountability, 

looking to focus on the legal challenges to the right to education. Disponível em: http://www.right-
to-education.org/node/113. Acesso em: 25 de abril de 2012, às 23h 50’. Em suma, busca promover 

mobilização social e responsabilização legal no que tange à garantia do direito à educação.  
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acesso quando necessário requerem uma intervenção do Estado em diversos níveis. Isso 

porque o ato de garantir o direito à educação pressupõe a disponibilidade e acessibilidade a 

um bem (a educação) e que esta seja aceita e adaptável à demanda existente.  

Trata-se de uma garantia de direito que pressupõe sólido investimento. Garantir os 

direitos sociais, no caso o direito à educação, necessita de financiamento para a sua 

realização (SILVEIRA, 2008) e são “caros”, conforme afirma Cury (1998). Segundo este 

autor,  

O direito da criança, para que tenha a devida instrução, necessita de 

proteção com eficácia e com financiamento. Deve-se ter este realismo, 
pois, caso contrário, o Direito embora proclamado, fica inócuo (CURY, 

1998, p.10). 

Dessa forma, mais que uma questão filosófica, o problema na satisfação dos direitos 

sociais é predominante de ordem política, pois são direitos que contam com um apelo 

popular
10

 robusto, além de ser plataforma de governo em campanha eleitoral. Por isso, 

obtêm com relativa facilidade a sua declaração, mas encontram reservas e oposições no 

momento da execução (BOBBIO, 2004). 

Pelo exposto, no caso da garantia dos direitos sociais, em questão o direito à 

educação, solicita uma participação mais ofensiva do Estado, ou seja, a ampliação dos seus 

poderes, como já afirmado. Dessa forma, cabe interrogar-se na busca da plena efetivação 

de tais direitos, quais as ações deste Estado devem ser praticadas para que o direito à 

educação seja garantido? E como a sociedade pode/deve se organizar para exigir esses 

direitos? 

Assim, reafirmamos que a garantia de tais direitos, como direitos humanos, está 

diretamente relacionada à luta pela emancipação da sociedade, por meio da busca pela 

construção de uma estrutura social mais justa e igualitária. Sobre esta questão Boaventura 

de Sousa Santos (1997) traz contribuições essenciais quando trata da busca pela 

emancipação da sociedade, tanto nos países centrais quanto no mundo em 

                                                
10

 A título de ampliação de informações a respeito desta discussão é importante destacar que à 
medida que avançou o processo de industrialização e, ao desenvolver uma  consciência de classe, 

foram reivindicados alguns direitos econômicos e sociais perante  os clássicos direitos individuais 

em que estes foram decorrentes do triunfo da  revolução liberal burguesa. Logo, o direito ao 

trabalho, seu rendimento e a segurança social constituem novas exigências, cuja proteção jurídica 
se reclama. Sob este aspecto, pode-se considerar como a carta destes novos direitos o Manifesto 

Comunista, redigido por Marx e Engels no ano de 1848 (CARVALHO, 2012, p. 52). 
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desenvolvimento. Conforme o autor, esta busca perpassa certamente pela garantia de 

direitos. Santos (2007) fala da crise neste processo, quando discorre sobre a função e 

transformação dos Direitos Humanos.   

Ainda para o autor, a discussão sobre a garantia dos direitos humanos vem passando 

por transformações negativas, tornando-os suspeitos como “guião emancipatório”, e aponta 

como fatores: duplos critérios de avaliação das violações dos direitos humanos, 

complacência para com ditadores amigos, defesa do sacrifício dos direitos humanos em 

nome dos objetivos de desenvolvimento (SANTOS, 2007, p. 11). Além disso, o autor 

questiona se a substituição do socialismo em crise, pelo discurso de garantia dos Direitos 

Humanos pode levar a novos rumos na busca pela emancipação das sociedades. 

Estas questões também permeiam a forma como o Governo e a sociedade se 

organizam para promover e exigir melhorias para a população, hoje por meio da garantia 

dos direitos sociais previstos em lei. No caso do direito à educação, para a sua 

exigibilidade algumas questões jurídicas necessitam ser enfrentadas: é preciso, 

primeiramente, saber se os cidadãos em geral têm ou não o direito de exigir, judicialmente, 

a execução concreta de políticas públicas e a prestação de serviços públicos, e, em seguida, 

se e como o Judiciário pode provocar a execução de tais políticas. (LOPES, 2002 apud 

SILVEIRA, p. 17). E neste ponto é importante verificar se em tendo o direito de exigir, a 

população demandante, de fato, exige. Esta questão está amplamente discutida quando 

expomos o fortalecimento das leis relacionadas aos direitos, mas precisam ser observadas 

no âmbito municipal, para entendermos o que de fato está sendo feito, neste quesito. 

No senso comum, o Brasil é referência na criação de leis para a proteção dos direitos 

do homem. No caso do direito à educação esta realidade se repete. No entanto, há um 

caminho longo a se percorrer para a plena satisfação desses direitos, destaca Cury (1998). 

A formulação e implantação de políticas públicas voltadas para a garantia do direito à 

educação é uma prática necessária como ação do Estado, o que pressupõe o aprimoramento 

de sua linha de atuação frente à garantia de tal direito. Para Clarice Seixas Duarte (2004), o 

desafio “tem sido o de estabelecer mecanismos para garantir a exigibilidade e o controle 

judicial do seu cumprimento, em caso de ausência ou insuficiência das políticas adotadas” 

(p. 114).  
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