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A Constituição de 1988, em seu texto original e nas alterações que recebeu, ao
longo desses trinta anos de sua vigência, apresenta importantes inovações no campo da
educação, a começar pelo grau de detalhe com que tratou da normatização dessa
importante área de direitos da cidadania, na Seção I do Capítulo III, constituída pelos
artigos 205 a 214. Além de dispor sobre princípios, especificou as diferentes atribuições
do Estado relativas ao seu dever na oferta da educação; definiu o regime de colaboração
entre os entes federados para organização de seus respectivos sistemas de ensino;
estabeleceu normas objetivas referentes ao financiamento público da educação escolar;
fixou critérios para a destinação de recursos públicos para escolas particulares; e tratou
do plano nacional de educação. A seguir, abordam-se as disposições relativas a essas
matérias, contemplando inclusive as modificações inseridas por quatro Emendas
Constitucionais: nº 14, de 1996, nº 19, de 1998, nº 53, de 2006 e nº 59, de 2009.

Do direito do cidadão, do dever do Estado e das
finalidades da educação (art. 205)
Desde a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, a educação, além de um direito de
todos, era considerada um dever do Estado. A Carta de 1988 inseriu as suas finalidades:
pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho. Essas finalidades já se encontravam na legislação educacional ordinária
e foram, então, alçadas ao nível de norma constitucional. Trata-se de consagrar um
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enfoque que contempla as múltiplas dimensões da educação, articulando o
desenvolvimento da pessoa com sua inserção no meio social em que vive.

Dos princípios do ensino (art. 206)
Se, na Constituição anterior, havia formulação de um único princípio,
genericamente apresentado (unidade nacional e ideais de liberdade e solidariedade
humana), a Carta de 1988 reúne um conjunto de princípios que revelam uma concepção
democrática e pluralista da educação e da sociedade. Esses princípios tratam da igualdade
de condições de acesso e permanência na escola; da liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, o saber e a arte; da convivência plural de ideias e
concepções pedagógicas e de instituições públicas e particulares; da gestão democrática
do ensino público; da garantia de qualidade da educação escolar. Diferentemente das
normas anteriores vigentes, afirmou-se a gratuidade universal no ensino público, em
todos os seus níveis. Relacionados aos princípios de garantia da qualidade, estão inseridos
o de valorização dos profissionais da educação, mediante a existência de planos de
carreira e ingresso por concurso público de provas e títulos, no caso do ensino público, e
da existência de piso salarial para esses profissionais. A redação desse princípio foi
alterada por duas emendas constitucionais (nº 19, de 1998, e nº 53, de 2006), que não
modificaram seu espírito. Associado a esses princípios, foi inserido pela Emenda
Constitucional nº 53/06, dispositivo que determina a definição, em lei, da conceituação
dos profissionais da educação e de prazos para que os entes federados elaborem ou façam
a adequação dos respectivos planos de carreira.
Esse elenco de princípios afirma as bases sobres os quais, a seguir, a Constituição
determina os deveres do Poder Público em matéria de educação.

Do dever do Estado em relação à educação (art. 208)
Uma das mais significativas inovações da Constituição de 1988 é a relação
detalhada das obrigações do Estado com relação à educação. Pela primeira vez, ficou
estabelecido o dever do Poder Público em atuar na educação pública desde a primeira
infância até a juventude, agregando também aqueles que, ainda sem cumprir a
escolaridade obrigatória, não puderam frequentar a escola na idade própria.
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Desse modo, em sua redação original, a Carta constitucional estabeleceu, como
dever do Estado, a garantia da oferta do ensino fundamental obrigatório e gratuito,
inclusive para aqueles que a ele não tiveram acesso na idade própria; a extensão
progressiva da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; o atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, de modo preferencial na rede regular de
ensino; o atendimento em creche e pré-escola das crianças de zero a seis anos de idade; a
oferta de ensino noturno, adequada às necessidades dos estudantes; o acesso aos níveis
mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, de acordo com a capacidade
de cada um; e a existência, para o ensino obrigatório, de programas suplementares de
alimentação, livro didático, transporte e assistência à saúde.
Esse artigo define responsabilidades para o Poder Público que abrangem todas as
etapas da escolarização, desde a creche até a educação superior, com graus diferenciados
de envolvimento, que também foram alterados ao longo do tempo. A primeira
modificação ocorreu por meio da Emenda Constitucional nº 14, de 1996, que explicitou
o imperativo da oferta gratuita do ensino obrigatório (até então ainda apenas o ensino
fundamental) para aqueles que não o cursaram na idade própria (é a modalidade de
atendimento hoje denominada de educação de jovens e adultos – EJA). Essa emenda
também alterou a disposição relativa ao ensino médio que passou a tratar da
universalização progressiva do ensino médio gratuito, sem fazer referência à
obrigatoriedade.
Mais adiante, a Emenda Constitucional nº 53, de 2006, modificou o dispositivo
relativo ao atendimento educacional das crianças pequenas. Inseriu no texto a expressão
“educação infantil”, como etapa educacional, composta de atendimento em creche e préescola, e estabeleceu o limite superior etário em cinco anos de idade, compatibilizando a
disposição com a norma infraconstitucional de acesso ao ensino fundamental a partir dos
seis anos de idade (Lei nº 11.274, de 2006).
Finalmente, em 2009, com a Emenda Constitucional nº 59, fez-se a mais
importante alteração nesse artigo. Trata-se da extensão do princípio da obrigatoriedade e
gratuidade à educação básica dos quatro aos dezessete anos de idade, inclusive para os
que a ela não tiveram acesso na idade própria. Isto significa, na prática, que o Poder
Público é obrigado a oferecer e as famílias obrigadas a matricular as crianças e jovens na
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pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio. O dever do Estado também se
estende aos que não puderam frequentar a escola na idade adequada. No contexto dessa
modificação, o texto constitucional passou a incorporar a expressão “educação básica”
(composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), até então existente
apenas no corpo legal infraconstitucional. Acompanhando essa alteração, os programas
suplementares, anteriormente voltados apenas para o ensino fundamental, passaram a se
referir a toda a educação básica.
Essa lista de deveres do Estado se completa com dispositivos fortes, especialmente
aquele que afirma que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo,
que pode ser imediatamente exigido. Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação
comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e,
ainda, o Ministério Público, podem acionar o Poder Público para exigi-lo. Este pode
inclusive ser responsabilizado caso não assegure a oferta regular do ensino obrigatório.
O art. 208 representa um dos maiores avanços da Carta Magna com relação à
educação. Não há, na história constitucional brasileira, evidência de maior
responsabilização do Poder Público na garantia do exercício do direito à educação,
mediante a oferta em todos os seus níveis e modalidades. Somente com relação à
educação superior, como de resto se observa nos demais países, não se aplica o princípio
da universalização de oferta gratuita ou de obrigatoriedade de atendimento integral da
demanda. Mesmo assim, o dever da garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino,
de acordo com a capacidade de cada um, compromete o Poder Público em implementar
políticas que correspondam às necessidades daqueles que aspiram alcançar esse patamar
de estudos superiores, inclusive no que se refere às condições socioeconômicas.

Normas específicas para o ensino fundamental (art.
210)
Uma novidade relevante da Constituição de 1988, nesse artigo, é a previsão de
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a formação
básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Embora
a legislação ordinária antecedente já tenha previsto um núcleo comum de estudos, é a
primeira vez que essa questão é abordada em nível constitucional, reafirmando o princípio
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de unidade nacional de cidadania pela educação. Essa disposição é um dos fundamentos
do que hoje se entende como a Base Nacional Comum Curricular, prevista no Plano
Nacional de Educação 2014-2024. Essa Base, na legislação infraconstitucional, está
estendida da educação infantil ao ensino médio.
Há também uma importante evidência da preocupação e respeito à diversidade
étnica de composição da população brasileira: ao reafirmar a obrigação da oferta do
ensino fundamental na língua portuguesa, a norma constitucional também assegura às
comunidades indígenas o uso de suas maternas próprias e processos próprios de
aprendizagem.

A iniciativa privada na oferta da educação escolar
(arts. 209 e 213)
Na história da educação brasileira, sempre foi possível a existência de escolas
particulares, mediante a devida autorização, cabendo-lhes seguir as normas legais. A
novidade inserida pela Constituição de 1988 foi a disposição relativa à avaliação de sua
qualidade pelo Poder Público, que insere essa rede de ensino no âmbito das políticas
públicas avaliativas, que, desde os anos 80 do século passado, passaram a assumir papel
cada vez mais significativo na atuação do Estado com relação à gestão da educação.
Nas Constituições anteriores, previa-se a assistência técnica e financeira do Poder
Público às instituições particulares, inclusive mediante bolsas de estudo. Na Carta de
1988, com sua orientação de universalização do ensino público obrigatório, esse aporte
ficou restrito às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei.
Uma única exceção para a concessão de bolsas de estudos passou a ser admitida: na
hipótese de vagas e cursos regulares na rede pública de ensino local, para estudantes com
insuficiência de recursos. Ainda assim, o Poder Público fica obrigado a investir
prioritariamente em sua rede na localidade.
Cabe ressaltar que, não obstante essa possibilidade de aporte de recursos a escolas
particulares com o perfil mencionado, o art. 213 estabelece, como regra geral, que os
recursos públicos serão destinados às escolas públicas.

A colaboração entre os entes federados (art. 211)
5

Esse dispositivo trata da organização dos sistemas de ensino da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ele traz várias inovações em relação às
normas anteriormente vigentes.
Em primeiro lugar, a existência de sistemas municipais de ensino. Anteriormente,
as redes municipais integravam os sistemas estaduais. Isso espelha, no âmbito
educacional, o fato de que a Constituição de 1988 atribuiu aos Municípios a condição de
entes federados.
A segunda inovação é a que se refere à organização dos sistemas de ensino em
regime de colaboração entre as diversas instâncias. Essa disposição determina que as
instâncias se articulem para assegurar o melhor padrão de oferta da educação escolar.
Daí emerge a terceira novidade, que é o desdobramento de atribuições de atuação
prioritária para cada ente: aos Municípios, o atendimento na educação infantil e no ensino
fundamental; aos Estados, o atendimento no ensino fundamental e no ensino médio; à
União, além de manter sua própria rede de escolas, a função redistributiva e supletiva,
mediante assistência técnica e financeira, aos entes federados subnacionais.
Esse regime de colaboração se articula com a previsão de lei complementar para
fixação de normas para cooperação entre os entes federados, na área da educação, de
acordo com o disposto no parágrafo único do art. 23 da Constituição.

O financiamento da educação (art. 212)
O artigo 212 trata da vinculação da receita de impostos dos entes federados para
manutenção e desenvolvimento do ensino. A existência dessa vinculação foi instável, na
história constitucional brasileira. Apareceu, pela primeira vez, na Carta de 1934. Não foi
prevista na Constituição de 1937. Retornou na Lei Magna de 1946. Desapareceu na
Constituição de 1967. Em 1983, por força de emenda constitucional, a vinculação
retornou: 13% da receita de impostos da União e 25% dos Estados, Distrito Federal e
Municípios. A Constituição de 1988 manteve a vinculação, ampliando para 18% o
percentual relativo à União.
Outra modificação relevante se refere à contribuição social do salário-educação,
um tributo compulsoriamente pago pelas empresas, calculado a partir de um percentual
sobre o montante da folha de pagamento de seus empregados. Criada em 1964, seu
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objetivo foi o de proporcionar suporte financeiro adicional para a escolarização
obrigatória dos empregados e seus dependentes. Inicialmente, as empresas podiam optar
por pagar a contribuição, manter escolas próprias ou mesmo comprar bolsas de estudos
em instituições de ensino por elas escolhidas.
A Constituição de 1988, de início, manteve essas possibilidades. No entanto, com
a Emenda Constitucional nº 14, de 1996, elas foram excluídas. A contribuição do salárioeducação passou a ser considerada exclusivamente como fonte adicional de
financiamento do ensino público. Inicialmente referido apenas ao ensino fundamental,
passou a financiar toda a educação básica, a partir da Emenda Constitucional nº 53, de
2006. Por essa mesma emenda, entrou em vigência a norma de que a distribuição dos
recursos aportados aos Estados e Municípios, decorrentes desse tributo, devem ser
repartidos, dentro de cada Estado, entre a rede estadual e as municipais, de acordo com o
respectivo número de matrículas.
Uma inovação igualmente relevante é a que se refere ao financiamento dos
programas suplementares de apoio ao estudante da educação básica. São admitidos, como
dispêndios de manutenção e desenvolvimento do ensino, aqueles relativos a material
didático e a transporte escolar. São dois programas diretamente relacionados ao acesso e
permanência na escola Já os programas de alimentação e de assistência à saúde,
relacionados, é verdade, com a educação, mas voltados para a área da saúde, devem ser
financiados com outros recursos, considerando que se inserem em outra função de
governo, para a qual, inclusive, existem recursos devidamente direcionados.
O quadro consolidado por esse artigo da Constituição Federal deu ensejo a que,
alguns anos adiante, fosse implantada uma verdadeira reforma tributária redistributiva no
campo do financiamento da educação. De fato, pela Emenda Constitucional nº 14, de
1996, instituiu-se, no texto do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF.
Esse fundo reunia 15% da receita de impostos, em cada estado, e redistribuía, de modo
equânime, por um mesmo valor/aluno/ano (ponderado, se fosse o caso, se referente, por
exemplo, ao ensino urbano ou rural), entre a rede estadual e a dos respectivos municípios,
de acordo com o respectivo número de matrículas nessa etapa de ensino. Caso o valor por
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aluno, em determinado fundo estadual, não alcançasse um valor mínimo nacional por
aluno, fixado anualmente pelo Governo federal, a União estava obrigada a complementar
os recursos desse fundo. Além disso, a nova norma estabelecia que pelo menos 60% dos
recursos do fundo deveriam ser destinados à remuneração do magistério em exercício no
ensino fundamental.
Os resultados dessa política redistributiva foram positivos, de tal modo que, por
meio da Emenda Constitucional nº 53, de 2006, o fundo foi ampliado para todas as etapas
da educação básica (da educação infantil ao ensino médio), sob a denominação de Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB. Foi também elevado de 15% para 20% o
percentual da receita de impostos a ele vinculado. Os critérios redistributivos bem como
a subvinculação para remuneração do magistério permaneceram os mesmos. Já a
complementação de recursos pela União foi significativamente ampliada, passando a
corresponder a um percentual mínimo obrigatório de 10% do somatório dos recursos de
todos os fundos estaduais. Os fundos destinatários dessa complementação continuaram a
ser aqueles que não alcançam um valor mínimo nacional, calculado de acordo com
metodologia adequada. O FUNDEB tem vigência até 2020.

O plano nacional de educação (art. 214)
A Constituição de 1988 retoma, nesse dispositivo, tipo de norma que só esteve
presente na Constituição de 1934: dispor sobre o plano nacional de educação e sobre suas
principais matérias, embora, certamente, com conteúdos distintos, em face dos períodos
históricos a que se reporta cada Constituição. Em Cartas Magnas intermediárias, há
referências à atribuição da União em definir plano nacional de educação, mas sem entrar
no mesmo nível de detalhamento.
O art. 214 listou, inicialmente, cinco grandes objetivos: erradicação do
analfabetismo; universalização do atendimento escolar; melhoria da qualidade do ensino;
formação para o trabalho; e promoção humanística, científica e tecnológica do País.
São, na realidade, grandes orientações de política educacional que correspondem
a importantes desafios nacionais. Há ainda um importante contingente de analfabetos
absolutos no País e imenso contingente de analfabetos ditos funcionais. O atendimento
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escolar está praticamente universalizado no ensino fundamental, mas ainda há crianças
fora da escola. Há ainda esforços adicionais a serem efeitos no que se refere à pré-escola
e ao ensino médio. A qualidade do ensino é fator de efetiva preocupação, como revelam
os resultados do sistema nacional de avaliação da educação básica e dos certames
avaliativos internacionais de que o País participa, como o PISA da OECD. A formação
para o trabalho remete não apenas ao que o currículo escolar, de modo geral, deve
promover, mas também ao ensino técnico e profissional, que é pouco desenvolvido no
cenário nacional. Finalmente, a promoção humanística, científica e tecnológica remete ao
imperativo de fortalecimento da formação de pessoal de alto nível para a pesquisa e
inovação. Embora haja progressos, os números de profissionais formados e atuantes estão
ainda muito aquém do observado nas nações mais desenvolvidas.
Finalmente, a Emenda Constitucional nº 59, de 2009, acrescentou um novo inciso,
determinando que o plano nacional de educação estabeleça meta de aplicação de recursos
públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Trata-se de um indicador
tradicionalmente utilizado para aferir o esforço de um país em matéria de investimento
em educação. O atual plano nacional de educação prevê que, em 2024, esse percentual
seja equivalente a 10% do PIB. No presente momento, estima-se que o percentual
aplicado está em torno de 6,2%.

A autonomia das universidades (art. 207)
O art. 207 da Constituição de 1988 assegura às universidades a autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e lhes impõe a
obediência ao princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.
São normas consensuais com relação ao perfil institucional das universidades e
repõem a autonomia que, em tempos pregressos, foi-lhes amplamente tolhida. É a
primeira vez que a matéria é tratada em nível constitucional, evidenciando a importância
por ela assumida no contexto da política educacional do País.

A absoluta prioridade do direito à educação da
infância e da juventude (art. 227)
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Reforçando o papel do Estado na garantia do direito à educação, ao lado da família
e da sociedade, esse direito se encontra listado no art. 227 entre os direitos a ser
assegurados, com absoluta prioridade, à criança, ao adolescente e ao jovem.

As escolas de governo (art.39, § 2º)
Embora o texto original da Constituição de 1988 não fizesse referência à matéria,
as políticas voltadas para os servidores públicos dela decorrentes levaram a que, em 1998,
por meio da Emenda Constitucional nº 19, ocorresse introdução desse parágrafo, que trata
da criação de escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento profissional desses
servidores e do cômputo da participação em seus cursos para progressão na carreira.
Trata-se do reconhecimento formal do imperativo de formação continuada como
requisito para o adequado desempenho profissional dos servidores. A medida gera
benefício para o indivíduo, para a administração pública e para a sociedade à qual são
prestados os serviços públicos.
Na esteira dessa norma, diversos órgãos públicos, no âmbito dos três Poderes,
criaram suas escolas de governo, que ofertam desde cursos de curta duração até
programas de pós-graduação. Como desdobramento de sua missão institucional, essas
escolas atuam também como espaços formativos para a sociedade em geral, através de
programas abertos, voltados, sobretudo, para a educação para a democracia.
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