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RESUMO 

 
O presente estudo busca abordar o sistema educacional brasileiro, juntamente com as 

características do ensino superior, além discutir a respeito da importância da qualidade do 

profissional no exercício do magistério, bem como a exposição de alguns aspectos relativos 

ao Direito Educacional e suas peculiaridades. O Brasil é um país laico, assim, é 

resguardado como direito de todos, a liberdade de escolha frente a qualquer denominação 

religiosa que o indivíduo venha a ter. Ao se estabelecer tal entendimento é possível 

vislumbrar que essa liberdade é sinônima dos direitos fundamentais, como moldado na 

Constituição de 1988, os quais devem ser piamente respeitados. Sendo assim, torna-se 

pertinente a reflexão se há real aplicabilidade e efetividade de tal resguardo de direito 

religioso, em especial aos guardadores do Sábado, pois por se tratar de aspecto elementar 

constitucional, deve-se ter além da positivação, a execução do mesmo, sendo exercida pelo 

o Estado e a própria sociedade em especial as Universidades e centros de ensino superior. É 

por meio do direito ao acesso educacional, que o universo do conhecimento é revelado a 

todos de forma igualitária e livre e existindo o respeito constitucional dos credos e dogmas 

pessoais, é possibilitado em especial que os guardadores do Sábado não encontrem 

restrições, nem tão pouco impedimentos para que vivam integralmente seus princípios e 

crenças, com equivalente possibilidades se comparado aquele que não possui limitações 

religiosas, oportunizando o desenvolvimento de um convívio saudável entre seus membros, 

pondo a salvo os direitos individuais, com dignidade humana e amparo legal em todo 

território nacional, mesmo que haja conflitos de interesse. Esses direitos fundamentais 

compreendem em sua esfera valores éticos e morais estabelecidos pelo grupo socialmente 

organizado, que alcança os aspectos da vida, não podendo dispensar o fator educacional. 

 

Palavras-chave: Direito Educacional. Ensino Superior. Profissional. Educação. 

 

 

 

SUMMARY PART II 

EDUCATIONAL LAW IN HIGHER EDUCATION AND THE ASPECT OF 

EQUALITY TO SAFETY GUARDS. 

 

ABSTRACT 

 

In the present study there is an approach to the Brazilian educational system, together with 

the characteristics of higher education. Next, there was a discussion about the importance  

of the quality of the professional in the exercise of teaching, together with the exposition of 

some aspects related to the Educational Law and its peculiarities. As Brazil is a secular that 

the individual may have. And by defining a possible understanding, it is possible to define 

this freedom as synonymous with fundamental rights, as framed in the 1988 Constitution, 
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where they must be respected, and the pertinent question: is there any real applicability and 

effectiveness of such a safeguard of such rights? religious right, especially to 

Sabbathkeepers, because it is an elementary constitutional aspect that must, in addition to 

positivization, its execution, being exercised by the state and society itself, especially as 

universities and centers of higher education. It is through the right to  educational access 

that the universe of knowledge is relevant to all egalitarian and free graduates and has 

constitutional respect for personal creeds and dogmas. It is possible in particular what 

Sabbathkeepers have not encountered, nor the lifelong impediments of their principles and 

beliefs, with the same equivalents, if those who have no religion, the opportunity to develop 

a healthy life among their members. , spare the rights of individuals with human 

disabilities. dignity and legal protection around the world. even if there are conflicts of 

interest. It´s had the fundamental rights mentioned above, understood his sphere of ethical 

and moral values, applied by the organized social group, where it´s reached the aspects of 

life, could not do without the educational factor. 

 

Keywords: Educational Law. Higher Education. Professional. Education. 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

 
Ao observarmos a atual estrutura do sistema educacional no Brasil, nota-se a 

existência de diversas instituições de pequeno porte, as quais possuem o mesmo objetivo: 

conceder diplomas e certificados de diversas áreas, até mesmo as universidades maiores 

e/ou mais tradicionais. 

O ensino superior nacional possui algumas características que podem ser divididas 

em fragmentação e em privatização das instituições, isso acabou por ocasionar em uma 

necessidade urgente de reforma educacional Brasileira, com a finalidade de criar um 

sistema favorável com os novos objetivos de produção do Estado. Essa reforma no ensino 

brasileiro contribuiu para uma melhor qualidade de formação e na exigência de um bom 

currículo dos profissionais pertencentes à área da educação. 

Nesse quadro, vale destacar que existem diversos projetos para melhoria da 

qualidade educacional dos formadores de opinião – educadores – por meio de propostas 

políticas, fazendo com que a qualidade do ensino superior cresça cada vez mais e a 

sociedade se depare com mudanças significativas em todos os âmbitos educacionais, de 

forma a permitir que tais bases sejam tratadas com prioridade, principalmente no ensino 

superior, já que qualquer país bem desenvolvido é estruturado em uma boa educação, 

trazida por profissionais de altíssima qualidade. Cabe dizer que quanto maior a rigidez na 

formação dos profissionais da educação, maior vai ser a qualidade no ensino superior em 

relação a formação dos acadêmicos, contribuindo para uma sociedade de qualidade com 

profissionais capacitados, ocasionando baixa no índice de desemprego e melhor 

desenvolvimento econômico do país. 

Uma das principais discussões dos dias atuais é acerca do número cada vez maior de 

pessoas que possuem acesso ao ensino superior, por isso, o perfil do profissional da 

educação deve ser cada vez mais elevado, no sentido de que a quantidade de pessoas não 

atrapalhe na qualidade da atuação do mesmo, tornando-se necessário cada vez mais a 

observação do nível de eficiência de ensino dentro dos estabelecimentos de Ensino 

Superior. Assim, ao par que a preocupação com a formação destes profissionais está cada 

vez maior, a busca pela melhoria é cada dia mais comum e concorrida, contribuindo com a 

qualidade não somente do ensino superior, mas no desenvolvimento geral no âmbito 

educacional. 
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Desta forma, Gil (2008, p. 1) faz uma analise a respeito da habilidade do 

profissional da educação: 

Requer-se, ainda, a presença em sala de aula de profissional que, 

mediante habilidosa combinação de suas habilidades pessoais com 

as exigências do ambiente e expectativas dos estudantes, seja capaz 

de tornar o aprendizado mais agradável e eficiente. É necessária a 

presença de profissional que saiba definir os objetivos de ensino, 

selecionar conteúdos, escolher estratégias de ensinos mais 

adequadas e promover uma avaliação comprometida com a 

aprendizagem. Ou, em outras palavras, de um professor que detenha 

conhecimentos e habilidades relacionadas à Didática, 

especificamente Didática do Ensino Superior (GIL, 2008, p. 1). 

Neste sentido, o doutrinador Gil (2008, p. 1) ensina que: 

 
Também se discute acerca da preparação dos professores 

universitários. E é consenso que essa preparação deve ocorrer 

principalmente em cursos de pós – graduação, com a Lei de 

Diretrizes e Bases. Como consequência, os cursos de Mestrado e 

Doutorado vêm sendo muito procurados por profissionais com 

interesse no exercício do Magistério Superior (...) (GIL, 2008, p. 1). 

 

 
Assim, ao par que a preocupação com a formação destes profissionais está cada vez 

maior, a busca pela melhoria é cada dia mais comum e concorrida, contribuindo com a 

qualidade, não somente do ensino superior, mas também do desenvolvimento geral no 

âmbito educacional. A boa formação do profissional da educação consiste na capacidade na 

eficiência da aplicabilidade no método adequado ao ambiente e carências de cada aluno. É 

de extrema importância que o professor esteja apto ao exercício da prestabilidade de 

didática bem elaborada, aplicada de forma que atenda as exigibilidades de cada aluno, ou 

cada classe de forma simples e menos cansativa, porém de forma rígida e sem deixar a 

eficiência de lado. 

Em concordância ao exposto, Gil (2008, p. 1) explica a mudança da visão referente 

ao conceito de um bom profissional da educação: 

Durante muito tempo prevaleceu no âmbito do Ensino Superior a crença 

de que, para se tornar um bom professor neste nível, bastaria dispor de  
comunicação fluente e sólidos conhecimentos relacionados à disciplina 
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que pretendesse lecionar. A justificativa dessa afirmação fundamentava-se 

no fato de o corpo discente das escolas superiores ser constituído por 
adultos, diferentemente do corpo discente do ensino básico, constituído 

por crianças e adolescentes. Assim, esses alunos não necessitariam do 

auxilio de pedagogos. Alias, o próprio termo pedagogia tem sua origem 
relacionada à palavra criança ( em grego: paidos = criança; gogein = 

conduzir). Os estudantes universitários, por já possuírem uma 

“personalidade formada” e por saberem o que pretendem, não exigiriam 

de seus professores mais do que competência para transmitir os 
conhecimentos e para sanar suas dúvidas. Por essa razão é que até 

recentemente não se verificava preocupação explícita das autoridades 

educacionais com a preparação de professores para o ensino superior. ou 
melhor, preocupação existia, mas com preparação de pesquisadores, 

ficando subentendido que quanto melhor pesquisador fosse mais 

competente professor seria (GIL, 2008, p. 1). 

 

 
Diante do exposto, é possível afirmar que a concepção que gira em torno do ponto 

de vista da qualidade do profissional da educação passou por diversas transformações no 

decorrer da evolução dos estudos no âmbito educacional. 

Apesar dos estudantes universitários já terem uma “personalidade formada”, a 

função do professor universitário não deve ser de meramente transmitir seus conhecimentos 

por meio da linguagem, mas vai além disso, a formar novas opiniões sobre determinados 

assuntos. Já que conhecimento é uma forma de “moldar” o aluno, é uma arma crucial para a 

formação de novas concepções, causando mudança em certos pontos da personalidade 

inicial. Assim, o bom profissional é aquele que leva o aluno a pensar, fazer 

questionamentos em relação aos conceitos já criados e assim mudá-los com fundamentos 

concretos, diversos dos anteriormente concebidos. 

2. DIREITO EDUCACIONAL: OBJETIVOS E CONCEITO 

 
 

O direito educacional é uma forma jurídica de organização no sistema do 

comportamento humano, devendo ser aplicado de forma eficaz em qualquer relação de 

caráter educacional, possuindo uma função de caráter preventiva. 

Neste sentido, Di Dio (1981, p. 24) afirma: 

 
Direito Educacional é o conjunto de normas, princípios, leis e 

regulamentos que versam sobre as relações de alunos, professores, 
administradores, especialistas e técnicos, enquanto envolvidos, mediata ou 

imediatamente, no processo ensino-aprendizagem (DI DIO, 1981, p. 24). 

https://jus.com.br/tudo/processo
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Pelo fato do direito educacional possuir natureza interdisciplinar, não há de se falar 

em conceito exato, tendo em vista que é dotado de características do direito público e 

privado. Sendo considerado um direito misto, com regras adotadas para atender o interesse 

de ambos. 

 

No mesmo sentido, Melo Filho (1982-1983, p. 54), define o direito educacional 

como: 
 

Um conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos sistematizados, 

que objetivam disciplinar o comportamento humano relacionado à 

educação. Impondo-se como matéria curricular e como disciplina 
autônoma, o direito educacional distinguir-se-á inteiramente de outras 

disciplinas jurídicas, pois envolverá o estudo e o ensino de relações e 

doutrinas, com as quais nunca se havia preocupado o direito tradicional 
em qualquer dos seus ramos (MELO FILHO, 1982-1983, p. 54). 

 

 
Além de objetivar disciplinar o comportamento humano perante à sociedade, o 

direito educacional tem como finalidade a prevenção de conflitos em relação aos interesses 

tangentes às relações no âmbito educacional em vários aspectos, mesmo os religiosos. 

Essa prevenção extrajudicial é realizada no âmbito administrativo dentro dos 

estabelecimentos de ensino, por meio de regimes internos, sanções pedagógicas, 

regulamentos, entre outros meios existentes que atuam de forma favorável com essa 

prevenção de conflitos. 

No que tange a liberdade religiosa sendo abarcada pelo aspecto de direito, derivou 

de sofridas lutas no decorrer do século e do sacrifício de diversos inocentes. O que pode ser 

observado nos escritos de Ferrari (2007) que afirmam que a Constituição brasileira alega 

que a liberdade religiosa é um direito fundamental de cada indivíduo. Assim, torna-se 

necessário voltar a atenção para uma grande diferença em declarar um direito e executá-lo e 

mesmo que existam leis democráticas que busquem propiciar e certificar a liberdade, o que 

é visto, muitas vezes, são leis sendo aplicadas, como pontua Ferrari (2007), “em uma 

espuma da realidade”. 

 

2.1 DIREITO EDUCACIONAL UM PARÂMETRO REAL COM LIBERDADE RELIGIOSA. 

 

Há um dever primário na constituição frente ao dever de agir, o qual cumpre e 

resguarda direitos que são assegurados, como a necessidade de estabelecer a educação a 
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toda nação, independente de qual seja sua cor, sua raça ou crença, o que pode ser visto em 

especial no artigo 205 e 206 da Carta Magna. Esses direitos assegurados são fundamentais 

para o desenvolvimento do ser, para a formação de sua identidade e para o desempenho de 

suas práticas particulares sem qualquer espécie de discriminação. 

Cabe destacar ainda, o princípio do pluralismo de ideias, cujo cerne é a liberdade 

que as instituições têm frente à adoção de suas concepções pedagógicas, o que a princípio 

não deve chocar com o princípio da dignidade humana. 

 2.2 GUARDADORES DO SÁBADO E O DIREITO 

 
Os guardadores do sábado são chamados assim por adotarem um dia da semana, os 

sábados, como sagrado, para finalidades determinadas. Assim, não praticam atividades 

laborais ou empresariais com o intuito de alcançar lucro, intelectuais e/ou de lazer que 

firam sua compreensão de santidade das horas sabáticas, se envolvendo em um dia de 

completa adoração às coisas divinas. 

Os cristãos guardadores do sábado têm como fundamento para tal prática as 

Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia, sobretudo no livro do Gênesis, quando ainda na 

criação houve a benção desse dia da semana; e em Êxodo com os 10 mandamentos, em que 

é revelado ao povo hebreu por intermédio de Moisés a ordem, a qual é reiterada com um 

“Lembra-te”. Registra-se ainda o costume de Jesus de frequentar a sinagoga no dia de 

sábado, conforme o Evangelho escrito por Lucas. Além do mais, há registros de várias 

igrejas cultuarem os sábados nos primórdios da história cristã. 

Em 03 de Janeiro de 2019 fora sancionada a lei de n° 13796/2019, diretrizes bases, 

em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à 

frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa. Assim: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: “Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei”: 

 
Art. 1º 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) , passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A: 
 

Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição 

de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é 
assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de 

crença, o direito de, mediante prévio e motivado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art7a
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                                        requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada  

                                        para dia em que, segundo os preceitos de sua religião,  

                                        seja vedado o exercício de tais atividades,devendo-se-lhe 

                                        atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, 

                                        uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do 

                                        inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal: 

 
I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser 

realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou 
em outro horário agendado com sua anuência expressa; 

 
II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de 

pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos 

pela instituição de ensino. 

 

        Na pática, tal lei tras a possibilidade para que os alunos faltem a aulas ou provas por 

motivos de cunho religioso.A medida será válida para todas as religiões, assim a partir de março 

de 2019, as instituições de ensino terão até dois anos para se adaptar às mudanças. É assegurado 

ao estudando, o direito de não serem prejudicados, ou seja, as provas ao serem remarcardas não 

poderão ser cobradas, assim como qualquer outra prestação alternativa. 

 
3. O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO 

 
O direito fundamental à educação está estabelecido na Constituição Federal, na parte 

dos direitos sociais: 

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. 

 

 
O dispositivo supracitado deixa claro que o poder constituinte estabeleceu tal direito 

como uma forma de desenvolvimento dos membros da sociedade, qualificação de serviço, 

bem como prática do exercício de sua cidadania. 

O desenvolvimento pessoal de cada indivíduo para o efetivo exercício de sua 

cidadania e sua capacidade relativa as qualificações de trabalho estão diretamente 

relacionadas com a qualidade de educação absorvida durante o ensino superior. Assim, é de 

responsabilidade dos profissionais dessa área ter como foco a melhoria de sua metodologia, 

didática e aplicabilidade na prática dos ensinamentos de seus respectivos conhecimentos no 

exercício do magistério. 

O conceito de educação formal nunca poderá ser analisado fora dos planos de 

consequências que trazem para a sociedade, estando diretamente ligados ao 

desenvolvimento e capacidade de produção do social, formada por indivíduos dotados da 
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Rossato (1998, p. 139) postula que: 

 
A universidade é uma comunidade de pesquisadores que gozam de 

liberdade acadêmica, rejeitando, portanto, o controle ou a cooptação; os 
professores gozam de liberdade de expressão, sem censura política no 

exercício do ensino. A universidade tem autonomias pedagógica, 

administrativa e financeira (ROSSATO, 1998, p. 139). 

 

 
O argumento em relação a liberdade acadêmica do doutrinador supracitado possui 

fundamento Constitucional, no que se refere aos princípios a serem aplicados no ensino 

ministrado consoantes no artigo 206 da Constituição Federal: 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

‒ I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
‒ II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber; 
‒ III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino; 
‒ IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
‒ V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 

forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
‒ VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

‒ VII - garantia de padrão de qualidade; 

‒ VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal. (...). 

 

No que se concerne a liberdade em relação a forma de operação da iniciativa 

privada, deve-se observar as condições estabelecidas no artigo 209: 

 
O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

 

 
É de suma importância que a aplicabilidade do disposto na Constituição Federal seja 

colocada em prática junto da boa qualidade do profissional, para que cada vez mais as 

instituições do ensino superior respeitem o Direito Educacional, colaborando para uma 

qualidade de ensino sublime e sem questionamentos, ainda mais quanto ao critério da 

Igualdade e acessibilidade. 
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Sobre relevância do trabalho dos profissionais da educação Paulo Freire (2000, p. 

126-127) afirma que: 

[...] O que coloca à educadora ou ao educador democrático, consciente da 

impossibilidade da neutralidade da educação, é forjar em si um saber 

especial, que jamais deve abandonar saber que motiva e sustenta a sua 

luta: se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação 
pode. 

Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é também 

simplesmente reprodutora da ideologia dominante. O que quero dizer é 

que a educação nem é uma força imbatível a serviço da transformação da 
sociedade, porque assim eu queria, nem tampouco é a perpetuação do 

‘status quo’ porque o dominante o decrete. O educador e a educadores 

críticos não pode pensar que, a partir do curso que coordenam, ou do 

seminário que lideram podem transformar o país. Mas podem demonstrar 
que é possível mudar. E isto reforça nele ou nela a importância de sua 

tarefa político- pedagógica (FREIRE, 2000, p. 126-127). 

 

 
Conforme o exposto, cabe refletir que a liberdade na forma de ensino dos 

profissionais da educação, devem ser interpretadas com base nos direitos fundamentais à 

educação, todos estabelecidos na Constituição Federal, não deixando de observar outros 

princípios constitucionais existentes no sistema jurídico brasileiro. Tal liberdade de ensino 

é justificada e compreendida quando somada ao respeito aos direitos fundamentais da 

pessoa. Podemos observar ainda que em muitas das instituições de ensino superior, há 

inúmeras turmas sendo formadas todos os anos, para o desenvolvimento de mestrados, pós- 

graduações e outras especializações, em que o dia para o desenvolvimento das atividades se 

dá aos sábados, limitando desta forma, toda e qualquer possibilidade de igualdade e 

oportunidade para os guardadores desse dia, servindo de limite ou barreira para que tenham 

acesso à educação aperfeiçoada, não há como se falar em liberdade religiosa quando sua 

crença é colocada socialmente como uma desvantagem frente a outros acadêmicos/ 

profissionais. 

Durante anos a aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) – que tem 

a proposta de avaliar os estudantes e oportunizar bolsas em universidades em território 

Nacional - ocorria nos fins de semana (sábado e domingo), o que era prejudicial aos 

guardadores do sábado - que o defendem como dia diferenciado e de guarda-, uma vez que 

se viam em condição de permanecer confinados em uma sala de aula, tendo que respeitar o 

horário do pôr do sol. Assim, entravam no local de prova às 13hrs, junto com os demais 

candidatos, mas só podiam começar a fazer o exame após às 19hrs. 
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O que se questiona nesse sentido, é: o indivíduo que permaneceu mais de horas em 

uma sala, exerceu seu direito de adoração e guarda naquele dia?! Onde se viu confinado em 

uma sala; ou ao mesmo teria o mesmo rendimento se comparado a figura de qualquer outro 

que estava descansado e ao chegar ao local da avaliação chegará e realizará?! Para todos os 

questionamentos anteriores a resposta é negativa, havia desvantagens grosseiras. 

Em 2017, em especial no dia 07 de Abril, com o Edital de n°13, fora emitido uma 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

estabelecendo a prova no domingo: 

 
Aplicação do Exame: 05 e 12/11/2017 Abertura dos portões: 12h 

Fechamento dos portões: 13h. Início das provas:13h30min. 

Um ponto quatro: Haverá Edital específico para a realização do Exame 

para os adultos submetidos a penas privativas de liberdade e os 

adolescentes sob medidas socioeducativas que incluam privação de 

liberdade. Um ponto cinco: O Exame será executado por entidade 
contratada pelo INEP. Um ponto seis: As provas serão realizadas  em 

todas as Unidades da Federação, conforme Anexo I deste Edital. Um 

ponto sete: O Enem 2017, regulamentado por este Edital, tem como 
finalidade precípua a Avaliação do Desempenho Escolar e Acadêmico ao 

fim do Ensino Médio, em estrito cumprimento ao disposto no art. 206, 

inciso VII, no art. 209, inciso II, ambos da Constituição Federal; no art.  

9º, inciso VI, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; no art. 1º, 
incisos II, IV, V, VII e VIII da Lei nº 9.448, de 14 de março de 1997; e à 

Portaria/MEC nº 468, de 3 de Abril de 2017. 

 

              Desta forma, é garantida a grupos minoritarios, o devido resguardo do seu direito, de tal  

modo, a manisfestartem sua fé sem qualquer restrição, onde antes deveriam entrar nas salas 

juntamente com os outro candidatos, mas iniciam a prova apenas após as 18 horas, confugurava 

grandes desvantagens aos mesmos, ferindo assim a constituição. 

 

 
4 CONCLUSÃO 

 

 
Este artigo, inicialmente buscou abordar a importância da rigidez em relação a 

formação dos profissionais da educação, com a finalidade de melhor qualidade de ensino 

superior, não deixando de ressaltar que uma boa formação do acadêmico é contribuição de 

forma direta para uma sociedade bem desenvolvida, colaborando para o baixo índice de 

desemprego e melhoria no desenvolvimento econômico do país. 

Assim, este trabalho teve como principal objetivo organizar a prática da 

aplicabilidade do Direito Educacional no ensino superior, demonstrando os direitos e 

deveres do cidadão perante o ensino, acompanhada de uma análise em relação ao método 
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ideal que o profissional da educação deve demonstrar seus conhecimentos, aplicando no 

dia-a-dia do magistério no ensino superior. 

O presente estudo se justifica, por ser indispensável para aprimoramento do 

conhecimento relativo ao Direito Educacional, no âmbito da gestão educacional, de forma 

que os direitos e deveres sejam sempre cumpridos de forma estrita, porém com visão ampla 

e abrangente, sem deixar de atender as demandas atuais. Cabe dizer que o caráter inovador 

desse novo ramo jurídico é de extrema relevância para a aplicabilidade juspedagógica por 

parte dos profissionais educadores atuantes nas diversas formas e meios de educação 

existentes nos dias atuais, como por exemplo: ensino à distância. 

A formação de diversos profissionais deve ser considerada relevante para a 

sociedade, tais como: do poder público, juristas, entre outras infinidades de profissionais 

existentes no mercado. Essa formação depende da carga educacional advinda dos 

educadores do ensino superior. 

Assim, quanto mais estes fatores fundamentais do desenvolvimento da sociedade 

forem aplicarem o Direito Educacional como arma de evolução na qualidade do ensino, 

maiores serão as transformações da sociedade brasileira, na medida em que todos terão 

acesso a ela sem que haja qualquer restrição, até mesmo religiosa. 

Tal liberdade, deve ser vista como algo atrelado ao direito à vida, pois tendo tal 

resguardo, é aberto a qualquer indivíduo o acesso a possibilidade de estudar, se 

especializar, desbravar o conhecimento sem impedimentos formais arcaicos, não indo 

contra o princípio da dignidade do indivíduo. 
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