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RESUMO 

 
 

A educação tem por finalidade propiciar aos indivíduos o pleno exercício do saber, 

pautado não apenas na interação com o conhecimento, mas, também, no estímulo de 

competências e habilidades que permitirão o desenvolvimento integral de sua personalidade. 

Por esta razão, ao consagrar o direito à educação como direito humano essencial para a 

realização da pessoa humana, a Constituição Federal de 1988 salvaguarda o direito fundamental 

à educação, adjudicando ao Estado e à família os deveres correlatos e colaborativos de sua 

implementação, para assegurar as condições necessárias à integral expansão da personalidade 

humana. Na órbita constitucional, trata-se muito mais de deveres impostos à família do que, 

propriamente na subsunção de direitos, face a sua função indispensável de tutelar os interesses 

das crianças e adolescentes que estão sob seu amparo, de modo a garantir a expansão da 

personalidade humana nas suas dimensões física, psicológica, cognitiva, emocional e social. 

Dessa forma, o estudo analisa a participação da família na educação escolar dos filhos, como 

maneira de consecutar-se uma formação cidadã, que viabilize a plenitude do desenvolvimento 

da pessoa humana. Isto se faz essencial ao exercício e o gozo de determinados direitos, 

viabilizados através da educação, enquanto elemento indispensável a compreensão do 

significado do homem no mundo, e ao entendimento das garantias e direitos que lhe são 

legalmente assegurados. Utilizou-se o método de abordagem fenomenológico-hermenêutico, 

necessário à apreciação de questões interdisciplinares que possibilitam uma apreensão do 

fenômeno desde a demonstração de aspectos inerentes a sua essência, tal como pode ser a 

epistemologia e as finalidades no caso da educação, assim como a concepção da família e sua 

a evolução histórica no contexto constitucional diante de sua função como agente 

corresponsável na promoção do desenvolvimento da personalidade humana. Adotou-se as 

técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, por meio do exame de obras jurídicas, 

filosóficas, sociológicas, bem como da legislação brasileira, no que tange à educação, à família 

e aos direitos da personalidade, além do marco legal internacional pertinente à matéria. 

Contatou-se a importância da participação das entidades familiares no processo educacional 

escolar dos filhos, uma vez que a vinculação das famílias ao direito à educação acondiciona-

lhes no polo passivo dos direitos fundamentais, decorrente da ação positiva que emerge de seu 

encargo não apenas de educar, mas de garantir o amplo acesso, a permanência e a participação 

do aluno em um processo educacional formal, que atenda os encargos constitucionais de 

promoção humana. A atribuição conferida aos pais ou responsáveis de conduzir seus filhos na 

trilha da existência humana corresponde a uma espécie de autoridade, por meio da qual suas 

ações impactam no amoldamento da personalidade do educando, podendo afetar positiva, ou 

negativamente, na sua realização plena e digna como pessoa humana e em seu preparo para a 

cidadania. Daí a relevância do educar-se na escola: tornar os indivíduos, diante de todas as suas 

potencialidades e de suas diferenças, que certamente enriquecem o todo social, agentes capazes 

de transformar seu entorno e contribuir na evolução da sociedade em que vive. 

 

Palavras-chave: Família; Educação; Direitos da Personalidade. 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Education aims to provide skills in the exercise of knowledge, not only an interaction with 

knowledge, but also the stimulation of abilities that allow the integral development of their 

personality. For this reason, by enshrining the right to education as an essential human right for 

the realization of the human person, the Brazilian Federal Constitution of 1988 safeguard the 

fundamental right to education, adjudicating to the State and to the family the duty of its 

implementation, to assure the necessary conditions for the integral expansion of the human 

personality. In the constitutional orbit, it is much more about duties imposed on the family than, 

properly speaking, on the subsumption of rights, in view of its indispensable function of 

protecting the interests of children and adolescents who are under its protection, to guarantee 

the expansion of the human personality in its physical, psychological, cognitive, emotional and 

social dimensions. Thus, the study analyzes the participation of the family in the school 

education of the children, as a way of providing a citizen formation, which enables the full 

development of the human person. This is essential for the exercise and enjoyment of certain 

rights, made possible through education, as an indispensable element for the understanding of 

man in the world, and for the understanding of the guarantees and rights that are legally assured. 

The phenomenological-hermeneutic approach was used, which is necessary for the appreciation 

of interdisciplinary questions that allow a seizure of the phenomenon from the demonstration 

of aspects inherent to its essence, such as epistemology and purposes in the case of education, 

as well as the conception of the family and its historical evolution in the constitutional context 

in view of its role as a co-responsible agent in promoting the development of the human 

personality. Bibliographical and documentary research techniques were adopted, through the 

examination of juridical, philosophical, sociological works, as well as Brazilian legislation, 

regarding education, family and personality rights, as well as the international legal framework 

pertinent to matter. Verified the importance of the participation of the family entities in the 

educational process of the children, since the linking of families to the right to education 

conditions them in the passive pole of fundamental rights, resulting from the positive action 

that emerges from its responsibility not only to educate, but to ensure the broad access, 

permanence and participation of the student in a formal educational process, which meets the 

constitutional burden of human promotion. The attribution conferred on parents or guardians to 

lead their children on the path of human existence corresponds to a kind of authority, whereby 

his actions impact in the molding of the personality of the student, may affect positively or 

negatively in their full and dignified fulfillment as a human person and in their preparation for 

citizenship. That is why the relevance of educating in school: make individuals agents capable 

of transforming their environment and contribute to the evolution of the society in which they 

live, facing all their potentialities and their differences, which certainly enrich the social whole. 

 

Keywords: Family; Education; Personality Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história do homem, a educação sempre contracenou no palco dos interesses 

públicos e individuais da sociedade. No Brasil, verifica-se, que a inquietude pelas questões 

relacionadas à educação está presente desde o primeiro texto constitucional até a Constituição 

vigente. A abordagem que a Constituição de 1824 ofereceu à educação não tinha, obviamente, 

os mesmos contornos defendidos pela Constituição Federal de 1988.  

O direito à instrução, estabelecido pela Carta imperial, sustentava-se nos ideais liberais 

iluministas, defendidos na Revolução Francesa, que defendiam a instrução como um processo 

educacional laico, gratuito, público e universalizado a todas as crianças, portanto atribuindo a 

concepção de instrução aspecto mais restrito da educação, que corresponde a escolarização. 

Dessa época, aos dias de hoje, a concepção sobre o direito à educação incorporou 

aspectos que vão além do acesso e universalização. A Constituição Federal de 1988, ademais 

de redimensionar a educação como dever do Estado, ao determinar as finalidades e fundamento 

da educação no Brasil, conferiu à família papel relevante, ao lado do poder público, na busca 

ao pleno desenvolvimento dos indivíduos. 

O texto constitucional vigente prioriza o direito fundamental à educação, atribuindo ao 

Estado e à família a obrigação correlata e colaborativa de oferecer as condições necessárias à 

integral expansão da personalidade humana. A família, por possuir influenciar, incisivamente, 

na condução dos desígnios existenciais do educando, tutelando seus interesses e direcionado 

seu destino de vida, sobretudo nas questões educacionais, figura como destinatário das 

obrigações decorrentes desse direito fundamental, ao lado do Estado.  

Hodiernamente, em termos educacionais, fala-se muito mais em deveres impostos à 

família, do que, propriamente, na subsunção de direitos, face a sua função indispensável de 

tutelar os interesses das crianças e adolescentes que estão sob seu amparo. Portanto, a 

vinculação da família ao direito fundamental à educação acondiciona-se no polo passivo, 

decorrente dessa ação positiva que emerge de seu encargo não apenas de educar, mas de garantir 

amplo acesso e permanência a uma educação formal que atenda os encargos constitucionais de 

promoção humana. 

No apogeu dos seus 20 anos, completados em 20 de dezembro de 2016, a Lei n° 9.394, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), resguarda as filigranas que ornaram os calorosos 
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debates em torno do Projeto originário que tramitou no Congresso Nacional, por oito anos, e 

foi substituído por uma proposta apresentada pelo então senador Darcy Ribeiro, o qual não 

poupou empenho e dedicação para que a lei, que protagonizaria a fiscalização da educação 

brasileira, se conformasse como um mecanismo próprio para colaborar com as necessárias 

mudanças na sociedade, promovidas pela atuação de pessoas que celebrassem uma relação de 

pertencimento com o seu entorno. 

Percebe-se, já pelo manifesto do inolvidável senador Darcy Ribeiro, que a principal lei 

educacional brasileira surgiu com a expectativa de alicerçar-se como um sólido instrumento 

norteador dos processos e sistemas educacionais, orientando-os no sentido de conformar os 

preceitos e procedimentos pedagógicos e regulatórios inerentes à formação transformadora, 

apta para oferecer não apenas elementos técnicos-escolares ao educando, mas, sobretudo, 

promovendo os subsídios de valores e princípios inseparáveis do seu crescimento e evolução 

como pessoa humana. 

Ao observar-se a disposição formal do texto da lei, e a integralidade de cada um dos 

seus dispositivos, entende-se que a expectativa traçada pelo saudoso antropólogo, não estava 

equivocada. A LDB, como um marco regulamentador, supera todos os transes experimentados 

pela sociedade brasileira, recém-saída das mazelas da ditadura, e nasce com a extraordinária 

aptidão para regulamentar uma educação desejada pelos brasileiros, congênere com as 

mudanças que se operavam no mundo, e indispensável para a formação humana e cidadã.  

Ademais da definição das responsabilidades do Estado, da redistribuição temporal dos 

dias letivos, e da reclassificação dos níveis de ensino, a Lei nº 9.394/96 re-contextualiza o 

cenário onde se desenvolvem os processos educativos, subtraíndo a exclusividade das unidades 

educacionais, para levá-los, também, a vida familiar, à convivência humana, ao trabalho, aos 

movimentos sociais, às organizações sociais e às manifestações culturais. 

Passa-se, assim, a observar que a educação vai além do cumprimento de um rito 

procedimental desenvolvido na escola e na universidade, e se consolida como um processo 

constante e vital, que inicia no ambiente familiar e prolonga-se na esfera social, por meio do 

qual o indivíduo constrói sua personalidade, toma consciência de si e do mundo, e traça a 

trajetória rumo à autorrealização e a sua integração solidária na sociedade. 

Acreditava-se, nesse sentido, que a partir da nova lei educacional, o Brasil conheceria 

um cenário educativo revigorado não apenas de maneira formal, mas especialmente pela 

reformulação dos matizes pedagógicos, que enalteceriam a dualidade educar-formar, conectada 
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com valores e princípios que priorizariam a realização do ser pessoa, do reconhecimento da 

importância do homem, do meio ambiente, da sociedade e da família. 

Ocorre, não obstante, que, justo quando supera a segunda década de vigência da LDB, 

a educação nacional submerge num oceano de críticas, de dúvidas e insatisfações manifestadas 

por uma parcela da sociedade, inconformada pelo fator mecanicista e material que se conferiu 

ao processo educacional. No apogeu de inovações científicas e tecnológicas que transmutaram 

a dialética da educação básica tradicional, a realidade estampa que ao termo da etapa final da 

educação escolar os brasileiros encontram-se distantes de serem reputados como pessoas 

realizadas, aptas à relação efusiva com o mundo, participando ativa e eficazmente de todas as 

mudanças que se operam numa sociedade em incessante transformação. 

É desse modo que se direciona um olhar diferenciado à educação brasileira, situando-a 

dentro como um elemento indispensável ao desenvolvimento da pessoa humana, uma vez que 

o ato de educar suplanta a noção primitiva da consubstanciação exclusiva dos atributos técnicos 

necessários para o exercício de qualquer profissão.  

Parte-se do pressuposto que a educação se volta ao desenvolvimento de competências e 

habilidades intrínsecas à elaboração da consciência que a pessoa deve ter de si e do mundo, 

oferecendo-lhe as condições apropriadas para além de sua adaptação no mundo da vida, 

mormente para o seu aprimoramento moral. Por essa razão, a educação alça uma posição 

especial dentro do direito, alcançando a condição de um direito fundamental da personalidade, 

imprescindível ao desenvolvimento integral do indivíduo. 

A educação permite que a pessoa conheça a si, e reconheça o mundo, de maneira que 

tanto se realiza como ente humano, como se ajusta no ambiente de sua integração. Por isso, é 

importante assinalar que, malgrado o reconhecimento histórico do direito à educação remonte 

ao século XIX, foi a partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a 

educação se consagrou como direito humano, sob o suposto do pleno desenvolvimento da 

personalidade humana. 

Não obstante os avanços históricos promovidos no cenário internacional, a finalidade da 

educação tem sido relativizada no Brasil. Se de um lado a Constituição Federal de 1988  e a 

LDB priorizam o direito à educação, fundado na responsabilidade do Estado e da família em 

proporcionar as condições necessárias ao pleno desenvolvimento da pessoa; de outro, as 

políticas públicas educacionais, em especial o Plano Nacional de Educação (PNE), conjugam 

esforços, prioritariamente, nas questões relacionadas ao acesso e à universalização do ensino, 
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bem como na ampliação das oportunidades educacionais, conspurcando as finalidades da 

educação e ocultando dos debates educacionais as questões pertinentes à promoção da pessoa 

humana. 

Paradoxalmente, ano após ano, a finalidade educação dilui-se diante da complexidade 

que permeia o debate político acerca do tema. Aspectos preponderantes são relegados a um 

limbo discursal, com o qual se deixa de indagar questões de fundo essenciais a qualquer 

contenda profícua, como pode ser: o potencial significado do direito à educação; as 

responsabilidades advindas do direito fundamental à educação, e o papel dos atores 

involucrados na promoção e garantia deste direito. 

A tenacidade da norma constitucional, e por consequência, da legislação educacional 

pátria, em garantir o direito à educação e apontar o Estado e a família como atores responsáveis 

pela promoção e defesa desse direito, não expõe de forma precisa as particularidades e limites 

de suas funções. Assinala de forma mais contundente as funções inerentes ao Estado, desde 

logo, diante do caráter prestacional que se reveste o direito à educação. Porém deixa em aberto 

os deveres inerentes à família.  

Desse modo, ao aventar-se o papel da família frente ao direito fundamental à educação, 

os deveres correlatos atribuídos as entidades familiares se diluem nas normas educacionais, 

muitas vezes provocando o entendimento de tratar-se bem mais de um dever moral do que 

jurídico. 

Questiona-se, nesta pesquisa qual o papel da família na educação escolar dos filhos 

diante da necessária conformação do desenvolvimento da personalidade humana, sobretudo na 

vivência de uma educação cidadã, fundamental para o exercício de direitos. 

Pretende-se, assim, estudar as nuances intrínsecas do direito fundamental à educação, 

na qualidade de direito da personalidade, sob o pressuposto de que a educação se trata de bem 

jurídico essencial ao desenvolvimento da personalidade humana que deve ser garantido e 

promovido pelo o Estado e pela família.  

Sob essa ótica, releva-se a participação da família na educação escolar, como elemento 

preponderante na construção de uma personalidade autônoma e cidadã, que estimule e amplie 

uma postura analítica, crítica e reflexiva do educando, possibilitando, ademais da compreensão 

dos fenômenos científicos, históricos, culturais e sociais do mundo em que vive, ser consciente 

a respeito dos seus direitos e garantias, de modo que alcance uma existência digna, amparada 

pelo exercício da cidadania.  
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A pesquisa percorrerá pelo exame detalhado da legislação brasileira, no que tange o 

papel atribuído à família no seu dever de educar, bem como pela escorreita produção literária e 

legislativa em matéria de direitos da personalidade e direitos fundamentais.  

Espera-se, pelo presente estudo, demonstrar que a educação é um dos principais fatores 

intrínsecos à capacidade de a pessoa reconhecer seus direitos, senão o fundamental, celebrando 

a postura e a atitude necessária ao seu respectivo gozo, destacando a participação da família 

como fator relevante no processo educacional. 

Para tanto, parte-se da ideia de que a educação é fonte e caminho para a apreensão dos 

fenômenos da vida e da sociedade, de maneira que tanto o Estado como a família têm o dever 

de garantir, como forma de promoção do pleno desenvolvimento da personalidade dos 

indivíduos.  

Dessa forma, em que pese a autoridade da educação formal repousar sobre as ações 

escolares, a partir das diretrizes preconizadas pelo Estado, verifica-se que a família exerce, ou 

deveria exercer, importante papel colaborativo, por ser solidariamente responsável no processo 

educacional, enquanto garante e agente educacional.  

Nesse sentido, delineou-se o objetivo geral de analisar a participação da família na 

educação escolar dos filhos, dentro da perspectiva de um direito à educação cidadã, na busca 

da plenitude do desenvolvimento da pessoa humana, como pressuposto do exercício e o gozo 

de determinados direitos, viabilizados através da educação, enquanto elemento indispensável a 

compreensão do significado do homem no mundo, e ao entendimento das garantias e direitos 

que lhe são legalmente assegurados. 

Em atenção à metodologia adotada, entende-se oportuno assinalar que, incialmente, 

pensou-se em fazer-se uso do método dialético, e utilizar-se do suposto hegeliano de elaboração 

da tese, da antítese e da síntese, para chegar-se à resposta do problema de pesquisa. Sob a 

convicção de que a dialética hegeliana se mostrava, como sempre se mostrou, imprescindível 

para chegar-se a uma diferenciada, ou até renovada compreensão sistêmica do ser e do pensar, 

entendia-se que o método dedutivo se revelava, por fim, apropriado ao êxito da investigação. 

Não obstante, o enquadramento que se deu ao problema da pesquisa, indiscutivelmente 

relacionado com a condição do homem, no mundo, determinou-se a procura de um método de 

pesquisa diferenciado, que legitimasse o entendimento axiológico da problematização. Nessa 

ordem, e partindo-se do princípio de que a fluente investigação totaliza uma pesquisa de cunho 

qualitativo, percebeu-se que o método apropriado seria aquele que corroborasse a compreensão, 
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também, das questões inerentes à própria existência do homem, que se constrói como ser em 

constante desenvolvimento e adaptação no mundo, a partir de uma ambiência educacional, cuja 

gênese ocorre no meio familiar e se esparge no campo social.   

Por isso, decidiu-se oportuno balizar todo o estudo pelo emprego do método 

fenomenológico-hermenêutico, tendo em vista não se desacoplar da existência concreta, nem 

da carga pré-ontológica que na existência já vem sempre antecipada.  

Registra-se, assim, que a fenomenologia, por si só, é suficiente atingir a proposta da 

pesquisa, pois permite perscrutar o objeto da pesquisa por meio da análise de questões 

interdisciplinares que possibilitam uma apreensão do fenômeno desde a demonstração de 

aspectos inerentes a sua essência, tal como pode ser a epistemologia e as finalidades no caso da 

educação, assim como a concepção da família e sua a evolução histórica no contexto 

constitucional diante de sua função como agente corresponsável na promoção do 

desenvolvimento da personalidade humana. 

A partir da concepção heideggeriana de como o homem é, e de que forma ele se 

relaciona como mundo, consegue-se, através de um exercício hermenêutico, compreender o que 

é preponderante ao seu desenvolvimento como pessoa, e o que é necessário para encontrar as 

condições de dignidade.  

Adotou-se a técnica de pesquisa bibliográfica e documental, empreendendo-se a leitura 

e análise de obras jurídicas, filosóficas, sociológicas, bem como da legislação brasileira, no que 

se refere à educação, à família e aos direitos da personalidade, essencialmente da Constituição 

da República Federativa do Brasil, assim como da legislação educacional, em especial, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), além do marco legal internacional, com ênfase na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, e legislação pertinente. 

A dissertação, em sua essência, divide-se em três capítulos distintos, porém inter-

relacionados pela lógica científica-jurídica. O primeiro compõe-se pela análise da educação 

enquanto alicerce do pleno desenvolvimento da pessoa humana, passando pelo entendimento 

epistemológico da educação, e pela compreensão de sua gênese, até alcançar sua 

representatividade para o educando, como elemento formacional e de conexão com o mundo. 

Pelo segundo, se examina o direito-dever de educar desde a perspectiva dos mandamentos 

constitucionais, e à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), averiguando uma 

percepção sócio-jurídica sobre as responsabilidades inerentes ao ato de educar dos agentes 

educacionais, em especial da família. Por último, dedica-se à investigação sobre o direito à 
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educação como prerrogativa do exercício de direitos e a relação família-escola na prática 

educacional, a partir da compreensão da educação como atributo da personalidade humana, e 

sob a apreciação do direito fundamental à educação enquanto direito da personalidade. 
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2 A EDUCAÇÃO COMO SUPEDÂNEO DO PLENO DESENVOLVIMENTO DA 

PESSOA HUMANA 

 

Hoje, no apogeu do século XXI, os juristas preocupam-se com a tenacidade da dignidade 

humana. Tratam-na desde uma circunstância constitucional, obstinando-se à múltiplas teses 

deduzidas perante os Tribunais, com o desiderato de garantir às pessoas um padrão de 

existência, alicerçado sobre condições mínimas, necessárias, ou suficientes, para que encontrem 

o ápice de sua condição de ser pessoa. 

O Direito, e por conseguinte os juristas, preocupam-se com a condição de vida digna 

das pessoas, sem, contudo, interatuar com o processo que se estabelece em cada uma das fases 

de sua vida, permitindo-lhe chegar ao estado humano em que se encontra, quando se mostra 

capaz, ou supostamente capaz de compreender e exigir a dignidade. Por isso, resulta importante 

assinalar que toda pessoa enfrenta situações metamorfóticas que se iniciam no momento da 

concepção, estendendo-se até o final de sua vida. 

Uma pessoa, seja qual for sua origem, suas características físicas ou sociais, submete-

se a um contínuo processo de transformação que se esgota apenas com sua morte. Não há, no 

marco de vida do homem, um estágio de finitude de seu desenvolvimento humano, uma vez 

que ele enfrenta um processo transmutativo constante. De acordo com Daiane Papalia e Ruth 

Feldman: 

Uma única célula se desenvolve até se tornar um ser vivo, uma pessoa, que respira, 

anda e fala. E embora essa célula única vá se tornar um indivíduo único, as 

transformações que as pessoas experimentam durante a vida apresentam certos 

padrões em comum. Os bebês crescem e se tornam crianças, que crescem e se tornam 

adultos. Igualmente, as características humanas têm padrões em comum.1 

É por isso que o desenvolvimento humano se revela como um campo de estudo 

complexo, que se encarrega do estudo científico dos processos sistemáticos de mudança e 

estabilidade que ocorrem nas pessoas.  

Os cientistas do desenvolvimento, também chamado de desenvolvimentistas, são 

indivíduos engajados com o propósito de desvendar as facetas do desenvolvimento humano, 

pelo que observam os aspectos intrínsecos a cada uma das fases de vida de um indivíduo. “Quais 

são as características com mais chances de perdurar? Quais têm mais chances de mudar, e por 

                                                
1 PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento humano. Tradução de Carla Filomena 

Marques Pinto Vercesi et. al. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 31. 
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quê?”2, perfazem algumas das perguntas que os cientistas do desenvolvimento procuram 

responder. Por este caminho, o estudo do desenvolvimento humano apega-se aos três principais 

domínios, ou aspectos, do eu de cada pessoa, quais sejam: o físico, o cognitivo e o psicossocial.  

O crescimento do corpo e do cérebro, as capacidades sensoriais, as habilidades 

motoras e a saúde fazem parte do desenvolvimento físico. Aprendizagem, atenção, 

memória, linguagem, pensamento, raciocínio e criatividade compõem o 

desenvolvimento cognitivo. Emoções, personalidade e relações sociais são aspectos 

do desenvolvimento psicossocial.3 

No âmago dessa especificidade, e ao considerar-se o significado do desenvolvimento 

pleno da pessoa humana, como a condição de realização completa do indivíduo, pela 

conformação dos atributos cognitivos, psicossociais e físicos que lhe consintam não apenas 

alcançar objetivos pessoais de qualquer ordem, mas, da mesma forma, estabelecer uma relação 

de pertencimento com seu entorno, tem-se que a educação é o principal atributo que permite a 

pessoa desenvolver-se na plenitude. 

Há, assim, de firmar-se também o posicionamento que o fator econômico, psicológico 

e social são consequências do desenvolvimento integral da pessoa, o qual, via de regra, se ajusta 

em cronologia ao incremento dos processos educativos.  

Ressalta-se, assim, que a educação escolar brasileira é dividida em níveis distintos, 

celebrados através de estratégias pedagógicas que se propõe alcançar finalidades atinentes às 

particularidades etárias do educando.  

A partir da promulgação da vigente Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)4, “a 

educação escolar ganhou uma nova estruturação, e se compõe de duas fases bem específicas 

que devem ser implementadas em etapas próprias na vida de cada pessoa: a Educação Básica 

(formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), e a Educação Superior.”5 

Conforme manifesta José Eduardo de Miranda, a “educação se estabelece dentro de uma 

ordem cronológica de idade e capacidade que permita ao educando sintonizar-se com o mundo, 

para que possa cumprir o papel que o mundo espera dele”6. 

                                                
2 PAPALIA, 2013, p. 31. 
3 Ibid, p. 32. 
4 O art. 21 da LDB dispõe que “A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. FRAUCHES, Celso da Costa; FAGUNDES, 

Gustavo. LDB anotada e comentada e reflexões sobre a educação superior no Brasil. Brasília: ILAPE, 2007, 

p. 63 
5 MIRANDA, José Eduardo Souza de. Maldita facul: tô dentro e agora? Curitiba: Primas, 2017, p. 46. 
6 Ibid, p. 46. 
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Para tanto, a legislação brasileira é peremptória ao determinar que a trípode base de 

responsabilidade, estendendo à a família, ao Estado e à sociedade o encargo pela educação das 

crianças. José Eduardo de Miranda, sobre o tema, esclarece que: 

[...] uma vez que a Lei impõe a família e à sociedade o dever de educar, tem-se que a 

fase inicial do processo educativo se materializa no contexto familiar e social, quando 

a criança passa a conviver com valores, princípios, comportamentos, conceitos e 

modelos que amoldarão os traços de sua identidade originária, conformando o perfil 

da personalidade que exteriorizará nos primeiros anos de sua vida, afetando 

diretamente na pessoa que será no futuro.7 

A educação escolar cumprida sob os rigores questionáveis dos programas de ensino, e 

implementada dentro da cronologia prevista para atender as características inerentes ao estágio 

etário do educando, corresponde, em síntese, na conformação de um mecanismo que afeta o 

desenvolvimento da pessoa humana, enquanto sujeito de si e do mundo. Neste aspecto, 

encontra-se em Émile Durkheim a ideia de que “a educação é a ação exercida pelas gerações 

adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social; tem por 

objeto suscitar e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e 

morais”8, exigidos pelos diferentes contextos sociais. 

Desse modo, e ao considerar-se, pois, que a educação contempla alguns dos aspectos 

essenciais à expansão do indivíduo enquanto pessoa humana, apresenta-se, a seguir, algumas 

questões preponderantes ao desenvolvimento da personalidade do homem. 

 

2.1  A educação sob um olhar epistemológico 

 

O tema educação, embora frequente e acessível a qualquer cidadão que possui a 

consciência de sua relevância à sociedade, revela-se diametralmente complexo quando se tenta 

delinear as questões que lhe são pertinentes, entre elas, as relacionadas ao direito fundamental 

à educação. Nesse sentido, quando se decide abordar tais questões, necessário um entendimento 

mais alargado sobre a matéria, partindo-se, por suposto, da compreensão sobre o fenômeno 

educação, desde a perspectiva de área do conhecimento humano, enquanto ciência.  

A partir desta abordagem, pode-se delimitar a natureza e finalidade da educação, bem 

como os processos e métodos a ela inerentes, os quais se mostram de sobremodo importantes 

                                                
7 MIRANDA, 2017, p. 46. 
8 DURKHEIM, Émile. Educação como processo socializador: função homogeneizadora e função diferenciadora. 

Disponível em: < http://www.gutierrez.pro.br/cdpead/pead/textos/durkheim.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2018. 
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tanto para o alcance de sua essência, como para o efetivo cumprimento de seu papel e finalidade 

dentro do contexto da sociedade organizada, e na própria vida da pessoa humana. 

 

2.1.1 A epistemologia educacional 

 

A epistemologia da educação é caminho imprescindível para análise das prerrogativas 

próprias do direito à educação, ou seja, para permitir o entendimento assertivo sobre em que 

consiste o direito à educação. 

Acerca deste aspecto, Hilton Peneira Japiassu menciona que apesar de, 

etimologicamente, a palavra epistemologia ter origem na expressão grega epistéme, que 

significa ciência, e logos, que corresponde a estudo, costuma-se compreender a epistemologia 

como a teoria do conhecimento geral e não exclusivamente do próprio saber científico, 

porquanto “[...] podemos confinar a epistemologia, desde o início, nos limites do discurso 

filosófico, fazendo dela uma parte deste discurso. Foi assim que fizeram todas as epistemologias 

tradicionais, chamadas de filosofia das ciências ou de teoria do conhecimento”.9 

Nesta linha, a epistemologia equivale-se ao campo filosófico que questiona aspectos 

relevantes do conhecimento científico, como pode ser os contornos ou valores a ele atribuídos, 

bem como analisa, de forma mais específica as “[...] as condições que determinada atividade 

cognitiva deveria preencher para integrar a esfera do conhecimento científico.”10  

Ressalta-se que o conhecimento, seja ele vulgar ou científico, corresponde a um 

processo de internalização do objeto cognoscível, pelo sujeito cognoscente, desde a perspectiva 

de apreciação do próprio sujeito. Pontes de Miranda, realça que “a relação do conhecimento, 

quando já conhecida, também ela, pelo seu primeiro termo, se diferencia de outra em que, nela, 

um dos termos nos aparece como sujeito e o outro termo como objeto”11. Ademais, o 

consagrado doutrinador esclarece que: 

Alguma coisa se ajunta a cada suporte, em cada um, a posição imodificável, sem 

reciprocidade possível, e isso a torna inconfundível com quaisquer outras relações. É 

um dos recantos que retemos de explorar. A simples consideração da relação sujeito-

objeto previne que a supressão de qualquer dos termos, só se levando em conta o 

                                                
9 JAPIASSU, Hilton Peneira. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991, 

p. 24. 
10 SAVIANI, Demerval. Epistemologia e teorias da educação no Brasil. Pro-Posições. v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 

2007, p. 1. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8643570>.  

Acesso em: 24 out. 2017. 
11 MIRANDA, Pontes de. O problema fundamental do conhecimento. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2005, p. 26. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8643570
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conhecente, ou só se levando em conta o conhecido, falseia o problema, e, em 

consequência, a solução. Os dois termos não podem ser eliminados. Há, por certo, 

alguma coisa que é comum, na origem, a eles, alguma coisa que não pode ser objeto 

(e. g., se consideramos o sujeito como objeto entre os objetos, o que o retiraria da 

relação em estudo) e precisa ser revelado, em profundidade, a nossa investigação. 12 

O conhecimento compreende ser a apreensão intelectual do objeto, portanto resulta no 

renascimento do objeto conhecido, em novas condições de existência, na perspectiva do sujeito 

conhecedor. Assim, o conhecimento de qualquer objeto está relativizado pelo sistema de 

referência daquele que o conhece, logo não se admite nenhum conhecimento absoluto.13 

A necessidade de análise da educação, desde uma perspectiva epistemológica, é 

retratada por Immanuel Kant, quando refere tratar-se ela do “[...] maior e o mais árduo problema 

que pode ser proposto aos homens. De fato, os conhecimentos dependem da educação e esta, 

por sua vez, depende daqueles.”14 

Não há, assim, como ocultar que a educação é um longo caminho de via dupla, que 

permite a identificação de sua redobrada faceta. De um lado, enquanto ciência, a educação 

busca definir seu objeto, suas finalidades, seus métodos e processos; e de outro, é o próprio 

modus faciendi que viabiliza o conhecimento.  

Lilian Anna Wachowicz recorda que utilizar-se da epistemologia, para tratar do que é 

educação, perfila um esforço para estabelecer o objeto da educação desde uma construção 

teórica, que por não ser neutra, certamente influenciará em sua definição, possibilitando o 

enfrentamento de distintos objetos, dependendo da abordagem teórica que lhes sustentam. 

Recorda a autora que: 

[...] Na base de todo conhecimento científico existiria então um corte, realizado por 

uma opção humana e social, segundo o projeto dessa opção para o conhecimento. Esse 

corte faz uma separação entre os conceitos que formam um conjunto coerente e 

aqueles que não lhes dizem respeito, construindo assim uma ação definidora do objeto 

da ciência. Essa ação é realizada pela comunidade científica. 15 

Vê-se, desta forma, que a educação não se impõe como um elemento, ou um fenômeno 

estanque, que deve ser analisado de maneira catalogal e concentrada. Sua dupla face comina a 

necessidade de um exame mais aberto, para que se tenha condições de dimensionar o seu 

aspecto procedimental formativo, e o caráter metodológico, de um projeto de cunho científico. 

                                                
12 MIRANDA, 2005, p. 28. 
13  DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução a ciência do direito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 
14  KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia. Tradução de Francisco Cock Fontanella. 2. ed. rev. Piracicaba: Unimep, 

1999, p. 20. 
15 WACHOWICZ, Lilian Anna.  A epistemologia da educação. Educar. Editora UFPR: Curitiba, v. 18, n. 19 

(2002), p. 53-72. 2002, p. 55. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/educar/article/view/2081>. Acesso em: 24 

out. 2017. 

http://revistas.ufpr.br/educar/issue/view/242
http://revistas.ufpr.br/educar/issue/view/242
http://revistas.ufpr.br/educar/article/view/2081
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Gaston Bachelard refere que “acima do sujeito, além do objeto imediato, a ciência moderna 

funda-se no projeto. No pensamento científico, a meditação do objeto pelo sujeito toma sempre 

a forma de projeto.”16  

Sobre este talante, encontra-se em Immanuel Kant a orientação de que a educação 

somente evolui com cautela, de forma tal que não poderia dar “um passo à frente a não ser 

pouco a pouco, e somente pode surgir um conceito da arte de educar na medida em que cada 

geração transmite suas experiências e seus conhecimentos à geração seguinte, a qual lhes 

acrescenta algo de seu e os transmite à geração que lhe segue.”17  

Não há, assim, que homiziar-se a responsabilidade e empenho na abordagem da 

educação, especialmente contextualizada dentro da ótica do Direito, com ênfase aos direitos da 

personalidade. É imperioso um percurso epistemológico, pois só assim se logrará a 

compreensão da transcendência da educação na vida do homem. Destaca-se, sobre essa ordem, 

a necessidade de compreensão da epistemologia genética e da não genética.  

Fala-se em epistemologia genética, quando o conhecimento é examinado de forma 

diligente, pontuando-se as fases que conformam o seu respectivo progresso. A relação entre o 

sujeito cognoscente e o objeto cognoscível consecuta-se escalonadamente, obedecendo uma 

perspectiva de tempo e de espaço, que se amolda de acordo com o fluxo da própria história.  

Neste contexto, “o acordo entre o Sujeito e o Objeto deverá ser estabelecido progressivamente: 

o conhecimento deve ser analisado de um ponto de vista dinâmico (na sua formação e em seu 

desenvolvimento) ou diacrônico, quer dizer, em sua estrutura evolutiva.18 

Por outro lado, pondera-se a ideia de uma epistemologia não-genética, quando se detecta 

a contemporaneidade na relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível. A 

proximidade entre o conhecente e o conhecido é atemporal, acrônica, sem relevo ao passado, e 

sopeso apenas à atualidade. No âmbito desta análise, “o acordo entre o Sujeito e o Objeto deve 

ser feito desde a origem, não sendo aceita a perspectiva histórica ou temporal: o conhecimento 

é estudado de um ponto de vista estático ou sincrônico, quer dizer, em sua estrutura atual”. 19 

A despeito da bipartição da análise sobre a epistemologia da educação, há a 

possibilidades de uma reorganização do exame, cindindo-se as classes originárias em subtipos, 

                                                
16 BACHELARD, Gaston.  O novo espírito científico. In: Bachelard (1884-1962): Vida e obra. Tradução de 

Joaquim José Moura Ramos et. al. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 89-180. (Coleção os Pensadores). 
17  KANT, 1999, p. 20. 
18 JAPIASSU, 1991, p. 28-29.  
19 Ibid, p. 28-29.  
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o que se faz em relevo à prioridade que se dá para o objeto, ou para o sujeito. Neste sentido, 

Hilton Japiassu ressalta que a despeito das classes epistemológicas primitivas, a genética e a 

não-genética, nada há que impede a reclassificação da epistemologia. Tanto é assim que o autor 

defende que: 

[...] podem ser distinguidas subclasses, conforme o acordo suponha um primado do 

Objeto que se impõe ao espírito (conhecimento tirado do objeto), um primado do 

Sujeito (conhecimento tirado do sujeito) que antecede ao objeto, ou uma interação 

entre o Sujeito e o Objeto. E as epistemologias contemporâneas repartem-se segundo 

confiram o primado ao Sujeito, ao Objeto ou à Interação entre ambos. Contudo, as 

epistemologias atualmente vivas e significativas estão centradas sobre as interações 

do Sujeito e do Objeto: a epistemologia fenomenológica, ilustrada por Husserl; a 

epistemologia construtivista e estruturalista, ilustrada por Piaget; a epistemologia 

histórica, ilustrada por Bachelard; a epistemologia "arqueológica", ilustrada por 

Foucault; a epistemologia "racionalista-crítica", ilustrada por Popper. É necessário 

que se compreenda como a epistemologia se situa a si mesma relativamente à filosofia 

das ciências e a outras disciplinas que lhe são mais ou menos afins.20 

De outra forma, não se despreza a compreensão daqueles que defendem a imperiosidade 

de considerar-se pressupostos balizadores do estatuto epistemológico da educação. Nesta linha, 

sustenta Gildemarks Costa e Silva, primeiro, que: 

[...] há um fenômeno (ou um processo), ao qual se dá o nome de educação; segundo, 

esse processo é eminentemente humano e que, por isso mesmo, é algo que requer a 

intervenção consciente dos agentes humanos, os quais agem em função de buscar 

certos objetivos; terceiro, torna-se aconselhável que as teorizações com que se tenta 

compreender, explicar e intervir no processo educativo sejam teorizações de natureza 

científica.21  

Vista a operacionalidade preliminar da inferência da epistemologia da educação, passa-

se a conferir estrutura ao raciocínio preambular de sustentação desta pesquisa, o que se faz pela 

análise conjuntural da educação, porquanto fenômeno representativo do “paradigma de um 

conhecimento prudente para uma vida decente.”22 

 

2.1.2 A gênese da educação como instrumento de ensino e aprendizagem  

 

Tradicionalmente, a educação transita como um singular instrumento, representativo 

dos procedimentos que se conformavam no âmbito do processo de ensino e aprendizagem.  

                                                
20 JAPIASSU, p. 28-29.  
21 SILVA, Gildemarks Costa e. Epistemologia e educação: o problema da noção de ciência aplicada da educação. 

Atos de Pesquisa em Educação - PPGE/ME FURB, v. 6, n. 2, p. 322-337, mai./ago. 2011, p. 324.  
22 WACHOWICZ, 2002, p. 57.  
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A palavra educação23, etimologicamente, é originária do vocábulo educar, que provém 

do termo latino educere, significa conduzir para fora, ou seja, encaminhar, orientar para a vida, 

correspondendo então ao processo que permite ao educando “[...] olhar à sua volta, tomar 

consciência de si mesmo, e, encontrar, assim, os melhores caminhos que o levem a realização 

pessoal.24  

Há, no sentido da educação tradicional, concebida unicamente para servir de modus 

transmissor de informações, ou de cumprimento de conteúdos programáticos ajustados pelos 

planos de ensino, uma prática reducionista a uma capacidade contemplativa do aluno, pois ele 

é apenas um objeto de alojamento temporal de informações.  

Paulo Freire alerta para os reflexos da educação tradicional, fundamentalmente 

dissertadora, na qual o educador atua como sujeito, o narrador; e os educandos resultam em 

mero objetos, os ouvintes. A educação passa a ser um ato de depositar, em que o educando é o 

depositário e o educador é o depositante. Assim retrata Freire a educação bancária: 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz "comunicados" e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis a 

concepção "bancária" da educação, em que a única margem de ação que se oferece 

aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para 

serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. 25 

O processo de ensino e aprendizagem corresponde a uma ação contínua, prolongada das 

ações de ensinar e aprender, cuja regularidade de suas operações se desenvolve a partir da 

interação entre quem ensina e quem aprende. Esse processo relacional e dialógico se manifesta 

em ambientes distintos como na família, na comunidade ou na escola, sempre que se verificar 

a dualidade educador/educando, portanto exigindo uma ação interativa comportamental 

humana que preconiza o andamento deste processo. 

Não se pode ocultar, mesmo aqui, que o ato de educar, ou educar-se, como recorda 

Juliana Merçon: 

                                                
23 À respeito do significado do vocábulo educação, Jean Jacques Rousseau recorda que a “palavra educação tinha, 

entre os antigos, sentido diferente do que lhe damos hoje: significava alimento. Educit Obstetriz, diz Varrão; educat 

nutrix, instituit pedagogos, docet magister”. ROUSSEAU, 2004, p. 16. Ainda, sobre os aspectos etimológicos 

relacionados a palavra educação, Evandro Silva Martins refere que “educação veio do verbo latim educare. Nele, 

temos o prevérbio e- e o verbo – ducare, dúcere. No itálico, donde proveio o latim, dúcere se prende à raiz indo-

européia DUK-, grau zero da raiz DEUK,cuja acepção primitiva era levar, conduzir, guiar. Educare, no latim, era 

um verbo que tinha o sentido de “criar (uma criança), nutrir, fazer crescer. Etimologicamente, poderíamos afirmar 

que educação, do verbo educar, significa “trazer à luz a idéia” ou filosoficamente fazer a criança passar da potência 

ao ato, da virtualidade à realidade. MARTINS, Evandro Silva. A etimologia de alguns vocábulos referentes à 

educação. Olhares e Trilhas. Uberlândia, Ano VI, n. 6, p. 31-36, 2005, p. 33.  
24 MIRANDA, 2017, p. 44. 
25 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 33. 
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[...] sempre envolve algum tipo de conhecimento, mas este conhecimento nem sempre 

é racional. O que se aprende e se ensina, em uma sala de aula, através de um livro, 

através de uma conversa com amigos ou da reflexão sobre a própria experiência, - 

pode ser tanto um conhecimento imaginativo, parcial e imediato, como um conjunto 

de ideias adequadas ou racionais, que nos permite compreender mais efetivamente a 

realidade e sobre ela atuar com potência aumentada. Não é, portanto, o conhecimento 

racional aquilo que define o ato educativo.26 

Existe, no modelo tradicional e limitado, um afunilamento pedagógico, que impede a 

ensinagem do efetivo ato de conhecer, do relacionamento com os fundamentos, as razões e os 

objetivos “de todas as coisas principais, das que existem na natureza como das que se fabricam, 

pois somos colocados no mundo, não somente para que façamos de espectadores, mas também 

de atores.”27  

No âmbito de sala de aula, a relação é de subordinação, marcada pelo suposto da 

hierarquia que o professor exerce durante o desenvolvimento do processo de transmissão de 

conhecimento. O professor é idealizador e responsável por todo o processo decisório 

educacional e “exerce a função de conduzir seus alunos a adaptarem-se ao contexto cultural 

vigente, tido como referência do modelo. Não se verifica incentivo ao pensamento crítico e 

criativo, à autonomia do aluno, à colaboração entre pares, e à democracia nas tomadas de 

decisões”.28 

A despeito de toda a transformação metodológica e procedimental operada a partir da 

edição da LDB, ainda hoje subsistem modelos educacionais que resguardam o sistema 

tradicional, que utilizam a educação como ferramenta mínima da aportação, nem sempre eficaz, 

de informações, inerentes a uma pseudo aprendizagem. Por sinal, Daise Diniz destaca que: 

O advento da Ciência Moderna marcou profundas mudanças no processo de produção 

do conhecimento e, como consequência, nas práticas educativas. A produção do saber 

estaria, então, desvinculada de práticas contemplativas, próprias da visão de mundo 

cristã presente na era medieval e até mesmo de alguns princípios filosóficos oriundos 

das concepções de mundo da Grécia Antiga. Para os modernos, os homens eram 

responsáveis pelo seu destino, seu saber e sua vontade; tinham poder para modificar 

o mundo à sua volta, e a Ciência Moderna converteu-se numa nova fé, que era 

permanentemente fortalecida pelos inúmeros avanços científicos e filosóficos 

produzidos pelo homem desde então e que se convencionou chamar de “progresso”. 

Um “progresso” que hoje se transformou em degradação da natureza física e do 

homem, que cada vez menos se responsabiliza pelos efeitos nocivos causados pelo 

seu pseudoprogresso, que cada vez menos cria perspectiva para o agir ético como 

                                                
26 MERÇON, Juliana. O desejo como essência da educação. Filosofia e Educação, v. 5, n. 1, Abril – Setembro de 

2013, p. 26. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8635410/3203>. 

Acesso em: 15 out. 2017. 
27 PIAGET, Jean. Jan Amos Comênio. Tradução de Martha Aparecida Santana Marcondes, Pedro Marcondes, 

Gino Marzio Ciriello Mazzetto. Organização: Martha Aparecida Santana Marcondes. Recife: Fundação Joaquim 

Nabuco, Editora Massangana, 2010. (Coleção Educadores), p. 11. 
28 OLIVEIRA, Lucila Maria; LEITE, Teresa Meirelles. Concepções pedagógicas. São Paulo: UNIFESP, 2011. 

Disponível em: <http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_pedagogico/Unidade_1.pdf>. 

Acesso em: 24 out. 2017. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8635410/3203
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parte constitutiva necessária para que os avanços tecnológicos possam efetivamente 

receber o nome de progresso, por estar comprometido com a desbarbarização do 

mundo humano e com a emancipação e a humanização do homem.29 

Não obstante, diz-se pseudo aprendizagem, porque o ato de oferecer um conteúdo 

específico, limitado à finitude do plano de ensino, desborda da essência do aprender e restringe 

o relacionamento do estudante com a plenitude do conhecimento e dos saberes sobre mundo, a 

vida e ciência. O produto da educação, enquanto ferramenta de ensino e aprendizagem, ou 

transmissão de um conhecimento pré-definido, é questionável, tão logo afasta o estudante de 

um contato direto e necessário com a própria ciência.  

A ciência resulta ser um saber determinado por seu objeto e objetivo, cujo labor não 

comporta balizas inarredáveis. Não se trata de um conhecimento pronto ou acabado, mas do 

próprio processo por meio do qual o objeto passa a ser conhecido.30 

Ao questionar o ensino, cujo ato de ensinar possa significar instruir ou transmitir 

conhecimentos e habilidades, Carl Rogers manifesta sua inconformidade com o fundamento do 

ato de ensinar, numa sociedade que está em constante mutação. Sugere que a educação deve 

objetivar a facilitação da mudança e da aprendizagem: 

O único homem instruído é aquele que aprendeu como aprender, o que aprendeu a 

adaptar-se e a mudar, o que se deu conta de que nenhum conhecimento é garantido, 

mas que apenas o processo de procurar o conhecimento fornece base para a segurança. 

A qualidade de ser mutável, um suporte no processo, mais do que no conhecimento 

estático, constitui a única coisa que faz qualquer sentido como objetivo para a 

educação no mundo moderno.31 

Vigilante à tal operacionalidade, não se pode ocultar que a educação limitada ao ensino 

e aprendizagem de um conhecimento estanque tanto deturpa a essência do educar, como afeta 

diretamente o processo de crescimento pessoal do homem, que não se desenvolverá além do 

conhecimento que lhe é oferecido. Sabe-se, desde remota época, que o homem se faz homem, 

e se realiza pela educação. 

Para Immanuel Kant o homem é aquilo que a educação faz dele, sob esse suposto 

assevera que a educação é transmitida de uns para outros, de modo que se certos indivíduos 

carecem de determinadas qualidades, acaba por se refletir na formação dos seus educandos. 

Kant assevera: 

                                                
29 DINIZ, Daise. Reflexões sobre o ato de educar: educação e humanização. Educação Pública. Publicado em 21 

de outubro de 2014. Disponível em: <http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/art.s/reflexoes-sobre-o-ato-de-

educar-educacao-e-humanizacao>. Acesso em: 15 out. 2017. 
30  DINIZ, 2001, p. 21. 
31 ROGERS, Carls. O relacionamento interpessoal na facilitação da aprendizagem. In: ZIMRING, Fred. Carl 

Rogers. Tradução e organização: Marco Antônio Lorieri. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora 

Massangana, 2010. (Coleção Educadores), p. 43.  

http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/art.s/reflexoes-sobre-o-ato-de-educar-educacao-e-humanizacao
http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/art.s/reflexoes-sobre-o-ato-de-educar-educacao-e-humanizacao
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[...] Portanto, a falta de disciplina e de instrução em certos homens os torna mestres 

muito ruins de seus educandos. Se um ser de natureza superior tomasse cuidado da 

nossa educação, ver-se-ia, então, o que poderíamos nos tornar. Mas, assim como, por 

um lado, a educação ensina alguma coisa aos homens e, por outro lado, não faz mais 

que desenvolver nele certas qualidades, não se pode saber até aonde nos levariam as 

nossas disposições naturais. Se pelo menos fosse feita uma experiência com a ajuda 

dos grandes e reunindo as forças de muitos, isso solucionaria a questão de se saber até 

aonde o homem pode chegar por esse caminho. Uma coisa, porém, tão digna de 

observação para uma mente especulativa quanto triste para o amigo da humanidade é 

ver que a maior parte dos grandes não cuida senão de si mesma e não toma parte nas 

interessantes experiências sobre a educação, para fazer avançar algum passo em 

direção à perfeição da natureza humana. 32 

Há muito se aduz que “é preciso colocar a ciência em lugar do mecanicismo, no que diz 

respeito à arte da educação; de outro modo, esta não se tornará jamais um esforço coerente; e 

uma geração poderia destruir tudo o que uma outra anterior teria edificado”.33  

Sobre esse aspecto, destaca-se que a questão do conhecimento e dos saberes no âmbito 

da educação tem sido fundamental “no meio acadêmico e pedagógico, especialmente a partir 

dos anos 80 no Brasil, quando a hegemonia cultural teve seu prumo alinhado claramente na 

direção de uma produção, de pesquisa e bibliográfica, de tendência histórico-crítica, 

restauradora dos conteúdos do ensino.”34  

Por necessário, deve-se anotar que o modelo tradicional de educação como singular 

transmissão de um conteúdo, e despido de qualquer fundamentação teórica, de validação 

empírica “predomina no contexto educacional brasileiro desde o Império, tendo sido inspirado 

pelo modelo francês-napoleônico da época, e influencia fortemente, até hoje, o ensino 

superior”.35  

Edgar Morin assinala que, ao dominar na sociedade o determinismo de paradigmas e 

modelos explicativos, aliado ao determinismo de convicções e crenças, impõe a coletividade a 

força do sagrado, do dogma, do tabu, tornando o conhecimento hermético e limitado. Ressalta 

Morin, sobre este aspecto, que: 

[...]. Todas as determinações propriamente sociais, econômicas e políticas (poder, 

hierarquia, divisão de classes, especialização e, em nossos tempos modernos, 

tecnoburocratização do trabalho) e todas as determinações propriamente culturais 

convergem e sinergizam para encarcerar o conhecimento no multideterminismo de 

imperativos, normas, proibições, rigidezes e bloqueios. Há assim, sob o conformismo 

cognitivo, muito mais que conformismo. Há o imprinting cultural, marca matricial 

que inscreve o conformismo a fundo, e a normalização que elimina o que poderia 

contestá-lo.[...]. O imprinting cultural marca os humanos desde o nascimento, 

primeiro com o selo da cultura familiar, da escolar em seguida, depois prosseguem na 

universidade ou na vida profissional. Assim, a seleção sociológica e cultural das ideias 

                                                
32 KANT, 1999, p. 15. 
33  Ibid, p. 22. 
34 WACHOWICZ, 2002, p. 54. 
35 OLIVEIRA; LEITE, ,2011. 
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raramente obedece à sua verdade; pode, ao contrário, ser implacável na busca da 

verdade.36 

A despeito da subsistência setorial deste modelo tradicional de educação, não se pode 

olvidar que, em sua essência, a educação ainda representa o elo do indivíduo com o mundo. 

 

2.1.3 A educação como elo de conexão do educando com o mundo 

 

A compreensão do significado de educação clama pelo resgate da orientação 

aristotélica, de que o “homem é um ser político, e está em sua natureza viver em sociedade”37. 

Uma vez sabendo-se que o homem é político e sociável, intui-se que ele não vive isolado e 

necessita da convivência com outras pessoas, para realizar-se e desenvolver-se como pessoa. 

Pode-se afirmar, desde esta perspectiva, que a educação é preponderante no vértice relacional 

das novas gerações, conforme defende Émile Durkheim: 

Em cada um de nós, pode-se dizer, existem dois seres que, embora sejam inseparáveis 

- a não ser por abstração-, não deixam de ser distintos. Um, constituído de todos os 

estados mentais que dizem a respeito apenas a nós mesmos e aos acontecimentos da 

nossa vida pessoal: e o que se poderia chamar de ser individual. O outro é o sistema 

de ideias, sentimentos e hábitos que exprimem em nós, não a nossa personalidade, 

mas sim o grupo ou os grupos diferentes dos quais fazemos parte; tais como as crenças 

religiosas, as crenças e práticas morais, as tradições nacionais ou profissionais, as 

opiniões coletivas de todo tipo. Este conjunto forma o ser social. Constituir esse ser 

em cada um de nós é o objetivo da educação.38 

Dentro da probabilidade de coexistência com seu alheio, o homem precisa do 

autoconhecimento, entender o mundo e compreender todos aqueles que o dividem com ele, 

compartilhando espaço e fenômenos que se celebram no contexto social. É dentro desta ótica 

que, a partir da lição de Aristóteles, a condição política e sociável do homem passa a relacionar-

se diretamente com o estabelecimento de ações intrínsecas ao seu convívio com seus 

semelhantes. Por isso, Yves de La Taille arrazoa que, ao ser reputado um ser social, impossível 

o homem ser pensado distante do contexto social originário, em que nasceu e empreendeu seus 

primeiros passos: 

Em outras palavras, o homem não social, o homem considerado como molécula 

isolada do resto de seus semelhantes, o homem visto como independente das 

                                                
36 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva 

e Jeanne Sawaya. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000, p. 27-28. 
37 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Poética. Seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. Nova Cultural: 

São Paulo, 1991, p. 212. 
38  DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 54.  
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influências dos diversos grupos que frequenta, o homem visto como imune aos 

legados da história e da tradição, este homem simplesmente não existe.39 

Há, no âmago de uma expectativa originária da própria coexistência entre as pessoas, a 

necessidade de cada indivíduo estabelecer juízos de valor que lhes permitam conformar padrões 

de justiça, de solidariedade, de fraternidade, de igualdade, de direitos e deveres. Ademais de 

despertar para a vida, o homem precisa desabrochar para os fatos da existência, de forma tal 

que não desdoure nenhuma ocorrência que se desenvolva no entorno de sua inserção, levando-

o a uma situação de menosprezo pessoal ou alheio.  

A educação deve ser reconhecida como o mecanismo apto a permitir que a pessoa 

humana estabeleça um processo vital e consciente de contínua tomada de consciência de si 

mesmo, para que implemente o desenvolvimento de sua personalidade, descobrindo novos 

caminhos de realização, e renovação constante, integrando-se como agente de participação das 

transformações que se operam no meio em que vive40. 

Observando-se a educação como um processo constante, que se implementa no decorrer 

da existência humana, ela permite que o indivíduo elabore, sistematicamente, uma leitura 

holística do seu entorno, identificando não apenas o que se mostra curial à sua própria 

existência, mas, também, o que é indispensável para os demais indivíduos de sua convivência. 

Diante do dualismo causa/efeito, denota-se que a educação tem a faculdade de propiciar 

a adaptação do homem ao seu meio, facilitando seu convívio com os demais. Segundo Egídio 

Schmitz:  

Neste processo, pode-se contemplar o sentido da socialidade humana, e o caráter 

social da própria educação, pois é educando que tanto se promove o equilíbrio, como 

contrapesam eventuais conflitos que podem surgir entre os indivíduos, e entre estes 

com seu ambiente. A despeito da orientação sobre a representatividade do termo 

educação, e da prática do educar, merece resgatar-se a orientação filosófica instituída 

por Hannah Arendt, para quem a educação se revela como o momento da vida em que 

os indivíduos decidem se amam suficientemente o mundo, para que possam assumir 

suas responsabilidades pelo mundo, e pelas gentes do mundo, salvando ambos da 

iminente destruição que seria provocada pela ausência de uma renovação constante41.  

Reputando-se que é pela educação que o homem estabelece o seu relacionamento de 

importância com o mundo, é necessário destacar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) dispõe, pela pauta normativa de seu art. 1º, que a “educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

                                                
39  LA TAILLE, Yves. O lugar da interação social na concepção de Piaget. In: LA TAILLE, Yves; OLIVEIRA, 

Marta Kohl; DANTAS, Heloysa. Piaget, Vygotsky, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: 

Summus, 1992, p. 11.  
40 SCHMITZ, Egídio. Fundamentos da Didática. 7. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1993, p. 17. 
41 MIRANDA, 2017, p. 44. 
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instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais.”42 

Na medida em que possibilita que o indivíduo veja além de seus pessoais interesses a 

educação conforma-se como um exercício constante, que a pessoa aprimora no decorrer de toda 

a sua vida, facultando-lhe conseguir o que falta em sua vida. Sobre este aspecto, Jean Jacques 

Rousseau é categórico ao manifestar que “nascemos fracos, precisamos de força; nascemos 

carentes de tudo, precisamos de assistência; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o 

que não temos ao nascer e do que precisamos quando grandes nos é dado pela educação”.43  

A educação se sustenta sobre um alicerce social, que se conforma a partir das tendências 

familiares, reproduzidas pela imitação, que conduzem a coexistência dos indivíduos. Portanto, 

desde o nascimento, o desenvolvimento intelectual resulta do intercâmbio entre indivíduo, 

família e sociedade.44 

Possivelmente em razão de seu aspecto assistencial perene, ou pela necessidade de 

encontrar, na interação com o outro, o suporte do desenvolvimento humano, a LDB prevê que 

cabe “à família e ao Estado o dever pelos atos educativos, os quais devem ser inspirados em 

princípios de liberdade, e nos ideais de solidariedade humana, que possibilitem o pleno 

desenvolvimento do educando, preparando-o para o exercício da cidadania, e qualificando-o 

para o mercado de trabalho.”45 Na mesma linha, a Constituição Federal sustenta que, ao lado 

dos deveres inerentes à educação impostos à família e ao Estado, à sociedade incumbe um papel 

colaborativo na promoção e incentivo das ações educativas.46 

Dentro desta ótica, a educação é um fenômeno inexaurível, que se ajusta no espaço e 

tempo da própria existência da pessoa humana. Ela se processa tanto na ordem acadêmica, no 

ambiente físico das escolas, das universidades ou instituições científicas, como em qualquer 

                                                
42 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 14 set.  2017. 
43 ROUSSEAU, Jean Jacques. Emílio ou da educação. 3. ed. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2004, p. 34. 
44 LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992. 
45 MIRANDA, 2017, p. 45. 
46 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
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cenário onde a pessoa se encontre, fazendo o que estiver fazendo. Diz-se, pois, que se educa na 

sala de aula e também se educa em todos os lugares.47 

Em vigília à sistematicidade, e periodicidade atemporal da educação, deve-se ponderar 

o estabelecimento de uma ordem cronológica de idade e capacidade ajustada as etapas de 

desenvolvimento humano, de maneira tal que no contexto escolar ela se implementa com o 

propósito de permitir que o educando se sintonize com o mundo, para que assuma e cumpra, 

gradualmente, o papel de responsável pelos episódios que sucedem no mundo de sua 

existência48. 

Assim, o antagonismo que muitas vezes se supõe existir entre a sociedade e o 

indivíduo não corresponde à realidade. Estes dois termos estão longe de se oporem e 

só poderem se desenvolver de modo divergente. Na verdade, um implica o outro. Ao 

querer a sociedade, o indivíduo quer a si mesmo. O objetivo e o efeito da ação que ela 

exerce sobre ele, principalmente através da educação, não são nem um pouco reprimi-

lo, diminuí-lo, desnaturá-lo, mas sim amplificá-lo e transformá-lo em um ser 

verdadeiramente humano. Sem dúvida, ele só pode crescer desta forma fazendo 

esforço. Mas, justamente, o poder de fazer esforço de modo voluntário é uma das 

características mais essenciais do homem.49 

Neste sentido, o art. 21, da LDB, define que a educação escolar brasileira é composta 

por dois níveis específicos, quais sejam, a educação básica, constituída pela educação infantil, 

pelo ensino fundamental e médio; e a educação superior50. O escalonamento dos níveis de 

educação justifica-se pela adequação etária das competências e habilidades que vão sendo 

transmitidas ao educando no decorrer do seu próprio desenvolvimento pessoal.  

Na medida em que evolui na escala educacional, intensifica-se as competências e 

habilidades imperiosas à sua relação com o mundo, como agente de participação e de educação. 

Diz-se, assim, que “a evolução da espécie humana fez do homem um ser geneticamente social, 

desenvolvendo nele aptidões específicas”.51 Resulta por demais evidente, conforme expõe Ione 

Collado Pacheco Dourado e Regina Célia Almeida Rego Prandini: 

A função simbólica é a aptidão específica da espécie humana que se refere ao poder 

de encontrar, para um objeto, a sua representação e, para esta representação, um signo. 

O desenvolvimento deste potencial pela espécie tem na sua base a vida em sociedade 

que pressupõe objetivos comuns e necessidade de comunicação. Assim, o 
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desenvolvimento da inteligência se processa em um organismo a priori capaz disso, 

dependendo para tanto de seu encontro com o meio social.52 

Para Jean Piaget a finalidade da educação tem o encargo de “formar indivíduos capazes 

de autonomia intelectual e moral e respeitadores desta autonomia em outrem, em decorrência 

precisamente da regra de reciprocidade que a torna legítima para eles mesmos”.53  

Neste mesmo sentido Egídio Schmitz refere que a educação “[...] deveria ser 

considerada como um processo de interação e inter-relacionamento, em que todos os que se 

veem envolvidos se beneficiam reciprocamente, no sentido de seu crescimento pessoal, da 

mútua ajuda no desenvolvimento da personalidade de cada um e na obtenção dos objetivos 

comuns.”54 Outrossim, ressalta Jean Piaget: 

Na realidade a educação constitui um todo indissociável, e não se pode formar 

personalidades autônomas no domínio moral se por outro lado o indivíduo é 

submetido a um constrangimento intelectual de tal ordem que tende a se limitar a 

aprender por imposição sem descobrir por si mesmo a verdade: se é passivo 

intelectualmente, não conseguirá ser livre moralmente. Reciprocamente, porém, se a 

sua moral consiste exclusivamente em uma submissão a uma autoridade adulta, e se 

os únicos relacionamentos sociais que constituem a vida da classe são os que ligam 

cada aluno individualmente a um mestre que detém todos os poderes, ele também ele 

também não conseguirá ser ativo intelectualmente.55 

A tendência educativa de preparo do educando supõe “esquecer as aptidões existentes e 

fixar como fim alguma realização ou responsabilidade. Impor a ideia de preparação para um 

futuro remoto e da circunstância torna mecânico e escravizado o trabalho do professor e do 

aluno.56 Tem-se, assim, que o objetivo da educação deve alicerçar-se nos diferentes graus de 

necessidade de adaptação do indivíduo que está sendo educado, com os diferentes cenários e 

situações que se estabelecem no mundo em que está inserido. 

 

2.1.4 Educação e formação: um vértice de conformação cidadã 

 

Diante da inafastável conexão do educando com o mundo que o cerca, percebe-se que o 

processo educacional está imbuído de um matiz transformador. Ao passo em que o indivíduo 
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se transforma internamente ao conhecer o externo; o meio, em que ele se encontra, recebe novas 

nuances a partir de sua existência.  

A educação, ademais de uma necessidade, trata-se de um função social. Ireneu Aloisio 

Schimidt recorda que a função social da educação, para John Dewey, pode variar dependendo 

do grupo social em que se estabelece, e a partir das concepções deste grupo se irá centrar em 

uma realidade determinada, que é uma sociedade democrática e em constante progresso.57 

A educação revela um fim social, na medida em que deve voltar-se para a ampliação de 

conhecimentos que torna as pessoas aptas a compreensão do mundo em que vivem, e 

estimuladas ao interesse social. Todos os esforços em consolidar esta responsabilidade social 

da educação, tem como fundamento aquilo que John Dewey considera como “tornar possível a 

impregnação de um espírito social” no educando. Neste sentido, Rosa de Lourdes Aguilar 

Verastégui recorda que: 

Se quisermos um ser humano equilibrado, devemos procurar que sua formação seja 

justa, isto é, teórica e prática, seja coerente com sua problemática social e, que estas 

possibilidades não fiquem unicamente como uma prática escolar, senão que: Deve 

haver continuidade entre o aprendizado escolar e o extraescolar. Deve existir livre 

interação entre os aprendizados. Isto só é possível quando existem numerosos pontos 

de contato entre os interesses sociais de um e de outro. 
58 

Na mesma linha de pensamento, Paulo Freire adverte que o ato de ensinar exige a 

compreensão de que “[...] a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que 

além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o 

esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento.”59 

Ireneu Aloísio Schimdt extrai dos ensinamentos de Dewey que a educação corresponde a 

um “processo da renovação das significações da experiência”, que pode ser transmitido de 

modo acidental no contato entre adultos e jovens, bem como de forma intencional, na busca de 

uma perpetuação social.60 

Acerca desta dinâmica do processo educacional, Jean Piaget assevera que o: 

[...] objetivo da educação intelectual não é saber repetir ou conservar verdades 

acabadas, pois uma verdade que é reproduzida não passa de uma semiverdade: é 
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aprender por si próprio a conquista do verdadeiro, correndo o risco de despender 

tempo nisso e de passar por todos os rodeios que uma atividade real pressupõe. 

Distante das concepções de uma psicologia individualista que entende que todo e 

qualquer indivíduo, desde uma perspectiva de amplo desenvolvimento a partir de sua natureza 

psicobiológica, possui um direito inato em receber da sociedade a iniciação às tradições morais 

e culturais, Jean Piaget, opostamente, defende que o desenvolvimento pleno das estruturas 

mentais da pessoa, depende de uma aportação exterior, que advém da interação com um 

ambiente social de formação.61 

Altair Alberto Fávero recorda que, diferentemente de outros modelos, existem sociedades 

que visam uma transformação do presente, voltada na apreciação de um futuro melhor, através 

da reconstrução de seus valores, hábitos e aspirações coletivas, e não da mera reprodução dos 

paradigmas culturais e morais herdados das gerações passadas.62 Enfatiza o autor: 

É claro, nessa direção, que todo processo educativo inclui aspectos de socialização de 

seus membros de acordo com os modos de vida e valores do grupo, porém “a 

qualidade e o valor da socialização dependem dos hábitos e aspirações do grupo” 

(DEWEY, 1959, p.89), ou seja, se o que se busca é educar para a reprodução ou para 

a reconstrução.
63 

Por outro lado, a afirmação de Lev S. Vygotsky de que é [...] através dos outros 

constituímo-nos,”64 revela que o indivíduo se desenvolve a partir do seu convívio social com o 

outro. Sobre este aspecto, Marta Kohl de Oliveira refere que o pertencimento do indivíduo a 

um grupo social é parte fundamental de sua condição de pessoa, de modo que: 

É impossível pensar o ser humano privado do contato com um grupo cultural, que lhe 

fornecerá os instrumentos e signos que possibilitarão o desenvolvimento das 

atividades psicológicas mediadas, tipicamente humanas. O aprendizado nessa 

concepção, é o processo fundamental para a construção do ser humano. O 

desenvolvimento da espécie humana e do indivíduo desta espécie está, pois, baseado 

no aprendizado que, para Vygotsky, sempre envolve a interferência, direta ou indireta, 

de outros indivíduos e a reconstrução pessoal da experiência e dos significados.65 
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Por este motivo, e desde a perspectiva social, a partir de uma simbiose entre indivíduo e 

meio, que revela a educação não apenas como mecanismo, mas também como resultado da 

própria interação do educando com o corpo social, percebe-se a íntima relação do processo 

educacional como o nexo participativo do indivíduo em sociedade, otimizando sua percepção 

de pertencimento, envolvimento e participação. 

Assim, considerando que a educação abarca determinados processos formativos, que se 

manifestam na vida social, seja na convivência familiar, comunitária, escolar ou laboral, a 

cidadania flui como um designativo, inevitavelmente, vinculado a sociedade e a democracia, 

de tal modo, que este resulta no “[...] princípio contemporâneo mediante o qual se confere 

legitimidade a todas as formas possíveis de convivência, poder-se-ia dizer o único legitimante 

da cidadania e da internacionalidade.”66 

 Compreende-se por cidadania o status conferido aos indivíduos que pertencem a 

determinada comunidade, esse entendimento de Thomas Humphrey Marshall reside na ideia de 

que: 

Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações 

pertinentes ao status. Não há nenhum princípio universal que determine o que estes 

direitos e obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma instituição 

em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação a qual o 

sucesso pode ser medido e em relação à qual a aspiração pode ser dirigida. 67 

Desde logo, a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa humana, promovendo 

um processo de constante transformação no homem, a partir da internalização de suas vivências 

sociais; e na comunidade em que vive, pelo impacto de suas ações e de sua forma de perceber 

o mundo. 

Assim, fatores de externos, como a condição econômica pode condicionar a formação 

intelecto-cultural, que, se não dificulta, certamente limita a autonomia no exercício da 

cidadania. A ausência de uma formação adequada obstaculiza a intercomunicação entre sujeitos 

no ambiente social, impedindo sua participação de forma igualitária nos diversos segmentos da 

sociedade. A respeito, Vicente Zatti refere que:  

As condições sociais desfavoráveis limitam o poder ser autônomo, tendo em vista que 

a autonomia engloba tanto a liberdade de dar a si os próprios princípios, quanto a 

capacidade de realizar os próprios projetos. Por isso, pensamos que é papel da escola 

promover uma educação que leve o educando a pensar livremente e, também, 

capacitá-lo para realizar os projetos que estabelece para si.68 

                                                
66 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p.  
67 MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, p. 76. 
68 ZATTI, Vicente. Autonomia e educação em Immanuel Kant e Paulo Freire.  Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2007, p. 9.  
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Para Jean Piaget, se de um lado a finalidade da educação visa ao pleno desenvolvimento 

da personalidade; de outro, o direito à educação consiste, eminentemente, em encontrar nas 

escolas tudo aquilo que proporciona a construção de um raciocínio lógico e de uma consciência 

moral desperta, a tal ponto que o indivíduo seja capaz de constatar, refletir, compreender e 

decidir sobre todas questões que lhe forem impostas no decorrer da convivência humana.69 

Paulo Freire acrescenta que a competência de observar, avaliar e eleger, que resulta na 

intervenção da vida comunitária, mediante o exercício da cidadania, se erige como uma 

competência fundamental, “[...] na medida em que nos tornamos capazes de transformar o 

mundo, de dar nome às coisas, de perceber, de inteligir, de decidir, de escolher, de valorar, de, 

finalmente, eticizar o mundo.”70 

Portanto, para que o educando possa desfrutar de um pensamento livre e participar 

efetivamente da vida em sociedade, desde a tenra idade até a existência adulta, a educação deve 

garantir o desenvolvimento pleno da personalidade humana, pautado numa formação crítica, 

reflexiva, humanista e, invariavelmente, cidadã. 

 

2.2 Aspectos essenciais sobre o desenvolvimento da personalidade humana 

 

Ao perseguir-se o objeto da presente pesquisa, não se pode rechaçar o entendimento da 

personalidade como uma estrutura dinâmica, que afeta cada sujeito com características 

psicológicas, atitudinais, emocionais e sociais. Submergindo-se pela esteira do tempo, busca-

se na Grécia clássica a definição de pessoa como representativa da “máscara que utilizaban los 

actores en los teatros para identificarse con alguien en particular. Cuando los actores utilizaban 

esta máscara, actuaban de acuerdo al personaje que representaban. 71  

Do próprio conceito de pessoa deriva a expressão personalidade. Esta delata quem é 

aquela, pois é ela o elemento descritor do seu estado de individuação, determinando quem é 

quem e como cada uma das pessoas é quando se encontra inserida num conceito de coletividade. 
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Sigismund Schlomo Freud foi incisivo ao defender que a personalidade de cada pessoa 

se forma em razão de todos os conflitos inconscientes experimentados durante a infância entre 

os impulsos inatos do id e as exigências da sociedade.72 A partir desta percepção, Sigmund 

Freud realça a importância de um complexo de situações que influenciam no desenvolvimento 

da personalidade de uma pessoa. Sob este aspecto, chama a atenção para a importância dos 

pensamentos, dos sentimentos e das motivações inconscientes e de todas as experiências 

vivencias pelo indivíduo durante sua infância. 73 Sigmund Freud ressalta, assim mesmo, que: 

[...] a ambivalência das respostas emocionais, especialmente as respostas aos pais; o 

papel das representações mentais do eu e dos outros no estabelecimento das relações 

íntimas; e o curso do desenvolvimento normal partindo de um estado imaturo e 

dependente para um estado maduro e independente. Freud deixou uma marca 

indelével na psicanálise e na psicologia do desenvolvimento.74  

Reconhecendo-se que a pessoa atravessa sua vida em processo de transformação, Alexi 

Leontiev destaca que a base real da personalidade humana não encontra raiz nos seus programas 

genéticos ou nas profundezas de sua “disposição e de suas inclinações naturais, nem mesmo 

nos hábitos, conhecimentos, sabedoria adquiridos por ele, incluindo a aprendizagem 

profissional - e, sim, naquele sistema de atividades que é realizado através deste conhecimento 

e dessa sabedoria.”75  

Ao examinar o papel da cultura no desenvolvimento de cada pessoa, Vigotski elabora 

duas ideias análogas. No conjunto das aquisições da cultura, centraliza sua análise sobre aquelas 

que se destinam ao comando dos processos mentais e do comportamento do homem.  

A interferência da cultura no desenvolvimento de um indivíduo se conforma pela 

multiplicidade de elementos, ou instrumentos, externos, que o homem assimila e orienta para 

si mesmo, para influenciar suas próprias funções mentais. Verificando-se a gama de fatores 

estranhos ao eu, com os quais o homem inter-relaciona-se no decorrer do dia, e ao longo da 

vida, ele passa a constituir um megassistema de estímulos externos utilizados para dominar seus 

próprios estados interiores. 

Ivan Ivic relata que Vigotski desvela o fenômeno chamado de interpsiquismo, através 

do qual uma pessoa utiliza-se do seu ponto de vista psicológico paras estabelecer os seus 
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prolongamentos nos outros e na cultura, constituindo o que Marx define como seu “corpo não 

orgânico”. Ademais, Ivan Ivic, ressalta que: 

Essa expressão de Marx é muito pertinente: a cultura é parte integrante do indivíduo, 

mas ela lhe é exterior. Visto desta maneira, o desenvolvimento humano não se reduz 

somente às mudanças no interior do indivíduo, mas se traduz, também, como um 

desenvolvimento alomórfico que poderia adotar duas formas diferentes: produção de 

auxiliares externos enquanto tais; criação de instrumentos exteriores que podem ser 

utilizados para a produção de mudanças internas (psicológicas).76 

Com exceção dos instrumentos elaborados pelo homem ao longo de sua história, com o 

propósito de permitir-lhe dominar seres e situações, o homem tem à sua disposição um sem fim 

de possibilidades que podem ser utilizadas para controlar, coordenar, desenvolver suas próprias 

capacidades. 

 

2.2.1  A concepção multidimensional do desenvolvimento da pessoa humana 

 

A multidimensionalidade do desenvolvimento da pessoa humana configura-se na 

conformação de percepções distintas sobre as dimensões que compõem a integralidade humana, 

e que se encarregam de explicar a formatação do processo de aprendizagem, ou 

desenvolvimento, que leva o homem a evoluir com pessoa, tornando-se apto aos desafios de 

sua existência.  

Os estudos acerca do desenvolvimento humano se elaboram “a partir de variadas 

perspectivas e sob o olhar teórico-filosófico tanto das ciências naturais e biológicas, quanto das 

ciências humanas e sociais, fato que imprime um teor polêmico para a questão, pois o indivíduo 

é reconhecido ora como um ser natural ora como um ser social e histórico.”77  

Atualmente, os estudos sobre o desenvolvimento do homem se estabelecem sobre cinco 

grandes pilares, pautados a partir de determinados padrões, identificados desde uma perspectiva 

comportamental até uma ênfase biológica. De acordo com Daiane Papalia e Ruth Feldman, 

estes pilares consideram os diferentes fenômenos, e amparam boa parte das pesquisas sobre 

                                                
76 IVIC, Ivan. Lev Semionovich Vygotsky. Tradução de José Eustáquio Romão. Recife: Fundação Joaquim 
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desenvolvimento humano, dentro de uma lógica que observa a seguinte divisão das teorias mais 

influentes:  

(1) psicanalítica, que se concentra nas emoções e nos impulsos inconscientes;  

(2) da aprendizagem, que estuda o comportamento observável;  

(3) cognitiva, que analisa os processos do pensamento;  

(4) contextual, que enfatiza o impacto do contexto histórico, social e cultural; e  

(5) evolucionista/sociobiológica, que considera as bases evolucionistas e biológicas 

do comportamento.78  

Luciano da Fonseca Lins esclarece que o desenvolvimento da personalidade e do 

potencial humano tanto passa pela organização do ego, como caminha pelo equilíbrio social, 

culminando com a espiritualidade. Desse modo, o autor sustenta que a compreensão efetiva 

sobre os meandros do desenvolvimento do homem, está condicionada ao estudo dos fatores que 

delineiam a chamada dimensão trina da personalidade humana, correspondente à Dimensão 

Histórica, Mítica e Mística.79 

A Dimensão Histórica corresponde a todos os processos que estão dinamizados pelo 

sistema identificatório. Vão desde a matriz neurobiológica, correspondente ao nosso 

lado mais primitivo do cérebro que comporta todo o aparato instintivo, envolvendo 

inclusive as imagens de nossa ancestralidade, até às formações culturais e sociais 

reproduzidas pela família e demais instituições. 

A Dimensão Mítica, na verdade, corresponde aos símbolos que dão sentido e 

significado a existência humana. A dimensão mítica é movida pelo senso de busca de 

significados que expressam a finalidade da existência humana. [...] Um significado 

pode ser conotado desde um sistema de crenças, que tem como base a memória 

cultural, até o ponto da verdade vislumbrada pelo sujeito sujeito em conformidade, 

com seus arquétipos interiores. [...] É o reino do autoconhecimento, ponte para a 

próxima dimensão da alma. 

A Dimensão Mística, como o próprio nome indica, faz aceder a alma ao incognoscível. 

[...] a dimensão do mistério equivale ao encontro com profundidade do Ser, que está 

para além da compreensão, da teoria e dos valores estabelecidos. [...] Muitos 

estudiosos têm definido este tipo de encontro como sendo do domínio da 

espiritualidade humana.80 

Celso Kramer e Fernanda Sasser, a seu tempo, explicam que o entendimento sobre o 

desenvolvimento humano está condicionado ao percurso por três dimensões responsáveis pela 

conformação do homem enquanto ser do mundo, responsáveis por seu relacionamento com o 

conhecimento, pela sua expressão moral e pelo seu envolvimento com a cultura.  

Nesta ordem, defendem que a tríade dimensional explicativa do desenvolvimento a 

personalidade do homem corresponde às dimensões epistêmica, dimensão ética e a dimensão 

estética, respectivamente, apoiados no entendimento kantiano de que, tanto a dimensão estética 
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como a dimensão ética, possuem a mesma importância que a dimensão epistêmica na formação 

do homem. Em análise ao conjunto das obras do filósofo alemão, descrevem que suas três 

críticas, a Crítica da Razão Pura (dedicado à dimensão epistêmica), a Crítica da Razão Prática 

(dedicado à dimensão ética) e a Crítica da Faculdade do Juízo (dedicado à dimensão estética), 

“demonstraram que ele re-totaliza o homem nas suas três dimensões, como reação ao homem 

unidimensional das tecnologias educacionais modernas.” 81  

À respeito desta tridimensionalidade, Werner Wilhelm Jaeger ressalta que a educação 

grega clássica já se pautava sob estes três enfoques, de forma que a produção e transmissão do 

conhecimento era resultante da interação entre a estética (a arte) e a ética (a norma), 

compreendendo um modelo de educação integral, momento em  que o povo atinge a consciência 

de si próprio e “descobre, pelo caminho do espírito, as  leis e normas objetivas cujo 

conhecimento dá ao pensamento e à ação a segurança antes desconhecida.”82 

Sobre este aspecto, Kant resguarda a dimensão ética como um marco fundamental no 

desenvolvimento do homem, pois é justamente ela que se configura como um elo entre a 

dimensão epistêmica e a dimensão estética.83 

Kant assinala que pensar por si próprio importa em buscar na sua razão a pedra angular 

da verdade, ao indagar-se sobre a possibilidade de transformar em um juízo universal aquilo 

que admite ou estabelece como regra si. Adverte, pois, que é através da educação que se poderá 

forjar o espírito humano e, por meio do estímulo a reflexão, tornar crianças e jovens seres 

autônomos, “é preciso, por fim, orientá-los sobre a necessidade de, todo dia, examinar a sua 

conduta para que possam fazer uma apreciação do valor da vida, ao seu término.”84 

A estética, para Kant, revela-se através da manifestação do gosto que as pessoas 

manifestam em relação a certos elementos externos. São juízos estéticos de valor, subjetivos, 

sem qualquer influência de conceitos, mas formados pela contemplação, através do sentimento 

de prazer e desprazer. “O juízo de gosto é subjetivo, porque a beleza não é uma propriedade 
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inerente às coisas, um predicado objetivo, mas um sentimento do sujeito que é presentificado 

nas coisas e nos entes animados.” 85 

A conformação da integralidade da pessoa humana resulta na conjugação das dimensões 

afetas ao epistêmico, que envolve o conhecimento ou intelecto humano; ao ético, que resulta na 

moral ou no ontológico; e ao estético, que se vincula ao natural e ao físico, mas que compreende 

a expressão do sentimento.  

 

2.2.2 Educação e desenvolvimento pleno da pessoa: uma questão ontológica de causa e efeito  

 

A magnitude e especificidade dos desejos de uma pessoa são descritores elementares de 

sua personalidade, pois revelam, de uma ou de outra forma, a incidência dos mais variados 

fatores experimentados ao longo da vida. Nesse sentido, a educação se sobressai como fator 

preponderante, que se configura como principal elemento de articulação com o ajustamento do 

homem perante o mundo. Por isso, o desenvolvimento da personalidade ganha, cada dia mais, 

contornos de um ideal pedagógico. De acordo com Carl Jung: 

Esse ideal se contrapõe ao homem coletivizado ou normal, tal como é padronizado e 

promovido pela massificação geral. Funda-se esse ideal no conhecimento correto do 

fato histórico de que os grandes feitos libertadores ocorridos na história universal 

sempre partiram de personalidades dotadas de liderança e jamais da grande massa 

inerte e sempre secundária, que para o mínimo movimento necessita sempre de um 

demagogo.86 

O alcance da plenitude da personalidade, não consiste em tarefa simplória para uma 

pessoa, mas o melhor desenvolvimento possível da totalidade de um indivíduo determinado. 

“Não é possível calcular o número de condições que devem ser satisfeitas para se conseguir 

isso. Requer-se para tanto a vida inteira de uma pessoa, em todos os seus aspectos biológicos, 

sociais e psíquicos.” 87  

A personalidade da pessoa humana é a concretização do caráter natural e específico de 

uma pessoa em particular. Ressalta-se, por essa razão, que a personalidade do homem se traduz 
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como uma construção edificada a partir da determinação pelo enfrentamento dos desafios da 

vida, permitindo que cada pessoa viva indistintamente, “pela afirmação absoluta do ser 

individual, e pela adaptação, a mais perfeita possível, a tudo que existe de universal, e tudo isso 

aliado à máxima liberdade de decisão própria”. 88  

Quando se cogita a educação voltada para a expansão da personalidade, conjectura-se 

no incremento de um compromisso, e desenvolvimento da maior tarefa que a 

contemporaneidade se propõe no campo do espírito. A projeção da personalidade, porquanto 

fator indicativo da realização completa do ser humano, é um ideal inatingível.  

O fato de não ser atingível não é uma razão a se opor a um ideal, pois os ideais são 

apenas os indicadores do caminho e não as metas visadas.  Assim como a criança 

precisa desenvolver-se para poder ser educada, da mesma forma a personalidade deve 

primeiramente desabrochar, antes de ser submetida à educação.89 

Nenhuma pessoa se apega ao interesse pelo desenvolvimento de sua personalidade em 

virtude de ter sido orientada por alguém, sob o auspício de que tal desígnio mostra-se bom e 

aconselhável. A natureza humana, configurada pelo desejo premente de evolução, de expansão 

e desenvolvimento contínuo, não sofre pela influência de eventuais conselhos ou sugestões 

emitidas com o escudo da boa intenção. O homem atende aquilo que se vê obrigado, de forma 

que a causa é que move a sua natureza. Inexistindo uma necessidade, nada muda na natureza, 

assim como nada altera no âmbito da personalidade humana.  

A natureza, desde os primórdios da humanidade, é um fenômeno conservador, outrora 

inerte. Suas reações, ou modificações, decorrem da necessidade de enfrentamento de causas 

que corrompam a inércia original. Assim acontece com o desenvolvimento da personalidade 

humana. Não há obediência a qualquer desejo, a nenhuma ordem, a nenhuma consideração.  

A personalidade desenvolve-se em atendimento às próprias carências do homem, 

resultantes da repressão que ele próprio sofre em razão dos acontecimentos ou dos estímulos 

internos ou externos. De maneira consciente, ou através de uma decisão moral, a pessoa elege 

um caminho que a levará ao desenvolvimento de sua própria personalidade. “Qualquer outro 

desenvolvimento seria justamente o individualismo. Por isso a acusação de individualismo 

equivale a um insulto banal, quando é dirigida ao desenvolvimento natural da personalidade.”90 

Em vigília à esta operacionalidade, Liev Vygogotski chama atenção para o fato de que 

“en el niño están contenidas potencialmente muchas personalidades futuras; puede llegar a ser 
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esto, eso o aquello. La educación produce la selección social de la personalidad externa. A partir 

del hombre como biotipo, la educación, por medio de la selección, forma al hombre como 

sociotipo.”91 

De um modo bem peculiar, pode-se dizer que além das necessidades, o desenvolvimento 

da personalidade também está conecto com a expressão de vontade da pessoa, observada por 

toda e qualquer decisão consciente e moral. Carl Jung esclarece que inexistindo necessidade, o 

desenvolvimento da personalidade tipifica um exercício de acrobacia da vontade. Na hipótese 

de faltar a decisão consciente, o desenvolvimento seria apenas um automatismo indistinto e 

inconsciente. “Somente será possível que alguém se decida por seu próprio caminho, se esse 

caminho for considerado o melhor. Se qualquer outro caminho fosse considerado melhor, então 

em lugar da própria personalidade haveria outro caminho para ser vivido e desenvolvido.” 92  

Ao examinar os caminhos percorridos pela pessoa humana, durante o percurso 

sempiterno de desenvolvimento de sua personalidade, Carl Jung refere-se aos caminhos 

constituídos pelas convenções de natureza moral, social, política, filosófica e religiosa. Realça, 

sobre este aspecto, o fato de as convenções testificarem que as pessoas, de um modo geral, 

tendem a não optar por um caminho de livre escolha, mas aderí-lo a partir de determinada 

convenção, de maneira que não se desenvolvem a si mesma, mas adotam um método de caráter 

coletivo que é prejudicial à sua totalidade própria. Nesse sentido, Carl Jung explica que: 

A vida psíquica e social dos homens que se encontram em uma etapa primitiva é 

exclusivamente a vida do grupo, ao mesmo tempo que o indivíduo permanece num 

alto grau de inconsciência; de modo análogo, o desenvolvimento histórico posterior é 

geralmente assunto da coletividade e assim continuará sendo por certo. Por isso acho 

que a convenção é uma necessidade coletiva. É um expediente e não um ideal, tanto 

do ponto de vista moral como religioso, pois a submissão a ela sempre significa 

renúncia da totalidade e fuga diante de suas próprias e últimas consequências. O 

empreendimento de desenvolver a personalidade é, de fato, na opinião dos que estão 

de fora, um risco nada popular e nada simpático, como permanecer à margem da 

estrada larga, é viver recolhido em si mesmo, à moda do eremita. Não deve, pois, 

causar nenhum espanto que desde sempre apenas uns poucos se lançaram a essa 

aventura.93 

Insurgindo-se contra a multiplicidade de teorias que buscam esquematizar o 

desenvolvimento da personalidade humana, Liev Vygotski manifesta sua contrariedade pelo 

fato de não existir um critério unilateral sobre a personalidade. Repele, também, os estudos que 

utilizam apenas qualidades e talentos como elementos intrínsecos à mensuração das faculdades 

                                                
91 VIGOTSKI, Liev Semionovich. Psicologia pedagógica: un curso breve. Psicología Cognitiva y Educación. 

Buenos Aires: Aique, 2001, p. 172. 
92 JUNG, 1999, p. 154-155. 
93 Ibid., p. 154-155. 
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intelectuais da pessoa. Diz, assim, que o talento não é exclusivo do pensamento, mas também 

do sentimento. Vygotski ressalta que o “aspecto emocional de la personalidad no tiene menos 

importancia que otros y constituye el objeto y el desvelo de la educación en la misma medida 

que el intelecto y la voluntad.”94  

Ao ponderar a importância dos sentimentos no desenvolvimento da personalidade, Liev 

Vygotski adverte que no âmbito da educação dos sentimentos, “la tarea pedagógica esencial 

consiste en el dominio de las emociones, es decir, en la inclusión de las mismas en la red general 

de la conducta de tal modo que estén estrechamente vinculadas con todas las otras reacciones 

y que no se expresen en su curso de manera perturbadora y desorganizadora.”95  

O indivíduo constrói sua personalidade guiado pela essencialidade de sua natureza 

humana, porém, ao longo de sua existência, passa a ser acondicionado ao entorno social, por 

meio da educação, inicialmente recebida no ambiente familiar, e posteriormente vivenciada na 

comunidade em que vive. Dessa forma, o desenvolvimento da personalidade deriva da 

construção ontológica que o homem reflete e elabora a partir da interação da sua essência 

natural com o fruto da convivência social. 

  

2.2.3 A concepção educacional na ótica das teorias de aprendizagem interacionistas 

 

As teorias de aprendizagem buscam compreender o dinamismo da inter-relação ensinar-

aprender, a partir da perspectiva da evolução cognitiva do ser humano e sob a análise do modus 

de conformação do conhecimento. A aprendizagem, enquanto elemento integrante da educação, 

trata-se de um processo internalizado no indivíduo, a partir das experiências e interações por 

ele vivenciadas. 

A visão interacionista do desenvolvimento humano tem como fundamento a interação 

entre o sujeito e o meio, compreendendo o conhecimento como um processo que se constrói no 

transcurso da existência humana. Piaget, Vigotski e Wallon sustentam que “o conhecimento se 

dá a partir do sujeito em sua ação no mundo e conferem a esse processo sujeito-mundo uma 

dialeticidade ímpar nas teorizações sobre como conhecê-lo.”96  

                                                
94 VIGOTSKI, 2001, p. 256. 
95 Ibid., p. 257. 
96 PEREIRA, Caciana Linhares. Piaget, Vygotsky e Wallon: Contribuições para os estudos da linguagem. 

Psicologia em Estudo, Maringá, v. 17, n. 2, p. 277-286, abr./jun. 2012, p. 277-278. 
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Os interacionistas arguem que a construção do conhecimento se estabelece pela relação 

entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível. “Neste processo, de natureza essencialmente 

transformacional para estes dois polos da relação, o sujeito se faz enquanto sujeito, ao mesmo 

tempo em que constrói o objeto.”97 

Esta perspectiva de construção a partir da interação têm como suposto de análise a o 

componente genético, hereditário da psique humana, por essa razão as teorias desenvolvidas 

por Piaget, Vygotski e Wallon recebem um enfoque psicogenético, “ao traçar a formação de 

certas condutas e noções desde a sua origem, por ocasião do nascimento, até sua constituição 

madura no adulto, chegando, inclusive, ao conhecimento científico, sempre no intuito de 

explicar o desenvolvimento na seara intelectual.”98  

Ressalta-se, nesse aspecto, que originariamente Piaget voltava-se para o sujeito 

epistêmico, “núcleo comum dos sujeitos individuais e matriz explicativa do desenvolvimento 

de aquisições de natureza universal. Seus estudos visavam, portanto, as estruturas do 

conhecimento racional, de natureza universal e normativa.”99 

Cilene Ribeiro Chakur aconselha não olvidar-se que as pesquisas psicogenéticas 

maximizam o campo da Psicologia, fortalecendo a Psicologia do Desenvolvimento, permitindo 

a elaboração de estudos, a partir do quais perceba-se que “o homem passa a melhor 

compreender a si próprio em um mundo em contínuo movimento –, como também ofereça uma 

visão ampla do desenvolvimento para aqueles que se interessam em promovê-lo, o que constitui 

uma das finalidades da educação escolar.”100 

Ao observarem as características propostas por Piaget, Vygotski e Wallon, Yves La 

Taille, Martha Oliveira e Heloysa Dantas chamam atenção ao fato de que a confrontação dos 

posicionamentos destes três ícones da psicologia da educação pode submeter os estudiosos ao 

que denominam de zona crítica da ciência psicológica, sendo este o lugar onde se travam as 

polêmicas e se geram os avanços. Justificam este entendimento dizendo que: 

Os educadores pedem que as teorias psicológicas expliquem o funcionamento da 

inteligência e da afetividade: mas disso elas não têm dado conta. No cenário atual, a 

psicanálise e a psicogenética construtivista têm dividido essa tarefa, o que tornou 

aquelas dimensões paralelas e exteriores. A demanda reflete então o desejo -- muito 

justificado -- de pedir à psicogenética, aquela mais próxima da teoria acadêmica e da 

                                                
97 MORO, Maria Lucia Faria. A epistemologia genética e a educação: algumas implicações. Em Aberto, Brasília, 
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Brasília, Vol. 21 n. 3, p. 289-296, Set-Dez 2005, p. 289-290. 
99 Ibid., p. 292. 
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práxis pedagógica, que dê solução a este impasse. Daí o acerto de incluir a perspectiva 

walloniana, que tem uma contribuição específica para esse tema..101  

Dentre as três expressões teóricas, observa-se que a proposição de Piaget se ocupa da 

compreensão da origem e da evolução do conhecimento humano, como foco de identificação 

dos mecanismos utilizados pela criança para conhecer o mundo.102 Não obstante as 

peculiaridades da tríade psicológica, denota-se que o desenvolvimento cognitivo da pessoa 

humana se conforma em razão de dois aspectos pontuais. Um, de aspecto espontâneo, é o 

psicológico, e, o outro, caráter coletivo, é o psicossocial. 

Aqui, neste ponto, resgata-se o suposto de socialidade do homem preconizado pela 

filosofia grega clássica, enaltecida na voz de Aristóteles como sendo o homem um animal 

social.103O homem não apenas vive em sociedade, mas se realiza no contexto social, retirando 

do meio e do seu comum aquilo que é pertinente à sua realização. Ressalta-se, desse modo, a 

influência do meio no processo de desenvolvimento do homem. Não se pode olvidar, sob 

qualquer hipótese, que: 

O ser humano, como um organismo vivo, lança mão de recursos orgânicos inatos para 

conhecer o mundo, porém não se limita a eles, construindo, na relação com o ambiente 

e com os outros seres humanos, seu desenvolvimento. O aspecto 

psicológico/espontâneo está respaldado nas características orgânicas do indivíduo, 

nas suas habilidades como um ser vivo. Este aspecto se configura por aquilo tudo que 

a criança aprende por si mesma na sua relação com o ambiente e lança mão de seus 

sentidos inatos para estabelecer essa relação com o mundo ao seu redor (PIAGET, 

1978; 1990).104 

É importante enaltecer-se que o aspecto psicossocial do desenvolvimento humano está 

respaldado nas relações sociais que o indivíduo institui desde seu nascimento, inicia pelas 

relações primárias, com a família, e se estendem para a escola, para o grupo de amigos, etc. 

Para Piaget o aspecto psicossocial é representado por tudo aquilo que o indivíduo aprende 

daquilo que outro ser humano lhe transmite.  

A compreensão de Jean Piaget confere elevado valor ao aspecto psicológico/espontâneo 

do desenvolvimento cognitivo, quando afirma que é “preciso esperar o tempo correto (o 

desenvolvimento) para submeter a criança a determinadas aprendizagens por transmissão 

(psicossociais).”105 

                                                
101 LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992, p. 7. 
102 VIOTTO FILHO; PONCE; ALMEIDA, 2009, p. 31.   
103 MIRANDA, 2017, p. 35. 
104 VIOTTO FILHO; PONCE; ALMEIDA, op. cit., p. 33.  
105 Ibid. p. 34. 
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A partir dessas configurações, formula-se a compreensão de que a personalidade da 

pessoa humana não retrata um "eu" enquanto diferente dos outros "eus", um "eu" isento de 

qualquer envolvimento com o contexto de vida. A personalidade resulta da submissão 

voluntária do indivíduo às normas de reciprocidade e de universalidade. Distante de estar à 

margem da sociedade, “a personalidade constitui o produto mais refinado da socialização. Com 

efeito, é na medida em que o "eu" renuncia a si mesmo para inserir seu ponto de vista próprio 

entre os outros e se curvar assim as regras da reciprocidade que o indivíduo torna-se 

personalidade.”106 

No âmbito dos interacionistas, e observada a complexidade do processo educacional dos 

tempos de pós-modernidade, nota-se que Jean Piaget desponta como crucial para os educadores 

do século XXI, pois seus ensinamentos conformam descrições sobrenaturais para o 

entendimento dos “processos de aprendizagem escolar, pois provê o professor de descrições 

peculiares relativas à atividade cognitiva do aprendiz na sua relação e apreensão dos conteúdos 

escolares.” 107 A teoria piagetiana segue categórica para novas teses sobre o processo de 

desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, indispensáveis à constituição de práticas educativas 

que reverenciem os níveis de desenvolvimento das crianças na escola. 

Já passa o tempo de a escola assumir o papel que lhe compete no processo de formação 

humana, deixando de ser um locus essencialmente transmissor de conteúdos. Não se pode 

desapegar da magnitude cognitiva de uma criança, e, assim, deixar-se de tratar os educandos 

como mero compartimentos de alocação de um conhecimento pré-concebido.  

As entidades educacionais devem assumir o papel de propulsores da ampliação da 

inteligência e da maximização da capacidade reflexiva dos alunos. Nesse contexto, o professor 

assume papel preponderante, tendo em vista a necessidade de assumir uma posição avessa à 

passividade, de distribuidor de conteúdo. O professor necessita desenvolver sinergia com o 

aluno, e afinar-se com o processo, pois é capital que se coloque numa posição de orientador, de 

provedor dos “desafios cognitivos proporcionando aprendizagens significativas no sentido da 

compreensão, do domínio do conhecimento e do processo de conhecer, tornando os aprendizes 

sujeitos da construção do seu conhecimento.”108 

Vigotski, da mesma forma, sustenta que o ser humano se constitui enquanto tal na sua 

relação com o outro. A cultura integra a própria natureza humana num processo histórico que, 
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ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o funcionamento psicológico 

do homem. Sobre este aspecto, deve-se observar que, para Vigotski: 

[...] o funcionamento do cérebro humano fundamenta-se em sua ideia de que as 

funções psicológicas superiores são construídas ao longo da história social do homem. 

Na sua relação com o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos 

culturalmente, o ser humano cria as formas de ação que o distinguem de outros 

animais.109 

Para Vigotski, os comportamentos apresentados por uma pessoa ao longo de sua vida 

são variáveis, pois resultam de suas condições históricas e culturais. “Essas formas culturais de 

comportamento não surgem somente como simples hábitos externos, elas se convertem em 

partes inseparáveis da personalidade e incorporam a ela novas relações, criando um sistema 

completamente novo para cada ser humano.”110 A postura atitudinal de cada sujeito é inerente 

à sua raiz cultural. Tanto é assim que Vygotski explica que: 

[...] la cultura origina formas especiales de conducta, modifica la actividad de las 

funciones psíquicas, edifica nuevos niveles en el sistema del comportamiento humano 

en desarrollo. Es un hecho fundamental y cada página de la psicología del hombre 

primitivo que estudia el desarrollo psicológico cultural en su forma pura, aislada, nos 

convence de ello. En el proceso del desarrollo histórico, el hombre social modifica los 

modos y procedimientos de su conducta, transforma sus inclinaciones naturales y 

funciones, elabora y crea nuevas formas de comportamiento específicamente 

culturales. 111  

Verificada a relação cultura, meio, personalidade, é possível afirmar-se que o 

desenvolvimento de cada pessoa inicia no plano social, passando, posteriormente, para o 

psicológico. “No princípio como categoria interpsíquica e depois como categoria intrapsíquica 

e, ainda, que as características superiores humanas como a atenção voluntária, a memória 

lógica, a capacidade para a formação de conceitos, e o desenvolvimento da vontade respeita 

essa lei do desenvolvimento.”112  

O homem depende do meio e dos outros para avançar pelo caminho do desenvolvimento 

pessoal. É inegável que é pela aprendizagem por transmissão social que as pessoas maximizam 

suas potencialidades, para que possam utilizar-se no futuro daquilo que absorveram em tempo 

presente, ou mesmo passado. “Em suma, a atividade de fazer com o outro, aprender junto e 
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imitar deve ser reconsiderada no processo de construção do desenvolvimento humano, 

sobretudo na escola.”113 

A partir do entendimento de como se estabelece o processo de desenvolvimento 

humano, as entidades educacionais poderiam preocupar-se com efusividade pela conformação 

de estratégias de aprendizagem mais coerentes. Como bem se encontra em Vigotski: 

[...] o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e 

põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 

impossíveis de acontecer. O aprendizado é um aspecto necessário e universal do 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas.114  

A aprendizagem deve viabilizar não apenas o arquivamento de informações, mas 

sobretudo o desenvolvimento cognitivo e mental do educando. A aprendizagem é um momento 

interiormente indispensável e universal no “processo de desenvolvimento de peculiaridades não 

naturais, mas históricas do homem na criança. Toda aprendizagem é uma fonte de 

desenvolvimento que suscita para a vida uma série de processos que, sem ela, absolutamente 

não poderiam surgir.”115 

Nesta perspectiva, os processos de aprendizagem devem contemplar dois aspectos 

preponderantes: o primeiro, relacionado ao conteúdo, propicia os elementos indispensáveis à 

construção do conhecimento a partir do domínio de conceitos, princípios e teorias que 

viabilizam a transformação de saberes. Já, o segundo, de matiz axiológico, é o responsável pelo 

levante da conexão sensorial da criança com o mundo da vida, despertando-lhe a 

responsabilidade que tem pelo externo, pelo alheio, sintonizando-o com realidade do mundo e 

com os fenômenos de ordem ambiental, social, política, industrial, fundiária, geográfica, 

econômica.116 

Henri Wallon, de sua parte, assume o compromisso pela a criação de uma sociedade em 

que o sujeito humano tenha condições de se desenvolver plenamente, sendo a educação 

elemento fundamental nesse processo.  

Esclarece-se que a posição epistemológica de Wallon coincide em muitos aspectos com 

a de Vigotski. Ambas defendem a origem histórico-social do psiquismo humano e afirmam que 

o biológico não determina o indivíduo, mas o indivíduo não o é sem o biológico. “Há 
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desenvolvimento e aprendizagem. 11. ed. São Paulo: Ícone, 2010. 
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efetivamente no processo de constituição humana uma integração orgânica social, como 

incansavelmente escreve Wallon em seus textos.”117  

Nessa conjuntura, Henri Wallon é contundente ao manifestar que “para investigar 

qualquer aspecto da realidade, deve-se realizar a análise genética do objeto de estudo, 

investigando “sua formação e transformações”118 Por isso, Heloysa Dantas destaca que Henri 

Wallon, conquanto discuta questões relacionadas ao orgânico do homem, seu trabalho não se 

constitui como uma teoria organicista.  

A teoria de Wallon “apresenta uma perspectiva genética que se dispõe discutir a 

dimensão da espécie incorporando os elementos históricos, e tem a preocupação em não perder 

a inteireza do objeto. O ser humano é organicamente social, isto é, sua estrutura orgânica supõe 

a intervenção da cultura para se atualizar.”119  

As teorias de aprendizagem interacionistas revelam que a educação resulta em um 

processo de promoção da evolução humana que conjuga a inter-relação entre as dimensões 

biológica, cognitiva, histórica, emocional e social, desde as interações experenciadas e 

internalizadas pelo indivíduo dentro de seu contexto histórico-cultural-social. 
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3 O DIREITO-DEVER DE EDUCAR SOB A ÉGIDE CONSTITUICONAL E 

AMPARO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

 

Na últimas décadas, a educação brasileira enfrenta uma paradoxal explosão no mercado 

educacional em fatores quantitativos, como as decorrentes do incremento do acesso 

universalização que atinge tanto a educação básica como o ensino superior, ao passo que se 

constata, por meio de avaliações regulares que a educação nacional vivencia uma grave crise 

qualitativa, em todos os seus níveis, e atravessa um período catastrófico de exiguidade 

conceitual.  

Muito se fala em direito à educação, mas diante de tantas questões a serem enfrentadas 

como permanência e evasão escolar, sucateamento das estruturas físicas das instituições pública 

de ensino, salários defasados de professores e, em especial, qualidade da educação, entre tantos 

outros temas, resta necessário proceder o regaste do significado do direito essencial da 

educação, a partir da sua condição intrínseca correlata de  direito-dever de educar, sedimentado 

na  Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional brasileira. 

Entende-se prudente que este capítulo utilize como alicerce o exame do direito-dever de 

educar sob o manto dos preceitos constitucionais e do marco regulatório definido pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), buscando uma percepção sócio-jurídica sobre as 

responsabilidades inerentes ao ato de educar dos agentes educacionais, analisando o papel da 

escola, da sociedade, do Estado e, em especial, da família no processo educacional.  

 

3.1 Pertinências contextuais do direito-dever de educar: a escola, o Estado e a 

sociedade 

 

A Constituição Federal, de 1988, prioriza o direito fundamental à educação, de forma 

que o Estado e a família têm o dever de oportunizar as condições necessárias ao pleno 

desenvolvimento da pessoa. Dada a natureza do direito à educação, prevista na Constituição 

como essencialmente social, tem-se reconhecido ao Estado o papel precípuo de agente 

prestacional desse direito fundamental.  

Os direitos fundamentais, e o direito à educação por consequência, possuem uma 

dimensão objetiva que impõe ao Estado o dever de garantir a sua efetivação. Em contrapartida, 
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revestem-se da subjetividade que confere à pessoa humana a sua condição de titular desses 

direitos. 

Na seara do direito fundamental à educação, a proteção do mandamento constitucional 

vai além da relação vertical entre Estado e indivíduos e recai, também, sobre as relações entre 

particulares. A família assume uma obrigação solidária, conjunta, cooperativa, ao lado do 

Estado, na condução dos interesses do educando, sem desprezar-se a imprescindível 

colaboração da sociedade na consecução dos fins que cercam os atos educativos.  

O direito à educação, sob a ótica da ordem jurídica brasileira, implica a participação 

conjunta de agentes que influenciam, de uma ou outra forma, no processo educacional do 

educando, o que os tornam responsáveis, em níveis variados, pela efetivação, defesa, promoção 

e incentivo à educação. 

O nível de comprometimento albergado pela Constituição Federal tem sua gênese na 

consolidação da concepção da educação e de suas finalidades no transcurso histórico da 

humanidade. Ao longo do tempo, o dever da educação ora pairou sobre espectro privado ora 

sobre o público, a partir dessa equação constrói-se o entendimento de que as responsabilidades 

inerentes à educação fluem em ambas searas. 

 

3.1.1  O sentido obrigacional da educação como projeto individual e coletivo: o senso do dever 

de educação  

 

A perspectiva da educação como suposto fundamental para o pleno desenvolvimento da 

pessoa humana tem alicerce em inúmeros debates que se proliferaram no transcurso da história 

da humanidade. A primazia da educação origina-se de compreensões filosóficas, sociais, 

políticas, psicológicas, econômicas, as quais comungam da compreensão de que a educação se 

subsome na via essencial de desenvolvimento humano, tanto na seara individual como na 

coletiva. 

Werner Jaeger, ao analisar o lugar dos gregos na educação, adverte que “todo povo que 

atinge um certo grau de desenvolvimento sente-se naturalmente inclinado à prática da educação. 
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Ela é o princípio por meio do qual a comunidade humana conserva e transmite a sua 

peculiaridade física e espiritual”.120 

Alicerçado nesse entendimento, Platão defende a necessária educação integral do 

homem, confiante que por meio da educação se poderia conjugar a sapiência, a temperança, a 

fortaleza e o senso de justiça, como potencialidades humanas, e assim alcançar um Estado 

perfeito.121 Platão entende, que o Estado ideal apenas poderia ser estabelecido em face da 

lucidez e inteligência dos seus governantes que atuariam, segundo os ditames da razão, a favor 

de sua cidade e de seus governados, conforme se extrai dos ensinamentos de Sócrates: 

[...] nem os que não receberam educação nem experiência da verdade jamais serão 

capazes de administrar satisfatoriamente a cidade, nem tampouco aqueles a quem se 

consentiu que passassem toda a vida a aprender - os primeiros, porque não tem 

finalidade na sua vida, em vista da qual devam executar todos seus atos particulares e 

públicos; os segundos porque não exercerão voluntariamente essa atividades, 

supondo-se trasladados ainda em vida, para as Ilhas dos Bem-Aventurados. [...] 

Esquece-te novamente, meu amigo, que à lei não importa que uma classe qualquer de 

cidade passe excepcionalmente bem, mas procura que isso aconteça à totalidade dos 

cidadãos, harmonizando-os pela persuasão ou coação, e fazendo com que partilhem 

uns com os outros do auxílio que cada um deles possa prestar à comunidade; ao criar 

homens destes na cidade, a lei não o faz para deixar que cada um se volte para a 

atividade que lhe aprouver, mas para tirar partido dele para a união da cidade.122 

A essencialidade da educação como meio de transformação da sociedade, ressaltada por 

Platão, desvela um dever coletivo de estímulo e preservação das potencialidades humanas. Essa 

concepção de deveres inerentes aos homens, e à comunidade, também é retratada por Marco 

Túlio Cícero ao advertir que “negócios públicos ou privados, civis ou domésticos, ações 

particulares ou transações, nada em nossa vida esquiva-se ao dever: observá-lo é virtuoso, 

negligenciá-lo, desonra.”123 

Ressalta Cícero que é próprio do homem a procura pela veracidade: 

Assim, logo que nos livrarmos de cuidados e negócios desejamos ver, entender, 

aprender qualquer coisa, pensamos que o conhecimento dos mistérios ou maravilhas 

da natureza é imprescindível à felicidade, procuramos ver o que é verdadeiro, simples 

e puro, e conveniente à natureza do homem. Nesse amor à verdade encontramos certo 

anseio de independência, fazendo o homem bem-nascido não desejar obedecer a 

ninguém senão àquele que o educa e o dirige no interesse comum, de acordo com a 

justiça e as leis, daí nasce a nobreza d'alma e o desprezo das coisas humanas.124 

                                                
120 JAEGER, 1994, p. 3.  
121 LORENZON, E. A.; JORGE, L. G. A ideia de educação integral em Platão e Rousseau. Perspectiva, Erechim. 

v.35, n.132, p.7-17, dezembro/2011. Disponível em: <http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/132_229.>. 

Acesso em: 15 out. 2017. 
122 PLATÃO. A República. Texto integral. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo, Martin Claret, 2006, pp. 214-

215. (Coleção a Obra-Prima de Cada Autor). 
123 CÍCERO. Dos Deveres. Texto Integral. Tradução de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2007, p 32. 

(Coleção a Obra-Prima de Cada Autor). 
124 Ibid., p 34-35. 
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A condição inata humana, conferida pela razão, que distingue o homem dos demais 

seres da natureza, como um ser ávido pela compreensão do mundo em que vive, cuja 

racionalidade impõe os limites de suas escolhas, motivou uma educação medieval calcada em 

ensinamentos religiosos, voltados a acalentar os anseios da natureza humana.  

Moacir Gadotti recorda que os "Pais da Igreja", entre eles Clemente de Alexandria, São 

Gregório e Santo Agostinho, obtiveram êxito ao impor "a necessidade de se fixar um corpo de 

doutrinas, dogmas, culto e disciplina da nova religião. [...] Criaram ao mesmo tempo uma 

educação para o povo, que consistia numa educação catequética, dogmática; e uma educação 

para o clérigo, humanista, filosófico-teológica.”125 

A educação medieval importa um dever formacional sob os ditames da religião, 

sobretudo a católica, que busca a ampla profusão de seus ensinamentos e a doutrinação como 

forma de amansar os espíritos daqueles menos instruídos. Nesse período, nos países católicos, 

não havia intervenção estatal na educação, o processo educacional ficava a cargo de particulares 

e das ordens religiosas, em especial, da influente Companhia de Jesus. 

Jan Amos Comênio, teólogo do século XVII comprometido com a educação e sob 

nuances fortemente filosófica, religiosa e didática, procurava construir um sistema, no qual a 

arte de ensinar deveria ser o próprio centro da pansofia, a ciência universal, portanto de todo 

saber humano. Na sua obra Didactica Magna, Comênio sugere que por se tratar de interesse 

público, onde quer que exista um conjunto de famílias, deve se estabelecer uma escola pública: 

É do interesse público que a juventude seja formada, em escolas públicas, nos bons 

costumes. [...] Nada é mais eficaz para formar elevadamente os costumes que se 

providenciar para que, à luz pública, com exemplos constantes de virtudes, se 

acendam as fagulhas latentes da moralidade e se incrementem pela emulação mútua. 

Deve, portanto, empregar-se todos os esforços para que cada escola pública seja uma 

oficina pública de virtudes.126 

Dessa forma, as relações sociais, pautadas na concórdia mútua e no respeito às leis, 

devem buscar o estabelecimento de instituições pedagógicas públicas, que sirvam de 

“fermento” para a vida econômica e como base para a salvação pública.127  

Sob essas linhas, denota-se que a aclamação pelo dever de uma educação pública, 

enquanto projeto coletivo que preserve a transmissão de conhecimento e cultura, sempre esteve 

                                                
125 GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. 8. ed. São Paulo: Editoria Ática, 2003, p. 91. 
126 PIAGET, Jean, 2010, p. 113. 
127 Ibid. 
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presente nos anseios da sociedade, em especial representada pelas expressões de filósofos que 

acreditavam que a humanidade se mantém, e soergue-se, sob os auspícios da educação. 

O processo educacional durante muito tempo restou como tema mais pertinente a 

iniciativa privada, tratando-se de tarefa da família ou de instituições religiosas, do que próprio 

ao ambiente público. Jean Jacques Rousseau, profundo admirador da obra de Platão128 e 

defensor da educação pública e comum a todos, expressou sua incredulidade acerca do sistema 

público, diante do declínio das pátrias, e passou a encorajar a educação particular e doméstica 

como via essencial a ser fomentada para o desenvolvimento do homem livre da corrupção.129  

Diante de seu descontentamento com as instituições públicas, Rousseau adverte que a 

entidade social é a que mais desnatura o homem, “tira-lhe sua existência absoluta para dar-lhe 

outra relativa ou colocar o eu na unidade comum, de modo que cada particular não se acredite 

mais ser um, que se sinta uma parte da unidade e não seja sensível senão no todo”.130 

Para Lorenzo Luzuriaga, o século XVIII é um século pedagógico por excelência, no 

qual a educação ganha grande protagonismo para reis, políticos e pensadores que, ao 

reconhecerem a supremacia da razão, expõem através da difusão literária e didática a 

importância da educação:  

Pedagógicamente, es el signo de la instrucción sensorialista y racionalista, del 

naturalismo y del idealismo en la educación, así como de la educación individual y la 

educación nacional. En él se desarrolla así un movimiento dialéctico, de tensiones y 

oposiciones que se resuelven en el reconocimiento de la plena personalidad, la 

educación integral, cabal, humana, representada esencialmente por la pedagogía de 

Pestalozzi.131 

Surgem nesse período duas concepções acerca da educação: a estatal e a nacional. A 

educação estatal deriva-se dos ideais iluministas e visa uma educação intelectual, porém voltada 

                                                
128 Jean Jacques Rousseau comungava com o pensamento de Platão sobre a importância de uma educação pública 

que alcançasse a todos, no intuito de promover a evolução da sociedade. Não obstante, ao compreender que as 

instituições corrompem o homem, defendia uma educação livre das intervenções sociais estabelecidas por 

determinados grupos. À respeito, refere Rousseau: “Quereis ter uma idéia da educação pública, lede a República 

de Platão. Não se trata de uma obra de política, como pensam os que julgam os livros pelos títulos: é o mais belo 

tratado de educação que jamais se escreveu.” ROUSSEAU, 2004, p. 14.  
129  Lorenzo Luzuriaga destaca que muito embora Rousseau seja reconhecido como representante ideológico do 

individualismo na educação, os fins da educação preconizada por Rousseau também são sociais. Assim retrata: 

“Se ha considerado a Rousseau como el representante típico del individualismo en la educación, y así lo es también 

en cierto modo, ya que su alumno se educa solo con un preceptor. Pero los fines de su educación no son 

individuales, sino también sociales, sólo que distintos de los que tenía, la educación convencional de su tiempo 

contra la cual reaccionaba. Así, por ejemplo, quiere que Emilio conozca un oficio que sea útil para sí y para los 

demás. En ese sentido, para él, el arte más importante es la agricultura, a la que sigue la herrería, la carpintería, 

etc. Estos oficios constituyen la base de la sociedad, y hay que generalizarlos a otras profesiones para comprender 

todo su alcance social.” LUZURIAGA, Lorenzo. Historia de la Educación y la Pedagogía. 9. ed. Buenos Aires: 

Editorial Losada, 1971, p. 128.  
130 ROUSSEAU, 2004, p. 13.  
131 LUZURIAGA, 1971, p. 115.  
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para a uma formação autoritária e disciplinar, adequada a militares e funcionários. A educação 

nacional nasce das demandas suscitadas pela Revolução Francesa e tem como finalidade a 

formação do cidadão, pautando-se em uma "instrução cívica e patriótica do indivíduo".132  

Lorenzo Luzuriaga destaca que: 

A fines del siglo XVIII la educación europea sufre un cambio radical con la 

Revolución francesa. La transformación política que ésta introduce hace que la 

educación estatal, la educación del súbdito, propia de la monarquía absoluta y del 

despotismo ilustrado, se convierta en educación nacional, en la educación del 

ciudadano, que ha de participar en el gobierno de su país. Aquélla era la educación 

para la obediencia; ésta la educación para la libertad; aquélla tenía un carácter 

¡intelectual e instrumental; ésta un carácter cívico y patriótico; aquélla se cumplía 

como un deber impuesto; ésta se exprime como un derecho, como uno de los derechos 

del hombre y del ciudadano.133 

Refere o autor que a educação estatal surgiu da necessidade de elevar a instrução dos 

súditos e retirar o processo educacional do monopólio religioso. Refere, pois, que La Chalotais, 

um dos políticos mais emblemáticos da França em defesa da educação Pública, alegava que 

para o bem público o ensino religioso deveria ser substituído pela educação civil que prepare 

cada geração para desempenhar as variadas profissões do Estado. A educação pública pertencia 

essencialmente ao Estado, e mais que um dever estatal, tratava-se de "un derecho propio, 

inalienable e imprescriptible a instruir a sus miembros porque finalmente los niños del Estado 

deben ser educados por miembros del Estado."134  

Ademais, Luzuriaga assinala que o ideário orientador da Revolução Francesa enseja o 

fomento da educação nacional, em especial por meio dos princípios democráticos e de 

liberdade, os quais demandaram a educação como função estatal, isenta da influência religiosa, 

consoante ao princípio da laicidade; o início da unificação do ensino público em níveis 

educacionais variados, incluindo o superior aos capacitados; e o ensino primário obrigatório e 

gratuito, correspondente ao “principio de la obligatoriedad”.   

Indubitavelmente, a Revolução Francesa impactou na construção de uma educação 

nacional e deixou como legado para o século XIX, das inspirações revolucionárias que 

provocaram verdadeiras altercações na educação.  

                                                
132 GALLO, Sílvio. A educação pública como função do Estado.  Revista Comunicações. v. 5, n. 1, p. 5-28. 

Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/comunicacao>. Acesso em 16 dez. 

2017.  
133 LUZURIAGA, 1971, p. 121. 
134 Ainda que diante de um ideário inovador, importa destacar que a estatificação da educação preconizada por La 

Chalotais não alcança a todas as pessoas na mesma intensidade. Luzuriaga adverte o caráter utilitarista e prático 

do discurso que "limita la acción de la educación de las clases populares al mínimo. El bien de la sociedad exige 

que los conocimientos del pueblo no se extiendan más lejos que sus preocupaciones". LUZURIAGA, 1971, p. 131. 
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Apesar de não haver referência sobre a educação no texto revolucionário da Declaração 

dos Direitos dos Homens e dos Cidadão de 1789, por se tratar de questão fundamental cuja 

discussão foi postergada para a Convenção de 1792135, inclui-se a defesa da instrução na 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, inserida na Constituição Francesa de 24 de 

junho de 1793, ao estabelecer em seu art. 22, que “a instrução é a necessidade de todos. A 

sociedade deve promover com todo seu poder o progresso da razão pública e tornar a instrução 

acessível a todos os cidadãos” (tradução livre).136 

A partir desse momento, assenta-se a percepção da educação ademais de um direito de 

todo indivíduo, sobretudo corresponde a um dever da sociedade na sua defesa e promoção. A 

educação nacional, alicerçada nos desígnios da Revolução Francesa, passa a aclamar cada vez 

mais por um ensino obrigatório, gratuito e universal, em diferentes países, possibilitando uma 

intervenção estatal progressiva na educação do século XIX. 

João Cardoso Palma Filho destaca que no século XIX a educação sofre os reflexos do 

iluminismo, insurgindo questões antagônicas emergentes do contexto social e que gravitam em 

torno da educação: de um lado, encontra-se “o positivismo que busca consolidar o modelo 

burguês de educação; e de outro, o movimento popular e socialista”.137 

O século XIX caracteriza-se como o século das lutas de classes. O oposicionismo 

diacrônico traduz-se na sustentação de ideologias que se refletem em questões políticas, sociais, 

econômicas e culturais. As tensões provenientes das disputas de classe, irremediavelmente, 

repercutem na educação, a qual afirma-se como setor-chave "do controle social, portanto, do 

projeto político e da própria gestão do poder (social e político)”.138 

                                                
135  Luzuriaga menciona que Condorcet, outro representante da pedagogia política, ao lado de La Chalotais, 

defendeu no projeto de decreto apresentado na Convenção de 1792, a idéia de que a primeira finalidade da 

instrução nacional deve ser: "Ofrecer a todos los individuos de la especie humana los medios de proveer a sus 

necesidades, de asegurar su bienestar, de conocer y ejercer sus derechos, de comprender y cumplir sus deberes; 

asegurar a cada uno la facilidad de perfeccionar su industria, de capacitarse para las funciones sociales a las que, 

ha de ser llamado, de desarrollar toda la extensión de las aptitudes que ha recibido de la naturaleza, y establecer 

de este modo entre los ciudadanos una igualdad de hecho y dar realidad a la igualdad política reconocida por la 

ley" . Con ello Condorcet da un paso enorme al reconocer que las reformas políticas no tienen arraigo si no van 

acompañadas por la educación.  LUZURIAGA, 1971, p. 131. 
136 Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la 

raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. CONSEIL CONSTITUTIONNEL. 

Constitution du 24 juin 1793. DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN. Disponível 

em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-

la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.html>. Acesso em: 15 dez. 2017.       
137 PALMA FILHO, João Cardoso. A educação através dos tempos. In: Caderno de formação: formação de 

professores educação, cultura e desenvolvimento. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. pp. 18-31, p. 23. 
138 CAMBI, Franco. História da pedagogia. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora UNESP, 1999, p. 

407.  
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As contradições sociais que emergem da Revolução Industrial, e seu progressivo 

desenvolvimento econômico, em detrimento do social, provocam mobilizações em uma 

sociedade repleta de inquietudes e de ideologias que orientam para caminhos diametralmente 

opostos139. Diante desse panorama, "o ato de educar se torna um mecanismo de controle (para 

a burguesia) e de emancipação social (para o povo)".140 

A responsabilidade do Estado inerente ao processo educacional, invocada desde o 

movimento revolucionário, passa a permear-se do discurso das ideologias proeminentes, 

inicialmente burguesa, que pouco a pouco passa a ceder espaço às mobilizações sociais. O dever 

de educação do Estado ganha contornos de uma espécie de moeda de troca política, tornando-

se, dessa forma um mecanismo de contenção social. 

Essa visão utilitarista da educação pautada no atendimento de demandas 

socioeconômicas, repercutiu no esvaziamento da finalidade da educação, ao invés de buscar-se 

a expansão das potencialidades humanas, do pleno uso da razão, restou-se com uma atividade 

educacional voltada para atender as necessidades do mercado de produção.  

Por isso, a educação de cunho tecnicista, focada nas capacidades produtivas, fez com 

que houvesse certo grau de ruptura com a cultura humanística, fundamental para que indivíduo 

desenvolva uma compreensão de si mesmo e de seu entorno social.  

Emerge desse contexto, um dever prestacional da educação que comungue ações 

educativas de diferentes atores, com as quais o indivíduo galgue ser o centro de toda atividade 

educacional. Percebe-se que a tutela estatal do acesso à educação não é suficiente para 

realização plena da pessoa humana. A educação para o trabalho e a educação intelectual elitista 

trouxe mais rupturas e distinções entre indivíduos corroborando entendimentos distorcidos de 

que poderiam haver homens superiores a outros homens.  

As mazelas da Segunda Guerra Mundial fizeram despertar na humanidade o 

entendimento de que os conhecimentos e avanços científicos e tecnológicos, por si só, não 

                                                
139 Demerval Saviani assevera que a Revolução Industrial impactou de tal modo as relações econômicas e sociais 

que impôs a necessidade da separação entre instrução e trabalho produtivo, de maneira que a escola passou, 

necessariamente a vincular-se ao mundo da produção. Em realidade ao invés de incrementar as potencialidades 

humanas, sob o fundamento de uma educação generalista, estabeleceu-se uma divisão funcional da educação; de 

um lado, uma educação prática voltada para trabalhos manuais, e de outro uma educação eminentemente teórica 

aplicada às elites e representantes das classes dominantes. SAVIANI, Demerval. Trabalho e educação: 

fundamentos ontológicos e históricos. Rev. Bras. Educ. 2007, vol.12, n.34, pp.152-165.  
140  SANTOS, Edson Paulo et. al. A história da educação no século XIX.  Cadernos de Graduação. Ciências 

Humanas e Sociais. Aracaju, v. 1, n.14, p. 175-181, out. 2012, p. 178.  
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sustentam o avanço integral da humanidade, importa o resgate do valor essencial da pessoa, 

simplesmente por sua qualidade humana.  

Flávia Piovesan recorda que as barbáries do totalitarismo, assim como o conjunto 

nefasto de atrocidades e horrores cometidos durante a Segunda Guerra “significou a ruptura do 

paradigma dos direitos humanos, por meio da negação do valor da pessoa humana como valor 

fonte do Direito”.141  

O período pós-guerra representa o renascer da consciência humana do papel do 

indivíduo não apenas para a sociedade em que vive, mas para o mundo, como ser integrante da 

humanidade, condição que lhe reveste de um caráter de igualdade, essencial, sob essa ótica, 

para o avanço e a perpetuação da espécie humana. 

Consciente que a preservação do despertar da consciência humana só pode persistir 

através da educação, a Declaração dos Direitos Humanos de 1948142, adotada e proclamada pela 

Resolução n. 217-A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, 

consagrou em seu preâmbulo que é por meio do ensino e da educação que, cada indivíduo, cada 

órgão da sociedade e cada nação, deverá promover o respeito aos direitos e liberdades 

proclamados na declaração.  

Em continuidade, em seu art. 26 preconiza: 

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 

graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução 

técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta 

baseada no mérito.  

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas 

liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a 

amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades 

das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.143 

A educação é vista, a partir de então, como caminho e suporte muito além da realização 

da pessoa humana por meio da atividade laboral, ou desde uma perspectiva exclusivamente 

socioeconômica, passa a objetivar-se o pleno desenvolvimento da pessoa humana, de forma que 

                                                
141 PIOVESAN, Flávia. Proteção dos direitos sociais: desafios do ius commune sul-americano. Rev. TST, Brasília, 

vol. 77, n. 4, out/dez 2011, p. 104. 
142 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais 

europeu, interamericano e africano. 6. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 285.  
143 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. In: TAVARES, Francisco de A.; COUTINHO NETO, 

Alfredo de S. Direito Internacional: estrutura normativa internacional, tratados e convenções. Rio de Janeiro: 

Lúmen Juris, 2006, p. 309. 
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todos indivíduos alcancem o suposto da felicidade pessoal e coletiva, na busca do integral 

desenvolvimento da humanidade. 

Nessa linha, a educação caminha no século XX, sob os auspícios da democracia, da 

liberdade, da igualdade e da promoção humana, de tal maneira que as responsabilidades 

advindas da tutela do direito à educação, foram distribuídas aos entes integrantes da sociedade, 

fazendo que a personalidade humana livre seja o alvo de todo processo educacional, 

“proporcionado uma melhor educação possível ao maior número possível de indivíduos”.144 

A Constituição Federal e a legislação educacional brasileira destacam a figura do Estado 

como importante tutor na prestação desse direito social, mas relega papel relevante à família na 

consecução dos deveres inerentes à educação, atribuindo a sociedade uma inafastável função 

colaborativa na promoção do direito fundamental à educação.  

 

3.1.2  A representatividade do dever do Estado pela efetividade da educação  

 

Os debates, diacronicamente, estabelecidos acerca da educação, independente das 

finalidades a ela atribuída, sempre ensejaram certo de grau de participação do Estado na 

consecução das atividades educacionais: na intervenção estatal como forma de fracionar o poder 

da igreja, na promoção da universalidade, na tutela ao acesso ou na garantia da qualidade.  

Norberto Bobbio recorda que “na passagem da consideração do homem abstrato para 

aquela do homem em suas diversas fases de vida e em seus diversos estágios”, disseminou-se a 

exigência de “novos conhecimentos e de novas proteções”. Não obstante, a construção histórica 

desses direitos vincula-se invariavelmente a evolução histórica da sociedade, na órbita de 

proteção de direitos, segundo os dizeres de Bobbio, “os primeiros rudimentos de instrução” 

voltaram-se contra o analfabetismo, e hoje recebem contornos de capacitação da plena 

potencialidade humana. Recorda Bobbio: 

Não existe atualmente nenhuma carta de direitos, para darmos um exemplo 

convincente, que não reconheça o direito à instrução — crescente, de resto, de 

sociedade para sociedade —, primeiro elementar, depois secundária, e pouco a pouco 

até mesmo universitária. Não me consta que, nas mais conhecidas descrições do 

estado de natureza, esse direito fosse mencionado. A verdade é que esse direito não 

fora posto no estado de natureza porque não emergira na sociedade da época em que 

nasceram as doutrinas jus naturalistas, quando as exigências fundamentais que 

partiam daquelas sociedades para chegarem aos poderosos da Terra eram 

principalmente exigências de liberdade em face das Igrejas e dos Estados, e não ainda 

                                                
144 CAMBI, 1999, p. 11.  



 

63 
 

de outros bens, como o da instrução, que somente uma sociedade mais evoluída 

econômica e socialmente poderia expressar.145 

Essa linha de pensamento difunde-se em solo nacional. Sob o alvitre da essencialidade 

do Estado na prestação social do direito fundamental à educação, a Lei de Diretrizes e Bases 

resguarda-se de um perfil formal gerador da expectativa de que o Estado brasileiro não deve 

pecar pela ausência de uma oferta educacional transcendente à singular transmissão de 

conhecimentos. Pela expressão da Lei, cria-se uma expectativa de que os preceitos pedagógicos 

e curriculares da educação brasileira se conformarão desde uma conotação holística, 

desenvolvendo-se para oferecer ao educando a formação essencial para sua integração completa 

com o meio em que se encontra.  

A educação, neste contexto, desponta como a ferramenta que colabora com o 

incremento da capacidade transformadora do educando, oferecendo-lhe não apenas subsídios 

técnicos-escolares, mas alcançando-lhe, também, toda a contribuição relativa aos valores e 

princípios que colaborem com a sua expansão como pessoa humana. 

Passa-se, assim, a observar que a educação vai além do cumprimento de um rito 

procedimental desenvolvido na escola e na universidade, e se consolida como um processo 

continuo, inter-relacionado com a condição de consciência de si mesmo de cada pessoa, e 

indispensável para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de sua própria personalidade, como 

mote de auto realização e de participação ativa e responsável na sociedade em que da qual 

participa. Acreditava-se, nesse sentido, que a partir da nova Lei educacional o Brasil conheceria 

um cenário educacional revigorado não apenas de maneira formal, mas sobretudo pela 

reformulação dos matizes pedagógicos, que enalteceriam a dualidade educar-formar conectada 

com valores e princípios que priorizariam a realização do ser pessoa, do reconhecimento da 

importância do homem, do meio ambiente e da sociedade. 

Por essa razão, retoma-se a discussão sobre o papel prestacional do Estado, em um 

momento que clama por algo que vá mais adiante do que a garantia do acesso universal à escola. 

Ocorre, não obstante, que às vésperas da data de superação da segunda década de vigência da 

LDB, a educação nacional submerge num oceano de críticas, de dúvidas e insatisfações que 

afetam uma parcela da sociedade, inconformada pelo fator mecanicista e material que se 

conferiu ao processo educacional. 

                                                
145 BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos.  Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 
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No apogeu de inovações que transmutaram a dialética da educação básica e da educação 

superior, a realidade estampa que ao termo da etapa final da Educação escolar os brasileiros 

encontram-se equidistante de serem reputados pessoas realizadas, aptas à relação efusiva com 

o mundo, participando ativa e eficazmente de todas as mudanças que se operam numa sociedade 

em constante transformação. 

Carlos Roberto Jamil Cury alude que a declaração e a efetivação do direito à educação 

reputam-se fundamentais em países, como o Brasil, que herdaram uma educação de cunho 

elitista, reservada como privilégios a determinados grupos sociais, portanto uma "herança 

pesada de séculos a ser superada". Para o autor declarar e assegurar trata-se de algo mais que 

uma proclamação solene: 

Declarar é retirar do esquecimento e proclamar aos que não sabem ou se esqueceram 

que somos portadores de um direito importante. Declarar e assegurar, sob esse 

enfoque, resultam na necessária cobrança de quem de direito (dever) e na 

indispensável assunção de responsabilidades por quem de dever (direito) em especial 

quando ele não é respeitado.146  

O dever de educação que se exige do Estado, pauta-se na sua posição de garantidor do 

de um sistema educacional que ofereça os elementos indispensáveis ao desenvolvimento pleno 

da personalidade humana, mediante o estabelecimento de políticas públicas. Assim, sob o 

manto constitucional de direito público subjetivo, assegura-se aos indivíduos a possibilidade de 

exigir do poder público a efetivação do direito fundamental à educação, a partir do acesso 

universal e gratuito ao ensino fundamental, bem como a prestação de um ensino de qualidade 

em todos os níveis educacionais. 

Como a educação também articula o desenvolvimento e competências e habilidades 

intrínsecas à elaboração da consciência que a pessoa deve ter de si e do mundo, oferecendo-lhe 

as condições apropriadas não apenas para sua adaptação à realidade social, mas sobretudo para 

o seu aprimoramento moral. Tem-se que o conteúdo do direito fundamental à educação a ser 

tutelado pelo Estado, curva-se não apenas a um carecimento social, mas a uma exigência 

imprescindível à expansão das potencialidades humanas. 

 

3.1.3  A escola como agente essencial da educação 

                                                
146 CURY, Carlos Roberto Jamil. O direito à educação: Um campo de atuação do gestor educacional na escola. 

Escola de Gestores. Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública. Ministério da Educação.  

Disponível em: <http://escoladegestores.mec.gov.br/site/8-biblioteca/pdf/jamilcury.pdf>. Acesso em: 13 dez. 

2017. 
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O ato de educar importa na conformação de um espaço educacional, no qual possa fluir 

a transmissão de todo conhecimento humano. A gênese natural da educação remete-se ao locus 

doméstico como sendo o primeiro ambiente onde o indivíduo é conduzido nos trilhos do 

autoconhecimento e da compreensão do mundo ao seu redor. Por outro lado, a escola integra o 

meio social no qual o conhecimento, ademais de transmitido, passa a ser absorvido, 

transformado e produzido em prol do crescimento pessoal do indivíduo e da sociedade, desde 

uma construção sociocultural. 

Demerval Saviani relata que a escola assume papel dominante na forma de educação ao 

coincidir com o momento histórico no qual “as relações sociais passaram a prevalecer sobre as 

naturais, estabelecendo-se o primado do mundo da cultura (o mundo produzido pelo homem) 

sobre o mundo da natureza”.147 

A mudança mais notável que fundamenta as atuais demandas da educação é que ela 

deverá incorporar, de modo sistemático, organizado e efetivo, a tarefa de formação da 

personalidade humana, através da conjugação da capacitação produtiva e cidadã, cuja mera 

transmissão de informações e conhecimentos não logra alcançar.148 Nesse sentido, Fernando 

Savater adverte: 

La escuela —o, para ser más prudentes, las formas institucionalizadas de educación— 

debe, en síntesis, formar no sólo el núcleo básico del desarrollo cognitivo, sino 

también el núcleo básico de la personalidad» Ni siquiera el más estrecho utilitarismo 

autoriza hoy —ni probablemente autorizó nunca— a menospreciar la formación social 

e inquisitiva del carácter frente al aprendizaje de datos o procedimientos técnicos.149  

A educação corresponde ao significado social de participação e de alcance de um fazer 

coletivo. Ireneu Aloisio Schmidt menciona que “só se ensina e se aprende mediante uma 

compreensão comum ou de um uso comum”. A escola enquanto mecanismo organizado 

propositadamente, pela sociedade, “para influir moral e mentalmente sobre os seus membros, 

não deve ser uma oficina isolada para se preparar o indivíduo, mas o lugar onde, numa situação 

real de vida, indivíduo e sociedade constituam uma unidade orgânica.150 

Jan Masschelein e Maarten Simons mencionam que o vocábulo escola deriva do grego 

scholè, que na tradução mais corrente significa tempo livre, no caso, para o estudo. Sob essa 

                                                
147 SAVIANI, Demerval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11. ed. rev. Campinas: Autores 

Associados, 2011. (Coleção educação contemporânea), p. 8.  
148 SAVATER. Fernando. El valor de educar. 2. ed. Barcelona: Editorial Ariel, 1997. 
149 Ibid., p. 24.  
150 SCHMIDT, 2009, p. 147.   
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compreensão, a escola era “a fonte de conhecimento e de experiência disponíveis para o bem 

comum”.151 

A ideia de conhecer e experienciar em prol do bem comum prevalecente desde a idade 

antiga, serve de fundamento atual de duas funções preponderantes da escola: a política e a 

social. Por meio de estímulo ao pensamento crítico e reflexivo e pautado em uma educação 

humanística, a escola exerce uma função politizadora, ao despertar no aluno uma consciência 

política, dotada de senso crítico e ético, que reflita além dos muros escolares.152 

Esse papel político do espaço escolar, de indiscutível importância para a formação 

integral humana, ainda recebe inúmeras críticas. Desde a descrença de Rousseau nas 

instituições carcomidas pela corrupção, passando por Ivan Illich, um grande defensor da 

descolarização, o qual entende que a grande contribuição da escola consiste em escolarizar a 

sociedade, de forma a perenizar seus vícios; ou por Paul Goodman que adverte que a 

escolaridade obrigatória se trata de uma má educação compulsória. 

Ivan Illich em sua obra “sociedade sem escolas” critica o caráter ideológico da escola e 

aponta, como forma de proteção da formação individual, a eliminação da instituição escolar. 

“Sua defesa se baseia na total liberdade, mediante à extinção/exclusão das instituições 

escolares, pois para o autor as escolas são os principais agentes do desenvolvimento de 

dependência ao capital”.153  

Marcus Cézar de Borba Belmino aponta que Paulo Goodman, filósofo anarquista 

americano, e um dos destacados defensores da desescolarização ao lado de Ivan Illich, ao 

analisar o papel da escola, busca a compreensão dos "efeitos das estratégias coercitivas na vida 

humana em sua relação com as instituições, [...] apontando os efeitos corrosivos em nossa 

natureza das formas coercitivas institucionais a que nos submetemos"154. Recorda que:  

É na escola e não em casa ou em contato com os amigos, que a maioria dos nossos 

cidadãos de todas as classes aprende que a vida é, inevitavelmente rotina, 

despersonalização e venalidade, que é melhor obedecer e calar-se, que não há espaço 

para a espontaneidade, a sexualidade aberta e liberdade de espírito. Formados nas 

escolas, se adaptam aos mesmos postos de trabalho, à mesma cultura, e à mesma 

                                                
151 MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Defensa de la Escuela: una cuestión pública. Traducción de 

Antonio Francisco Rodríguez Esteban. Madrid: Mino y Dávila, 2014, p. 10.  
152 SCHVARZ. Liliani Hermes Cordeiro. A função política da escola: uma reflexão em gramsci sobre a escola que 

fazemos e a escola que queremos. Revista Temas em Educação, João Pessoa, v.25, n. 2, p. 10-21, jul.-ago. 2016. 
153 DI PIETRO, Leila Oliveira. Desescolarização ou escolarização da sociedade? desafios e perspectivas à 

educação. 2008. Dissertação (Mestrado em Educação). apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, 2008. 
154 BELMINO, Marcus Cézar de Borba. Paul Goodman e o problema da natureza humana a partir de uma leitura 

“gestáltica”: desdobramentos para o campo da política e da educação anarquista.  Revista IGT na Rede, v. 13, nº 
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política. Esta é a educação, a deseducação, a adaptação às normas nacionais e o 

enrolamento em função das ‘necessidades nacionais. (Tradução nossa)
155

 

 Essa concepção politizadora da escola, em que pese às críticas apontadas, revela-se 

como mecanismo atual de promoção da pessoa humana através do estímulo à uma experiência 

cidadã, a partir da convivência social. Resta evidente a necessidade do resgate de uma reflexão 

humanística que possibilite esta compreensão de si, do outro e do mundo, que deve ser 

estimulada como uma competência a ser desenvolvida de forma integrada por todos os 

partícipes da vida escolar. 

A ordem jurídica brasileira, nessa linha de compreensão, expressa no art. 205 do texto 

constitucional, como uma das finalidades da educação, “o preparo para o exercício da 

cidadania”.156 No mesmo passo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabelece em 

seu art. 22, que a educação básica tem por finalidade “assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania”.157  

John Dewey afirmava que para despertar o tino democrático no educando, seria 

necessário fomentar o espírito social, por meio da organização de uma comunidade cooperativa. 

Na concepção de Dewey, formar para a cidadania implica que a escola se transforme em “uma 

instituição que seja, provisoriamente, um lugar de vida para a criança, em que ela seja um 

membro da sociedade, tenha consciência de seu pertencimento e para a qual contribua.158 

O estímulo de uma consciência crítica e reflexiva, desenvolvida no transcurso do 

processo formacional do indivíduo, influencia a forma pela qual ele se identifica e interage com 

o grupo social, e solidifica sua compreensão sobre o mundo, contribuindo para o efetivo 

exercício da cidadania.  

Desde esta perspectiva, a escola permite a compreensão de uma "dimensão pedagógica 

que subsiste no interior da prática social global".159 Segundo John Dewey a “escola é a única 

forma de vida social que funciona de forma abstrata em um meio controlado, que é diretamente 

experimental.”160 
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A escola se conforma, portanto, como o locus social que se constitui sob matizes 

variadas, o ambiente que se enriquece a partir da diferença que se percebe no outro, fazendo 

com que o indivíduo, sem perder sua liberdade e autenticidade, aprenda a conviver com pessoas 

que possuem anseios pessoais, condições econômicas, características físicas e origens 

familiares distintas das suas, mas que ao mesmo tempo revela-se igual diante da unidade 

humana. A função politizadora e socializadora agrega-se na finalidade precípua de promover o 

desenvolvimento da personalidade humana. 

 

3.1.4  O papel da sociedade como ente educacional 

 

Desde o momento em que nascem, e se integram ao mundo externo, as pessoas diferem-

se uma das outras em múltiplos sentidos. São diferentes em gênero, altura, peso, estatura. 

Possuem saúde distinta uma das outras. A inteligência, o temperamento e as emoções são 

dispares. Ademais, seus contextos de vida também são diferentes. Os lares nos quais integram 

a primeira experiência social, pelo vínculo familiar, as comunidades que participam, a 

sociedade em que vivem, seus relacionamentos, escolas e trabalhos. 

Por mais que os ambientes se mostrem semelhantes para todas as pessoas, sempre serão 

distintos, porque elas próprias são diferentes entre si. Nesse sentido, deve-se outra vez recordar 

Aristóteles, reeditando-se que os homens são essencialmente sociais.161 Conforme destacam 

Diane Papalia e Ruth Feldman: 

Seres humanos são seres sociais. Desde o começo, desenvolvem-se dentro de um 

contexto social e histórico. Para um bebê, o contexto imediato normalmente é a 

família, que, por sua vez, está sujeita às influências mais amplas e em constante 

transformação da vizinhança, da comunidade e da sociedade.162 

Em razão do aspecto gregário que marcou a história e a própria evolução da espécie 

humana, a sociedade exerce papel preponderante como agente educacional. E não se diz isso 

apenas de sua responsabilidade pela criação e preservação de escolas ou empreendimentos 

educacionais, mas, sim, em razão da certeza de que a sociedade não pode ficar alheia aos 

preceitos educativos. A sociedade, “através de seus mais variados setores e serviços, tem de 
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participar na educação das novas gerações. Com isto, ela está cuidando de sua própria 

sobrevivência.”163 

A sociedade, enquanto ambiente de relação, de interação, e de realização das pessoas, 

que se projetam entre si, mutuamente, é o meio pelo qual o homem descobre, e, ao seu tempo, 

exerce, o espírito de participação livre, de solidariedade, de reciprocidade. É através de sua 

integração ao meio que a pessoa solidifica sua característica gregária, socializando com o 

ambiente e com os seus iguais.  

Egídio Schmitz assinala que a sociedade apresenta os mais variados setores que podem 

auxiliar na educação, o que se consolida pela integração da pessoa em sua comunidade. Explica, 

assim, que: 

É através da participação da comunidade na escola e dos educandos nas atividades e 

empreendimentos da comunidade que se cria o espírito universal, o espírito social, a 

disposição de participação e co-responsabilidade. É estéril queixar-se da falta de 

espírito social, da falta de cooperação, se não se educar os jovens, através da 

participação da comunidade em todas as promoções das famílias e da escola. Os 

jovens aprendem a fazer as coisas, fazendo-as. 

A sociedade é o foco da socialização da pessoa. A socialização é um processo que 

viabiliza à pessoa desenvolver hábitos, habilidades, valores e motivações que despertam suas 

faculdades de produção, de responsabilidade e participação. Sobre este aspecto, Diane Papalia 

e Ruth Feldman ressaltam que “a socialização depende da internalização desses padrões. 

Crianças bem-sucedidas na socialização não mais obedecem a regras ou comandos apenas para 

obter recompensas ou evitar punições; elas fazem dos padrões da sociedade seus próprios 

padrões”164. 

De outra forma, deve-se relevar, também, que a sociedade acaba servindo de uma 

espécie de laboratório para que a pessoa, durante o percurso de educação escolar, aplique no 

cotidiano, e no seu meio, os saberes técnicos desenvolvidos. Como bem explica José Leonardo 

Rolim de Lima Severo: 

[...] as dinâmicas de desenvolvimento econômico e político da sociedade serviram de 

base para a construção de uma cultura de uso dos saberes que ampliou os horizontes 

dos fins e dos meios educacionais, inflacionando as práticas pedagógicas e 

transportando-as do espaço escolar para outros nichos institucionais extra-escolares. 

Essa sociedade intensifica os processos formativos e integra-os a outros processos 

sociais, tornando-os cenários de possibilidades de ensino-aprendizagem e requerendo 

pedagogias e políticas próprias para estruturar determinados padrões e mecanismos 

de formação dos sujeitos. 165 
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No justo espaço de tempo em que o século XXI perde o aspecto de recenticidade, a 

sociedade humana, de um modo geral, desponta um panorama representativo de 

reconfigurações sócio-econômico-políticas que viabilizam diferentes possibilidades de ensinar 

e aprender. A sociedade atual, seja observada desde um ponto de vista macro, como organismo 

globalizado, ou a sociedade singular onde a pessoa se encontra inserida, acaba, de uma ou de 

outra forma, tornando-se um locus pedagógico que colabora constantemente com o 

desenvolvimento da pessoa humana, influenciando ativamente na conformação do processo 

educacional. 

 

3.2  Do direito-dever de educar da família à sua participação no processo formacional 

dos filhos 

 

Ao ingressar pela análise dos atores que participam do processo de educação para a 

personalidade, Carl Jung relata que os primeiros personagens que assumem esta 

responsabilidade são, geralmente, “pais incompetentes, os quais permanecem a vida inteira 

meio crianças ou totalmente crianças.”166 Sem descuidar desse entendimento, Jung adverte que 

o professor que participa do desenvolvimento da personalidade assume tarefa difícil, “porque 

se não deve exercer a autoridade de modo que subjugue, também precisa apresentar justamente 

aquela dose de autoridade que compete à pessoa adulta e entendida perante a criança.” 167 

No exercício pedagógico para o desenvolvimento da personalidade, a atitude 

desenvolvida pelo professor não pode desbordar pela artificialidade, devendo o docente primar 

por uma prática que realce seu comprometimento humano e cidadão. Carl Jung chama a atenção 

para ao significado que as referências, ou os exemplos, representam no desenvolvimento da 

personalidade, e anota que: 

Por mais perfeito que seja o método, de nada adiantará, se a pessoa que o executa não 

se encontrar acima dele em virtude do valor de sua personalidade. O caso seria 

diferente se o importante fosse apenas meter as matérias de ensino metodicamente na 

cabeça das crianças. Isso representaria, no máximo, a metade da importância da 

escola. A outra metade é a verdadeira educação psíquica, que só pode ser transmitida 
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pela personalidade do professor. A finalidade dessa educação é conduzir a criança 

para o mundo mais amplo e dessa forma completar a educação dada pelos pais. 
168

 

A educação familiar deve ser prudente, pois nunca deixará de ser um tanto parcial, haja 

vista a preservação dos contornos que envolvem o ambiente de existência da família. Ressalta-

se, desse modo, que a escola representa a primeira parte do grande mundo real com ao qual a 

criança se relaciona. De acordo com as suas finalidades, a escola tem o encargo de aproximar-

se da criança para auxiliá-la no seccionamento com o ambiente da família. 

Ocorre que, de uma forma espontânea e natural, a criança transfere ao professor as 

referências familiares, tanto do pai como da mãe, estabelecendo um vínculo de identidade entra 

a personalidade dos genitores com a dos educadores. Por essa razão, o professor necessita 

estabelecer com a criança um vínculo de abertura, permitindo-lhe decifrar que ele resguarda u 

m modelo de personalidade distinto daquela com a qual está habituada. Preocupado com a 

efetividade da participação da escola na conformação da personalidade da criança, atuando de 

forma ativa no seu desenvolvimento, em provocar-lhe entraves traumáticos, Carl Jung defende 

que: 

Desde que o relacionamento pessoal entre a criança e o professor seja bom, pouca 

importância terá se o método didático corresponde ou não às exigências mais 

modernas. O êxito do ensino não depende do método. De acordo com a verdadeira 

finalidade da escola, o mais importante não é abarrotar de conhecimentos a cabeça 

das crianças, mas sim contribuir para que elas possam tornar-se adultos de verdade. O 

que importa não é o grau de saber com que a criança termina a escola, mas se a escola 

conseguiu ou não libertar o jovem ser humano de sua identidade com a família e torná-

lo consciente de si próprio. Sem a consciência de si mesmo, a pessoa jamais saberá o 

que deseja de verdade, mas continuará sempre na dependência da família e apenas 

procurará imitar os outros, experimentando o sentimento de estar sendo desconhecida 

e oprimida pelos outros.169 

Não se pode, nunca, esquecer que a pessoa se realiza em seus comuns. É assim que a 

criança se envolve em suas atividades através da forma pela qual se relaciona com os adultos, 

de maneira tal que todo o seu comportamento se funde em razão do convívio social “Assim, as 

relações da criança com a realidade são, desde o início, relações sociais. Neste sentido, poder-

se-ia dizer que o bebê é um ser social no mais elevado grau.” 170 

O padrão de socialidade que uma criança possui é o propulsor de suas interações sociais 

com o entorno. Assim sendo, é importante resgatar-se em Vigotski que em razão de sua origem 

e natureza, o ser humano é incapaz de existir de maneira isolada. Ademais, esse aspecto gregário 

                                                
168  JUNG, 1999, p. 49-50. 
169  Ibid., p. 49-50. 
170 IVIC, Ivan.  Lev Semionovich Vygotsky. Tradução de José Eustáquio Romão. Recife: Fundação Joaquim 

Nabuco/Massangana, 2010. (Coleção Educadores), p. 16. 
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é basilar também para sua capacidade de conhecimento sobre as características conaturais ao 

desenvolvimento próprio de sua espécie, O homem prolonga-se em seu comum. Sem os seus 

semelhantes o homem não consegue sentir-se como ser completo.  

Portanto, é capital entender-se que para o desenvolvimento da criança, em particular na 

primeira infância, a relação que ela estabelece com os adultos, como portadores das mensagens 

transmissoras dos indicadores culturais, é imperativa ao desenvolvimento de sua personalidade. 

“Nesse tipo de interação, o papel fundamental cabe aos signos, aos diferentes sistemas 

semióticos que, do ponto de vista genético, têm, em primeiro lugar, uma função de 

comunicação, depois uma função individual: eles começam a ser utilizados como instrumentos 

de organização e de controle do comportamento individual.”171  

 

3.2.1  Delineamentos sobre a concepção de família em face do dever de educação 

 

O Brasil, a partir da promulgação da Constituição de 1988, experimentou um 

redimensionamento na estrutura do Estado, organizada em prol do alcance de uma sociedade 

justa, igualitária, fraterna, solidária e livre de preconceitos, voltada para a solidificação de uma 

condição humana digna a todos.  

Para isso, a Constituição relegou a comunidade familiar papel importante na consecução 

desta tarefa, conferindo-lhe proteção especial do Estado. Neste sentido, o constituinte 

estabeleceu, no art. 226 da Constituição Federal de 1988, a família como base da sociedade, 

titular de direitos e destinatária de obrigações correlatas no alcance e cumprimento dos direitos 

fundamentais estipulados constitucionalmente.172 

A concepção hodierna de família reporta a um “núcleo social de pessoas unidas por 

laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação 

solidária."173 Maria Engracia Leandro comenta que a família enquanto instituição ancestral e 

universal recebe contornos diferenciados, a partir de sua formação histórica e cultural, de forma 

que o próprio vocábulo “família” recebeu denominações que se transmutaram ao longo do 

tempo. Assim, refere a autora que: 

                                                
171 IVIC, 2010, p. 16. 
172 BRASIL, 1988. 
173 FAMÍLIA. HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Disponível em: 

<http://houaiss.uol.com.br/busca/htm>. Acesso em: 05 ago. 2017. 
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A palavra «familia» é de origem latina: apareceu em Roma derivada de «famulus», 

que quer dizer servidor, mas não se aplica ao que entendemos actualmente por este 

termo. Na Roma Antiga «familia»designava o conjunto dos escravos e dos servidores, 

mas também toda a «domus» (casa), isto é, todos os indivíduos que vivem sob o 

mesmo tecto e os bens patrimoniais pertencentes a essa casa, numa hierarquia que 

mantinha, por um lado, o senhor e, por outro, a mulher, os filhos e os servidores, 

vivendo sob a sua dominação. Por extensão de sentido «familia» chegou a designar 

os «agnati», parentes pertencendo à linha paterna, e os «cognati», parentes 

concernentes à linha materna, assim como o conjunto dos parentes unidos pelos laços 

de sangue, vindo a tornar-se em sinónimo de «gens», pelo menos na linguagem 

corrente (A. Ernout et A. Meillet (1951, 383). Estas diversas unidades de parentesco, 

reunimo-las e designamolas, hoje, muito frequentemente, de família alargada ou 

parentela, embora sob o ponto de vista das estruturas, dos papéis e das funções, a 

noção de família alargada reenvie a uma outra forma de família (M. Engrácia Leandro, 

2001). Seja como for, estas unidades de parentesco, têm variado de extensão segundo 

os locais, as épocas, os grupos sociais e as circunstâncias.
174 

 O conceito de família contemporâneo, ao abandonar o suposto socioeconômico como 

vínculo essencial entre familiares, outorgou à afetividade o elemento preponderante na 

conformação das entidades familiares. José Sebastião de Oliveira adverte que “a afetividade, 

traduzida no respeito de cada um por si e por todos os membros – a fim de que a família seja 

respeitada em sua dignidade e honorabilidade perante o corpo social – é, sem dúvida nenhuma, 

uma das maiores características da família atual.”175 

Valéria Silva Galdino Cardin e Vitor Eduardo Frosi aludem que no âmbito do Direito 

de família, o afeto compreende ser um fato jurídico, que permite o estabelecimento, a 

modificação e a extinção das relações intersubjetivas entre as pessoas, de modo que na “seara 

jurídica moderna, o afeto está inserido no rol de direitos da personalidade e foi paulatinamente 

sendo reconhecido como valor jurídico, decorrente dos princípios da solidariedade e da 

dignidade da pessoa humana.”176 

Sob a ótica da sociologia da família, a comunidade familiar corresponde a um ambiente 

privilegiado que conta com a edificação dos elementos que, paradoxalmente, sustentam e 

incorporam a realidade social.  Trata-se do lugar no qual nascem as representações da divisão 

dos espaços, da distribuição do trabalho, da construção de valores e do estímulo de 

competências, que repercutem e contribuem nas transformações da sociedade.177 

                                                
174 LEANDRO, Maria Engracia. Transformações da família na história do Ocidente. Theologica, 2.ª Série, 41, 1 

(2006) 51-74, p. 52. 
175 OLIVEIRA, José Sebastião. Fundamentos constitucionais do direito de família. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 233.  
176 CARDIN, Valéria Silva Galdino; FROSI, Vitor Eduardo. Do afeto como valor jurídico. In: XIX ENCONTRO 

NACIONAL DO CONPEDI, 2010, Fortaleza. Anais… Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010, p. 6857-6869. 
177 PIZZI, Maria Letícia Grecchi. Conceituação de família e seus diferentes arranjos. LENPES-PIBID, Ciências 

Sociais, UEL. Edição nº. 1, v. 1, jan-jun. 2012. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/lenpes-

pibid/pages/arquivos/1%20Edicao/1ordf.%20Edicao.%20Artigo%20PIZZI%20M.%20L.%20G.pdf>. Acesso 

em: 17 nov. 2017. 

http://www.uel.br/revistas/lenpes-pibid/pages/arquivos/1%20Edicao/1ordf.%20Edicao.%20Artigo%20PIZZI%20M.%20L.%20G.pdf
http://www.uel.br/revistas/lenpes-pibid/pages/arquivos/1%20Edicao/1ordf.%20Edicao.%20Artigo%20PIZZI%20M.%20L.%20G.pdf
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A evidente função social da família deriva da sua imperativa condição de instrumento 

promotor do desenvolvimento da personalidade humana de seus membros e alcance da 

dignidade, consoante explicação de Gustavo Tepedino: 

A regulamentação legal da família voltava-se,anteriormente, para a máxima proteção 

da paz doméstica, considerando-se a família fundada no casamento como um bem em 

si mesmo, enaltecida como instituição essencial. Hoje, ao revés, não se pode ter 

dúvida quanto à funcionalização da família para o desenvolvimento da personalidade 

de seus membros, devendo a comunidade familiar ser preservada (apenas) como 

instrumento de tutela da dignidade da pessoa humana.178 

As mudanças constitucionais na concepção da família, de perfil fechado, autoritário e 

hierarquizado para uma conotação aberta, plural e igualitária deriva de sua evolução latente no 

âmago do corpo social brasileiro. Nesse sentido, José Sebastião de Oliveira menciona que 

valores impregnados e disseminados no seio da sociedade foram constitucionalizados de tal 

modo, que “o texto constitucional de 1988 contemplou e abrigou uma evolução fática anterior 

de família e do direito de família que estava represado na doutrina e na jurisprudência.”179  

Ressalta Pietro Perlingieri que a família, ainda que sob o manto de variadas 

configurações, traduz-se como valor a ser assegurado, constitucionalmente, “nos limites de sua 

conformação e de não contraditoriedade aos valores que caracterizam as relações civis, 

especialmente a dignidade humana: ainda que diversas possam ser as suas modalidades de 

organização, ela é finalizada à educação e à promoção daqueles que a ela pertencem.”180  

Percebe-se, então, a crucial função da família, porquanto ambiente do desenvolvimento 

humano. Assim, em relação à entidade familiar, Francisco Amaral recorda que: 

Suas principais funções são, portanto, de natureza biológica, garantindo a 

descendência e a permanência do grupo; educadora e socializadora, adequando o 

comportamento de seus membros aos valores dominantes no grupo familiar e na 

sociedade, transmitindo-se a linguagem, os hábitos, a cultura; econômica, 

proporcionando-lhes as condições materiais de subsistência e conforto, e psicológica, 

contribuindo para o equilíbrio, o desenvolvimento afetivo e a segurança emocional de 

seus membros.181 

Diante dos reflexos da atuação da família na condução dos desígnios de vida de seus 

integrantes, e por consequência, da sociedade, o princípio constitucional da paternidade 

evocado ao lado do princípio da dignidade, no parágrafo 7º, do art. 226 da Constituição 

                                                
178 TEPEDINO, Gustavo. A Disciplina Civil-Constitucional das Relações Familiares. In: BARRETO, Vicente 

(Org.). COMMAILLE, Jacques et al. A nova família: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, 

p. 56. 
179 OLIVEIRA, 2002, p. 91.  
180 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Tradução de Maria Cristina De Cicco. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002, p. 243. 
181 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. rev. modificada e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 

p.140.  
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Federal182, submete a conformação da família sob um suporte de responsabilidades que devem 

ser observadas pelos seus integrantes, em especial pelos pais que conduzem, via de regra, 

através de suas ações, reflexões, posturas e modelos, a existência das pessoas que fazem parte 

da entidade familiar. 

Certamente o termo “paternidade” responsável escolhido pelo constituinte não 

corresponde a real extensão do seu significado, tampouco representa a própria intenção 

constitucional de aportar responsabilidades correlatas àqueles que lhes corresponde a chefia 

familiar. Sem embargo, o vocábulo aporta como referência não a ideia de paternidade, associada 

à qualidade de ser pai, mas sim como atributo relacionado a condição de ser “pais”, condição 

tanto paterna como materna. Por essa razão, bem mais se deve falar em paternidade e 

maternidade responsável, pois deriva da responsabilidade oriunda da consecução das intenções 

daqueles que constituem família.183 

A paternidade e maternidade responsável, associada constitucionalmente ao livre 

planejamento familiar, persegue, circunda e adentra nos propósitos próprios da conformação e 

consecução da entidade familiar. Assim, dispõe o parágrafo 7º do art. 226, da Constituição 

Federal, que o planejamento familiar, baseado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 

da paternidade responsável “é livre decisão do casal”184.  

Subtrai-se da literalidade do texto constitucional dois aspectos importantes: primeiro, a 

liberdade defendida pelo constituinte, cuja autonomia diz respeito a questões como o desejo ou 

não de ter filhos, de decidir o momento de conceber ou adotar, bem como da extensão de sua 

prole; segundo, a referência a casal, portanto associando a ideia de planejamento familiar à 

iniciativa de duas pessoas. 

Sem embargo, há que se ponderar o assento cada vez mais consolidado da função 

primordial da família em promover a expansão da personalidade dos seus membros, que se 

encontram em desenvolvimento. Percebe-se que a responsabilidade derivada da paternidade e 

maternidade extrapola os instantes prévios à concepção e ao nascimento. O próprio 

planejamento familiar conduz a uma ideia não apenas de número ou circunstância, mas de 

perenidade, cujo o encargo de ser pai ou mãe é para a vida toda.  

                                                
182 BRASIL, 1988. 
183 Tal elucidação torna-se necessária devido à perspectiva restrita que a nomenclatura “paternidade” responsável 

confere ao princípio constitucional, sendo-lhe, portanto, atribuído outros designativos como “parentalidade” 

responsável, ou mesmo “paternidade e maternidade” responsável. 
184 BRASIL, 1988. 
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Decorre daí a compreensão de que a paternidade e a maternidade responsável consistem 

no universo de obrigações que se iniciam a partir da construção de um projeto de família, ou 

mesmo da própria concepção do ser humano e se prolonga durante o período em que o indivíduo 

necessite da tutela de outro, pais ou responsáveis, para desenvolver-se plenamente. Neste 

sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, corrobora 

esse entendimento, ao garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, as quais têm como 

característica a condição peculiar de ser pessoa em desenvolvimento.185  

Fernanda de Melo Meira ressalta que a paternidade e maternidade responsável, por ela 

citada como parentalidade responsável, “decorre das atribuições da autoridade parental, ou seja, 

do dever dos pais de educar, criar, assistir seus filhos, sempre se atentando para o objetivo maior 

de tutela da personalidade das crianças e adolescentes.”186 

A educação gravita como uma obrigação correlata entre os pais, que devem primar pelo 

pleno desenvolvimento de seus filhos, por meio do estímulo e da exploração de suas 

potencialidades. Assim, no âmbito do direito privado, a previsão que se extrai do art. 1.566 e 

do art. 1.724, do Código Civil eleva às relações pessoais o dever de educação dos filhos. 

Determina, também, em seu art. 1.634, que “compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua 

situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos,” 

dirigir-lhes a criação e a educação.187  

O poder familiar, na expressão de Sílvio Rodrigues, consiste no “[...] conjunto de 

direitos e deveres atribuídos aos pais, com relação aos filhos menores e não emancipados, com 

relação à pessoa deste e a seus bens”188. No entanto, mais que um feixe de direitos e deveres, 

compreende “como uma missão confiada a ambos os pais para a regência da pessoa e dos bens 

dos filhos, desde a concepção até a idade adulta. É função exercida no interesse dos filhos; é 

mais um munus legal do que propriamente poder.”189 

                                                
185 CURY, Munir (Coord.). Estatuto da criança e do adolescente comentado: comentários jurídicos e sociais. 

8. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.  
186 MEIRA, Fernanda de Melo. A guarda e a convivência familiar como instrumentos veiculadores de direitos 

fundamentais. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite (Coord.). Manual de 

direito das famílias e das sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p. 275-297, p. 285-286. 
187 BRASIL. Código civil e legislação civil em vigor. Organizado por Theotônio Negrão. 34. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2016. 
188 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Direito de Família, com anotações do novo Código Civil. 27. ed. atual. 

São Paulo: Saraiva, 2004, v. 6, p. 347. 
189 ISHIDA, Valter kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. 10. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009.  
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O poder familiar, assim disposto no Código Civil de 2002 em substituição ao pátrio 

poder, na busca de mitigar o poder hierárquico da figura paterna, revela o equilíbrio nas relações 

familiares a partir do estabelecimento do princípio da igualdade entre seus pares.   Em que pese 

sua nomenclatura não traduza o alcance de seu objeto e finalidade, o poder familiar relaciona-

se, hodiernamente, bem mais a uma espécie de autoridade que se impõe pelo encargo; do que 

ao poder, advindo de um autoritarismo hierárquico. Sobre a transcendência do poder familiar, 

Ana Carolina Brochado Teixeira refere que a autoridade parental “foge da perspectiva de poder 

e dever, para exercer sua sublime função de instrumento facilitador da construção da autonomia 

responsável dos filhos.”190 

Evidencia-se que qualquer ação ou omissão da família que ameace as finalidades do 

direito fundamental à educação, importando em desequilíbrio, e consequente excesso, do poder 

familiar, deve ser provida mediante intervenção protetiva do Estado.  

Sob este argumento, surge na ordem jurídica nacional o marco legal da primeira 

infância, através da Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016, visando implementar políticas 

públicas que estabeleçam princípios, diretrizes e ações voltadas a proteção daquelas crianças 

que se encontram nos primeiros anos de vida, tendo em vista a relevância desta etapa no 

processo de desenvolvimento humano. Desta forma, a referida lei determinou que: 

Art. 14.  As políticas e programas governamentais de apoio às famílias, incluindo as 

visitas domiciliares e os programas de promoção da paternidade e maternidade 

responsáveis, buscarão a articulação das áreas de saúde, nutrição, educação, 

assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos, 

entre outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança.191  

Os programas governamentais de apoio às famílias destinam-se a fortalecer as entidades 

familiares no alcance da sua função de cuidado e educação dos seus filhos que se encontram  

na primeira infância192, visando estimular a formação e consolidação de vínculos afetivos e 

promover o desenvolvimento integral, por meio de orientação e formação sobre maternidade e 

paternidade responsáveis, bem como oferecendo instruções sobre aleitamento materno, 

                                                
190 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 

p. 135.  
191 BRASIL. Lei nº 13. 257, de 08 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância 

e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei no 3.689, de 

3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei no 12.662, de 5 

de junho de 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm>. 

Acesso em 29 nov. 2017. 
192 Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) 

anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança. BRASIL. Lei nº 13. 257, 2016. 
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alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil integral, 

prevenção de acidentes e educação sem uso de castigos.193 

O escopo do marco legal da primeira infância reside na necessidade de se ressaltar a 

importância “do período da existência humana que vai do início da gestação até o sexto ano de 

vida”, como fundamento da constituição do sujeito, por tratar-se de etapa em que a construção 

das estruturas afetivas, sociais e cognitivas oferecem alicerce para toda a vida.194 

Nessa linha, o Plano de Ação de Dacar, aprovado em 2000, na Conferência sobre 

Educação para Todos, coordenada pela UNESCO adverte que: 

Todas as crianças pequenas devem ser cuidadas e educadas em ambientes seguros de 

sorte que cresçam saudáveis, vivazes, com amplas possibilidades de aprender. A 

última década forneceu mais evidências de que a boa qualidade dos programas de 

cuidados e educação na primeira infância, na família e em programas mais 

estruturados têm impacto positivo sobre a sobrevivência, o crescimento, o 

desenvolvimento e o potencial de aprendizagem da criança.195 

É neste ponto que a educação se mostra imperativa à realização da pessoa humana. Sem 

a consecução da educação, não conseguirá, o homem, trilhar pelos caminhos adequados à sua 

realização como pessoa. Precisa-se, sobre este aspecto, compreender que, na medida em que 

avança pelos níveis educacionais, a pessoa progride na sua capacidade de entendimento dos 

fenômenos da vida e da sociedade. Ademais, é através dos processos educacionais 

experimentados ao longo das distintas fases do seu crescimento, que a pessoa passa a relacionar-

se com o mundo e com os fenômenos da existência, descobrindo e entendendo aquilo que é 

necessário à conformação do seu completo desenvolvimento.  

Diante das circunstâncias sociais, culturais e econômicas vivenciadas pelas famílias 

brasileiras, percebe-se a imprescindibilidade da ação pedagógica estatal junto às comunidades 

familiares na elucidação das questões relacionadas a primeira infância, de modo a incentivar o 

exercício de paternidade e maternidade responsável. Certamente é por meio de atos educativos 

conscientes que se fundamenta o dever de educação inerentes aos pais, voltado ao pleno 

desenvolvimento humano, e se garante, efetivamente, o direito fundamental à educação. 

 

                                                
193 BRASIL, 2016. 
194 BRASIL. Projeto de Lei nº 6998/2013. Altera o art. 1º e insere dispositivos sobre a Primeira Infância na Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604836>. Acesso 

em 29 nov. 2017. 
195 Ibid. 
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3.2.2 Fundamentos constitucionais acerca do protagonismo da família na garantia do direito 

à educação no Brasil 

 

A trajetória constitucional brasileira, ao estampar o projeto político nacional, 

demonstrou um alicerçamento gradual do direito à educação, variando as nuances deste direito 

fundamental em determinados momentos históricos, desde a constituição imperial de 1824 até 

a vigente constituição democrática.  

As primeiras constituições emergidas no cenário internacional, imbuídas do 

constitucionalismo liberal clássico do final do século XVIII e centradas como estatuto político, 

tinham fundamentalmente por escopo a organização do Estado e a declaração dos direitos 

fundamentais. 

Elaborada sob os auspícios do iluminismo, a Constituição de 1824 inspirou-se nos 

princípios do constitucionalismo inglês, albergando como constitucional somente as questões 

relacionadas aos limites e atribuições dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais 

dos cidadãos; assim como no texto da Constituição Francesa de 1791, ao optar pelo sistema 

censitário.196 

Ao dispor sobre as garantias e direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, a 

Constituição imperial, em seu art. 179, empreendeu os primeiros passos nas questões 

relacionadas a educação no Brasil, ao estabelecer: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 

Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 

XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das 

Sciencias, Bellas Letras, e Artes. 

 

Extrai-se, pela leitura do texto constitucional, a garantia da instrução primária universal e 

gratuito como um direito individual, sem qualquer menção aos níveis ou modo de participação 

do Estado ou da família para resguardo desse direito. José Sebastião de Oliveira recorda que 

                                                
196 NOGUEIRA, Octaciano. Constituições Brasileiras: 1824. 3.ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de 

Edições Técnicas, 2015. v. 1 (Coleção Constituições brasileiras). 
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nesse período imperava a hegemonia do individualismo, razão pela qual as questões 

relacionadas à família ainda não estavam inseridas em nenhum título da constituição.197 

A assembleia Constituinte de 1823 pretendeu alavancar a educação como mote para o 

avanço da sociedade, que clamava pelo seccionamento da educação da hegemonia religiosa, ao 

cargo da Companhia de Jesus, desde os primeiros séculos da colonização no Brasil.198  

Em que pese a iniciativa de instaurar-se, a partir da constituição imperial, um sistema 

de educação, o modelo político de dominação oligárquica determinava os desígnios da 

sociedade. A universalidade da educação primária viu-se sufocada pelo atendimento das 

demandas da elite dirigente, com a criação de várias faculdades, relegando a um segundo plano 

a educação para o povo.199 

Os reflexos do predomínio dos interesses da elite nacional na sociedade brasileira, 

tornou-se mais um elemento que contribuiu para o rechaço da monarquia pelo povo e a 

instauração da República. Sem embargo, o comando dos interesses sociais e econômicos nas 

mãos das oligarquias acabou por mitigar os direitos sociais, em especial do direito à instrução, 

que recebeu contorno diferenciados na Constituição de 1891.200 

João Carlos da Silva menciona que: 

O ideário liberal considera que a desigualdade é o resultado natural da evolução dos 

indivíduos e não da estrutura econômica, idéia que funda a concepção de sociedade e 

de educação estabelecida no texto constitucional. [...] O acesso ao ensino, a exemplo 

do que preconizava Smith, era uma conquista determinada pelas virtudes e interesses 

individuais. Com isso, a obrigatoriedade do ensino tornava-se dispensável, não 

aparecendo nas duas primeiras constituições brasileiras. A educação, nesse sentido, 

assumiu a responsabilidade de disseminar e desenvolver o espírito cívico, fazendo do 

Brasil uma nação de cidadãos, ou seja, de homens livres, longe das amarras de 

qualquer poder centralizador.201  

O texto da primeira Constituição da República desconstituiu a universalização da 

educação primária, para dar ênfase às atribuições legislativas em matéria educacional, 

                                                
197 OLIVEIRA, José Sebastião de. A família e as constituições brasileiras no contexto dos direitos fundamentais 

e da personalidade. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 6, n. 1, p. 75-148, 2006. 
198 FERRONATO, Cristiano de Jesus Ferronato. A Educação na Constituinte de 1823. ANPUH – XXIII 

SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA Anais... Londrina, 2005. 
199 ROSA, Beatriz de Castro. Educação para a cidadania: uma exigência constitucional para a efetivação da 

democracia no brasil. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional), apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Direito Constitucional, Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Fortaleza, 2007.  
200 Ibid. 
201 SILVA, João Carlos da. Estado, sociedade e educação: o público e o privado na constituição de 1891. In: 4º 

Seminário Nacional Estado e Políticas Sociais, UNIOESTE, 16 e 19 de novembro de 2009. Cascavel Anais.  

Disponível em: 

<http://cachp.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario4/trabcompletos_estado_lutas_sociais_e_politicas_public

as/Trabcompleto_estado_sociedade_educacao.pdf>. Acesso em 13 nov. 2017. 
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delegando competência ao Congresso para legislar sobre o ensino superior, bem como 

competência, não privativa, para criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados. 

Ademais, estabeleceu a laicidade do ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.202 

O início do século XX revelou-se um período de grandes transformações, os avanços 

tecnológicos e científicos que culminaram com mudanças essenciais na ordem econômica e 

social. Nesse cenário, a constituição mexicana de 1917, que teve origem a partir da revolução 

mexicana de 1910, destaca-se como primeiro documento constitucional com previsão de 

direitos econômicos e sociais, inaugurando um período de reflexão sobre as desigualdades 

sociais vivenciadas sob o signo do liberalismo. Aliado aos movimentos revolucionários 

oriundos das lutas de classe, o advento da Primeira Guerra, entre 1914 e 1918 e a depressão 

econômica do Estados Unidos de 1929, marcaram uma mudança no plano constitucional de 

diversos países.203 

No Brasil, o impacto desses precedentes históricos evidenciou a crise do liberalismo no 

país e a exigência da sociedade por profundas mudanças voltadas para a proteção dos direitos 

sociais. A Revolução de 30 implicou no fim da Primeira República e demandou a elaboração 

de uma nova Constituição, representativa da instauração de uma nova ordem política e social.204 

Acerca do perfil da Constituição de 1934, José Sebastião de Oliveira destaca seu 

conteúdo programático, de cunho social-democrático, sobre o qual os legisladores 

constitucionais cunharam dentro de seu núcleo a temática da família, da educação e cultura.205 

O texto constitucional de 1934 ao determinar, em seu art. 149, que a educação é direito 

de todos, estabelece que seu ministério deve ser de responsabilidade da família e dos poderes 

públicos, “cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, 

de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva 

num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana.”206 

                                                
202 BALEEIRO, Aliomar. Constituições Brasileiras: 1891. 3.ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de 

Edições Técnicas, 2015. v. 2 (Coleção Constituições brasileiras).  
203 OLIVEIRA, 2006. 
204 ROSA, 2007.  
205 OLIVEIRA, op. cit. 
206 POLETTI, Ronaldo. Constituições Brasileiras: 1934. 3.ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de 

Edições Técnicas, 2015. v. 3 (Coleção Constituições brasileiras). 
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Paradoxalmente, outra questão que vinculava educação e família na Constituição de 

1934 foi a determinação, em seu art. 138, de que União, Estados e Municípios promovam o 

estímulo à uma educação eugênica.207 

No Brasil o movimento eugênico foi muito difundido no início do século XX. Um dos 

meios de divulgação da eugenia entre a comunidade científica e a sociedade foi o Boletim de 

Eugenia. Eduarda Maria Schneider e Fernanda Aparecida Meglhioratti afirmam que: 

O Boletim de Eugenia foi publicado entre os anos de 1929 e 1933 sob 

responsabilidade do Instituto Brasileiro de Eugenia. [...] Um dos principais objetivos 

da publicação do boletim era promover o movimento eugenista e despertar o interesse 

público para os problemas do país que, segundo os eugenistas, teriam origem racial. 

Duas instâncias eram priorizadas: a família e a escola, para as quais eram apresentadas 

várias propostas e orientações. Salienta-se, porém, que de forma alguma a educação 

era tida como o principal caminho para a melhoria e superação das dificuldades da 

sociedade, posição que diferia de outros movimentos, como da Escola Nova, que 

propunham transformar a sociedade por meio da educação.208 

A Constituição de 1937, originária do Golpe de Estado perpetrado pelo Presidente 

Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, não contou com nenhuma espécie de 

representação popular, porém o novo texto constitucional prosseguiu na garantia dos direitos 

sociais e na inserção de matérias não constitucionais, como a família, demonstrando sua 

relevância enquanto instituição.209 

Muito embora a Constituição de 1934 tenha sido precursora na defesa da instituição da 

família, ao consagrar-lhe um capítulo específico, José Sebastião de Oliveira destaca um 

aprofundamento nas questões relacionadas à família na Constituição de 1937, na qual 

"procurou-se tratar da necessidade da educação da prole."210 

Nesse sentido, destaca-se estabelecimento, no texto constitucional, da educação como 

responsabilidade primária dos pais: 

Art. 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. 

O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal ou 

subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da 

educação particular.211 

                                                
207 POLETTI, 2015. 
208 SCHNEIDER, Eduarda Maria; MEGLHIORATTI, Fernanda Aparecida Meglhioratti. A influência do 

movimento eugênico na constituição do sistema organizado de educação pública do brasil na década de 1930. In: 

IX ANPED SUL. Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2012. Anais.... Disponível em: 

<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/963/59>. Acesso em 17 nov. 

2017, p. 6.  
209 POLETTI, op. cit.  
210 OLIVEIRA, 2006, p. 109. 
211 PORTO, Walter Costa. Constituições Brasileiras: 1937. 3. ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de 

Edições Técnicas, 2015. v. 4 (Coleção Constituições brasileiras), p. 83. 
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Ademais, o texto constitucional priorizou por garantir cuidados especiais à infância e a 

juventude por parte do Estado, ao assegurar a manutenção de condições físicas e morais de vida 

sadia, assim como desenvolvimento de suas faculdades. Para tanto, resguardou, também o 

ensino primário gratuito, obrigatório, ressaltando a contribuição econômica da família na 

medida de suas possibilidades.212 

A Constituição de 1946, sob os auspícios da democracia, destinou um apartado especial 

para a educação e a cultura, extraindo o tema educacional da abordagem sobre a família, e 

redimensionou a matéria na seara dos direitos individuais, estabelecendo, em seu art. 166, que 

a educação “é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana.”213 

Sobre as implicações da atmosfera de afirmação democrática vivenciada no período, 

Ressalta Beatriz de Castro Rosa que: 

[...] a Carta Magna de 1946 ratificou a educação como direito individual, garantindo 

a escola pública para todos, prevendo, inclusive, o fornecimento de recursos por parte 

do Estado, além da gratuidade do ensino oficial nos níveis ulteriores, para carentes. 

Estabeleceu, ainda, a obrigação das empresas que possuíssem mais de cem 

funcionários de ofertar o ensino primário gratuito e determinou o ensino religioso 

obrigatório. O ingresso no magistério, a partir do advento desta Constituição, ocorreu 

através de concurso de provas e títulos.214 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, o reflexo das ações desumanas alastradas 

durante o conflito, fez com que a comunidade internacional buscasse semear uma nova postura 

reflexiva e atitudinal nos cidadãos das nações no mundo todo. Um dos enfoques para resgatar 

uma cultura de paz e solidariedade foi abarcar um compromisso com um novo modelo de 

educação, voltado para a valorização e o desenvolvimento pleno da personalidade humana, a 

ser alcançado por todos os Estados, conforme restou preconizado na Declaração Universal dos 

Direito Humanos de 1948: 

Artigo 26°  

1.Toda a pessoa tem direito à educação. [...] 

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos 

direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, 

bem como o desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção 

da paz.215 

                                                
212 PORTO, 2015.  
213 BALEEIRO, Aliomar. Constituições Brasileiras: 1946. 3.ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de 

Edições Técnicas, 2015. v. 5 (Coleção Constituições brasileiras), p. 88. 
214 ROSA, 2007, p. 50. 
215  ONU, 2006, p. 309.  
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Ressalta-se que a Declaração Universal, ao reconhecer o importante papel dos pais na 

educação dos filhos, atribuiu-lhes a prioridade de escolher o gênero de educação a lhes ser 

dado.216 Em atendimento a esse suposto, a Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixou 

as diretrizes e Bases da Educação Nacional, determinou que a educação, enquanto direito de 

todos, deve ser dada no lar e na escola. Ademais, na busca de conjugar ações entre Estado, 

família e sociedade, estabeleceu a obrigação do Estado de fornecer os recursos necessários para 

que a família e, na falta desta, os membros da sociedade, se desonerem dos encargos da 

educação, provada a insuficiência de meios, no intuito de garantir a igualdade de acesso à 

educação.217 

A Constituição de 1967, no mesmo diapasão do texto constitucional antecessor, apenas 

restou por incluir as determinações elencadas da Lei de Diretrizes e Bases de 1961, voltada para 

uma educação direito de todos, assentada no lar e na escola, desde a perspectiva da igualdade 

de oportunidades, inspirada nos princípios de unidade nacional e nos ideais de liberdade e de 

solidariedade humana.218 

Nesse panorama evolutivo das responsabilidades inerentes à educação, atribuídas ora à 

família, ora aos Estados, e por vezes a ambos, a Constituição Democrática de 1988 restou como 

grande protagonista na conformação de um direito à educação, consubstanciado nos moldes dos 

direitos humanos apregoados pela Declaração Universal de 1948, revestindo este direito da 

fundamentalidade necessária a sua efetivação. 

Se por um lado, a Constituição Federal de 1988 revestiu o direito fundamental à 

educação da natureza social, consoante o disposto no art. 6º; por outro atribui-lhe, em seu art. 

206, o caráter da individualidade impregnado na finalidade precípua da educação no alcance 

pleno do desenvolvimento da personalidade humana, compartilhando deveres colaborativos 

entre Estado e família na perseguição de encargo tão essencial.219  

                                                
216  ONU, 2006. 
217 BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4024.htm>. Acesso em: 13 nov. 2017. 
218 CAVALCANTI, Themístocles Brandão.  Constituições Brasileiras: 1967. 3.ed. Brasília: Senado Federal, 

Coordenação de Edições Técnicas, 2015. v. 2 (Coleção Constituições brasileiras).  
219 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.   

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho. TÁCITO, Caio.  Constituições Brasileiras: 1988. 3.ed. Brasília: Senado 

Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. v. 7. (Coleção Constituições brasileiras).  
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Ademais, acerca das obrigações próprias do Estado e da família quando da promoção e 

defesa de crianças e adolescentes, corroborou em seus art. 227 e 229, a proteção integral da 

criança e adolescente, também a serem observadas na esfera educacional.220  

Resta evidente a ascensão da família nas questões pertinentes a promoção e garantia do 

direito fundamental à educação desde a Constituição Federal de 1988, em razão de sua condição 

premente de condutor dos desígnios formacionais de seus filhos, a partir da imposição do dever 

constitucional de educação, pautado na promoção do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana. 

 

3.2.3  O papel da família no processo de desenvolvimento da personalidade humana: o educar 

para a vida  

 

A educação, bem jurídico individual que propicia aos indivíduos o desenvolvimento de 

aptidões e potencialidades que tornam possível a compreensão de si, do mundo em que vive e 

de seus pares, possibilita transformar a pessoa em agente capaz de colaborar nas transformações 

necessárias ao avanço da sociedade. 

Não obstante, ao nascer, invariavelmente o indivíduo depende da proteção de terceiros 

para a manutenção de sua existência, mais que isso necessita da tutela de outras pessoas para 

desenvolver todas as potencialidades que são próprias à espécie humana. Somente no locus 

social o homem é capaz de desenvolver aptidões e capacidades que promovam sua realização 

pessoal plena.   

Portanto, ao considerar-se que é no ambiente familiar, onde inicia-se o processo 

educacional, indubitavelmente a família exerce papel determinante no desenvolvimento da 

personalidade humana. A paternidade e maternidade responsável supõe, diante dos deveres 

próprios ao encargo da educação, orientação moral através da transmissão de valores, estímulos 

                                                
220 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar 

e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

TÁCITO, 2015, p. 157-158. 
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emocionais e psicológicos, promoção da identidade sociocultural, preparo para a cidadania e 

supervisão pedagógica dos avanços próprios de cada etapa de vida, de forma a contribuir na 

formação de um indivíduo autônomo e responsável na sociedade. 

Esta atribuição conferida aos pais ou responsáveis, através do poder familiar, conduz a 

uma espécie de autoridade sobre os filhos, cujas decisões, escolhas mandos e modelos feitos no 

transcurso do processo educacional determinam o grau de desenvolvimento da personalidade 

do educando, podendo afetar positiva, ou negativamente, na sua realização plena e digna como 

pessoa humana. 

Incumbe à família atenção desde os primeiros anos de vida, momento em que a criança, 

ademais de vulnerável, encontra-se em um processo inicial de construção de sua personalidade, 

no qual as experiências vividas impactam rotundamente na conformação existencial do 

indivíduo, afetando atributos importantes como a afetividade, a sociabilidade, a moralidade e a 

cognição, comprometendo sua qualidade de vida, e por conseguinte minimizando as 

possibilidades de contribuir nas transformações necessárias para um mundo melhor. 

De uma maneira muito particular, a “familia constituye un todo social no demasiado 

complejo con una pequeña cantidad de elementos bien conocido y con formas completamente 

establecidas de relaciones entre sus miembros.” 221  

Desse modo, a família provoca na criança as possibilidades apropriadas para o 

desenvolvimento de vínculos sociais profundos, sólidos e duradouros, mas com uma extensão 

ínfima, impedindo que o filho alce objetivos magnânimos que ultrapassem os limites sócio-

geográficos-psicológicos de sua existência.  

Vigotski é taxativo no sentido de que a família apenas transmite aos filhos aqueles 

valores que lhe são próximos, inibindo-lhes de um contato mais profícuo e dilatado com o 

mundo. Ademais, destaca que: 

En este sentido la escuela tampoco [es amplia], ya que también consta de elementos 

pocos numerosos, donde las relaciones sociales adoptan formas que se establecen y 

consolidan muy pronto, donde las relaciones también se acomodan muy pronto una a 

otra sin provocar nuevas reacciones y donde todas éstas se van elaborando según 

cierto molde, de manera uniforme y árida. La colectividad escolar constituye un 

escenario insuficiente, poco amplia para el desarrollo de las grandes pasiones sociales, 

incluso es una escuela demasiado estrecha y poco significativa para el instinto social. 
222 

                                                
221 VIGOTSKI, 2001, p. 225-226. 
222 Loc. cit. 
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Ao observar-se o avanço das tecnologias e a transmutação dos valores sociais, deve-se 

chamar a atenção para o fato de que a família precisa compreender a necessidade de seu papel 

na educação e formação do filho, para que atenda propósitos sublimes. Entretanto, presume-se 

a necessidade de um exercício educativo para o alcance de objetivos grandiosos. “Esta tarea 

puede ser resuelta psicológicamente sólo mediante una enorme ampliación del medio social.”223  

É imperioso que se ultrapassem os muros dos lares familiares, em benefício da sala de 

aula, os muros da sala de aula, em favor da escola, e, por fim, é salutar que se ultrapassem os 

limites da escola em benefício da cidadania. 

  

                                                
223 VIGOTSKI, 2001, p. 226. 
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4 A EDUCAÇÃO COMO PRERROGATIVA DO EXERCÍCIO DE DIREITOS: A 

ESSENCIALIDADE DA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA, NO PROCESSO 

EDUCATIVO, PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DOS FILHOS 

 

No momento em que se chega a este ponto da pesquisa, resulta importante enaltecer que 

não foi propósito deste trabalho descontruir a gênese da educação como um direito social que 

integra o elenco dos direitos fundamentais de segunda dimensão. Distante disso, converge-se 

com a máxima constitucional de que o acesso à educação perfaz um direito fundamental social. 

Sob este aspecto, crucial realçar em José Joaquim Gomes Canotilho, que, enquanto direito 

social, o direito à educação pressupõe “um tratamento preferencial para as pessoas que, em 

virtude de condições econômicas, físicas ou sociais, não podem desfrutar destes direitos.”224 

A socialidade, ou sociabilidade do direito à educação tem como válvula motriz o ideal 

de o Estado assegurar o alcance das condições mínimas de dignidade, pela conformação das 

possibilidades de uma vida melhor às parcelas menos favorecidas do contexto social. Sob este 

aspecto, José Afonso da Silva destaca que os direitos sociais revelam-se como “prestações 

positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas 

constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 

tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais.”225 

Sob este prisma, não se destoa da orientação de que os direitos sociais configuram-se 

como direitos de todos, de maneira que implicam na “tendencial igualdade dos cidadãos no que 

respeita às prestações a cargo do Estado.”226 Diz-se, assim, que os direitos sociais exigem uma 

atuação afirmativa do Estado para conformar a “igualdade social dos hipossuficientes.”227 É 

deste modo que os direitos sociais representam na sua essência um fim do próprio Estado, e não 

um limite de sua efetiva intervenção. 

 Ocorre, não obstante, que o presente trabalho aborda a educação desde uma outra 

aparência. Suplanta-se a noção primária de socialidade, ou de caráter social do direito à 

educação, para obtemperar a educação em si mesma como um direito individual da pessoa 

humana, cuja concreção é intrínseca ao alcance de um estado de discernimento sobre a 
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representatividade do direito a ter direitos. Mais do que um preceito de equidade, cuja 

efetivação preconiza a diminuição das desigualdades, tem-se que a educação é supedâneo de 

dignidade. Enquanto mecanismo que situa o indivíduo no mundo, permitindo-lhe relacionar-se 

com os atores da existência, a educação amplia o grau de compreensão das demandas sócio-

individuais.  

Neste sentido, e mais além de possibilitar que a pessoa dimensione suas pessoais 

necessidades, e as carências de seu entorno, a educação permite que o indivíduo, seja para o seu 

desiderato, ou para o atendimento das carências da coletividade da qual faz parte, atue com 

racionalidade e persistência necessária à satisfação, pelo Estado, das garantias congêneres ao 

alcance das mínimas condições de dignidade, sobremaneiramente essenciais à realização plena 

da personalidade humana.  

A educação, enquanto direito efetivado, transcende o aspecto prestacional, de 

exclusividade do Estado, e permeia de forma reflexiva228, pela postura atitudinal do outro, de 

maneira que a realização plena do indivíduo, enquanto sujeito do mundo, e parte do coletivo, é 

preponderante para o seu desenvolvimento com pessoa, e o desenvolvimento pessoal de seus 

comuns. É pela educação que se dimensionam os limites de ação e reação, cumprindo-se ou 

deixando-se de fazer tudo o que oprime a realização de cada um.  

No âmago desta perspectiva, a participação da família nos processos educacionais 

mostra-se decisiva no desenvolvimento pleno dos filhos. O grau de sua intervenção, ou 

ausência, nas etapas educacionais escolares é peremptório ao êxito educacional, contribuindo 

ou maculando a efetividade realizacional da criança, seja no âmbito subjetivo, seu, enquanto 

pessoa, seja no contexto social, como sujeito pertencente ao grupo, ou agente de participação e 

transformação do meio em que vive. 

 

4.1 A educação como pressuposto de dignidade humana e conformação da 

personalidade 

 

A educação revela-se elemento fundamental, que não apenas permite ao indivíduo 

colaborar com as necessárias transformações sociais, como proporciona-lhe, essencialmente, o 

pleno desenvolvimento de sua personalidade. 

                                                
228 No sentido de refletir sobre. 
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O processo de aprendizagem, viés medular da educação, permite ao indivíduo o 

conhecimento interativo acerca dos fenômenos da vida, possibilitando-lhe compreender a si e 

ao seu entorno, e o significado de sua participação como agente de colaboração nas profundas 

transformações que ocorrem na sociedade.  

A educação, assim, suplanta a expectativa de uma ferramenta singular de transmissão 

de conhecimentos específicos, ou de orientação vocacional, e revela-se como um instrumento 

essencial ao desenvolvimento de potencialidades que promovem a expansão da personalidade 

do indivíduo. Neste sentido, a educação não se totaliza como o simples cumprimento de um rito 

procedimental executado em instituições educacionais. Mais que isso, a educação se consolida 

como um processo vital contínuo que deve legitimar a realização plena e digna da pessoa 

humana, chancelando a sua integração interativa com a sociedade em que vive.  

 

4.1.1  A natureza jurídica do direito à educação: da concepção de direito social a afirmação 

de direito da personalidade  

 

É sabido, em todos os contextos de qualquer sociedade que a educação, 

indubitavelmente, corresponde ao progresso, uma vez que a humanidade avança a partir dos 

logros que cada indivíduo atinge por meio de seu aprimoramento. Por esta razão o direito à 

educação revela-se como um direito fundamental do indivíduo, que deve ser perseguido por 

intermédio de uma ação conjunta entre poder público e particulares de modo que este direito, 

de tamanha envergadura, alcance a todos.  

Ao tratar-se do direito fundamental à educação no Brasil, tem-se assentado a ideia de 

que se está diante de direito subjetivo público, de natureza social. A construção que se extrai 

do texto constitucional de 1988 aponta neste sentido. A Constituição Federal de 1988 

estabelece, em seu art. 6º, que o direito à educação, entre outros, corresponde a um direito 

social, portanto, aquele direito que necessita da intervenção estatal para garantir sua proteção e 

efetividade.229 

Vista essa particularidade, deve-se anotar que os direitos sociais se consolidaram a partir 

do impacto de dois fatores substancias experienciados no século XIX: o não cumprimento das 

promessas revolucionárias, em especial a francesa, de igualdade entre os pares de uma mesma 

                                                
229 BRASIL, 1988. 



 

91 
 

sociedade, e o impacto da Revolução Industrial, que acirrou as diferenças sociais promovidas 

pela classe política e econômica do Estado liberal. As reivindicações dos movimentos sociais 

da época implicaram o paulatino reconhecimento de direitos em âmbito constitucional, já no 

início do século XX, que bradam por uma intervenção positiva do Estado no sentido de garantir 

determinadas prestações que traduzam à sociedade um sentimento de igualdade. 

Os direitos sociais pertencentes a segunda geração de direitos humanos, na concepção 

criada por Karel Vasak e proferida em Conferência na década de 70, corresponde, conforme 

Norberto Bobbio, a um segundo processo, que sucede ao primeiro, dos direitos das liberdades 

e do indivíduo humano uti singulus, para a os direitos que requerem uma intervenção do Estado, 

com intuito de trazer uma maior igualdade nas relações sociais.230 

André Ramos Tavares recorda que os direitos sociais “são aqueles que exigem do poder 

público uma atuação positiva. Uma forma atuante de Estado, prioritariamente, na 

implementação da igualdade social dos hipossuficientes. São, por este motivo, conhecidos 

como direitos à prestação, ou direitos prestacionais.”231 

A natureza prestacional dos direitos sociais nos levam a outro aspecto proeminente dos 

direitos fundamentais de um modo geral: a subjetividade. O direito subjetivo possibilita ao 

indivíduo apropriar-se da norma geral e abstrata, contida em determinado ordenamento jurídico, 

e fazer valer a sua realidade concreta. Nesta linha, o direito público subjetivo, então, “configura-

se como um instrumento jurídico de controle da atuação do poder estatal, pois permite ao seu 

titular constranger judicialmente o Estado a executar o que deve.”232  

Os direitos fundamentais revestem-se, portanto, de uma dupla face: de um lado são 

direitos subjetivos; e de outro, elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. 

Gilmar Ferreira Mendes adverte que “enquanto direitos subjetivos, os direitos fundamentais 

outorgam aos titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face dos órgãos 

obrigados.”233 
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Ingo Wolfgang Sarlet explica que falar de direito subjetivo público incita a significar a 

pretensão do indivíduo de direitos exigíveis de prestação pelo Estado. Leciona a respeito, que 

a designação “direito subjetivo público”, durante muito tempo utilizada, trata-se de expressão 

que está sendo abandonada por remeter ao positivismo e liberalismo do século XX. Clama o 

autor pela consolidação do entendimento de uma dimensão ou perspectiva subjetiva dos direitos 

fundamentais, que está intimamente ligada à própria noção de direito subjetivo relegada ao 

indivíduo, enquanto pessoa, sujeito destinatário destes direitos essenciais, que coexiste com 

uma dimensão ou perspectiva objetiva, evidenciada na ordem constitucional como “um 

conjunto de valores objetivos básicos e fins diretivos da ação positiva dos poderes públicos.”234  

Resta evidente que o direito à educação, por estar elencado na Constituição Federal de 

1988 como direito social por excelência, resguarda esta dimensão subjetiva prestacional, por 

meio da qual os indivíduos podem exigir do Estado não apenas sua proteção, mas também a 

efetivação através de ações governamentais. André Ramos Tavares adverte que “como típico 

direito social o direito à educação obriga o Estado a oferecer o acesso a todos interessados, 

especialmente àqueles que não possam custear uma educação particular.”235 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, ao estabelecer o direito fundamental à 

educação como um direito social, não indica o conteúdo e a alcance desse direito, remete a 

abordagem do tema ao título sobre a ordem social236. Assim, a universalidade do direito à 

educação, as finalidades e princípios da educação, os deveres do Estado e da família, a 

colaboração da sociedade e a participação privada são questões abordadas constitucionalmente 

no art. 205 da Constituição e seguintes.237 O marco constitucional é, portanto, esparso, o que 

traz certa confusão acerca da fundamentalidade do direito à educação.  

Questão relevante para Ingo Wolfgang Sarlet reside em definir o “regime jurídico 

atribuível aos diversos preceitos constitucionais, que integram o capítulo da educação, 

especialmente se está a tratar de normas de direitos fundamentais, ou não.” Aponta, ademais, a 

preocupação em elucidar “o complexo de normas que constituem o núcleo essencial do direito 

à educação, aqui tido no sentido amplo.” 238 
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Cumpre, pois, destacar que o art. 205, da Constituição Federal, estabelece que a 

educação é um “direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 239  

Este contorno, conferido pelo art. 205, da Constituição, revela o caráter nevrálgico que 

o constituinte deu à educação. Inicialmente, ao determinar que a educação é direito de todos e 

dever Estado e da família, direciona o texto a dois pontos expressivos: a ambivalência da 

educação enquanto direito-dever e a universalidade do direito à educação. Posteriormente, 

determina as finalidades da educação, indicando como objetivos a serem alcançados o pleno 

desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho.  

Para André Ramos Tavares os objetivos encetados na Constituição expressam o sentido 

concedido ao direito fundamental à educação. “Tem-se a partir daqui, de compreender um 

conteúdo da própria educação, como direito fundamental. Não se trata mais de qualquer direito 

à educação, mas daquele cujas balizas foram construídas constitucionalmente.”240  

Destarte, o direito fundamental à educação deve primar pelo desenvolvimento pleno da 

pessoa, pelo seu preparo paro o exercício da cidadania e pela sua qualificação ao mercado de 

trabalho, amparado pela iniciativa familiar e por ações prestacionais do Estado, que deverão 

oferecer todos os subsídios necessários ao alcance das finalidades da educação, no sentido de 

possibilitar aos indivíduos uma existência verdadeiramente digna, bem além de um mínimo 

vital, que oportunize uma singular realização pessoal. 

Tamanha é a importância da educação para a realização integral da pessoa, que, apenas 

por ela, um indivíduo torna-se apto para entender que a dignidade é um atributo inerente a si 

próprio, e perfaz o núcleo de atração de todas as preocupações e garantias do Estado. Com 

albergue desta perspectiva, a educação depreende, singularmente, um ato de educar, sendo 

assim, de encaminhar e orientar o educando para a vida, de tal forma que se lhe desenvolva uma 

percepção do seu entorno e lhe permita ter consciência de si mesmo e, a partir daí, alcançar a 

plena realização pessoal.241 

Immanuel Kant ensina que o homem compreende ser o que a educação dele o faz, 

motivo que lhe impele a envidar, com suas próprias forças, as qualidades imanentes da sua 
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condição racional humana, e a partir daí contribuir com o processo de constante evolução da 

humanidade, por meio da transmissão da educação de uma geração para outra. Desse modo, a 

educação apresenta-se como elemento primordial do desenvolvimento da personalidade 

humana, sem o qual o homem não poderia perscrutar toda sua potencialidade.242 

Para Jean Piaget, alcança o conteúdo e a finalidade da educação a dicotomia 

indivíduo/sociedade, que indica a natureza do direito à educação; segundo concepção geral, de 

cunho social, mas que, a priori, é de ordem individual.243 

A partir de uma visão aristotélica percebe-se a natureza social da educação. Por ser um 

ente genuinamente gregário, o indivíduo desenvolve-se como pessoa a partir da convivência 

social, constrói seu conhecimento sob a condução dos ensinamentos das gerações antecessoras, 

e essa interação, por meio da transmissão geracional do conhecimento, permite a ascensão da 

humanidade.244  

A educação pulsa em um processo constante que oportuniza ao indivíduo, ao longo de 

sua existência, o desenvolvimento de uma visão integral do seu entorno, que lhe permite não 

apenas identificar o que se mostra curial à sua própria existência, mas, também, o que é 

indispensável para os demais. Encontra-se, em José Eduardo de Miranda, o entendimento de 

que a educação desvela um aspecto de adequação da pessoa, de maneira que viabiliza ao sujeito 

o seu próprio enquadramento no contexto em que se desenvolve, reconhecendo sua importância, 

o significado e a representatividade dos demais. 245 

Contudo, a transmissão geral do conhecimento, por si só, não garante a evolução da 

espécie humana se o homem não logra desenvolver-se, individualmente, de forma plena. É 

justamente por meio da expansão de suas aptidões e capacidades que o indivíduo agrega sua 

pessoal contribuição ao mundo em que vive. Assim, na visão de José Afonso da Silva, “a 

educação como processo de reconstrução da experiência é um atributo da pessoa humana”.246 

Neste sentido, busca-se compreender a apreensão da finalidade de pleno 

desenvolvimento da personalidade da pessoa, almejada no art. 205 da Constituição Federal de 

1988 e seu alcance enquanto direito da personalidade. Elimar Szaniawski refere que a 

personalidade consiste na parte intrínseca do indivíduo, compreendendo o conjunto de 
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caracteres imanentes da pessoa humana. Em realidade, estes caracteres correspondem cada um 

deles a um bem jurídico pertencente, originariamente, à pessoa, tais como a vida, a liberdade, 

entre outros. Portanto, a proteção que se dá a esses bens primeiros do indivíduo é denominada 

de direitos da personalidade.247 

Rabindranath Capelo de Sousa aponta o bem da personalidade humana, como concreto 

e potencial físico e espiritual de cada homem em sua individualidade, isto é, “o conjunto 

autônomo, unificado, dinâmico e evolutivo dos bens integrantes da sua materialidade física e 

do seu espírito reflexivo, sócio-ambientalmente integrados”.248  

Em que pese a Constituição Federal brasileira não tenha adotado nenhuma cláusula geral 

de personalidade, que abrigue as expressões da personalidade humana, o princípio da dignidade 

humana tem dado suporte ao direito geral da personalidade. Ingo Wolfgang Sarlet menciona 

que o “direito geral da personalidade (ou direito ao livre desenvolvimento da personalidade) 

implica uma proteção abrangente em relação a toda e qualquer forma de violação dos bens da 

personalidade, estejam eles ou não expressa e diretamente reconhecidos na Constituição.”249 

Sob essa nuance, a dignidade humana reveste-se do perfil de elemento propulsor de 

todos os preceitos de proteção da personalidade humana, vez que princípio constitucional 

basilar que alça à pessoa humana à condição nuclear de proteção do sistema jurídico brasileiro. 

O reconhecimento constitucional da dignidade da pessoa humana, torna o indivíduo como ente 

principal e primeiro da ordem jurídica, abrangência que afeta, inclusive, a órbita privada, desse 

modo, Fernanda Borghetti Cantalli salienta que: 

[...] em sendo o homem e os valores que traz em si mesmo a ultima ratio do 

ordenamento, reconhece-se a inexorável repersonalização do Direito Privado, 

abandonando-se a ideia de simples protetor dos interesses patrimoniais para tutelar o 

patrimônio apenas como suporte de desenvolvimento da pessoa.250 

A educação porquanto fluído absoluto por meio do qual o indivíduo desenvolve sua 

personalidade, quando adjeta a liberdade na expansão de sua potencialidade, orienta a uma 

existência digna.  

Nesse sentido, o direito à educação, cuja finalidade precípua é o pleno desenvolvimento 

da personalidade humana, deve ir mais além da garantia de acesso ao sistema educacional, e 
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exigir uma ação prestacional que assegure o efetivo desenvolvimento da personalidade, pautada 

necessariamente no princípio da garantia de padrão de qualidade, da igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola, da liberdade de aprender e ensinar e da valorização dos 

profissionais da educação, preconizados no art. 206 da Constituição Federal.251 

Sentido inverso, a educação, segundo o disposto no art. 205, da Constituição Federal, 

pressupõe, também, um dever da família, a qual cabe agir de forma cooperativa e colaborativa 

com Estado no processo educacional do indivíduo voltado à plena expansão da personalidade, 

sob o escudo do preparo para a cidadania e da qualificação para o trabalho. Ademais implica 

em responsabilidade diferenciada, mais abrangente que do poder público, pois integra o dever 

de educar dos pais ou responsáveis, preconizado no art. 229 da Constituição, que abarca tanto 

o exercício do ato educativo no ambiente doméstico, como a participação na vida escolar do 

indivíduo e a própria fiscalização dos deveres do Estado252.  

Consoante o ensinamento de Paulo Mota Pinto, o direito geral da personalidade é “[..] 

‘aberto’, sincrônica e diacronicamente, permitindo a tutela de novos bens e face a renovadas 

ameaças à pessoa humana, sempre tendo como referente o respeito pela personalidade, que 

numa perspectiva estática, quer na sua dimensão dinâmica de realização e desenvolvimento.”253  

Por esta razão, a indivíduo, enquanto titular do direito fundamental à educação, deve ter 

garantido, de forma constante, duradoura e integral, o desenvolvimento de todos os atributos 

inerentes a sua personalidade. 

Ante essa perspectiva, o direito à educação, enquanto postulado próprio ao direito geral 

da personalidade, deve perseguir sua finalidade, compreendendo um processo educacional de 

qualidade acessível à todos, que promova a expansão plena dos atributos e potencialidades que 

integrem a personalidade do indivíduo, de maneira que, ao explorar sua condição racional, 

moral e espiritual humana, ele possa estar preparado tanto para o efetivo exercício da cidadania, 

como apto para o trabalho; vivenciando, assim, a plenitude da dignidade humana. 

 

4.1.2  A educação enquanto Direito da Personalidade e suposto de alcance da Dignidade da 

Pessoa Humana 

                                                
251 BRASIL, 1988. 
252 Ibid. 
253 SARLET, 2016, p. 437. 



 

97 
 

 

Toda abordagem acerca da educação busca, inicialmente, desvendar duas questões 

indubitavelmente complexas, mas que permeiam necessariamente qualquer debate sobre o 

tema. A primeira delas refere-se ao significado da educação, ou seja, a compreensão em que 

consiste a educação, de modo a verificar se se trata de um método, ou de um processo, ou até 

mesmo de uma ciência que tangencia e viabiliza outras áreas do conhecimento. A outra questão 

pertinente discute a finalidade da educação, porquanto analisa quais os objetivos que perseguem 

a educação, desde a sua função social até sua relevância para o desenvolvimento da 

personalidade da pessoa humana. 

Dada a complexidade do tema, necessário subsumir-se que a educação compreende, 

sobretudo, um ato de educar, ou seja, encaminhar e orientar o educando para a vida, de tal forma 

que se lhe desenvolva uma percepção do seu entorno e lhe permita ter consciência de si mesmo 

e, a partir daí, alcançar a plena realização pessoal.254 

Neste ponto, destaca-se, portanto, dois aspectos relevantes: a necessária promoção da 

educação pela sociedade, com o intuito de que uma geração possa transmitir para a outra o seu 

conhecimento e garantir, dessa forma, a sua evolução enquanto espécie, e o próprio 

aprimoramento humano, através da viabilização do pleno desenvolvimento da personalidade da 

pessoa por meio de uma educação de qualidade. 

Sob esta análise, Jean Piaget refere que a educação tem o objetivo precípuo de estimular 

nas pessoas a capacidade de fazer e de descobrir coisas novas a ponto de não se transformarem 

em mero repetidores das gerações passadas. Ressalta que "o conhecimento não procede nem da 

experiência única dos objetos nem de uma programação inata pré-formada no sujeito, mas de 

construções sucessivas com elaborações constantes de estruturas novas.”255  

Jean Piaget, que sempre atestou a mutabilidade constante no processo de construção 

conhecimento, questiona os rumos da educação face aos desafios enfrentados pela sociedade, 

também, em permanente mutação. Aponta, assim, duas indagações que perpassam as 

finalidades da educação: se é necessariamente função da educação o desenvolvimento da 

personalidade humana, e se a ela cabe moldar os indivíduos de acordo com um modelo 

condizente com as gerações anteriores e suscetível de conservar valores coletivos. Dada sua 
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relevância, cumpre adentrar, ainda que de maneira breve, nestes dois aspectos perquiridos por 

Piaget.256 

O propósito da educação em promover a evolução da humanidade a partir da 

transmissão geracional do conhecimento, revela, inegavelmente, a sociabilidade como 

característica nuclear do ser humano, por tratar-se de ente naturalmente gregário que necessita 

da convivência social não apenas para desenvolver-se como pessoa, mas como forma de 

preservação e evolução da própria espécie humana.257  

O indivíduo carece do conhecimento para compreender o mundo e todos aqueles que 

compartilham com ele os fenômenos que se celebram no contexto social. É sob esta perspectiva, 

a partir da lição de Aristóteles, que a condição política e sociável do homem passa a relacionar-

se diretamente com o estabelecimento de ações intrínsecas ao seu convívio com seus 

semelhantes, viabilizadas, via de regra, pela educação.  

Este processo educacional vivenciado pelo indivíduo através da coexistência com seus 

pares, que orbita desde o âmbito familiar até o institucional, permite a conformação de certos 

juízos de valor que correspondem a determinados padrões estabelecidos pelo grupo social e 

familiar ao qual pertence. 

Jacques Lacan destaca a singularidade do desenvolvimento das relações sociais que 

caracteriza a espécie humana, de modo que a conservação da espécie e seu respectivo progresso 

dependem da comunicação e da transmissão de conhecimentos, que acima de tudo revelam-se 

como "[...] uma obra coletiva e constituem a cultura; esta introduz uma nova dimensão na 

realidade social e na vida psíquica. Essa dimensão especifica a família humana, bem como, 

aliás, todos os fenômenos sociais no homem."258  

Assim, em que pese a transmissão geracional do conhecimento revestir-se, 

inegavelmente, dos traços socioculturais da geração antecessora, não necessariamente deverá 

refletir na emolduração do perfil da geração sucessora, se o processo educacional permitir, além 

da adaptação e adequação à convivência social, a equalização dos conflitos e a compreensão 

dos fenômenos sociais, a partir do estímulo de uma conduta reflexiva e autônoma, própria de 

um agente transformador da sociedade. 
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Por outro lado, a finalidade da educação em promover a expansão da personalidade 

humana denota que a evolução da espécie humana, através da transmissão de saberes de uma 

geração a outra, não se consolida se o homem não alcança desenvolver-se individualmente de 

forma plena.  

O fenômeno permanente da educação proporciona a expansão da personalidade humana, 

por meio de um exercício constante, que estimula o desenvolvimento de aptidões e capacidades, 

que contribuem não apenas ao crescimento pessoal do indivíduo, mas à evolução da sociedade 

em que vive.  O acesso, a permanência e a qualidade inerente ao processo educacional 

distinguirá os indivíduos frente ao avanço de suas potencialidades. Neste sentido, importa 

retomar o entendimento de Jean-Jacques Rousseau de que o homem, ainda fraco e carente de 

tudo ao nascer, necessitando sempre do amparo alheio, pode ter sua vulnerabilidade suprida por 

meio da educação.”259
 

Muito mais que impactar no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, a 

educação traduz-se como o próprio perfazimento da construção da personalidade humana no 

contexto familiar e social. Assim, se de um lado o indivíduo internaliza os significados 

socioculturais historicamente construídos no meio em que vive; de outro, colabora na 

reformulação de conceitos, crenças e padrões ao acompanhar o caminho evolutivo da 

sociedade.260 

Adverte Alexis Leontiev que os objetos e fenômenos resultantes das ações das gerações 

antecedentes encerram o todo intelectual do gênero humano, de modo que: 

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são 

simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos da cultura material e 

espiritual que os encarnam, mas são aí apenas postas. Para se apropriar destes 

resultados, para fazer deles as suas aptidões, "os órgãos da sua individualidade", a 

criança, o ser humano, deve entrar em relação com os fenômenos do mundo 

circundante através de outros homens, isto é, num processo de comunicação com eles. 

Assim, a criança aprende a atividade adequada. Pela sua função este processo é, 

portanto, um processo de educação.261 

Este processo educacional pautado na comunicação entre os indivíduos, deve observar, 

desde logo, as individualidades que compõem o todo social, estimulando as percepções e 

concepções construídas a partir das experiências internalizadas por cada um dos integrantes de 

uma comunidade.  Neste sentido, Jean Piaget refere a existência de uma espécie de consciência 

intelectual e de consciência moral, de maneira que ao pretender-se o pleno desenvolvimento da 
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personalidade, busca-se a formação de pessoas capazes de autonomia intelectual e moral, 

cientes da necessidade de respeitar-se a autonomia alheia.262 

Portanto, a educação enquanto processo de expansão da personalidade humana visa 

contribuir no desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, que constroem sua identidade, 

dotando-o do conhecimento e das aptidões necessárias a tornar-lhe um sujeito transformador 

do mundo em que vive, por intermédio da maturação de uma consciência de si mesmo.  

De outra forma, merece reparo o fato de a Constituição de 1988, ensejar um 

redimensionamento das bases jurídicas nacionais, sob o suposto de alcance de uma sociedade 

justa, igualitária, fraterna, solidária, ao colocar a pessoa humana no centro das relações sociais, 

resguardando as condições basilares para uma vida digna, bem como promovendo sua 

participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência.”263  

A conformação do resguardo que o Estado deve oferecer a pessoa humana, consolida-

se pelo princípio da dignidade pessoa humana, cuja proeminência alça o indivíduo no centro do 

sistema jurídico-legal brasileiro, determinando o surgimento de um arcabouço de direitos 

individuais, sociais e políticos que têm o propósito de viabilizar ao cidadão a sua realização 

enquanto pessoa, permitindo-lhe tanto existir condignamente, como participar dos destinos da 

sociedade, através de uma incursão sociopolítica transformadora.  

Dentro desta linha, Ingo Wolfgang Sarlet destaca que a dignidade perfaz: 

[...] qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano 

[...]264 

Observa-se, hodiernamente, que a partir da edição do Código Civil de 2002, a ideia de 

despatrimonialização supõe o entendimento de que a proteção da pessoa humana se configura 

essencialmente quando do alcance de tudo aquilo que se mostra indispensável ao seu pleno 

desenvolvimento. Há uma indiscutível convergência axio-principiológica entre o Direito Civil 

com os valores e princípios constitucionais, no sentido de outorga de todo o escudo à pessoa 

humana, para viabilizar-lhe uma existência digna, entendida como algo superior ao “reduto de 
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poder individual no âmbito do qual seria exercido a sua titularidade. A vida, a saúde, a honra, 

a intimidade e a integridade física não se enquadrariam na categoria do ‘ter’, mas do ‘ser’.”265 

Portanto, a dignidade é um fenômeno impossível de separação do ser pessoa, e revela-

se como uma imunidade existencial necessária ao seu pleno desenvolvimento. É por isto que a 

dignidade é irrenunciável e inatingível por qualquer ato, fato ou norma, revelando-se, como 

suposto de conhecimento e compreensão dos direitos que o Estado disponibiliza à pessoa. 

Ocorre, não obstante, que a despeito da prevalência constitucional à dignidade humana, 

todavia hoje o cidadão brasileiro sofre pela ausência da conformação material de grande parte 

dos seus direitos. A dificuldade de esclarecimento sobre a respectiva destinação por parte do 

Estado, tanto dos direitos, como dos mecanismos pertinentes à sua concreção, preserva parte da 

população brasileira distante das mínimas condições de dignidade e sobremaneiramente 

afastada dos processos de transformação da sociedade.  

Pode-se, neste sentido, realçar que “a incompreensão ou desconhecimento das normas 

jurídicas dificulta a implementação e o fortalecimento das relações de cidadania e, sobretudo, 

limita a compreensão do que seja um Estado Democrático de Direito, comprometendo a 

efetivação da justiça social.”266  

Para usufruir os direitos que o Estado coloca à sua disposição, a pessoa humana 

necessita conhecê-los com a consciência de que a omissão estatal legitima o exercício pleno da 

busca por aquilo que falta à sua realização como sujeito de direitos e deveres. 

É neste ponto que a educação se mostra indispensável à realização da pessoa humana. 

Sem a consecução da educação, não conseguirá, o homem, trilhar pelos caminhos adequados à 

sua realização como pessoa. Precisa-se, sobre este aspecto, compreender que, na medida em 

que avança pelos níveis educacionais, a pessoa progride na sua capacidade de entendimento 

dos fenômenos da vida e da sociedade. Ademais, é através dos processos educacionais 

experimentados ao longo das distintas fases do seu crescimento, que a pessoa passa a relacionar-

se com o mundo e com os fenômenos da existência, descobrindo e entendendo aquilo que é 

imperioso ao seu completo desenvolvimento.  

Assim sendo, e ao considerar que a plenitude do desenvolvimento da pessoa humana 

pressupõe o exercício e a fruição de determinados direitos, não se pode descartar a 

                                                
265 MINARDI, 2009. v.1, p. 108. 
266 SCZIMINSKI, T. de F. J. ; BAZZANELLA, S. L. O desconhecimento da lei como obstáculo à construção da 

cidadania. In: Criar Educação. UNESC, Criciúma, v. 4, nº1, Jan/Jun 2015. 



 

102 
 

essencialidade da educação para a concretude da dignidade humana. Somente a partir do 

momento em que conhece os limites da convivência humana, entende o que o Estado lhe 

assegura e compreende a forma da materialização daquilo que necessita, é que a pessoa logrará 

apreender aquilo que se revela indispensável à sua realização plena. 

 

4.2  A participação da família na educação escolar dos filhos: a garantia do pleno 

desenvolvimento da pessoa humana como prerrogativa do exercício de direitos 

 

Resta evidente, que o direito brasileiro compreende família como agente imprescindível 

na condução dos desígnios existenciais do educando, tutelando seus interesses e direcionado 

seu destino de vida. Nas questões educacionais, sobretudo, figura como destinatário das 

obrigações decorrentes desse direito fundamental, ao lado do Estado.  

Já se teve a oportunidade de observar que o art. 225, da Constituição da República 

Federativa do Brasil é terminante no sentido de que, enquanto direito de todos, a educação é 

um dever do estado e da própria família, cabendo-lhes promovê-la mediante a contribuição da 

sociedade, para que se logre alcançar a formação completa de um indivíduo, apto à realização 

de seus desígnios pessoais, e capaz de participar dos processos de transformação diuturna 

enfrentados pelos seu entorno de inserção.267 

É neste sentido que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) converge com o 

dispositivo constitucional, e, pela pauta normativa de seu art. 2°, estabelece que “a educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”268
  

Ao estender à família o dever pela educação dos filhos, o Estado o faz consciente do 

elevado grau de significância que o entorno familiar representa no processo de desenvolvimento 

da pessoa humana. A família é a base de inserção social, pois constitui o primeiro grupo de 

relacionamento entre-gentes do ser humano. Sobre este aspecto, e sem invadir a análise sobre 

a configuração dos novos modelos familiares que se verificam no cenário da sociedade 

globalizada, inclusive a brasileira, é importante assinalar, apenas, que a família compõe um 
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agrupamento humano em constante evolução, constituído com o intuito básico de dispor a 

subsistência de seus integrantes e protegê-los. 

Independentemente do modelo, ou da forma de composição, toda a família guarda uma 

aparência em comum, resguardando entre si: 

[...] sentimentos pertinentes ao cotidiano de qualquer agrupamento como amor, ódio, 

ciúme, inveja, entre outros. Em relação às expectativas da família com relação à escola 

com seus filhos, encontram-se várias fantasias familiares como o desejo de que a 

instituição escolar “eduque” o filho naquilo que a família não se julga capaz, como, 

por exemplo, limite e sexualidade; e que ele seja preparado para obter êxito 

profissional e financeiro via de regra ingressando em uma boa universidade. 269 

Não obstante, deve-se ter ciência que, em razão de constituir o primeiro grupo social de 

interação da criança, a família constitui o referencial de todos os paradigmas que demarcarão o 

perfil atitudinal e de personalidade das pessoas. Ressalta-se, assim, o apoio e a conexão de 

valores, princípios e posturas da entidade familiar podem proporcionar às crianças uma 

estrutura equilibrada e sadia, para crescerem e tornarem-se cidadãos conscientes de seu papel 

na sociedade, mostrando-se plenamente aptos para interagirem com o meio, através das 

intervenções que se fizerem necessárias. 

Assim, não há como deixar-se de verificar a vinculação da família ao direito 

fundamental à educação, bem como a eficácia deste direito no âmbito das relações particulares. 

É a família que despertará no indivíduo o pertencimento, como o sentir-se parte de um grupo 

social, interatuando com responsabilidade e atitude ativa.  

Desde os primeiros anos de vida, seja através dos exemplos, seja por meio do próprio 

comportamento dos pais, a criança passa a conceber um conceito subjetivo do significado de 

cidadania, percebendo a importância que ela própria pode representar para o seu mundo de 

inserção. Na medida em que a escola transita pela correlação de conteúdos específicos com os 

fatos do mundo, a família não pode derrogar estes preceitos, multiplicando no ambiente 

doméstico a essencialidade da participação, da responsabilidade e da solidariedade. 

 

4.2.1 A vinculação da família ao direito fundamental à educação sob o prisma da eficácia 

dos direitos fundamentais  
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Historicamente, os direitos fundamentais foram concebidos a partir de uma necessidade 

de equalizar o poder estatal na vida dos indivíduos, ora limitando sua ação, ora exigindo sua 

intervenção. Por esta razão o Estado abrigou, durante muito tempo, a condição exclusiva de 

sujeito passivo no cumprimento das obrigações decorrentes do estabelecimento dos direitos 

fundamentais.  

Ingo Wolgang Sarlet refere que a história dos direitos fundamentais “[...] é também a 

história da limitação do poder, ainda mais se considerarmos o vínculo dos direitos fundamentais 

com a história do constitucionalismo e do que passou a ser designado como Estado 

Constitucional.”270 

Resulta compreensão pacífica que o direito fundamental à educação possui natureza 

social, cuja subjetividade reside em ação do Estado na garantia deste direito. A condição de 

direito subjetivo público, amplamente defendida em decorrência de sua função prestacional, 

repousa, constitucionalmente, em dois aspectos centrais expressos no parágrafo 1º do art. 208, 

da Constituição Federal: a existência de uma etapa de ensino obrigatória (educação básica) a 

todos os indivíduos; e a respectiva garantia de acesso, por meio da gratuidade. Tanto é assim 

que o não-oferecimento, ou a oferta irregular, do ensino obrigatório, implica em 

responsabilidade do Poder Público.271 

Não obstante, ainda que o Estado preconize, por excelência, o papel de destinatário das 

obrigações dos direitos fundamentais, em contraposição a pessoa humana como titular precípuo 

desses direitos, verifica-se a vinculação do polo passivo da ordem fundamental também aos 

particulares. Gilmar Ferreira Mendes adverte que “as razões que conduziram, no passado, a 

proclamação dos direitos fundamentais, podem, agora, justificar que eles sejam invocados 

contra particulares”272, uma vez que o poder não está mais concentrado nas mãos do Estado e, 

agora, se esparge em toda a sociedade.  

Os direitos fundamentais, aos expressarem os valores básicos da ordem jurídica e social, 

exigem, objetivamente, a observância por toda sociedade, bem como sua promoção e proteção 

por parte do Estado, visando que tais direitos não venham a ser ameaçados nas relações entre 

particulares273. 
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O artigo 205 da Constituição Federal, ao centrar a finalidade da educação e revestir de 

conteúdo o direito social à educação, estabelece a educação como dever do Estado e da família, 

atribuindo a entidade familiar, assim como ao poder público, o rango de destinatário de 

obrigação oriunda de direito fundamental.274 

Por evidência, a educação enquanto dever da família, na acepção mais ampla que o 

dever de educar dos pais, não se volca, a espelho das demandas dos direitos sociais, ao equilíbrio 

das desigualdades; tampouco sequer corresponde a equalização das autonomias reivindicadas 

nas relações privadas. Refere, bem mais a um dever diferenciado, que reflete ambas motivações 

e implica na responsabilidade dos pais, ou responsáveis, em tutelar a educação de seus filhos 

ou pupilos, cujas ações devem ensejar, ademais da garantia ao acesso e permanência à educação 

formal escolar, a plena expansão da personalidade, sob o suposto da postura cidadã e da 

formação para o trabalho. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/96, que regulamenta as 

questões educacionais no Brasil, preconiza em seu art. 1º, que a abrangência da educação perfaz 

os processos educativos que se desenvolvem na convivência humana, inclusive na vida familiar. 

Ademais refere em seu art. 2º, que os deveres educacionais da entidade familiar devem ser 

inspirados nos princípios de liberdade e solidariedade.275 

Percebe-se, então, que a ordem jurídica nacional, sob o suporte dos direitos 

fundamentais, balizou as obrigações familiares voltadas a salvaguarda do pleno 

desenvolvimento da pessoa humana, compelindo à família, juntamente ao Estado, proteger 

interesses de terceiro, portanto, do educando que está sob sua responsabilidade. Tal 

entendimento vai além do direito fundamental à educação, de cunho estritamente social, 

exsurge do texto constitucional, no art. 227, ao dispor o compartilhamento dos deveres entre 

família, Estado e sociedade na defesa dos direitos fundamentais de crianças, de adolescentes e 

de jovens, ancorado no princípio da prioridade absoluta, em razão de sua condição de pessoa 

em desenvolvimento, que carece de especial atenção.276 

Tem-se, sob este aspecto, uma ostensiva intervenção estatal no núcleo familiar, 

celebrada com o intuito de proteger seus integrantes. Deste modo, o abandono da proteção 

milenar da família porquanto instituição que eminentemente produz e reproduz valores 
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culturais, éticos e econômicos, em face da tutela “essencialmente funcionalizada à dignidade 

de seus membros, em particular no que concerne ao desenvolvimento da personalidade dos 

filhos”.277 

Assim sendo, muito embora o direito à educação alcance indistintamente a todos, uma 

vez que a educação é circunstância formacional perene na vida de qualquer pessoa, cujo 

potencial de aprimoramento é infindável, verifica-se na ordem jurídica nacional singular 

preocupação com a promoção do direito fundamental à educação ao universo das pessoas que 

se encontram ainda em desenvolvimento.  

Dessa forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, em atendimento a pressuposto constitucional, vem dispor sobre a proteção integral à 

criança e ao adolescente, como forma de garantir a promoção e defesa de todos seus interesses 

e alcançar-lhes a condição plena de sujeitos de direito. 

A proteção integral diz respeito apenas àqueles indivíduos que se encontram em 

condição peculiar de desenvolvimento, e que necessitam de determinado comportamento 

positivo por parte da autoridade pública e de particulares, encarregados de garantir essa 

proteção singular. Assim, crianças e adolescentes passam a ter reconhecidos seus direitos de 

forma mais ampla que outros cidadãos, de modo que “[...] estes direitos específicos são 

exatamente aqueles que têm que lhes assegurar o desenvolvimento, o crescimento, o 

cumprimento de suas potencialidades, o tornar-se cidadãos adultos livres e dignos”.278  

A proteção integral da criança e do adolescente se assenta aos preceitos dessa nova 

conformação familiar, baseada no estímulo à solidariedade e no respeito à liberdade, à 

igualdade e à diversidade, que se contrapõe ao modelo de família anterior: rígido, hierárquico 

e autoritário. Nessa lógica, Gustavo Tepedino ressalta que: 

A relação entre pais e filhos apresenta-se, na atualidade, como processo dialógico, 

que substitui o anterior estado de subordinação no qual o filho figurava como sujeito 

passivo de mecanismo autoritário – estático e unilateral – de transmissão de 

informações. A tutela da criança e do adolescente deve permitir, no curso do processo 

educacional, que o menor de idade cresça de forma biopsiquicamente saudável, de 

modo a superar sua própria vulnerabilidade, informar-se e formar-se como pessoa 

responsavelmente livre, exercendo, efetivamente, a sua autonomia de maneira mais 

ampla possível.279 

                                                
277 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  v. 

6, p. 22. 
278 CURY, 2006, p. 33-34. 
279 TEPEDINO, Gustavo. A tutela constitucional da criança e do adolescente: projeções civis e estatutárias. In: 

SIMÃO, José Fernando et al. Direito de família no novo milênio: estudos em homenagem ao Prof. Álvaro Villaça 

Azevedo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 417. 



 

107 
 

Esta reestruturação dialógica nas relações familiares, por meio das quais pais filhos 

passam a usufruir de posições mais equitativas no ambiente doméstico, em que pese a 

imposição da autoridade parental, remete ao hodierno enquadramento constitucional, que 

impõe forte responsabilidade aos pais, bem mais que a subsunção de direitos, também em 

termos educacionais. Dessa forma, reconhece-se o enquadramento da família, ao lado do 

Estado, na condição de destinatário das obrigações oriundas do direito fundamental à educação, 

decorrente dessa ação positiva que emerge de seu encargo não apenas de educar, mas de garantir 

o acesso e a permanência de seus filhos na escola.  

Neste seguimento, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases 

convergem no sentido de estabelecerem normas a serem observadas, conjunta e 

colaborativamente pelo Estado e pela família. Verifica-se, por exemplo, que se de um lado, 

asseguram o ensino obrigatório e gratuito como dever do Estado; de outro, estabelecem a 

obrigação dos pais ou responsáveis de procederem a matrícula do educando. Ademais, definem 

responsabilidade recíproca, entre família e poder público, no zelo pela frequência escolar.280 

Ainda assim, se assevera a responsabilidade da família pela não-observância destes 

preceitos, pois enseja aos pais ou responsáveis a pretensa prática de crime de abandono 

intelectual, conforme previsto no art. 246, do Código Penal, que dispõe, como ilícito penal, 

“deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar”, cuja pena 

corresponde a detenção de quinze dias a um mês, ou multa.281 

Outro aspecto que demonstra a intervenção especial em prol da proteção do educando, 

refere-se a garantia de sua integridade física e psicológica, no decurso do processo educacional, 

seja na escola ou no ambiente familiar. Desde 2014, a inclusão do art. 18-A, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, coíbe a prática de “castigo físico ou de tratamento cruel ou 

                                                
280  Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto 

aos pais ou responsável, pela frequência à escola. 

 Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 

(BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990). 

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 

associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o 

Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.  

§ 1º O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá:   

[...] III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) 

anos de idade.  BRASIL, 1996. 
281 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
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degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto”, pelos 

pais, responsáveis, integrantes da família ampliada, pelo agente público ou por qualquer outra 

pessoa, aos educandos que estiverem sob seu cuidado e proteção.282 

Nota-se, portanto, que cada vez mais, diferentemente de época passada, impõe-se a 

família limitações, inclusive relacionadas intrinsecamente ao ato educar, que durante longo 

tempo, tratou-se de pura liberalidade dos pais. O art. 58, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, defende, nessa linha, o respeito aos “valores culturais, artísticos e históricos 

próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da 

criação e o acesso às fontes de cultura” 283, o que de certa forma restringe a autonomia dos pais 

na escolha de temas e questões a serem apreciados por seu filho durante o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Na seara do direito privado, a educação orbita como uma obrigação correlata entre os 

pais. O Código Civil relega o dever de educação dos filhos, também, às relações pessoais, 

atribuindo ao pai e à mãe o pleno exercício do poder familiar, que alcança, conjuntamente, a 

criação e educação de sua prole.284 

Por outro lado, há que se falar que a ordem jurídica brasileira resguardou algumas 

prerrogativas aos pais ou responsáveis, relacionadas ao processo educacional, justamente com 

o intuito de facilitar o cumprimento de seus deveres correlatos. 

Destaca-se, contudo, que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegurou, no 

parágrafo único do art. 53, o direito de ter ciência do processo pedagógico da escola, bem como 

o direito à participação na definição das propostas educacionais.285 Da mesma forma, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, no inciso VII, do art. 12, incumbe aos estabelecimentos de 

ensino a responsabilidade de “informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for 

o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica da escola.”286 Na mesma linha, o Código Civil, segundo 

previsão contida no parágrafo 5º do art. 1.583 e no art. 1.589, possibilita a supervisão da 

                                                
282 CURY, 2006. 
283 Ibid. 
284 BRASIL, 2016. 
285 CURY, 2006 
286 FRAUCHES, Celso da Costa; FAGUNDES, Gustavo. LDB anotada e comentada e reflexões sobre a 

educação superior no Brasil. Brasília: ILAPE, 2007. 
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educação pelos pais, independente de guarda, facultando-lhes solicitar informações de assuntos 

que afetem direta ou indiretamente o processo e os atos educacionais.287 

À vista disso, constata-se estrita vinculação da família ao direito fundamental à 

educação, que passa a configurar o polo passivo da relação, ao lado do Estado, extrapolando a 

clássica relação vertical Estado-indivíduo, conferida, em geral, aos direitos sociais.  

É incontestável que a autonomia privada sofre certas limitações no âmbito das relações 

familiares ao tratar-se do tema educação. Paula Fernanda Alves da Cunha Gorzoni menciona 

que: 

Essa autonomia privada significa, em sentido amplo, o poder do sujeito de 

“autogoverno de sua esfera jurídica”, tendo como matriz a concepção de ser humano 

como agente moral, dotado de razão, capaz de decidir o que é bom ou ruim para si, e 

que deve ter liberdade para guiar-se de acordo com suas escolhas nas relações entre 

outros sujeitos privados desde que não perturbem os direitos de terceiros nem violem 

outros valores relevantes da comunidade.288 

As escolhas e decisões tomadas pelos pais e responsáveis na educação de seus filhos ou 

pupilos, no âmbito doméstico, a priori, particular, devem observar os pressupostos 

estabelecidos pela ordem pública, em razão da necessidade de garantir-se um processo 

educacional que vise o pleno desenvolvimento da personalidade do educando, preparando-o 

para as vivências do mundo que o cerca, e não apenas de sua realidade familiar. 

Discute-se, pois, se o direito fundamental à educação exerce eficácia vinculante às 

relações familiares. Gilmar Ferreira Mendes assevera que “as normas sobre direitos 

fundamentais apresentam, ínsitas a elas mesmas, um comando de obrigação, que obriga o 

Estado a impedir que tais direitos sejam vulnerados nas relações privadas”. Em vista disso, tem-

se assentado o entendimento de que “pessoas privadas podem estar submetidas aos direitos 

fundamentais. A incidência das normas de direitos fundamentais no âmbito das relações 

privadas passou a ser conhecida como o efeito externo, ou a eficácia horizontal, dos direitos 

fundamentais”, contrapondo-se à eficácia vertical derivada da clássica posição do poder público 

como destinatário precípuo das obrigações oriundas dos direitos fundamentais.289 

Ainda que hoje se prima pela igualdade no âmbito das relações familiares, é inconteste 

a autoridade que os pais ou responsáveis possuem na condução dos interesses de seus filhos ou 

                                                
287 BRASIL, 2016 
288 GORZONI, Paula Fernanda Alves da Cunha. A Vinculação dos Particulares a Direitos Fundamentais no 

Supremo Tribunal Federal: o Julgamento do “Caso ubc” (re 201.819/RJ) e a Mudança de Comportamento do 

Tribunal. Humanidades em Diálogo, vol I, n. I, nov. 2007, pp. 149-166. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/humanidades/article/view/106103>. Acesso em: 07 dez. 2017. 
289 MENDES, 2007, p. 269. 
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pupilos, decorrente do exercício pleno do poder familiar a eles concedido, conforme preceitua 

o art. 1.634; em especial, às questões relacionadas a criação educação. Daí que qualquer excesso 

na fruição deste poder familiar pode ensejar violação de direitos.290 

Caio Mário da Silva Pereira recorda que autoridade exercida pelos pais, na condução da 

família, implica “na criação e educação, orientação para a vida profissional, disciplina do 

espírito, aquisição dos bons ou maus hábitos influentes na projeção social do indivíduo. Aí se 

pratica e desenvolve em mais alto grau o princípio da solidariedade doméstica e cooperação 

recíproca.”291 

Gustavo Tepedino adverte, então, sobre “a necessidade de encontrar-se um ponto de 

equilíbrio entre o exercício dos direitos fundamentais dos filhos e a autoridade parental dos 

pais, de modo a concretizar”292 um processo educacional pautado na liberdade e que atenda às 

exigências constitucionais de igualdade e solidariedade. Deste modo, a partir do momento em 

que os filhos, gradativamente, ampliam seu discernimento, tornam-se, na mesma medida, aptos 

para a tomada de decisões, estimulados ao exercício autônomo das escolhas existenciais.  

Neste sentido, qualquer iniciativa da família que ameace as finalidades do direito 

fundamental à educação, importando em desequilíbrio, e consequente excesso, do poder 

familiar, deve ser provida mediante intervenção protetiva do Estado. Revela Daniel Sarmento 

que tanto o Estado como o Direito incumbem-se de “novas funções promocionais e se consolida 

o entendimento de que os direitos fundamentais não devem limitar o seu raio de ação às relações 

políticas, entre governantes e governados, incidindo também em outros campos, como o 

mercado, as relações de trabalho e a família.”293 

Ingo Wolfgang Sarlet adverte que não há razão para afastar a vinculação direta dos 

particulares aos direitos sociais, seja qual for sua natureza, a menos que se trate de direitos 

fundamentais que tenham por destinatário precípuo o poder público. Nesta seara, menciona o 

autor que: 

Na medida em que se poderá questionar quais são as normas de direitos fundamentais 

relevantes para efeitos de uma vinculação dos particulares, notadamente no que diz 

com os direitos sociais, importa firmar posição no sentido de que todos os direitos 

fundamentais (mesmo os assim denominados direitos a prestações) são, ademais, 

eficazes (vinculantes) no âmbito das relações entre particulares, inexistindo, em 

princípio, distinção entre os direitos de cunho defensivo e os direitos prestacionais, 

                                                
290 BRASIL, 2016. 
291 PEREIRA, Caio Mario. Instituições de Direito Civil, Direito de Família. 18. ed. v. 5, p. 19. 
292 TEPEDINO, p. 418. 
293 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, 

p. 323. 

https://jus.com.br/tudo/direito-civil


 

111 
 

em que pese o seu objeto diverso e a circunstância de que os direitos fundamentais do 

último grupo possam até vincular, na condição de obrigado, em primeira linha os 

órgãos estatais. 294  

Diante da evidência da eficácia horizontal do direito fundamental à educação, resta 

necessário mencionar que duas teorias se destacam ao equalizar as questões pertinentes a 

incidência dos direitos fundamentais na esfera privada.  

A primeira, teoria da eficácia direta ou imediata “sustenta que os direitos fundamentais 

devem ter pronta aplicação sobre as decisões das entidades privadas que desfrutem de 

considerável poder social, ou em face de indivíduos que estejam, em relação a outros, numa 

situação de supremacia de fato ou de direito”.295 A segunda teoria, da eficácia indireta ou 

mediata refuta a incidência direta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, sob 

a justificativa que a proteção dos direitos fundamentais na seara privada deveriam irradiar da 

disposição de cláusulas gerais, emanadas do ordenamento civil. 

Ingo Wolfgang Sarlet expressa entendimento que nas relações entre particulares que 

gozem de relativa igualdade, via de regra deve “prevalecer o princípio da liberdade, aceitando-

se uma eficácia direta dos direitos fundamentais na esfera privada apenas nos casos em que a 

dignidade da pessoa humana estiver sob ameaça ou diante de uma ingerência indevida na esfera 

da intimidade pessoal.”296  

Desde outra perspectiva, Gilmar Ferreira Mendes menciona que “quem é pela 

intervenção estatal de correção das assimetrias sociais e de limitação dos poderes privados, 

quem tem preocupações igualitárias, sustentará a aplicabilidade direta dos direitos 

fundamentais.”297 

Diante disso, ao direito fundamental à educação reputa-se a eficácia horizontal direta ou 

imediata seja em razão da necessidade de limitar os desmandos oriundos do exercício do poder 

familiar, ou pelo desequilíbrios no ato de educar dos pais ou responsáveis, ora pela negligência, 

ora pela rigidez excessiva e estrita, mas ,de sobremodo, por atentar a dignidade do educando, 

ao inibir o desenvolvimento pleno de sua personalidade, por ações arbitrárias ou mesmo pela 

omissão frente ao processo educacional. 

 

                                                
294 SARLET, 2016, p. 247. 
295 MENDES, 2007, p. 269. 
296 SARLET, 2006, p. 119. 
297 MENDES, 2007, p. 271. 
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4.2.2 O direito à educação como prerrogativa do exercício de direitos 

 

Com aderência ao objetivo central da presente dissertação, não se pode ocultar deste 

trabalho que o direito à educação foi aclamado pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, como um direito de todas as pessoas, essencial à “plena expansão da 

personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e 

deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos 

raciais ou religiosos”298. 

Por isto, o direito à educação é reputado um direito “da criança e do adulto, da mulher 

e do homem, seja qual for a sua capacidade física e mental, a sua condição e situação. É direito 

dos brancos, dos pretos, dos mestiços e dos amarelos, dos pobres e dos ricos, dos emigrantes, 

dos refugiados, dos presos etc. É direito das populações indígenas e de todas as minorias.”299 

Aderente a esta mesma orientação, o direito à educação integrou documentos 

internacionais de importância transcendental ao reconhecimento e garantia dos direitos 

humanos, a exemplo do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(ONU, 1966), da Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 1989), da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (ONU, 1979) e da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2007).  

A integração do direito à educação aos principais documentos internacionais de 

salvaguarda dos direitos humanos justifica-se tanto por seu vínculo indissociável com o 

fundamento sociológico-jurídico da dignidade da pessoa humana, como pela sua finalidade de 

pleno desenvolvimento da personalidade humana300. Sobre este aspecto Richard Pae Kim e 

Angelina Cortelazzi são categóricos no sentido de que: 

O direito à educação consiste, na verdade, não apenas de um direito fundamental 

social universal, de natureza subjetiva, individual, difusa e coletiva, como também um 

dever fundamental do Estado, primordialmente. Não é por outra razão que este dever 

é compulsório, pelo menos nos níveis básicos, seguindo daí as correlatas obrigações 

dos sujeitos passivos do direito à educação: i) o Estado, que deve promovê-lo, protegê-

lo e garanti-lo; ii) a família, a quem incumbe promover e incentivar o acesso à 

educação; iii) e a sociedade, que o financia.301 

                                                
298 ONU. Declaração universal dos direitos humanos. Disponível em: < 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
299 MONTEIRO, Agostinho dos Reis. O pão do direito à educação. Educ. Soc., Campinas, vol. 24, n. 84, p. 763-

789, setembro 2003, p. 769. 
300 KIM, Richard Pae e BOLZAM, Angelina Cortelazzi. Direito à educação de qualidade e seus fundamentos 

jurídicos. Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 15(29): 167-200, jul.-dez. 2015, p. 167-200. 
301 KIM, 2015. 
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Sem desapegar deste grau de significado, a Constituição da República Federativa do 

Brasil estabelece, por seu art. 225, que a educação, “direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho.”302  

A magnitude de importância que o texto constitucional confere à educação atesta a 

essencialidade de seu significado à vida do homem, tendo em vista ser referencial de dignidade 

e instrumental de desenvolvimento da própria personalidade. Isto, por certo, encontra esteio na 

abrangência do próprio processo educacional, cujo ato educativo transcende a singular 

relatividade do ensino e aprendizagem de conteúdo programático sobre conhecimentos 

específicos. Educar, na plenitude formativa, totaliza um exercício de complementação da 

condição do homem como sujeito do mundo. De acordo com José Eduardo de Miranda: 

Partindo-se da ideia da educação como a ação que «conduz alguém para fora de si», 

pode-se muito bem considerá-la como um processo que se estabelece no decorrer da 

vida, permitindo o educando olhar à sua volta, tomar consciência de si mesmo, e 

encontrar, assim, os melhores caminhos que o levem à realização pessoal, e à conexão 

responsável e participativa com o meio em que se encontra inserido.303 

 Na medida em que se mostra como um fenômeno complexo, a educação é um exercício 

de completude, que se estabelece para conferir refinamento na condição do homem, no mundo, 

realizando-se enquanto sujeito da vida, e participando das transformações do locus em que se 

encontra inserido. Por isto a efetividade do direito à educação é peremptória à consecução dos 

direitos indispensáveis para o alcance de uma vida digna.  

 Enquanto evolui no processo educativo, a pessoa incrementa sua capacidade de 

ponderação, tornando-se cada vez mais apta para identificar suas necessidades e avaliar as 

carências daqueles que coexistem consigo em um determinado contexto social. A educação 

oportuniza o convívio humano dentro de um sentimento de solidariedade e respeito comum.  

 Como bem descreve José Eduardo de Miranda: 

Relevando-se a dualidade causa/efeito, nunca é demais dizer que a educação tem o 

condão de favorecer a adaptação do homem ao seu ambiente de vida, adequando-o ao 

convívio com os demais. Neste processo, pode-se contemplar o sentido da socialidade 

humana, e o caráter social da própria educação, pois é educando que tanto se promove 

o equilíbrio, como contrapesam eventuais conflitos que podem surgir entre os 

indivíduos, e entre estes com seu ambiente.304 

                                                
302 BRASIL, 1988. 
303 MIRANDA, 2017, p. 33. 
304 MIRANDA, 2017, p. 34. 
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Franciszek Przetacznik realça que, entre todos os direitos do homem, o direito à 

educação possui caráter imperioso, tendo em vista sua transcendência para reconhecer sua 

condição de possuir e exercer direitos. Salienta, sobre este aspecto, que: 

Entre os direitos individuais do homem, o direito à educação é o mais importante, com 

a única excepção do direito à vida, fonte de todos os direitos do homem. O direito à 

educação é uma condição prévia ao verdadeiro gozo de quase todos os direitos do 

homem por uma pessoa individual. Este direito é uma pedra angular de todos os 

direitos do homem, pois, se uma pessoa não é correctamente educada, ele ou ela é 

incapaz de gozar verdadeiramente os outros direitos do homem. Em consequência, a 

realização do direito à educação é a tarefa mais elevada que se impõe, tanto a cada 

indivíduo como ao Estado em que esse indivíduo vive. 305 

A educação é elemento fundamental para uma pessoa alcançar o discernimento sobre o 

certo, errado, direitos e deveres. Assim sendo, a efetividade do direito à educação mostra-se 

como a pedra angular para a construção da capacidade de exercer-se direitos. Convergente com 

esta máxima, Agostinho dos Reis Monteiro esclarece que “o conhecimento e a capacidade de 

exercício dos direitos de cada um, assim como a consciência do dever de respeitar os direitos 

dos outros, dependem da realização do direito à educação.”306 

A magnitude das condições da dignidade humana e o sobrelevo do desenvolvimento 

pleno da personalidade da pessoa apenas serão concretas quando o indivíduo se encontrar em 

condições adequadas para conferir prevalência ao seu direito de exigir direitos, o que apenas 

acontecerá quando efetivado o direito à educação.  

Por certo, deve-se ultimar este trabalho dizendo-se que o direito à educação não 

pressupõe o singular acesso à escola ou aos processos educacionais, submetendo o educando 

ao rigorismo falacioso de um sistema meramente quantitativo, preocupado com os critérios de 

avaliação e com o mascaramento dos indicadores de qualidade.  

O direito à educação, para premir uma educação própria ao exercício de direitos, deve 

ser suposto de uma educação não mais “centrada na terra dos adultos, nem no sol da infância, 

mas projectada no universo dos direitos do ser humano, onde não há maiores e menores, pais e 

filhos, professores e alunos, mas sujeitos iguais em dignidade e direitos.”307 De acordo com o 

que assinala Agostinho dos Reis Monteiro, “o paradigma do direito à educação é uma nova 

                                                
305 PRZETACZNIK, Franciszek. The philosophical concept of the right to education as a basic human right. Revue 

de Droit International de Sciences Diplomatiques et Politiques, Genève, v. 63, p. 257-288, 1985, p. 257. 
306 MONTEIRO, 2003, p. 766. 
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racionalidade ético-jurídica para a ruptura político-pedagógica do círculo vicioso de auto-

reprodução histórica e psicológica dos males seculares da educação.”308 

 

 

  

                                                
308 Ibid., p. 766. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O direito a educação, enquanto direito essencial da pessoa humana, que possibilita a 

constituição de uma sociedade mais livre e igualitária, focada em alternativas de crescimento 

científico e tecnológico, e que torna perene a cultura dos povos pela transmissão geracional do 

conhecimento, somente alcança sua finalidade quando é capaz de promover o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana. 

A pessoa humana gravita no centro da ordem jurídica dos Estados Democráticos de 

Direito, que buscam, via constitucional, assegurar uma existência digna que enalteça não apenas 

a sua condição individual humana, mas também de maneira a dar sentido ao resguardo da 

própria espécie humana, dentro de uma conjuntura histórico-social. 

É, justamente, por meio da educação ser possível abrigar os conhecimentos, as 

percepções, as tradições, a cultura e a história de uma geração para transmitir-se a outra. Sob 

essa dinâmica, o indivíduo conhece e compreende a si mesmo, ao seu semelhante e ao seu 

entorno, e colabora nas transformações contínuas e necessárias que ocorrem na sociedade. 

Desse modo, a educação, propicia a altercação própria ao desenvolvimento da pessoa humana, 

em sua individualidade; ao passo que colabora com os avanços sócio-econômico-políticos tão 

necessários a evolução de sua coletividade. 

O ser humano, ao nascer, depende, inegavelmente, do amparo e da assistência do outro, 

não apenas para subsistir, mas para tornar-se capaz de desenvolver sua potencialidade humana.  

A educação resta, portanto como o processo que permite uma ação inteligível e consciente, 

propriamente humana, no sentido de alcançar os pressupostos necessários para despertar 

aptidões e capacidades no indivíduo que promovam sua realização pessoal plena. 

Por essa razão, depreender a educação passa a ser elemento essencial no 

estabelecimento dos contornos do direito fundamental à educação, em especial, analisar sua 

genealogia e sua finalidade, passa a ser pressuposto basilar na busca de uma maior efetividade 

deste direito. 

O caráter epistemológico da educação demonstra, inicialmente, que a educação resulta 

algo mais que um objeto de um direito social, abrange ser, também, um atributo próprio da 

personalidade humana.  
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Ao passo que a educação se remete a um método e a um processo, por meio do qual o 

indivíduo passa a conhecer o mundo que lhe rodeia e a si próprio, resulta ser, ainda, uma área 

própria do conhecimento humano, com o qual se analisa a construção cognitiva e a percepção 

axioprincipiológica que envolvem o rito educacional, tendo como  marco os primeiros 

momentos em que o indivíduo se inter-relaciona com o seu entorno familiar, até alcançar a 

faceta institucionalizada pelas escolas e universidades. 

É a partir da análise do processo cognitivo experenciado pelo indivíduo, que se pode 

entender sua fundamentalidade para o desenvolvimento da personalidade humana, as 

inferências de questões biopsicológicas e sociais, e a impregnação de valores e princípios 

advindos da transmissão dos conhecimentos, via geracional, denotando que a educação se trata 

muito mais do que um método ou mecanismo de adquirir conhecimentos. 

A educação revela-se como um atributo essencial da personalidade humana, sem o qual 

os indivíduos não se tornam aptos para explorar todo potencial que sua condição humana 

pressupõe, pois, o seu aprimoramento depende, em sua essência, dos contornos educacionais 

por ele vivenciado. 

O processo educacional inicia, invariavelmente, no ambiente familiar. É nesse espaço 

que indivíduo passa a relacionar-se com o mundo e apreender tudo que observa e vivencia ao 

seu redor, recebendo os primeiros estímulos e ensinamentos humanos. 

Desde os preceitos do direito romano já se atribuía a família a condição célula mater da 

sociedade humana. O ser humano, desde a mais tenra idade, começa a forjar seu caráter por 

meio dos ensinamentos de seus pais, vão estruturando sua personalidade a partir da 

compreensão de si e de sua representatividade no entorno familiar, e, ademais, constatam a 

conformação das regras de conduta estabelecidas e sua finalidade no convívio entre seus pares.  

Ao largo de sua existência, a educação familiar é complementada pela educação escolar, 

de tal forma que os indivíduos expandem suas capacidades de interação social e tornam-se mais 

preparados para os embates da vida.  

O desenvolvimento da personalidade da pessoa é guiado pela essencialidade de sua 

natureza humana, a partir de sua percepção biopsicológica e de sua condição inteligível de 

interpretar o mundo diante destas percepções, passando pelo acondicionamento das releituras 

oferecidas por seu entorno social, seja a família, a escola ou a comunidade.  
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Dessa forma, a pessoa humana compõe sua personalidade assente no produto resultante 

da edificação ontológica que o indivíduo ajuíza e elabora a partir do intercâmbio da sua essência 

natural com o fruto da convivência social. 

Este caráter de sociabilidade inerente ao processo educacional supõe que a ação 

formacional humana carece do mútuo auxílio. Tanto o indivíduo necessita do outro para 

desenvolver-se e realizar-se plenamente, assim como o avanço da sociedade se funda no 

acirramento da tarefa comutativa de transmissão geracional de conhecimentos e valores. Daí 

deriva o dever de educação, que implica com o estabelecimento de responsabilidades atribuídas, 

constitucionalmente a família e ao Estado, e que conta com a colaboração da sociedade como 

um todo. 

Por esta razão destaca-se a relevante figura prestacional do Estado na tutela do direito à 

educação, enquanto direito social, dada a preocupação com a consolidação de uma sociedade 

igualitária e justa, na qual todos os cidadãos possam ter acesso aos bens fundamentais para a 

promoção humana.  

Neste sentido, a afirmação do direito à educação como direito eminentemente humano, 

durante o século XX, expressou o entendimento de que a humanidade somente pode evoluir, 

quando uma educação de qualidade passe a fazer parte da realidade de todos os indivíduos, 

única forma de garantir o pleno desenvolvimento da pessoa humana. 

Ao considerar-se que é no ambiente familiar, onde se inicia o processo educacional, a 

família exerce papel relevante no desenvolvimento da personalidade humana. A paternidade e 

maternidade responsável supõe, diante dos deveres próprios ao encargo da educação, orientação 

moral através da transmissão de valores, estímulos emocionais e psicológicos, promoção da 

identidade sociocultural, preparo para a cidadania e supervisão pedagógica dos avanços 

próprios de cada etapa de vida, de forma a contribuir na formação de um indivíduo autônomo 

e responsável perante sua comunidade. 

A atribuição conferida aos pais ou responsáveis de conduzir seus filhos na trilha da 

existência humana, através do exercício do poder familiar, reproduz uma espécie de autoridade 

sobre os filhos, cujas decisões, escolhas mandos e modelos feitos no transcurso do processo 

educacional determinam o grau de desenvolvimento da personalidade do educando, podendo 

afetar positiva, ou negativamente, na sua realização plena e digna. 

Assim, incumbe especial atenção aos primeiros anos de vida do educando, momento em 

que a criança, ademais de vulnerável, encontra-se em um processo de construção de sua 
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personalidade, no qual as experiências vividas impactam rotundamente no seu amoldamento 

existencial, afetando atributos importantes como a afetividade, a sociabilidade, a moralidade e 

a cognição, comprometendo sua qualidade de vida, e por conseguinte altercando as 

possibilidades de contribuir nas transformações necessárias para um mundo melhor. 

Como referência de valores, de princípios e de atitude, a família não deve poupar seu 

esforço para estar presente em todos os momentos da vida dos filhos. Esta presença implica o 

envolvimento, o comprometimento e a colaboração. Desse modo, e atuando em sintonia com a 

escola, a família necessita estar atenta não apenas às dificuldades cognitivas das crianças, mas, 

sobretudo, ao comportamento alheio ou contrário ao senso comum, à solidariedade e 

responsabilidade. 

Importa ressaltar que a finalidade máxima da educação, além da promoção ao pleno 

desenvolvimento da personalidade, compreende, por conseguinte, o preparo do educando para 

a cidadania. Daí a relevância do educar-se na escola: tornar os indivíduos, diante de todas as 

suas potencialidades e de suas diferenças, que certamente enriquecem o todo social, agente 

capaz de transformar seu entorno e contribuir na evolução da sociedade em que vive. 

Há que se consolidar o entendimento de que o processo educacional não se restringe à 

escola, na relação aluno-professor, compreende todas as relações sociais que orbitam no entorno 

escolar. Dessa forma, à escola incumbe-se função importante em promover, em seu espaço, 

uma cultura não-discriminatória e livre de preconceitos, que não pregue ideologias, mas que 

tão somente incentive a compreensão e aceitação de que as diferenças, que residem em cada 

pessoa, são os próprios elos que tornam todos seres humanos iguais. 

A finalidade da educação, que tem como cerne a expansão plena da personalidade 

humana, deve fundar-se no imperativo do acomodamento do educando à distintos cenários 

sociais e a situações diversas que compõe o mundo no qual ele se encontra inserido. A 

intensificação da integração das ações família-escola deve buscar a afirmação pessoal de cada 

educando, no sentindo de despertar sua consciência como ator da sociedade em que vive, não 

apenas em razão de sua existência singular, mas de sobremodo, como elo integrante e 

operacional deste locus social, no qual está inserido. 

O caráter diacrônico do processo educacional, destaca, hoje, a necessidade firmar a 

finalidade precípua da educação sob o pressuposto da condição dualística indivíduo-

coletividade. O caráter formacional de todo ato educativo deve levar em consideração o 

indivíduo tanto como ente singular como figura social, de tal forma que estas características 
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revelem um perfil cidadão, participativo e agregador, construído a partir de sua própria 

capacidade inteligível, de suas percepções psicossociais e de suas análises axiológicas, 

tornando-o um ser verdadeiramente livre e digno. 

Importa considerar que, dentro do rito formacional, todo educando deve estar preparado 

para colaborar com seu entorno, discutir as demandas sociais e ser consciente dos direitos e 

deveres que implicam em sua realidade coletiva, bem como aos que concernem a sua particular 

condição humana. 

Para tanto, a família resta como o importante tutor nos desígnios de uma conformação 

cidadã do educando, pois os estímulos, o senso de participação e construção coletiva devem ser 

desempenhados, também, no seio familiar, e refletidos na ambiência social, em especial na 

escola, através de ações conjuntas e pedagógicas que despertem no educando a compreensão 

de sua importância para o mundo e da relevância do mundo para todos.  

A convivência familiar, portanto, representa ser muito mais que uma simples 

coexistência de pessoas, resulta no próprio locus pedagógico de formação da personalidade, 

razão pela qual deriva a responsabilidade não apenas moral, mas constitucional, do dever de 

educação que se impõe a família.  

Dessarte, a participação da família na educação escolar dos filhos contribui, 

significativamente, para a conformação de uma educação cidadã, pois o engajamento dos pais 

no processo educativo dos filhos enseja posturas dialógicas e reflexivas relevantes ao fomento 

de uma consciência crítica, de modo que os indivíduos possam participar efetivamente da 

sociedade em que vivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. rev. modificada e aum. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006. 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Poética. Seleção de textos de José Américo Motta 

Pessanha. Nova Cultural: São Paulo, 1991. 

BACHELARD, Gaston.  O novo espírito científico. In: Bachelard (1884-1962): vida e obra. 

Tradução de Joaquim José Moura Ramos et. al. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 89-180. 

(Coleção os Pensadores).  

BALEEIRO, Aliomar. Constituições Brasileiras: 1891. 3.ed. Brasília: Senado Federal, 

Coordenação de Edições Técnicas, 2015. v. 2 (Coleção Constituições brasileiras). 

______. Constituições Brasileiras: 1946. 3.ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de 

Edições Técnicas, 2015. v. 5 (Coleção Constituições brasileiras). 

BELMINO, Marcus Cézar de Borba. Paul Goodman e o problema da natureza humana a 

partir de uma leitura “gestáltica”: desdobramentos para o campo da política e da educação 

anarquista.  Revista IGT na Rede, v. 13, nº 25, 2016. p. 234 – 252. Disponível em: < 

http://www.igt.psc.br/ojs>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1995. 

BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos.  Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

BRASIL. Código civil e legislação civil em vigor. Organizado por Theotônio Negrão. 34. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016. 

BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4024.htm>. Acesso 

em: 13 nov. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4024.htm


 

122 
 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 14 de 

setembro de 2017. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 14 de 

setembro de 2017. 

BRASIL. Lei nº 13. 257, de 08 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a 

primeira infância e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 

de 1943, a Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei no 12.662, de 5 de junho de 2012. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm>. 

Acesso em 29 nov. 2017. 

BRASIL. Projeto de Lei nº 6998/2013. Altera o art. 1º e insere dispositivos sobre a Primeira 

Infância na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604836>. 

Acesso em 29 nov. 2017. 

BRAMBATTI, Fabiana Fagundes. A importância da família na educação de seus filhos com 

dificuldades de aprendizagem escolar sob a ótica da psicopedagogia. Revista de Educação 

do IDEAU. v.5 - n.10 - janeiro - junho 2010. 

CAMBI, Franco. História da pedagogia. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora 

UNESP, 1999. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 6. ed. 

rev. Coimbra: Almedina, 1993. 

CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Constituições Brasileiras: 1967. 3.ed. Brasília: 

Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. v. 2 (Coleção Constituições 

brasileiras).  

CÍCERO. Dos Deveres. Texto Integral. Tradução de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 

2007. (Coleção a Obra-Prima de Cada Autor). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


 

123 
 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL. Constitution du 24 juin 1793. DECLARATION DES 

DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN. Disponível em: <http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-

france/constitution-du-24-juin-1793.5084.html>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

CURY, Carlos Roberto Jamil. O direito à educação: Um campo de atuação do gestor 

educacional na escola. Escola de Gestores. Programa Nacional Escola de Gestores da 

Educação Básica Pública. Ministério da Educação.  Disponível em: 

<http://escoladegestores.mec.gov.br/site/8-biblioteca/pdf/jamilcury.pdf>. Acesso em: 13 dez. 

2017. 

CURY, Munir (Coord.). Estatuto da criança e do adolescente comentado: comentários 

jurídicos e sociais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 

DEWEY, John. Democracia e Educação. Tradução de Godofredo Rangel e Anísio Teixeira. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1936 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução a ciência do direito. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2001. 

DINIZ, Daise. Reflexões sobre o ato de educar: educação e humanização. Educação Pública. 

Publicado em 21 de outubro de 2014. Disponível em: 

<http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/reflexoes-sobre-o-ato-de-educar-

educacao-e-humanizacao>. Acesso em: 15 out. 2017. 

DI PIETRO, Leila Oliveira. Desescolarização ou escolarização da sociedade? Desafios e 

perspectivas à educação. 2008. Dissertação (Mestrado em Educação), apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Florianópolis, 2008. 

DOURADO, Ione Collado Pacheco; PRANDINI, Regina Célia Almeida Rego. Henri Wallon: 

psicologia e educação. Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, n. 5, p. 23-31, aug. 

2012. Disponível em: <http://fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/110>. Acesso 

em: 05 dec. 2017.  

DUARTE, Clarice Seixas. Direito público subjetivo e políticas educacionais. São Paulo 

Perspec. São Paulo, v. 18, n. 2, p. 113-118, June 2004, p. 113. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

88392004000200012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/reflexoes-sobre-o-ato-de-educar-educacao-e-humanizacao
http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/reflexoes-sobre-o-ato-de-educar-educacao-e-humanizacao
http://fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/110


 

124 
 

DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. Petrópolis: Vozes, 2011. 

______. Educação como processo socializador: função homogeneizadora e função 

diferenciadora. Disponível em: < 

http://www.gutierrez.pro.br/cdpead/pead/textos/durkheim.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

FÁVERO, Altair Alberto; TONIETO, Carina. A educação democrática na escola deweyana: 

para discutir a relação entre educação escolar e democracia. Filosofia e Educação, Campinas, 

SP, v. 7, n. 2, p. 75-93, maio 2015. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8637549/5240>. Acesso em: 

06 dez. 2017.  

FERRONATO, Cristiano de Jesus Ferronato. A Educação na Constituinte de 1823. ANPUH – 

XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA Anais... Londrina, 2005. 

FRAUCHES, Celso da Costa; FAGUNDES, Gustavo. LDB anotada e comentada e 

reflexões sobre a educação superior no Brasil. Brasília: ILAPE, 2007. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra: Rio 

de Janeiro, 1997. 

______. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP, 

2000. 

FREITAS, Maria Tereza de Assunção. Vygotsky e Bakhtin, psicologia e educação: um 

intertexto. São Paulo: Editora Ática, 2000. 

GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. 8. ed. São Paulo: Editoria Ática, 2003.  

GALLO, Sílvio. A educação pública como função do Estado.  Revista Comunicações. v. 5, 

n. 1, p. 5-28. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-

unimep/index.php/comunicacao>. Acesso em 16 dez. 2017.  

GONZÁLEZ, German Adolfo Seelbach. Teorías de la personalidad. Tlalnepantla: Red Tercer 

Milenio, 2013. 

GORZONI, Paula Fernanda Alves da Cunha. A Vinculação dos Particulares a Direitos 

Fundamentais no Supremo Tribunal Federal: o Julgamento do “Caso ubc” (re 201.819/RJ) e a 

Mudança de Comportamento do Tribunal. Humanidades em Diálogo, vol I, n. I, nov. 2007, 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8637549/5240


 

125 
 

pp. 149-166. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/humanidades/article/view/106103>. 

Acesso em: 07 dez. 2017. 

ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. 

10. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

IVIC, Ivan.  Lev Semionovich Vygotsky. Tradução de José Eustáquio Romão. Recife: 

Fundação Joaquim Nabuco/Massangana, 2010. (Coleção Educadores). 

JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. Tradução de Artur M. 

Parreira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994.  

JAPIASSU, Hilton Peneira. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1991. 

JUNG, Carl Gustav. O Desenvolvimento da Personalidade. Tradução de Frei Valdemar do 

Amaral. São Paulo: Círculo do Livro, 1999. 

KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo. Tradução de Valério Rohden e Antônio 

Marques. Porto: Edições Braille, 1997. 

______. Sobre a pedagogia. Tradução de Francisco Cock Fontanella. 2. ed. rev. Piracicaba: 

Unimep, 1999. 

KIM, Richard Pae e BOLZAM, Angelina Cortelazzi. Direito à educação de qualidade e seus 

fundamentos jurídicos. Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 15(29): 167-200, jul.-dez. 2015. 

KRAEMER, Celso; SASSE, Fernanda. O conceito de arte e sua importância para a educação. 

Atos de Pesquisa em Educação, PPGE/ME FURB, v. 5, n. 3, p. 409-425, set./dez. 2010. 

LA TAILLE, Yves; OLIVEIRA, Marta Kohl; DANTAS, Heloysa. Piaget, Vygotsky, 

Wallon: Teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 

LEONTIEV. Alexei N. Actividade Consciência e Personalidade. Tradução de Maria Sílvia 

Cintra Martins. [versão online] The Marxists Internet Archive. 1978. Disponível em: 

<http://espacoviverzen.com.br/wp-

content/uploads/2017/09/Atividade_Consciencia_e_Personalidade.pdf>. Acesso em: 11 set. 

2017. 

LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2004. 



 

126 
 

LINS, Luciano da Fonseca. Psicanálise integral: as dimensões da personalidade humana. 

Bdigital. Repositório Institucional/ Universidade Fernando Pessoa, p. 77-99. Disponível em: 

<https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/1894/1/77-99.pdf>. Acesso em 05 dez. 2017.  

LORENZON, E. A.; JORGE, L. G. A ideia de educação integral em Platão e Rousseau. 

Perspectiva, Erechim. v.35, n.132, p.7-17, dezembro/2011.  Disponível em: 

<http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/132_229.>. Acesso em: 15 out. 2017. 

LUZURIAGA, Lorenzo. Historia de la Educación y la Pedagogía. 9. ed. Buenos Aires: 

Editorial Losada, 1971. 

MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 

1967. 

MARTINS, Evandro Silva. A etimologia de alguns vocábulos referentes à educação. Olhares 

e Trilhas. Uberlândia, Ano VI, n. 6, p. 31-36, 2005. 

MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Defensa de la Escuela: una cuestión pública. 

Traducción de Antonio Francisco Rodríguez Esteban. Madrid: Mino y Dávila, 2014.  

MEIRA, Fernanda de Melo. A guarda e a convivência familiar como instrumentos 

veiculadores de direitos fundamentais. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, 

Gustavo Pereira Leite (Coord.). Manual de direito das famílias e das sucessões. Belo 

Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p. 275-297. 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo 

Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. 

______. A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Pronúncia da Nulidade na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade e no processo de Controle abstrato da omissão. Caderno Virtual.  v. 

1, n. 7 (2004). p. 1-26. Disponível em 

<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/49/26>. Acesso em: 

29 nov. 2017. 

MERÇON, Juliana. O desejo como essência da educação. Filosofia e Educação, v. 5, n. 1, 

Abril – Setembro de 2013, p. 26. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8635410/3203>. Acesso em: 

15 out. 2017. 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/issue/view/10
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/issue/view/10
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/49/26
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8635410/3203


 

127 
 

MINARDI, Fábio Freitas. Natureza jurídica do direito da personalidade. In:  GUNTHER, 

Luís Eduardo (Coord.). Tutela dos direitos da personalidade na atividade empresarial. 

Curitiba: Juruá 2009. 

MIRANDA, José Eduardo Souza de. Maldita facul: tô dentro e agora? Curitiba: Primas, 

2017. 

MIRANDA, Pontes de. O problema fundamental do conhecimento. 2. ed. Campinas: 

Bookseller, 2005. 

MONTEIRO, Agostinho dos Reis. O pão do direito à educação. Educ. Soc., Campinas, vol. 

24, n. 84, p. 763-789, setembro 2003. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina 

Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

MUNARI, Alberto. Jean Piaget. Tradução e organização de Daniele Saheb. Recife: 

Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. (Coleção Educadores). 

NOGUEIRA, Octaciano. Constituições Brasileiras: 1824. 3.ed. Brasília: Senado Federal, 

Coordenação de Edições Técnicas, 2015. v. 1 (Coleção Constituições brasileiras). 

OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do direito de família. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

OLIVEIRA, José Sebastião de. A família e as constituições brasileiras no contexto dos 

direitos fundamentais e da personalidade. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 6, n. 1, 

p. 75-148, 2006. 

OLIVEIRA, Lucila Maria; LEITE, Teresa Meirelles. Concepções pedagógicas. São Paulo: 

UNIFESP, 2011. Disponível em: 

<http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_pedagogico/Unidade_1.pdf>, 

Acesso em: 24 out. 2017. 

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio-

histórico. São Paulo: Scipione, 2010. 

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. In: TAVARES, Francisco de A.; 

COUTINHO NETO, Alfredo de S. Direito Internacional: estrutura normativa internacional, 

tratados e convenções. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006.  



 

128 
 

ONU. Declaração universal dos direitos humanos. Disponível em: < 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 22 

jan. 2018. 

PALMA FILHO, João Cardoso. A educação através dos tempos. In: Caderno de formação: 

formação de professores. Educação, cultura e desenvolvimento. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2010, p. 18-31. 

PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento humano. Tradução de   

Carla Filomena Marques Pinto Vercesi et. al. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

PEREIRA, Caio Mario. Instituições de Direito Civil, Direito de Família. 18. ed. v. 5. 

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Tradução de Maria Cristina De Cicco. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2002. 

PIAGET, Jean. Para onde vai a educação? Tradução de Ivette Braga. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Livraria José Olympio, 1975. 

______. A dónde va la educación. 5. ed. Barcelona: Editorial Teide, 1981. 

______. Jan Amos Comênio. Tradução de Martha Aparecida Santana Marcondes, Pedro 

Marcondes, Gino Marzio Ciriello Mazzetto. Organização: Martha Aparecida Santana 

Marcondes. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. (Coleção 

Educadores). 

PIZZI, Maria Letícia Grecchi. Conceituação de família e seus diferentes arranjos. LENPES-

PIBID, Ciências Sociais, UEL. Edição nº. 1, v. 1, jan-jun. 2012. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/lenpes-

pibid/pages/arquivos/1%20Edicao/1ordf.%20Edicao.%20Artigo%20PIZZI%20M.%20L.%20

G.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2017. 

PLATÃO. A República. Texto integral. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo, Martin 

Claret, 2006, pp. 214-215. (Coleção a Obra-Prima de Cada Autor). 

PIOVESAN, Flávia. Proteção dos direitos sociais: desafios do ius commune sul-americano. 

Rev. TST, Brasília, vol. 77, n. 4, out/dez 2011. 

______. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas 

regionais europeu, interamericano e africano. 6. ed. Rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2015. 

https://jus.com.br/tudo/direito-civil
http://www.uel.br/revistas/lenpes-pibid/pages/arquivos/1%20Edicao/1ordf.%20Edicao.%20Artigo%20PIZZI%20M.%20L.%20G.pdf
http://www.uel.br/revistas/lenpes-pibid/pages/arquivos/1%20Edicao/1ordf.%20Edicao.%20Artigo%20PIZZI%20M.%20L.%20G.pdf
http://www.uel.br/revistas/lenpes-pibid/pages/arquivos/1%20Edicao/1ordf.%20Edicao.%20Artigo%20PIZZI%20M.%20L.%20G.pdf


 

129 
 

POLETTI, Ronaldo. Constituições Brasileiras: 1934. 3.ed. Brasília: Senado Federal, 

Coordenação de Edições Técnicas, 2015. v. 3 (Coleção Constituições brasileiras). 

PORTO, Walter Costa. Constituições Brasileiras: 1937. 3.ed. Brasília: Senado Federal, 

Coordenação de Edições Técnicas, 2015. v. 4 (Coleção Constituições brasileiras). 

PRZETACZNIK, Franciszek. The philosophical concept of the right to education as a basic 

human right. Revue de Droit International de Sciences Diplomatiques et Politiques, 

Genève, v. 63, p. 257-288, 1985. 

ROGERS, Carls. O relacionamento interpessoal na facilitação da aprendizagem. In: 

ZIMRING, Fred. Carl Rogers. Tradução e organização: Marco Antônio Lorieri. Recife: 

Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. (Coleção Educadores). 

ROUSSEAU, Jean Jacques. Emílio ou da educação. 3. ed. Tradução de Roberto Leal 

Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

SANTOS, Edson Paulo Santos et. al. A história da educação no século XIX.  Cadernos de 

Graduação. Ciências Humanas e Sociais. Aracaju, v. 1, n.14, p. 175-181, out. 2012. 

SANTOS NETO, Arthur Bispo dos. A analítica kantiana do sublime em Friedrich Schiler. 

Aufklärung, v. 3 n. 2, p.151-162, outubro de 2016. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito privado: algumas considerações em 

torno da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. B. Cient. ESMPU, Brasília, a. 

4 - n.16, p. 193-259 - jul./set. 2005. 

______ et al. Curso de direito constitucional. 5. ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016. 

______. Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 2. ed. Porto Alegre: 

Livraria dos Advogados, 2006. 

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2006. 

SAVATER. Fernando. El valor de educar. 2. ed. Barcelona: Editorial Ariel, 1997. 

SAVIANI, Demerval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11. ed. rev. 

Campinas: Autores Associados, 2011. (Coleção educação contemporânea).   

______. Epistemologia e teorias da educação no Brasil. Pro-Posições. v. 18, n. 1 (52) - 

jan./abr. 2007, p. 1. Disponível em: 



 

130 
 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8643570>.  Acesso 

em: 24 out. 2017. 

______. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Rev. Bras. Educ. 2007, 

vol.12, n.34, pp.152-165. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782007000100012>.  

Acesso em: 24 out. 2017. 

SCHNEIDER, Eduarda Maria; MEGLHIORATTI, Fernanda Aparecida Meglhioratti. A 

influência do movimento eugênico na constituição do sistema organizado de educação pública 

do brasil na década de 1930. In: IX ANPED SUL. Seminário de Pesquisa em Educação da 

Região Sul, 2012. Anais.... Disponível em: 

<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/963/59>. 

Acesso em 17 nov. 2017. 

SCHVARZ. Liliani Hermes Cordeiro. A função política da escola: uma reflexão em Gramsci 

sobre a escola que fazemos e a escola que queremos. Revista Temas em Educação, João 

Pessoa, v.25, n. 2, p. 10-21, jul.-ago. 2016. 

SEVERO, José Leonardo Rolim de Lima. A sociedade pedagógica: demandas e 

possibilidades contemporâneas de ensino e aprendizagem na perspectiva da pedagogia social. 

Interfaces Científicas - Educação, Aracaju, v. 2, n. 3, p. 143 - 158, jun. 2014 

SILVA, Gildemarks Costa. Epistemologia e educação: o problema da noção de ciência 

aplicada da educação. Atos de Pesquisa em Educação - PPGE/ME FURB, v. 6, n. 2, p. 322-

337, mai./ago. 2011. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 26. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. 

SCHMIDT, Ireneu Aloisio. John Dewey e a Educação Para uma Sociedade Democrática. 

Contexto e Educação. Editora Unijuí, ano 24, nº 82, jul./dez. 2009, pp. 135-154. Disponível 

em: 

<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/viewFile/1016/772>. 

Acesso em: 17 nov. 2017. 

SCHMITZ, Egídio. Fundamentos da Didática. 7. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1993. 

TÁCITO, Caio. Constituições Brasileiras: 1988. 3.ed. Brasília: Senado Federal, 

Coordenação de Edições Técnicas, 2015. v. 7. (Coleção Constituições brasileiras).  

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8643570
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/viewFile/1016/772


 

131 
 

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2016. 

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite (Coord.). Manual de 

direito das famílias e das sucessões. Belo Horizonte: Del Rey/Mandamentos, 2008, p. 275-

297. 

TEPEDINO, Gustavo. A Disciplina Civil-Constitucional das Relações Familiares. In: 

BARRETO, Vicente (Org.). COMMAILLE, Jacques et al. A nova família: problemas e 

perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 

______. A tutela constitucional da criança e do adolescente: projeções civis e estatutárias. In: 

SIMÃO, José Fernando et al. Direito de família no novo milênio: estudos em homenagem ao 

Prof. Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2010. 

VIGOTSKI, Lev S. Manuscrito de 1929.  Traduzido do original russo, publicado no Boletim 

da Universidade de Moscou, Série 14, Psicologia, 1986, no. 1, por A. A. Puzirei e gentilmente 

cedido pela filha de Vigotski, G. L. Vigotskaia. Tradução: Alexandra Marenitch; assistente de 

tradução: Luís Carlos de Freitas; revisão técnica: Angel Pino. Educação e Sociedade, ano 

XXI, nº 71, julho/00, pp. 21-44. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/es/v21n71/a02v2171.pdf>. Acesso em:13 out. 2017. 

______. Psicologia pedagógica: un curso breve. Psicología cognitiva y educación. Buenos 

Aires: Aique, 2001. 

______. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo, Martins Fontes. 2001. 

______; LURIA, Alexander Romanovich; LEONTIEV, Alexis. N. Linguagem, 

desenvolvimento e aprendizagem. 11. ed. São Paulo: Ícone, 2010. 

VYGOTSKY. Lev Semiónovich. Obras Escogidas: historia del desarrollo de las funciones 

psíquicas superiores (1931). Tomo III. Disponível em: 

<http://www.mediafire.com/file/sjh1ciaoyegqcng/OBRAS+ESCOGIDAS+VYGOSTKY.zip>

. Acesso em 27 nov. 2017.    

______. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

VERÁSTEGUI, Rosa de Lourdes Aguilar. Dewey e a proposta democrática na educação. 

Revista Redescrições, Revista online do GT de Pragmatismo, ano 3, número 4, 2012, p. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v21n71/a02v2171.pdf


 

132 
 

29.Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/Redescricoes/article/view/104/97>. 

Acesso em: 17 nov. 2017. 

VIOTTO FILHO, Irineu A. Tuim; PONCE, Rosiane de Fátima; ALMEIDA, Sandro Henrique 

Vieira de. As compreensões do humano para Skinner, Piaget, Vigotski e Wallon: pequena 

introdução às teorias e suas implicações na escola. Psicol. educ., São Paulo, n. 29, p. 27-55, 

dez. 2009. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

69752009000200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 27 jan. 2018. 

WALLON, Henri.  Psicologia e educação da infância. Lisboa: Veja, 1979. 

WESTBROOK, Robert B.; TEIXEIRA, Anísio. John Dewey. Tradução e organização José 

Eustáquio Romão e Verone Lane Rodrigues. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora 

Massangana, 2010. (Coleção Educadores). 

ZATTI, Vicente. Autonomia e educação em Immanuel Kant e Paulo Freire.  Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2007. 

WACHOWICZ, Lilian Anna.  A epistemologia da educação. Educar. Editora UFPR: 

Curitiba, v. 18, n. 19 (2002), p. 53-72. 2002. Disponível em: 

<http://revistas.ufpr.br/educar/article/view/2081>. Acesso em: 24 out. 2017. 

 

 

 

https://revistas.ufrj.br/index.php/Redescricoes/article/view/104/97
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-69752009000200003&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-69752009000200003&lng=pt&nrm=iso
http://revistas.ufpr.br/educar/issue/view/242
http://revistas.ufpr.br/educar/article/view/2081

