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APRESENTAÇÃO 

 

 

Tema recorrente da Teoria Geral do Estado, o estudo da realidade do poder 

político e de sua racionalização jurídica desafia a reflexão, instigando a procura de novos 

ângulos de análise, sem resignação diante dos problemas relacionados à legitimidade e 

à legalidade da ação estatal.   

O objetivo deste trabalho é examinar o sentido e os impactos da exigência de 

formação do cidadão, pela via da educação, no Estado Democrático de Direito brasileiro.   

A hipótese é que a educação como direito, no Estado Democrático de Direito, exige, na 

formação do cidadão, o preparo para viver em ambiente democrático e republicano, o 

que supõe, no mínimo, conhecimento das instituições democráticas, dos mecanismos de 

representação e dos direitos e deveres inerentes à cidadania. Esse é um ângulo pouco 

explorado nos estudos dedicados ao Estado contemporâneo ou ao direito à educação, 

apesar do renovado interesse acerca dos efeitos provocados por este último na vida das 

pessoas e das coletividades em diversas áreas das ciências humanas, como a pedagogia, 

a economia, a sociologia e a Ciência Política.    

O ponto de partida é a apreciação dos diversos problemas relativos à 

racionalização jurídica do poder do Estado, até a sua legitimação democrática, visando 

acentuar que a lenta elaboração e depuração dos princípios e valores inerentes ao Estado 

Democrático de Direito resultaram de necessidades políticas de convivência social e de 

proteção da pessoa humana que não podem ser levianamente desconsideradas ou 

ignoradas por aqueles que hoje vivem sob tais princípios e valores.  Daí a relação dessa 

temática com o direito à educação, em especial com exigência de formação do cidadão 

inscrita no art. 205 da Constituição Federal Brasileira de 1988.   

A preocupação não é com políticas ou ideologias educacionais, mas com a 

compreensão da democracia como processo e não, somente, como regime de governo, 

tema comum às duas linhas de estudos e pesquisas que venho desenvolvendo em minha 

carreira acadêmica no campo da Teoria do Estado: o Estado contemporâneo e o direito 
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à educação. Procuro neste trabalho inter- relacioná-los, em busca de seus pontos de 

convergência na consolidação do regime democrático brasileiro.   

A opção foi temerária.  Não só devido à imensidade do campo de pesquisa - o 

que exigiu a escolha dos temas e, nestes, os aspectos a serem examinados e a forma de 

fazê-lo, por vezes, com mais rigor, em outras, com maior abrangência -, mas, sobretudo, 

pela ousadia da decisão, que, longe de se traduzir num desejo de “abraçar o mundo”, por 

assim dizer, significou confessar a certeza de não possuir convicções  definitivas.  

Não poderia deixar de manifestar, nesta breve apresentação, meu 

reconhecimento pelo apoio recebido dos funcionários do setor de bibliotecas da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e dos colegas da Secretaria de 

Ensino Superior do Estado de São Paulo. Agradeço a Erik Saddi Arnesen e a Camila 

Magalhães, alunos de pós-graduação e pesquisadores da Cátedra UNESCO de Direito à 

Educação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e, particularmente, a 

Luciana Botter, pela valiosa colaboração nas pesquisas e nas sucessivas revisões do 

texto.  Agradeço também a Guilherme Assis de Almeida, a Sérgio Fausto e a José Levi 

do Amaral Júnior pelas observações e acuradas sugestões, a Ana Paula Zavarezi 

Carvalhal pelo empenho e dedicação na obtenção das informações acerca da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Neide Novaes pelo suporte na 

organização da bibliografia, a Éden Miki Suetake pela elaboração dos gráficos e das 

tabelas,  a Oswaldo de Camargo, a Sebastião da Costa Aguiar, a Sabine Riguetti e a 

Erica..Tavares Guimarães  na composição final do texto.   

E, principalmente, o apoio de Luiz Carlos, Marcelo, Carolina e Raul, sempre.  

 

São Paulo, junho de 2009 
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INTRODUÇÃO 

 

I 

Desenvolver análises inovadoras acerca de temas em relação aos quais muito já 

foi dito não é uma tarefa simples. A dificuldade aumenta quando se trata de temas vastos, 

que comportam inúmeros desdobramentos - sejam eles históricos, culturais,  sejam 

filosóficos, políticos ou jurídicos - sobre os quais a doutrina nacional e a estrangeira vêm 

se debruçando há tempos, como é o caso do Estado Democrático de Direito, modalidade 

do Estado Constitucional de Direito, dimensão axiologicamente ampliada do Estado de 

Direito. 

Embora a partir da segunda metade do século XX o Estado de Direito se tenha 

firmado como “uma das fórmulas mais felizes da filosofia política e jurídica ocidentais”, 

para usar a expressiva síntese de Danilo Zolo (2006:3), o fato é que os perfis conceituais, 

institucionais e normativos do Estado de Direito ainda permanecem  incertos e 

controversos, sobretudo em razão de seu desenvolvimento.  Basta lembrar a freqüência 

com que as noções de “Estado Legal”, “Estado Liberal”, “Estado Democrático”, “Estado 

Social”, “Estado Constitucional” etc. são confundidas ou utilizadas como sinônimo de 

“Estado de Direito”, dada a sua ambigüidade conceitual. Em relação ao “Estado Social”, 

em particular, a imprecisão aumenta, porque a expressão é empregada indistintamente 

para designar o Welfarestate, o Estado intervencionista, o Estado Social de Direito, o 

Estado socialista, o Estado Social constitucional etc. Que dizer, então, dos perfis 

conceituais do “Estado Democrático de Direito”, previsto no art. 1º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988? 
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Ainda que se parta do pressuposto de que o “Estado Democrático de Direito”, no 

Brasil, seria uma modalidade de “Estado de Direito” – alcançada, portanto, por todos os 

problemas conceituais próprios àquela noção - representaria esta fórmula um 

aprimoramento político e jurídico em relação ao conceito que lhe deu origem?   Seria 

uma derivação do “Estado Democrático e Social”, no qual se constitui a República 

Federal da Alemanha, desde a Lei Fundamental de Bonn, de 1948, modelo político e 

jurídico inspirador do “Estado de Direito Democrático”, que caracteriza a República 

Portuguesa, tal como está expresso no art. 2º da Constituição de 1976 e do “Estado Social 

e Democrático de Direito”, previsto no art. 1º da Constituição Espanhola de 1978?  

Essas indagações abrem caminho para várias outras.  Duas décadas após a 

edicação da Constituição Federal de 1988, seria razoável supor que a adaptação do País 

legal ao País real estaria institucionalmente completada?  Se o exercício da cidadania é 

condição vital para a consolidação de Estados democráticos, estariam os indivíduos 

conscientes dessa necessidade? Em caso postitico, estariam preparados a faze-lo?  Em 

caso negativo, quais os efeitos do não exercício da cidadania  sobre o Estado 

Democrático de Direito? A temática, que já era objeto de pesquisas e estudos no contexto 

da globalização econômica e cultural, à vista do empobrecimento qualitativo dos 

mecanismos de participação e representação políticas, observado em várias partes do 

mundo devido à perda de autonomia decisória dos Estados, ganhou renovada 

importância em razão do desinteresse ou da desilusão dos cidadãos com as instituições 

democráticas, motivados por causas diversas.  Na América Latina, de modo geral,  

verifica-se  igual fenômeno, com a característica de ser potencializado, pela perda do 

respeito à autoridade associada à corrupção, à cultura da transgressão e à baixa 

escolaridade.        

Não é difícil depreender dessa discussão, em especial no que diz respeito ao 

campo de possibilidades do Estado Democrático de Direito e ao alcance da democracia 

representativa, a relevância da formação e do preparo do cidadão para viver e atuar nas 

sociedades do início do século XXI.  Não por outras razões as discussões a respeito do 

direito à educação, da perspectiva do Estado, vêm adquirindo corpo, intensidade e 

atualidade em várias áreas das ciências humanas.   

Isso nos leva ao problema central dessa investigação, qual seja, perquirir acerca 

do significado da exigência constitucional de formação do cidadão, pela via da educação, 

no Estado Democrático de Direito e, particularmente, no Brasil. No nosso entender, esta 
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é uma da importante faceta do processo de adequação do poder dos Estados nacionais 

ao sistema global, pouco explorada pelos inúmeros estudos dedicados ao tema.   

O que se busca é uma interpretação coerente, muito mais que explicativa 

(epistemologia fraca) das inter-relações, convergências e desafios que se apresentam 

entre a educação e o Estado Democrático de Direito na atualidade, considerando as 

referências de valor que os informam e a sua projeção na sociedade. O propósito não é 

irrelevante ou meramente teórico.  

II 

No campo da Ciência Política, pesquisas recentes vêm identificando a 

desconfiança do cidadão acerca das instituições democráticas (Moisés e Meneguello, 

2008;  Sorj e Martucelli, 2008; Hagopian, 2005).  De acordo com os resultados, entre 

1989 – ocasião da primeira eleição direta da qual participaram os cidadãos brasileiros 

na vigência da Constituição Federal de 1988 -, e o pleito de 2006, a valorização da 

democracia pela população cresceu 21%  (de 43,6% para 64,8%);  no mesmo período, 

diminuiu em 13% o número de cidadãos incapazes de definir o que é  “democracia” (de 

38,8% para 25,5%).  Paralelamente, nota-se o aumento da percepção negativa das 

instituições estatais por parte da população, em todos os níveis de renda, escolaridade e 

idade, e em relação a todos os Poderes e partidos políticos, principalmente devido a 

graves denúncias de corrupção e malversação de recursos públicos.  

Embora a democracia brasileira esteja relativamente consolidada, com 

alternância no poder e estabilidade política, como reconhece a maioria dos especialistas 

(Lamounier, 2005; Moisés e Piquet, 2008), os dados mostram que, se de um lado, a 

percepção negativa das instituições estatais influi positivamente na disposição dos 

cidadãos em escolher governantes e representantes, de outro, projeta efeitos negativos 

em termos de participação política, gerando alienação e desinteresse de parte da maioria 

da população.   Em suma: em vinte anos de regime democrático (período igual ao do 

regime ditatorial pregresso), tornamo-nos uma “democracia eleitoral”, mas não uma 

“democracia efetiva”, na qual predominem temas como direitos, lei e uma compreensão 

mais ampla das possibilidades inerentes ao exercício da cidadania no Estado 

Democrático de Direito. Desconfiança dos cidadãos nas instituições públicas, 

insatisfação com o desempenho do regime e apoio à democracia convivem, portanto, de 

forma contraditória.  
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Historiadores e analistas da situação política brasileira contemporânea, como 

Boris Fausto (1995), José Murilo de Carvalho (1995) e Bolívar Lamounier (2005), 

identificam na peculiar hostilidade contra o sistema representativo ou no desinteresse 

por ele um dos traços mais importantes de nossa cultura política, abrandado apenas por 

influência da redemocratização, no último quartel do século XX.   

Segundo Lamounier, as causas desse fenômeno – detectado nos primórdios de 

nossa democracia representativa, no século XIX - decorreriam não só de deficiências 

objetivas das instituições políticas e da cultura política da sociedade brasileira, mas 

também de percepções ideológicas das elites e de interpretações teóricas deficientes, 

empobrecedoras da esfera política.   

Se, por um lado, o foco gerador da cultura política de aversão à democracia tem, 

como pano de fundo, o pensamento europeu antiliberal e antiparlamentar do início do 

século XIX, em contraposição ao espírito individualista encarnado pela Revolução 

Francesa, de outro, apresentam-se, no início do século XX, as ideologias fascista e 

marxista, avessas à análise do sistema político como esfera autônoma em relação ao 

sistema cultural ou à luta de classes, respectivamente. Já a construção do Estado 

brasileiro esteve mais voltada à fixação da soberania sobre o território e na implantação 

dos aparelhos tributários, judiciários, administrativos, policiais etc., ou seja, à 

constituição e estabilização da estrutura de autoridade, sem maiores considerações com 

a importância do sistema representativo como instrumento de legitimação do poder 

estatal no Estado de Direito, como também reconhecem Carvalho (2006) e Fausto 

(1995).  

Há outros dados importantes em relação ao fenômeno da falta de confiança e de 

esperança dos brasileiros em relação ao governo e aos governantes.  Conforme 

divulgado pelo Superior Tribunal Eleitoral, em março de 2009, no mês de janeiro de 

2008 cerca de 90% dos eleitores não pertenciam a nenhuma legenda; em 2009, o número 

subiu para 91,6%, ou seja, 119,7 milhões de eleitores sem vínculos partidários. 1 O 

incremento do percentual chama atenção quando comparado ao crescimento do colégio 

eleitoral, que, no mesmo período, cresceu em cerca de 3 milhões de eleitores.   O 

problema é o enfraquecimento do nexo entre partidos e eleitores, circunstância que, 

                                                 
1 www.tse.gov.br/internet/partidos/filiacao.htm 
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somada à desconfiança nas instituições democráticas, revela o afrouxamento das 

relações entre a sociedade e o sistema político, o que é grave.   

A desconfiança contra as instituições estatais não é um fenômeno brasileiro.  Em 

países nos quais a democracia está consolidada a perda de credibilidade no Parlamento, 

nos partidos políticos e nos políticos é uma tendência crescente. 2 O problema é que 

perto de 30% dos eleitores brasileiros acreditam que a democracia pode funcionar 

perfeitamente sem o Congresso ou os partidos políticos (o maior percentual encontrado 

em toda a América Latina).   Além disso, a falta de crédito  nas instituições estatais afeta 

negativamente os sentimentos de nacionalidade e a possibilidade de participação em 

pleitos eleitorais, com impactos significativos na idéia de cidadania.  Também a 

ineficiência institucional diante de demandas sociais, a fraude, a corrupção e o 

desrespeito aos direitos fundamentais comprometem a submissão dos cidadãos ao 

próprio Estado de Direito. 

Conclusões análogas foram alcançadas em estudos empíricos conduzidos por 

Sonia Draibe (2000) acerca das reformas sociais realizadas nos últimos vinte anos, sob 

o influxo da Constituição Federal de 1988.  Embora os processos de reforma social no 

Brasil apresentem significativa melhoria quando comparados aos períodos anteriores, 

podendo-se mesmo apontar uma inflexão no padrão brasileiro de proteção social, as 

reformas ainda são incompletas, havendo ampla margem para o seu aprimoramento em 

matéria de eficiência e equidade. A alteração positiva percebida deve-se, 

fundamentalmente, a quatro condições promovidas pela Constituição Federal de 1988: 

a valorização dos direitos sociais e impulso à sua universalização; a descentralização de 

competências; os novos parâmetros para alocação de recursos e a redefinição das 

relações público-privadas no que diz respeito ao financiamento e oferecimento de bens 

e serviços sociais.   E, apesar do ajuste fiscal promovido no período, cresceram os gastos 

                                                 

2Cf. estudos comparativos levados a efeito por Pippa Norris, Critical Citizens: Global Support for 

Democratic Government, Oxford: Oxford Univ. Press, 1999; Margaret Levi e Valerie Braithwaite, Trust 

and Governance, New York: Russell Sage Foudation, 1998; Joseph S. Nye, Philip D. Zelikow e David C. 

King, Why People Don´t Trust Government, Cambridge: Harvard Univ. Press, 1997; Susan Pharr, 

Official´s Misconduct and Public Distrust: Japan and the Trilateral Democracies, in Susan Pharr e Robert 

Putnam, Disaffected Democracies: What´s Troubling the Trilateral Countries?, Princeton: Princeton Univ. 

Press, 2000; Robert Putnam, Making Democracy Work, Princeton: Princeton Univ. Press, 1993; Mark 

Warren, Democracy and Trust, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999; referidos por José Álvaro 

Moisés e Gabriela Piquet Carneiro, Democracia, Desconfiança Política e insatisfação com o Regime - O 

caso do Brasil, in Opinião Pública, vol. 14, n. 1, junho de 2008, pp. 1-42.    
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públicos realizados com reformas sociais, como comprovam os dados oficiais que 

fundamentam a pesquisa de Draibe. 

Malgrado os inegáveis avanços, o País ainda apresenta indicadores sociais ruins. 

Permanecem iniqüidades no campo social e no econômico, resultado do alto nível de 

pobreza e de baixa escolaridade, dentre outros fatores.  Nesse contexto, as demandas 

pela consolidação da cidadania, identificada como o eixo de articulação das demandas 

por inclusão e emancipação sociais, próprias das sociedades complexas, desiguais e 

diferenciadas como a brasileira, superaram as discussões sobre a política e a 

democratização, sugere Moisés (2005), embora não resolvam o problema da 

desconfiança contra as instituições democráticas nem o do seu desconhecimento.    

A modéstia dos resultados sociais alcançados não faz, de nenhum modo,  justiça 

à intensidade das mudanças que, mesmo sem grandes reformas, alteraram o perfil do 

Estado Social Brasileiro, inclusive em prol da consolidação da cidadania, afirma a autora 

da pesquisa (Draibe, 2000).   

É o que se pode observar, particularmente, no campo da educação. Nos vinte 

anos de vigência da atual Constituição, é considerável o progresso dos níveis 

educacionais da população em geral e dos jovens em particular, tendo-se alcançado, 

praticamente, a universalização do ensino fundamental. Dados do estudo da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura –UNESCO, 

promovido entre 2005 e 2007,  sobre os primeiros anos da educação fundamental no 

Brasil  – Uma visão dentro de escolas primárias – demonstram, igualmente,  que apenas 

10% dos estudantes no Brasil se encontram hoje em escolas privadas e que um em cada 

dois alunos está matriculado em escolas cuja maioria dos alunos, ou todos, é proveniente 

de famílias com pais que não haviam completado a educação primária. 3Outras 

iniciativas, como a ampliação quantitativa dos cursos técnicos públicos e das vagas em 

cursos superiores, inclusive por meio de parcerias com a iniciativa privada, mediante 

financiamento estudantil e isenção de contribuições, também vem contribuindo para 

induzir equidade de acesso e permanência na escola. 4 

                                                 
3 Cf. A View Inside Primary Schools. A World Education Indicators (WEI). Cross-national study”. 

UNESCO: Institute for Statistics. Montreal: 2008.  

Disponível em  http://www.uis.unesco.org/template/pdf/wei/sps. Acesso em 18/03/09. 

4 Uma dessas iniciativas é o Programa Universidade para Todos – ProUni (Lei 11.096, de 13/05/04), que 

tem por finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais, em instituições privadas de ensino 

superior,  a estudantes de cursos de graduação e seqüenciais de formação específica,  egressos do ensino 

http://www.uis.unesco.org/template/pdf/wei/sps
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A atuação do Poder Público nos últimos vinte anos assume especial relevância 

quando consideramos o atraso secular da educação no Brasil, notadamente da educação 

pública, em comparação a outros países da América Latina, como a Argentina e o 

Uruguai, que já no início do século XX haviam universalizado a educação fundamental. 

5  Ao que tudo indica, porém, nem o incremento do acesso ao ensino fundamental nem 

a ampliação das matrículas no ensino técnico e no superior repercutiram em favor da 

maior participação política da população, em termos qualitativos.  

Se a consolidação da democracia representativa é um fenômeno do século XX, 

no início do século XXI o que esta em questão não é apenas a manifestação da soberania 

popular, mas a qualidade da democracia e a confiança que os cidadãos depositam nas 

instituições democráticas e, em particular, em seus representantes.  As razões da recente 

problematização da qualidade da democracia pela Ciência Política residem em, pelo 

menos, três motivos principais.  Em primeiro lugar, aprimorar a qualidade da democracia 

é um dever que decorre dos fundamentos do Estado Constitucional de Direito, até porque 

a qualidade da democracia é condição da promoção dos direitos fundamentais.  Em 

segundo lugar, a continua melhoria da qualidade da democracia amplia as condições de 

legitimidade democrática dos Estados, especialmente após períodos de transição de 

regimes não democráticos, como é o caso do Brasil.  Em terceiro lugar, mesmo nos 

Estados em que a democracia já se encontra consolidada, sempre haverá espaço para a 

melhoria de sua qualidade.   (Dahl, 1971; Diamond e Morlino, 2004).   

  Ora, a construção de democracias efetivas e de qualidade é problemática, em 

termos institucionais, e dependente da participação popular. Quanto maiores a desilusão 

e a insatisfação populares com os regimes democráticos, maior a dificuldade em 

                                                 
médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita 

familiar máxima de três salários mínimos. A seleção é feita pelo critério de mérito, a partir das notas 

obtidas no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio.  De acordo com o Censo da Educação Superior 

2007, o número de matrículas no ensino superior continua crescendo, mas em ritmo menor do que nos 

anos anteriores. Do total de cerca de 4.8 milhões de matrículas, 74,6% corresponde ao ensino privado (3.6 

milhões de alunos, o que indica crescimento de 4,9% em relação a 2006)), incluídas as matrículas do 

PROUNI; no setor público, as matrículas chegam a 25,6 % do total (1.2 milhão de alunos, acusando 

crescimento de 2,6% desde 2006). Quando consideradas as matrículas da educação tecnológica e do 

ensino a distância, o número de alunos do ensino superior se eleva a 5.2 milhões, dos quais 6.6% 

constituem matrículas dos cursos superiores de tecnologia. No conjunto, o crescimento de novos alunos 

entre 2006 e 2007 foi da ordem de 1,8 milhão (3,1% de novas matrículas). Cf. www.inep.gov..br. Acesso 

em 30/05/09. 

5 Cf. Boris Fausto e Fernando Devoto, Brasil e Argentina - Um Ensaio de Historia Comparada (1850-

2002), São Paulo: Editora 34, 2004, p. 50 e ss.. Ver também Maria Luiza Marcílio, História da Educação 

em São Paulo e no Brasil, São Paulo: Imprensa Oficial, 2005, entre outros autores.   

http://www.inep.gov..br/
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consolidá-los. É evidente a importância do direito à educação nesse contexto e por essa 

razão é que nos parece fundamental compreender os seus sentidos axiológico e 

teleológico no Estado Democrático de Direito, particularmente no que diz respeito à 

exigência de formação do cidadão.  

A hipótese é que a educação como direito no Estado Democrático de Direito 

exige, na formação do cidadão, o preparo para viver em ambiente democrático e 

republicano, o que supõe, no mínimo, o conhecimento das instituições democráticas, dos 

mecanismos de representação e dos direitos e deveres inerentes à cidadania.  Em amplo 

sentido, falamos aqui da importância política da “produção de uma consciência 

verdadeira” (Adorno, 2006:141). Aliás, “uma democracia efetiva só pode ser imaginada 

enquanto uma sociedade de quem é emancipado” (id.ib.). 

A forma democrática de vida, diz Anísio Teixeira (1968:13), “(...) funda-se no 

pressuposto de que ninguém é tão desprovido de inteligência que não tenha contribuição 

a fazer às instituições e à sociedade a que pertence (...)”.  Tal crença, prossegue o autor, 

equivale a uma hipótese político-social que, para se confirmar, exige da sociedade que 

ofereça, a todos os indivíduos, acesso aos meios de desenvolver suas capacidades, a fim 

de habilitá-los à maior participação possível nos atos e nas instituições em que transcorra 

sua vida, participação que é essencial à sua dignidade de ser humano.6     

No Estado Brasileiro, a consciência de pertinência à sociedade estatal é um dos 

objetivos do direito à educação, social ou individualmente considerado, tal como 

previsto no art. 6º e no art. 205 da Constituição Federal, neste último com remissão 

expressa à conexão teleológica entre educação e cidadania que se estabelece em nossa 

Constituição Federal. 

A idéia não é nova. A compreensão da educação como pré-requisito necessário 

à liberdade e ao desenvolvimento da cidadania remonta ao século XVIII, como o 

reconheceram Frederico da Prússia, Maria Tereza da Áustria, Immanuel Kant, John 

Locke, Nicolas de Condorcet, John Stuart Mill, e também Benjamin Franklin, George 

Washington, Thomas Jefferson, entre outros. Assinala-se, desde então, a natureza 

pública da educação – e do direito à educação, ainda que indiretamente - conseqüência 

                                                 
6 A Educação é um Direito, p. 14. No mesmo sentido, Carlos Roberto J. Cury, Direito à educação: direito 

à igualdade, direito à diferença, Cadernos de Pesquisa,  São Paulo, n.116, Julho, 2002. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php. Acesso em: 21  Jan.  2009. doi: 10.1590/S0100-15742002000200010. 

Para o autor, mais do que uma exigência contemporânea ligada aos processos produtivos e de inserção 

profissional, o direito à educação responde a valores da cidadania social e política.    

http://www.scielo.br/scielo.php
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lógica do Iluminismo, demonstrada pela necessidade social de habilitar os indivíduos a 

atuarem na sociedade em que viviam como eleitores esclarecidos e trabalhadores 

qualificados.  

A célebre obra de Nicolas de Condorcet (1743-1794) sobre a instrução pública 

(composta das Cinq Memoires sur l’ Instruction Publique, 1791, e do Rapport sur 

l’Instruction Publique, 1792), a mais completa teoria acerca da moderna escola 

republicana francesa, já era clara a respeito do liame entre a instrução e a adesão dos 

cidadãos aos direitos do homem e à formação da vontade geral.   

Àquela altura, porém, mais do que um direito individual, a educação primária 

configurava-se como um dever imposto pela sociedade, justificando-se, desta maneira, 

a aparentemente paradoxal imposição estatal da escolaridade compulsória e gratuita 

(“desvio notável do laissez-faire”, diz Marshall, id.ib). Não por outra razão, instituiu-

se, em várias partes, a exigência de alfabetização como requisito para o voto, na esteira 

da consolidação da democracia representativa.  

A educação, portanto, é um problema político; um problema que diz respeito à 

tomada de decisões coletivas, à legitimação e ao exercício do poder nas sociedades 

contemporâneas, em sentido análogo à definição tríplice que Sartori (2002:29) atribui 

ao próprio termo “democracia”: princípio de legitimidade, regime político e ideal. 

Cultura política e crença nas instituições democráticas fazem parte desse problema 

político, sendo esta a novidade nas abordagens atuais do conceito de cidadania.  

Até há pouco tempo, não era evidente, para a Ciência Política, que as relações 

entre democracia, cidadania e confiança nas instituições democráticas fossem relevantes 

para a teoria da democracia.  Se a teoria liberal clássica tem raízes na desconfiança do 

indivíduo em relação ao poder estatal e se a democracia representativa dos modernos 

implica a transferência do poder de decidir do cidadão para o representante, as 

democracias da segunda metade do século XX conferiram às instituições um papel de 

mediação que permite distinguir o regime democrático de outras formas de governo 

(Dahl, 1971; Diamond e Morlino, 2004).   

Embora eleições competitivas e partidos políticos capazes de expressar a 

diversidade e a pluralidade sociais sejam indispensáveis nas democracias 

contemporâneas, não as garantem, não asseguram a sua qualidade, nem esgotam a ordem 

democrática.  Eleições e partidos políticos constituem o que alguns autores têm chamado 
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de hardware da democracia representativa (Lamounier, 2005; Shin, 2005), que, para 

operar adequadamente, requer softwares congruentes com os seus diferentes 

componentes, porquanto eleger significa expressar preferências entre alternativas, ou 

seja, realizar um ato formal de decisão política, pelo qual se adere a uma política 

governamental conferindo-lhe legitimidade (Silva, 2006).    

Em outras palavras: enquanto o regime democrático não for aceito pelas 

lideranças políticas e pelos cidadãos como a única via possível de exercício do poder 

estatal, a democracia não se consolida.  Mais: para que o regime democrático e suas 

instituições funcionem bem, seus valores, princípios e instituições devem ser adotados 

pela maioria dos cidadãos, incondicionalmente, como elemento constitutivo de sua vida 

política.   

Concluindo:  

o que os cidadãos pensam sobre a democracia e o modo 

de funcionamento das instituições fundamentais, da mesma 

forma que suas atitudes a respeito, são componentes 

indispensáveis do software democrático, sem o qual o hardware 

não funciona. (Moisés, 2008: 05).  

 

Aliás, do ponto de vista histórico, diz Lamounier (2005:20), “a evolução em 

direção ao moderno Estado de Direito aumenta a importância do software 

representativo, do qual emana a legitimação, em última instância, de todo o sistema 

estatal.”  7 

O tema da educação como direito, no Estado Democrático de Direito, por 

conseguinte, assume renovada relevância política, além de permitir incursões no terreno 

dos processos institucionais de superação de diferenças e desigualdades, da busca da 

eqüidade e da igualdade jurídica por via da elaboração da lei e da sua aplicação a casos 

                                                 

7 O mesmo recorte é percebido na teoria dos direitos humanos de Habermas, para a qual a comunicação e 

o consenso consistem em elementos de validade da ordem jurídica. Considerando que o Direito tem duas 

dimensões, uma relacionada ao cumprimento social das normas por força da coação (facticidade) e outra 

relacionada ao cumprimento social das normas (validade), Habermas identifica nos processos consensuais 

de racionalidade comunicativa o nexo que as une. Nesse sentido, o direito legítimo para regular uma 

sociedade de homens livres, assim como o respeito pelos direitos humanos,  são o resultado do processo 

de comunicação intersubjetiva de homens livres e iguais. Cf. Direito e democracia entre facticidade e 

validade,  Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 



 19 

concretos, bem como dos desafios que se colocam ao País em face das demandas da 

sociedade brasileira contemporânea.  Deste ponto de vista, convém lembrar que a 

efetividade do direito à educação e suas repercussões beneficiam reciprocamente o 

indivíduo e a coletividade. Interesse particular e interesse público, assim, se confundem, 

bem como interesses locais, regionais e nacionais.    

 

III 

Uma interpretação desse tipo é nomoética, ou seja, seletiva e construtiva, 

implicando ampla margem de discricionariedade ao intérprete, inclusive para decidir 

quais dados e experiências abarcar, o que cabe na problemática da Teoria do Estado.   

Considerando que em qualquer reflexão acerca da formação do cidadão, pela via 

da educação, que tivesse como centro de interesse o Estado brasileiro no início do século 

XXI, não poderia abstrair da investigação do Estado contemporâneo sob o foco da Teoria 

do Estado.8 Ao omitir-se a análise da problemática que atualmente interfere no exercício 

e nas relações de poder do Estado, incorrer-se-ia no perigo de partir de premissas falsas 

ou incompletas, especialmente numa disciplina onde a “crise do Estado” é matéria 

recorrente. Os principais argumentos levantados para caracterização dessa crise dizem 

respeito à perda da centralidade do poder estatal, o que levaria à exaustão paradigmática 

dos seus principais modelos teóricos e analíticos.9 À ausência de paradigmas alternativos 

                                                 
8 Definir o Estado contemporâneo não é tarefa simples a começar pelas próprias dificuldades inerentes ao 

constante deslocamento, no tempo, do termo contemporâneo. Apesar do risco da imprecisão, mas tentando 

neutralizá-lo, utilizamos o adjetivo “contemporâneo” para designar o Estado do início do século XXI, cujos 

traços característicos vêm se delineando desde o final dos anos sessenta e início dos anos setenta, do século 

XX.  No final dos anos sessenta, o processo de afirmação do monopólio da força pelos Estados chegou a 

seu ápice, com perdas a partir da década seguinte, seja em razão da relativização da obediência voluntária 

ao Estado por parte da população (a exemplo do que ocorreu com o IRA na Irlanda do Norte, ou dos 

protestos contra a guerra do Vietnã), seja em razão do início de uma nova fase da economia, marcada, 

inicialmente, pela hegemonia capitalista, com alta mobilidade dos fluxos financeiros e surgimento de um 

mercado global controlado que atua em redes e sob os avanços da tecnologia de informação e de 

comunicação. O mercado internacional unificou-se, fortaleceu-se, enquanto as autoridades estatais 

enfraqueceram-se, com prejuízos para a democracia. Lembremos, com Hobsbawm, que “as data exatas são 

sempre questões de conveniência histórica, didática ou jornalística” (2000: 09), e que a escolha da década 

de setenta como marco inicial do tipo de Estado prevalecente no  início do século XXI, leva em conta, neste 

trabalho, as alteração no exercício  do poder estatal.  

9.Cf. José Eduardo Faria, O Direito na Economia Globalizada, São Paulo: Malheiros, 1999; Peter Haberle, 

El Estado Constitucional, México: Universidad Autônoma de México, Instituto de investigación Jurídica, 

2001. Ver ainda Norberto Bobbio, O Futuro da Democracia, 5.ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 

17-40; Susan Strange, The Retreat of the State – The Diffusion of Power in the Wordl Economy, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1996.  
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ao da dogmática jurídica cristalizada sob as estruturas do Estado Moderno, argumenta-

se, seria necessário repensar a Ciência do Direito.   

De parte da Teoria do Estado, as perplexidades relativas à inadequação das 

estruturas do Estado moderno ao Estado contemporâneo têm sido relativamente 

neutralizadas por uma visão menos estrita dos elementos estatais típicos (soberania, 

povo e território), o que a princípio permitiria a manutenção da dogmática jurídica 

fundada na concepção do Estado como produtor do Direito, pouco importando o nível 

de abstração do conceito ou as formas pelas quais o Estado Moderno se desenvolveu 

historicamente.   

Por essas razões, a Parte I – Do Estado de Direito ao Estado Democrático de 

Direito, é dedicada à análise das estruturas de poder do Estado contemporâneo, sob a 

perspectiva do desenvolvimento histórico e jurídico do Estado de Direito. Não se cuida, 

por evidente, de propor uma nova conceituação do Estado moderno contemporâneo e 

muito menos de apontar teorias inovadoras a ponto de provocar a mudança dos seus 

paradigmas dogmáticos.   A preocupação é, acima de tudo, não dispensar a análise das 

condições políticas e sociais, o que privilegiaria o normativismo, a estrutura e não o 

processo, a vigência das normas e não a eficácia.   

Tampouco se trata de propor uma conceituação fechada, acabada, ou unívoca e 

ideologicamente neutra em relação ao Estado Democrático de Direito. E nem se supõe 

desconsiderar as particularidades normativas e institucionais do Estado de Direito 

clássico, ou as de seus desdobramentos posteriores no direito pátrio e no direito 

comparado, o significaria ignorar a pluralidade dos percursos políticos e jurídicos que 

esta modalidade do Estado Moderno desenvolveu até o presente momento.  

O objetivo é ambicioso e esse tipo de investigação tem mais sentido reflexivo do 

que, propriamente, cientificista, ou seja, de procurar definições unívocas ou universais, 

a partir do seu desenvolvimento teórico ou do panorama histórico geral; a presente 

investigação tem esse sentido reflexivo, buscando confirmar os valores presentes na 

norma constitucional pelos fatos.  

A mesma preocupação se reflete na Parte II – Sobre o Estado Democrático de 

Direito e o Direito à Educação. No Capítulo 1, o objetivo é traçar o perfil conceitual do 

Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º da Constituição da República 
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Federativa do Brasil de 1988, visando identificar os seus traços fundamentais e os seus 

princípios estruturantes, sem sobrecarregar o texto com discussões teóricas. 

A opção metodológica de análise das dimensões política e jurídica do Estado 

Democrático de Direito requereu incursões no terreno dos conceitos de democracia, 

inclusive no que diz respeito à sua evolução, para que pudéssemos nos fixar no conceito 

de democracia como poliarquia, de acordo com a teoria de Robert Dahl.  As razões que 

justificam a opção pelo conceito de Dahl encontram-se expostas no item de nº. 1.1.   

Esses diferentes recortes não pretenderam, de nenhum modo,  aprofundar ou esgotar as 

diversas abordagens de ordem histórica ou política possíveis quando se fala da 

democracia como princípio político pré-constitucional, nem, muito menos, adentrar no 

denso e intrincado terreno das teorias democráticas, área específica da Ciência Política. 

As teorias democráticas são mencionadas, tão somente, para situar alguns aspectos do 

debate contemporâneo a partir de ângulos que revelam uma visão particularmente 

jurídica, posto que o objetivo é olhar o princípio democrático antes de depois de ser 

positivado pela Constituição, de tal forma que auxilie na apreciação teórica do sentido 

da formação do cidadão, no Estado Democrático de Direito.  

O Capítulo 2 introduz a temática do direito à educação, por via dos conceitos e 

definições necessários à sua abordagem jurídica, apresentando, ainda, uma visão 

panorâmica, no direito internacional e na Constituição Federal de 1988, do seu campo 

de possibilidades como espaço privilegiado de realização dos direitos fundamentais, da 

perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência daqueles direitos, 

assim como da dignidade humana, da solidariedade e do pacifismo.   

No Capítulo 3 é analisada a educação como direito no Estado Democrático de 

Direito, a partir da “Constituição da Educação”, como Jorge Miranda denomina o 

conjunto das disposições constitucionais relativas ao direito à educação (Sifuentes, 

2009:03).  Não se trata de análise articulada de seus dispositivos, nem da de seus 

desdobramentos no direito educacional, integrado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20;12;96) e por outras disposições legais.  Já o 

fizemos anteriormente e, mesmo sem ter tido a pretensão de esgotar a matéria, 

correríamos o risco da repetição e da falta de originalidade. A temática, ademais, tem 

sido objeto de intensa produção doutrinária, de dissertações de mestrado e teses de 
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doutoramento na área do Direito, notadamente nos últimos anos, disseminando-se, de 

forma notável, o seu conteúdo.10  

Nesse tema, contudo, impôs-se a identificação do regime jurídico do direito à 

educação, no conjunto dos direitos sociais albergados na Constituição Federal de 1988, 

do qual resultam prerrogativas e restrições para o indivíduo, a sociedade, a família e o 

Estado, que o destacam no conjunto dos direitos sociais. Procuramos identificar, 

igualmente, como se traduz, na recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a 

percepção do direito à educação como componente do software democrático.  O objetivo 

é obter bases para uma interpretação coerente do Estado Democrático de Direito, 

fundada em fatos, valores e modalidades normativas e formas institucionais, na qual o 

direito à educação apresenta relevância, dado o seu impacto na formação da cidadania e 

da própria nacionalidade.   

Se o trabalho teórico do jurista é construído à vista de implicações práticas, 

desconsiderar esta perspectiva importaria desconhecer a natureza pública da educação e 

os valores que a informam, desprezando a rationale que congrega e dá sentido de 

unidade às normas que lhe são aplicáveis.   Invocando Zippelius (1997:12), pode-se dizer 

que “(...) só uma análise que compreenda a articulação da norma e a realização da norma 

se pode considerar ajustada ao tratamento das coisas.” 

Na organização da tese, procuramos levar em conta as três dimensões da 

dogmática jurídica: a analítica, a empírica e a normativa.  A Parte I é eminentemente 

analítica: preocupa-se com a análise dos conceitos teóricos básicos de poder, direito e 

Estado e suas diversas implicações no evolver do Estado de Direito, sem perda da 

referência normativa, que diz respeito à função e à eficácia da ordem jurídica na 

estruturação da comunidade estatal, pois essa só adquire a função constitutiva daquela 

comunidade quando as suas normas são atendidas, executadas e cumpridas. A Parte II é 

analítica nos dois primeiros capítulos, e os demais empíricos e normativos.  

O empirismo vem à tona, sobretudo, pelo exame da jurisprudência recente do 

Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do direito à educação, haja vistas ao expressivo 

                                                 
10 Clarice Seixas Duarte, O direito público subjetivo ao ensino fundamental na Constituição Federal 

Brasileira de 1988. 2003, Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2003; Eduardo Martines, Educação, Cidadania e Ministério Público – o art. 205 da 

Constituição e sua abrangência. 2006, Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da  Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. Monica Sifuentes, Direito fundamental à educação, 

Porto Alegre: Nuria Fabris, 2009.  
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aumento do número de demandas levadas ao conhecimento da Corte nesta área.  

Temática relativamente marginal na jurisprudência do STF antes da Constituição 

Federal de 1988, no período compreendido entre 1990 e início de 2009, entretanto, foram 

protocolados cerca de 2.250 processos, dos quais 2.215 deram entrada a partir do ano 

2000.  

Desde então, tem sido particularmente notável a alteração de conteúdo das 

decisões, em benefício da efetividade do direito à educação, em especial no que concerne 

à educação básica, com repercussão nas estruturas do Estado Democrático de Direito, 

em especial no que diz respeito ao exercício do poder político e à sua configuração, no 

plano dos valores, como verdadeiro Estado Democrático Social de Direito. O gráfico 1, 

abaixo, procura demonstrar essa intensa atividade que, apesar de não ser expressiva 

quantitativamente no conjunto dos casos levados à apreciação do STF, é significativa 

dessa mudança.   

 

Gráfico 1 

Evolução das demandas no STF  

Fonte: Supremo Tribunal Federal. Assessoria de gestão processual, maio de 2009. 

 

No início da década de 1990, por exemplo, prevaleceram as demandas relativas 

ao controle de mensalidades escolares, em face da disciplina legal de seu reajuste (Lei 
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nº 8.039/90), ao abrigo do art. 173, § 4o, da Constituição Federal. Na grande maioria das 

decisões, o STF pronunciou-se favoravelmente à atuação do Estado, firmando 

jurisprudência no sentido de salvaguardar o direito à educação de abusos econômicos 

por parte da iniciativa privada, vedando sanções escolares ao inadimplemento de 

prestações contratuais pelo estudante.  Esse entendimento alterou-se no inicio dos anos 

2000; àquela altura e até então, raros foram os casos levados à Corte que, diretamente, 

demandavam tutela para o exercício individual ou coletivo do direito à educação.11 

Algumas hipóteses podem explicar o fenômeno do aumento das ações 

objetivando a efetivação do direito à educação, especialmente no âmbito da educação 

infantil, em nítida tentativa de concretização sucessiva das metas educacionais: a 

ampliação da atividade do Ministério Público pela CF/88 (cf. arts. 127 e 129), 

destacando-se a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis; a consolidação da ação civil pública para defesa de 

interesses coletivos; e a criação do FUNDEF, em 1996, que permitiu o equacionamento 

das questões relativas ao financiamento e expansão da educação fundamental por parte 

dos Estados e Municípios e, por via de conseqüência, alcançando, em muitos casos, a 

sua universalização.12  

Assim sendo, a análise das decisões do STF, a partir do ano 2000, teve por 

objetivo precípuo identificar referências de valor relativamente ao direito à educação e, 

em particular, à educação básica, em benefício de interpretações coerentes e não 

meramente explicativas do sentido da exigência do art. 205, no que concerne à formação 

do cidadão.   A atenção se concentrou na educação básica à vista das finalidades desse 

nível de ensino, determinadas pelos artigos 22, 26, 32, 35 e 36 da Lei 9.394, de 20/12/98, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. O ensino superior não foi 

considerado na pesquisa, sob pena de ampliação excessiva do universo de análise, 

considerados os vagos termos pelos quais a LDB define as suas finalidades.  

                                                 
11 Já me manifestei anteriormente na doutrina a respeito da alteração de conteúdo da jurisprudência do STF 

em matéria educacional, sob outros ângulos de análise. Cf. Nina Ranieri, O Supremo Tribunal Federal e o 

Direito Internacional da Educação, in Alberto do Amaral Junior e Liliana Jubilut (orgs.), O STF e o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: Quartier Latin, 2009; A propósito, ver também Ranieri, 

Os Estados e o Direito à Educação na Constituição de 1988 – Comentários acerca da Jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, na obra organizada por Alexandre de Moraes, Os 20 Anos da Constituição da 

República Federativa do Brasil, São Paulo: Atlas, 2008, p.183. 
12 A propósito da projeção de universalização da educação fundamental no Brasil, , confira-se o Relatório 

de Monitoramento Global 2008 sobre Educação da UNESCO, disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf.     

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
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A jurisprudência, portanto, não foi utilizada como argumento de autoridade ou 

como exemplificação, mas como campo de pesquisa.  

Fazendo uma breve digressão, pareceu-nos, ao iniciarmos a pesquisa, que a 

jurisprudência do STF, em relação à formação do cidadão, seria materialmente 

abrangente e não matizada pelos mesmos interesses que atuam em outras instituições 

democráticas, como o Congresso Nacional, por exemplo, uma vez que a função precípua 

do órgão é a de guarda da Constituição (responsabilidade finalística).  A hipótese não 

pode ser confirmada em relação ao Congresso Nacional, por vários fatores:  não foi 

possível obter a totalidade dos projetos relativos ao direito à educação que ali 

tramitaram, a partir do ano 2000, mas apenas parte deles;  as bases eletrônicas do 

Congresso não contem dados relativos aos projetos não convertidos em lei;  a maioria 

dos projeto em tramitação não contem exposição de motivos, o que torna a análise 

extremente superficial.  Tampouco foi possível selecionar amostras seguras, dada a 

inexistência, neste tipo de documento, de qualquer padrão: variam os partidos, as bases 

de representação nas diversas regiões do País e, naturalmente, os interesses;  não há 

regularidade nas proposituras, nem por tema, nem por partido, nem por parlamentar, e 

não há uniformidade nos termos empregados nos projetos. Outra dificuldade 

considerada foi a diferença dos tempos de atuação do Legislativo e do Judiciário, de 

maneira que a apresentação de um projeto na Câmara ou no Senado, 

contemporaneamente à apreciação das demandas pelo STF, poderia não significar a 

mesma preocupação. Lidar com tal complexidade exigiria mais de um projeto de 

pesquisa. Assim sendo, procedemos à análise pontual da elaboração da Lei no. 11.684, 

de 02/06/08, à vista de sua relação com a finalidade de preparo para a cidadania na 

educação básica.13  

A sistematização das decisões proferidas pelo STF desde o ano 2000 também foi 

metodologicamente problemática, uma vez que nem sempre a matéria referente ao 

direito à educação se encontra classificada como tal. Além disso, as informações obtidas 

junto à Assessoria de Gestão Processual dizem respeito à totalidade da entrada de 

processos, não aos processos julgados. Além disso, o registro de jurisprudência do STF 

                                                 

13 A Lei 11.684/08 alterou o art. 36 da LDB, para incluir a Filosofia e a Sociologia como 

disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio. 
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não se encontra  regulamentado por ato normativo.  Segundo informações da 

Coordenação de Análise de Jurisprudência da Corte, desde a criação do órgão em 1950, 

todos os acórdãos são publicados, mas nem todos se encontram disponíveis em versão 

eletrônica na página do STF, assim como também não estão disponíveis todas as 

decisões monocráticas;  ou seja, a base tem apenas decisões selecionadas.14  

Esclarecemos que apesar de termos examinado a grande maioria das decisões, 

serão trazidas à colação apenas as paradigmáticas, nas quais sobressai a qualidade dos 

debates, a interpretação das normas na direção axiológica indicada pelo texto 

constitucional e a influência da Constituição Federal sobre as relações políticas.  

Procedemos, outrossim, à análise de parte das decisões recentes do Superior Tribunal de 

Justiça, sem esgotá-las, fazendo remissão, de forma mais substantiva,  a uma única 

decisão, que apresenta as mesmas características acima assinaladas.  

Feita essa ressalva, não se pode deixar de apontar que os acórdãos e votos 

proferidos pela Corte, ademais de revelarem o grau de conhecimento das garantias e 

direitos previstos na Constituição Federal por parte da sociedade e situarem a 

problemática da educação no tempo e no espaço, proporcionaram uma ampla visão da 

evolução dos processos de efetivação do direito à educação, sobretudo pelo exame da 

adequação do poder discricionário do legislador e do administrador público às políticas 

públicas veiculadas pela Constituição. Subsidiariamente, permitiram identificar as 

dificuldades jurídicas de implantação do programa assumido pela Constituição Federal 

de 1988 nessa área, inclusive no que diz respeito aos documentos internacionais de 

proteção da pessoa humana incorporados ao sistema jurídico nacional, ainda que não 

seja este o foco principal da investigação.   

Verificamos, também, que a efetivação do direito à educação por via 

jurisprudencial revela novos campos de afirmação do Estado Democrático de Direito, 

em benefício dos direitos de cidadania e da participação popular, o que é especialmente 

importante num País com baixa percepção popular do valor das instituições 

democráticas e desconhecimento da força normativa da Constituição.  Fica, assim, 

implícita a conclusão de que os mecanismos de tutela judicial dos direitos sociais podem 

ser extremamente eficazes nas situações em que a política pública se extrai diretamente 

da Constituição.  Esta conclusão sugere, por decorrência lógica, que a definição 

                                                 
14 Cf. www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp 
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constitucional de objetivos, metas e prioridades, combinada com a precisa discriminação 

de competências, encargos e rendas aos entes da Federação e com a vinculação de 

recursos financeiros, permite a sua realização a médio prazo (aspecto que se confirma 

em relação ao direito à saúde, por força da alteração do conteúdo do inciso IV, do art. 

167 da Constituição Federal,  para inclui as ações e serviços públicos de saúde na 

exceção constitucional de vinculação receita de impostos, pela Emenda Constitucional 

no. 42, de 19/12/03).     O mais importante, porém, é que, garantidas judicialmente, as 

normas de proteção dos direitos sociais passam, de programáticas, a ser normativas. Isso 

significa que, sem o filtro de eficácia representado pelo legislador, suas disposições 

consubstanciam obrigações diretamente acessíveis e exigíveis pelo particular, de modo 

independente, em suas relações privadas ou face ao Estado.   

Dessa perspectiva, se por um lado a atuação do Judiciário ainda exije o 

enfrentamento de questões práticas, como por exemplo, a da compatibilização dos seus 

tempos de manifestação com a urgência das demandas, de outro aponta na direção de 

problemas políticos, relativos à discriminação de competências constitucionais entre os 

Poderes.   

O fenômeno não se restringe à área da educação. Foi o que também se verificou 

em face da solução de crises políticas promovida pela Corte, dentro dos marcos 

institucionais e constitucionais, como ocorreu, no ano de 2008, em diversas 

oportunidades. Fora os casos, por exemplo, da regulamentação do direito de greve do 

funcionalismo público (MI nº 708/DF15); da apreciação da validade da candidatura 

daqueles comprometidos em processos criminais ou de improbidade administrativa, 

relacionados nas chamadas “listas sujas”, diante do princípio jurídico da presunção de 

inocência até a condenação final (ADPF nº 14416); da ADIN nº 399917, na qual se 

discutia a constitucionalidade da Resolução nº 22610, de 25.10.2007, do Tribunal 

Superior Eleitoral - TSE, que disciplina o processo de perda de cargo eletivo, bem como 

de justificação de desfiliação partidária, decidindo o Supremo pela sua 

constitucionalidade em razão da falta de regulamentação da matéria.  

A análise da jurisprudência produzida pela Corte no ano de 2008, que ainda 

enfrentou algumas questões emblemáticas envolvendo o direito à vida e à saúde, os 

                                                 
15 Brasil, STF, Tribunal Pleno, MI 708/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 31.10.2008. 
16 Brasil, STF, Tribunal Pleno, ADPF 144/DF, Relator Ministro Celso de Mello, acórdão ainda não 

publicado. 
17 Brasil, STF, Tribunal Pleno, ADI 3999/DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 17.04.2009. 
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limites de atuação dos Poderes Executivo e Legislativo, entre outros, demonstra a 

tendência do STF em atribuir maior efetividade aos direitos constitucionalmente 

garantidos. 18 Nesse conjunto, nota-se, primeiramente, a utilização dos institutos da 

repercussão geral e da súmula vinculante, este última totalizando o número de nove 

expedições somente no ano de 2008 – uma delas, a de no. 12, na área do direito à 

educação 19- bem como um reforço no controle de constitucionalidade abstrato. 

         Essa relação, não exaustiva, das decisões paradigmáticas do ano de 2008, 

demonstra que a sociedade tem provocado o STF a pensar o futuro, a enfrentar questões 

complexas, o que também se incorpora ao conteúdo do Estado Democrático de Direito 

e lhe dá nova feição, em comparação aos modelos clássicos do Estado de Direito.  E isso 

porque as solicitações sociais contemporâneas provocam a inversão da tradicional 

relação de tempo estabelecida entre as atuações do Legislativo e do Judiciário, na qual 

o primeiro pensava o futuro enquanto o segundo garantia a aplicação da norma que o 

conformava, além de ampliar a participação da Corte na efetivação de políticas públicas 

constitucionalmente definidas.                            

 

IV 

 

Resumindo. O objetivo desta tese é o de examinar o sentido da exigência de 

formação do cidadão, pela via da educação, no Estado Democrático de Direito brasileiro.   

A hipótese é que a educação como direito de todos e dever do Estado, da família, da 

sociedade e do seu próprio beneficiário individual, não tem valor neutro e  volta-se, em 

última análise, à conservação do Estado.  

                                                 
18 Não se trata, aqui, do que se vem denominando “tendência ativista” do STF.  Por ativismo do Judiciário 

entendo, de acordo com a definição de Elival da Silva Ramos,  “a ultrapassagem das linhas demarcatórias 

da função jurisdicional, em detrimento, principalmente, da função legislativa, mas também da função 

administrativa e, até mesmo, da função de governo.    Não se trata do exercício desabrido da legiferação 

(ou de outra função não jurisidicional), que aliás, em circunstâncias bem delimitadas, pode vir a ser deferido 

pela própria Constituição aos órgãos superiores do aparelho judiciário, e sim da descaracterização da função 

típica do Poder Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente 

atribuídas a outros Poderes.” Cf. Parâmetros dogmáticos do ativismo judicial em matéria de direito 

constitucional, tese apresentada em concurso para Professor Titular na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, 2009:88. 
19 Súmula vinculante no. 12: “A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto 

no art. 206, IV, da Constituição Federal.” CF. WWW.stf.jus.br/portal.  

 

http://www.stf.jus.br/portal
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Da análise teórica e empírica que a demonstram, extrai-se a conclusão de que o 

planejamento de políticas públicas no nível constitucional, em virtude da posição 

hierárquica das normas que as definem, constitui um exemplo bem sucedido de 

agregação de esforços no nível nacional, acenando para a desejável superação de 

problemas recorrentes da sociedade brasileira, notadamente a desigualdade material e a 

cultural.   

As conclusões também apontam para a constatação de que as instituições 

democráticas, notadamente as judiciais, são canal apropriado para as reivincações da 

população e de que há manifestações infusas de consciência acerca dos princípios do 

Estado Democrático de Direito..  O que significa dizer que as suas estruturas, categorias 

e instituições operam de forma adequada em benefício da realização dos direitos 

fundamentais, não só como limites ao abuso do poder estatal, mas, também, como seus 

promotores, a despeito da desconfiança dos cidadãos nas instituições democráticas e dos 

problemas da baixa qualidade de sua representação política.   Desse ponto de vista, 

confirmar-se-ia, no plano dos fatos, a pertinência e a importância dos Estados nacionais 

no início do século XXI, assim como a legitimidade de suas estruturas. 

Finalmente, diante da importância da participação popular nas democracias, a 

conclusão é a de que a educação como direito, no Estado Democrático de Direito, tem a 

natureza de direito político.  A afirmação se fortalece ao considerarmos que o direito à 

educação se constitui no campo privilegiado de realização dos direitos fundamentais, 

dadas as suas repercussões na vida do indivíduo, da sociedade e do Estado, e da 

pluralidade de direitos que dele dependem.  

Ao encerrar essa introdução, algumas observações propedêuticas. Não foram 

adotados os atuais padrões ortográficos, resultantes do Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa,  vigentes para os documentos oficiais e para a mídia. As citações de autores 

estrangeiros, sem tradução para o Português, foram feitas mediante livre versão para o 

vernáculo, de exclusiva responsabilidade da autora.  As obras e artigos citados ao longo 

do texto, no corpo ou em nota de rodapé, por interessarem a um aspecto de interesse 

específico e marginal da tese, não foram incluídos na bibliografia final; nesta estão 

indicadas apenas as obras e artigos consultados e de extrema conexão com a temática 

desenvolvida.   Como remate, uma nota:  
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As citações em meu trabalho são como bandidos de 

beira de estrada que repentinamente surgem armados e tomam 

de assalto as convicções dos passantes.             

                                                               W. Benjamin20  

  

                                                 

20  Walter Benjamin, “One way street”, in One way street and other writings, Trad. Edmund Jephcoot. 

Londres, 1970, p. 95. 
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PARTE I -  DO ESTADO DE DIREITO  

AO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a política é inevitável, as conseqüências da política 

também o são. 

Robert Dahl 

Modern political analysis, New Jersey: Prentice Hall, 1991: 01.  
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Capítulo 1. Poder, Estado e Direito 

 

 

Na mitologia grega, Proteus é uma das divindades marinhas. Filho de Posêidon 

e Tethys, é sábio, vidente, leal e comprometido com a verdade.  Sua missão é guardar o 

rebanho de focas que pertence a Posêidon.  Todo entardecer, ele emerge das águas e 

descansa sobre uma rocha, com as focas ao seu redor. Esse é o momento apropriado para 

que se consulte Proteus sobre o futuro, o que não é simples, pois ele só fala como e 

quando quer, já que tem o poder de transformar-se, sucessivamente, em dragão, tigre, 

árvore, água, fogo etc. A solução é não se intimidar com as suas metamorfoses e tentar 

decifrá-las, pois os oráculos falam por metáforas. 21 

Na língua portuguesa a palavra “protei”, por analogia com o mito grego, remete 

a um indivíduo que muda facilmente de opinião.  Ao conceito de Estado de Direito 

atribuí-se a qualificação de “proteiforme”, no sentido de ser um conceito que “muda de 

forma freqüentemente, que reveste diferentes formas como Proteus.”22 Entretanto, ao 

Estado de Direito não se pode atribuir o qualificativo de inconstante, incoerente ou 

inconseqüente, termos igualmente associados a quem muda facilmente de opinião; pelo 

contrário, pois na essência desse caracterizador está antes a idéia de que o Estado de 

Direito pode assumir diferentes configurações, conforme o sistema social e político a 

                                                 
21 Filho de Téthys e Posêidon, Proteuss é um deus marinho, cuja função primordial era zelar pelo rebanho 

de focas de Posídon na ilha de Lemnos. Como retribuição, Posídon presenteou-o com o conhecimento do 

passado, do presente e do futuro, conferindo-lhe o dom da premonição. Mas Proteus, insatisfeito com o seu 

poder de oráculo, usava-se do poder de transformação – podia assumir qualquer forma que quisesse – para 

assustar e afastar aqueles que lhe procuravam em busca de conhecer o futuro.  Conta o mito que a única 

maneira de fazer Proteus revelar o futuro era capturá-lo durante seu sono, antes que ele pudesse transformar-

se e assumir aparências terríveis, que acabavam por afastar os seus perseguidores. E foi justamente isso que 

fez Menelau, herói que, afastado por ventos contrários para a costa do Egito, precisava consultar Proteus 

para saber como fazer para retornar à pátria. Quem orientou Menelau a capturar Proteus durante o sono, 

antes que ele pudesse se transformar, foi uma de suas filhas, a ninfa Eidotéia. Menelau seguiu à risca as 

orientações da ninfa Eidotéia, planejando abordar o deus marinho durante seu descanso, apertá-lo antes de 

suas metamorfoses e com isso conseguir que ele permanecesse como Proteus e pudesse, assim, responder 

às suas indagações. Foi o que se sucedeu: conseguindo evitar que Proteus assumisse uma de suas formas 

assustadoras, Menelau pode usar o poder de oráculo de Proteus e obter as respostas desejadas.     

22 Cf. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete. 2. ed., Rio de Janeiro: Delta, 1964. 
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que se dirige, sem a perda de suas características fundamentais, como ocorre com o 

Proteus do mito grego.   

Por outro lado, há de se considerar que Estado Liberal de Direito, Estado Social 

de Direito, Welfarestate, Estado Democrático de Direito, Estado de Direito 

Democrático, Estado Social e Democrático de Direito e Estado Constitucional de Direito 

não são metáforas, mas dados de realidade, posto que, em qualquer das suas 

configurações, o Estado de Direito remete à idéia de um sistema político e jurídico que 

se volta à proteção dos direitos fundamentais e da limitação do poder. Também por isso, 

o Estado de Direito alude às idéias de sabedoria, lealdade, verdade, todas elas associadas 

à própria idéia de justiça, material e formal. 

 A expressão “Estado de Direito” é tão ambígua quanto o são os vocábulos 

“Estado“ e “Direito”. Pode ser empregada com diferentes significados, que variam 

conforme se refiram ao conteúdo formal ou material do Estado de Direito, designando 

um tipo de Estado, um modelo prescritivo de organização social ou um princípio 

democrático constitucional. Esses diferentes significados podem apresentar-se reunidos 

num mesmo tipo de Estado, constituindo um único conjunto de sentidos, ou podem ser 

utilizados separadamente, para designar um modelo prescritivo de organização social, 

correspondente a um determinado regime político. An elusive concept, um conceito 

difícil de ser definido, para empregar a expressão de Palombella e Walker (2009:i); um 

conceito temporalmente condicionado, porém aberto a influências políticas e 

ideológicas e com várias possibilidades de concretização, segundo as diferentes 

experiências jurídicas, as exigências de justiça e os padrões de juridicidade que se 

apresentam ao longo da história dos Estados.  

Como “tipo de Estado”, nos termos da tipologia de G. Jellinek23, designa uma 

modalidade do Estado Moderno europeu na qual o sistema jurídico - e não outros 

                                                 
23 Segundo Jellinek (Teoria General del Estado, Buenos Ayres: Albatros, 1970, p. 24), o problema 

essencial da ciência do Estado é a busca dos elementos típicos nos fenômenos do Estado e as relações em 

que se encontram, no que é secundado por Dallari (2007, p.61) e por Zippelius (Teoria Geral do Estado, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 13), dentre outros. Para Jellinek (op.cit., 1970), os tipos 

como objetos da doutrina do Estado são: a)  “tipo ideal” – objeto da doutrina do Estado, de valor 

essencialmente teológico, não é algo que é, mas que deve ser;  correspondem a uma necessidade íntima, 

inevitável, da natureza humana e têm uma grande significação prática: orientam as grandes transformações 

da história, na realização de um determinado tipo de Estado. São objeto do crer, e não só do saber; b) “tipo 

empírico” -  problema da doutrina do Estado - opõe-se ao tipo ideal.  Não transcende a experiência, 

significa apenas a unificação de notas entre os fenômenos, unificação que depende do ponto de vista do 

investigador. Observe-se que a metodologia não é nova, nem inovadora. Tucídides (História da Guerra do 

Peloponeso, I, 22) e Maquiavel (Discursos, III, 43), já exaltavam as vantagens das regras comparativas e 
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sistemas, de natureza religiosa ou moral - opera, simultaneamente, em favor da tutela 

dos direitos humanos e da limitação do poder do Estado. Como modelo prescritivo de 

organização sociopolítica, indica o Estado cujo poder e atividades estão regulados e 

controlados pela lei, que é eficaz nas relações entre particulares.  Como princípio 

constitucional, consagra o ideal do governo de leis, o princípio da legalidade e a garantia 

da liberdade. 

Da síntese dos três sentidos – modelo de organização social, regulação jurídica 

da atividade estatal e princípio constitucional - emerge o conceito de Estado de Direito 

em sentido amplo, de significado normativo geral, a designar uma forma de organização 

estatal, de natureza política e jurídica, na qual o poder do Estado se encontra limitado 

pelo Direito, com a finalidade de garantir os direitos fundamentais.     

Visto desse ângulo, o Estado de Direito não é um fim em si mesmo, um sistema 

fechado com valor próprio, mas se dá bem o contrário. É sistema aberto, como o 

comprovam a condicionalidade temporal, a permeabilidade política e ideológica, a 

diversidade de concretizações que o caracterizam (aí, sim, conceito proteiforme).24
 É por 

essas razões que Canotilho (1993:349) prefere compreender a história do Estado de 

Direito como uma história enquadrada na “história geral das idéias e das instituições”.  

A importância da construção política, jurídica e institucional do Estado de 

Direito pode ser demonstrada, em primeiro lugar, pela inovação que trouxe ao modo de 

limitar o poder, resultante de lei elaborada pelo Parlamento e não da benevolência do 

monarca ou da pressão exercida por determinados estamentos. O fato é relevante, 

especialmente ao considerarmos que as limitações de natureza religiosa, ética ou 

jusnaturalista, observadas desde a Antiguidade clássica, não levam à institucionalização 

de um “Estado de Direito”.  Não há Estado de Direito nas cidades gregas (mesmo em 

face do controle legal ou divino sobre o poder despótico25), nem tampouco nos reinos 

                                                 
experimentais relativas à evolução típica d acontecimentos. A propósito dessa metodologia, ver R. 

Zippelius (1997, p. 12-22).    

24 Este é o sentido que lhe atribuem, entre nós, José Afonso da Silva (2006, p.7), Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho (2005, p.281), e bem assim Danilo Zollo (2008, p.31), Elias Díaz (1981,p.17), Pablo Lucas Verdu 

(1975, p.13), Jorge Miranda (2002), J. J. Gomes Canotilho (2002), Jurgen Habermas (2003, p.153), Luigi 

Ferrajoli (1999, p.18). 

25 Nesse sentido, a célebre passagem da Antígona, de Sófocles (496 aC- 406 aC): “Não foi com certeza 

Deus quem as [leis] proclamou, nem a Justiça com trono entre os deuses dos mortos as estabeleceu para 

os homens. Nem eu supunha que tuas ordens tivessem o poder de superar as leis não-escritas, perenes, dos 

deuses, visto que és mortal.  Pois elas não são de ontem nem de hoje, mas são sempre vivas, nem se sabe 

quando surgiram.”  Cf. Sófocles, Antígona, trad. Donaldo Schüller, Porto Alegre: L&PM, 1999, pp. 35-6.  
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ou nas comunas medievais, muito embora o poder do governante se encontrasse limitado 

por uma série de relações jurídicas estamentais e por foros e franquias garantidos à 

vassalagem.  Da mesma forma, ainda que, no auge no absolutismo, o poder do monarca 

se encontrasse limitado por regras morais e religiosas, inexistiu “Estado de Direito”. 26   

Em segundo lugar, como forma de organização política, o Estado de Direito 

rompeu com a milenar concepção organicista da sociedade e do Estado, prevalecente da 

Antiguidade Clássica à Idade Média, na linha de pensamento aristotélico-tomista. 27  28  

                                                 
26 Assim, mesmo na tradição britânica das liberdades e da supremacia da lei, a Magna Carta (1215), foi tão 

somente o produto de acordos entre o rei, a nobreza e o clero, ainda que posteriormente tenha concedido 

alguns privilégios aos homens livres, quando complementada pela Carta da Floresta (1217). A Carta da 

Floresta foi editada por Henry III, por ocasião de uma das revisões da Magna Carta. Garantiu aos homens 

livres a utilização das florestas como pasto e sua madeira como combustível. Este privilégio foi 

posteriormente restringido pelo Estatuto de Merton, de 1235, que garantiu aos lordes proprietários de terra 

que separassem para seu único e próprio uso qualquer terra que considerassem assim necessária. Cf. Mike 

Ashley, Taking Liberties – The Struggle for Britains’s Freedoms and Right, London: British Library, 2008, 

p.21-2. A renovação da Magna Carta produzida por Edward Coke, por meio da “Petition of Rights” de 

1628, conservou a restrição de titularidade original. O Bill of Rights (1689) é que vem a ser a primeira 

garantia institucional e geral, e não privilégio, a limitar o poder do soberano. Cf. dentre outros, Fabio 

Konder Comparato, A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, São Paulo: Saraiva, 1999. 

 
27 Acerca da doutrina organicista e da correlata concepção do Estado como unidade e multiplicidade, ver 

Miguel Reale, Teoria do Direito e do Estado, 3.ed., São Paulo: Martins Fontes, 1970, p. 48 e ss; Balladore 

Pallieri (1955, p.22); Norberto Bobbio e Michelangelo Bovero, Sociedade e Estado na Filosofia Política 

Moderna  (1994, .40 e ss.); Aristóteles, A Política (1991, p.36): “(...) Como qualquer totalidade, o Estado 

consiste numa multidão de partes: é a universalidade dos cidadãos”, sendo o homem naturalmente destina 

à sociedade política e cidadão apenas aquele com direito de voto nas Assembléias e de participação no 

poder político em sua cidade. No mesmo sentido São Tomás de Aquino, para quem a sociedade é 

considerada como uma multidão (concebida como pluralidade de sujeitos e unidade, simultaneamente), 

uma ordem (concebida ao mesmo tempo como ‘proporção’, ‘distinção entre os sujeitos’ e uma 

‘desigualdade’, expressa por meio da superioridade que certos homens desenvolvem em relação ao fim 

como), um todo (idéia que invoca a solidariedade entre as partes). Em Bodin, Os Seis Livros da República 

(1986): “República é o reto governo de várias famílias, e do que lhes é comum, com poder soberano.” A 

teoria organicista do Estado será posteriormente retomada, na segunda metade do século XIX, pela Escola 

Histórica do Direito, por Hegel e classificá-las, V. Reale, (1970, p. 53) e ss.. Sobre o pensamento organicista 

de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cf. o seu Princípios da Filosofia do Direito. Hegel (1997, p.204 e ss.) 

concebe o Estado como um organismo no qual a vida da parte esta no todo.” Mais especificamente: “O 

princípio dos Estados modernos tem esta imensa força e profundidade: permite que o sujeito da 

subjetividade alcance a extrema autonomia da particularidade pessoal ao mesmo tempo que o reconduz à 

unidade substancial, mantendo assim uma unidade no seu próprio princípio.“ E ainda: “Perante o direito 

privado, o interesse particular, a família e a sociedade civil, o Estado é, por um lado, necessidade externa e 

poder superior;  subordinam-se-lhe as leis e os interesses daqueles domínios, mas, por outro lado, é para 

eles um fim imanente, tendo a sua força na unidade do seu fim último universal e dos interesses particulares 

do indivíduo; esta unidade exprime-se em terem aqueles domínios deveres para com o Estado, na medida 

em que também têm direitos.” (1997, op.cit., p. 212).    

28 Note-se que o jusnaturalismo é invocado em sua concepção moderna, subjetiva, identificada mais pelos 

direitos inatos do homem que por um sistema de normas de conduta ditadas pela razão humana. Cf. a 

propósito Norberto Bobbio, Nicola Pasquino e Gianfranco Matteucci, Dicionário de Política, Brasília: 

UNB, Vol. 1 e 2, 1991, verbete “jusnaturalismo”. A teoria dos direitos naturais foi a principal matriz dos 

movimentos políticos do final do século XVIII e do século XIX, dos revolucionários aos liberais, aos 

republicanos e aos socialistas, com diferentes matizes.  Nesta matriz teórica podem ser identificadas duas 

vertentes filosóficas: a individualista e a social. A individualista, de concepção kantiana – dado que os fins 

da atividade moral do homem são ditados pela sua própria razão - compreende os direitos naturais em 

termos liberais, próximos da “liberdade dos modernos” (Benjamin Constant). A social - ou 
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E isso porque o pressuposto filosófico do Estado Liberal de Direito se radicava na 

preeminência do indivíduo - e de seus direitos - sobre o Estado, de tal forma que era o 

indivíduo quem doravante fazia o Estado e não o contrário. Mas não foi apenas em 

virtude do primado ontológico do sujeito individual e do valor axiológico da sua 

liberdade que se deu essa notável dissolução dos valores e condutas políticas até então 

vigentes na maioria dos Estados europeus.  

A mudança foi também sustentada, em terceiro lugar, pela certeza da 

periculosidade do poder político (pessimismo potestativo) e pela convicção da 

capacidade do direito positivo em dominá-lo (otimismo normativo), favorecida pela 

ambigüidade do Estado. 29 O Estado deveria ser a representação da ordem desejada pela 

comunidade, o que poderia ser propiciado pelo Direito desde que o Estado se voltasse à 

consecução de um ideal, procedendo apenas conforme as normas voltadas para tanto30.  

Assim, esperava-se que o Direito desempenhasse uma tríplice função: garantir a ordem 

e a estabilidade da sociedade, além de limitar o poder político e assegurar os direitos 

subjetivos.  De tudo isso resulta uma visão otimista da soberania, fortalecida pela 

imagem nacional ou popular que passa a acompanhá-la.    

Por fim, em quarto lugar, porque a afirmação do Estado de Direito assegurou a 

inversão das relações entre governantes e governados, a ponto de tornar o súdito um 

cidadão.31 A obrigação política entre governantes e governados, a partir daí, passa a 

                                                 
“antimetafísica” como a denomina Canotilho (2008, p.18-9) – apresenta uma visão dessacralizada e 

laicizada dos direitos naturais, na qual são enfatizadas as relações entre os direitos humanos e a sociedade. 

Na vertente individualista, o problema da limitação do poder do Estado - e da conseqüente expansão dos 

direitos do homem – estava em identificar a esfera de atuação autônoma do indivíduo, para melhor garantir 

o desenvolvimento de sua vida privada e, ao mesmo tempo, limitar reciprocamente a atuação de todos em 

benefício da liberdade comum. Os dois postulados conduziram, inevitavelmente, à teoria liberal dos 

direitos humanos, pela qual se reconheceu a primazia dos direitos sobre o Estado e a correspectiva 

obrigação deste na garantia daqueles direitos. Já para a vertente “antimetafísica”, os direitos do homem 

são uma construção social e não um dado da natureza.  Esta visão, tributária das idéias de Condorcet 

(1791), conduz a uma concepção dessacralizada e laicizada dos direitos naturais, na qual são ressaltadas 

as relações entre os direitos humanos e a sociedade sem perda da sua referência individualista. Observa 

Canotilho (op.cit.), que “estamos a um passo da viragem ‘positivista’ (...) A dimensão historicista também 

já espreita nesta perspectiva: os direitos naturais realizam-se historicamente através de convenções ou 

trocas sociais.”  (grifos no original).  

29 Cf. Georges Burdeau, A Ambiguidade do Estado, in El Estado, Madrid: Seminários y Ediciones S. A., 

1975, p. 49 e ss.. A propósito da transformação do Estado de “inimigo” em “amigo da Liberdade”, cf. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Estado de Direito e Constituição, São Paulo: Saraiva, 2001.  

30 A concepção não é nova. O ideal platônico da identificação da alma individual à alma do Estado (A 

República, 441 c), já intentava trazer o caos político para a ordem e harmonia, banindo o poder dissoluto 

do mundo humano e político. A empresa seria realizada por via da própria política, posto ser esta a arte de 

unificar e organizar as ações humanas e dirigi-las para um fim comum.  

31 Cf. a propósito, Giovanna Zincone, Da Sudditi a Cittadini, Bologna: Il Mulino, 1992.  
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equacionar-se pela atribuição prioritária de deveres para os governantes e, inversamente, 

pelo reconhecimento de direitos ao indivíduo.  Até então, como se sabe, os indivíduos 

eram, sobretudo, sujeitos de deveres e obrigações, fosse em relação ao soberano,  fosse 

em relação à Igreja.  Doravante, é o Estado quem tem o dever de garantir, com o mínimo 

possível de condicionamentos externos, os direitos inatos dos indivíduos, como é 

expresso, com ênfase revolucionária, no art. 2º da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, de 1789: “O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos 

naturais e imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a liberdade, a propriedade, a 

segurança e a resistência à opressão.” 

A história do Estado de Direito é a história da luta contra o poder arbitrário, na 

qual são relacionados dois dos fundamentos do Direito ocidental - a justiça e a soberania 

- para instituir esse extraordinário paradigma teórico da civilização moderna, que, por 

sua vez,  se encontra fundado na razão jurídica, razão artificial que se torna a base de 

um sistema de confiança e previsibilidade.  Um sistema de garantias que, a bem da 

verdade, muito se beneficiou do desenvolvimento da Teoria da Constituição nos séculos 

XIX e XX, mas que não pode ser compreendido sem referência a seus antecedentes 

históricos. Desse ponto de vista, a doutrina é unânime ao apontar as experiências do Rule 

of Law britânico e do americano, do Rechsstaten germânico e do État de Droit francês 

como essenciais à atribuição de firmeza de significado ao termo Estado de Direito. 

Modelando-a de formas distintas, porém análogas, cada uma dessas experiências 

ofereceu particular contribuição à elaboração do conceito amplo de Estado de Direito, 

consideradas suas específicas contextualizações e singularidades.  

O conceito de Estado de Direito, em verdade, resulta de uma sedimentação de 

mais de dois mil anos.  As idéias de dike (processo), themis (direito) e nomos (lei), na 

filosofia grega, já apontavam para a limitação racional dos poderes do Estado, em vista 

da evidência do papel central da lei contra o poder despótico, muito embora a 

democracia dos antigos se fundasse na vontade ilimitada dos cidadãos, sendo as leis da 

república expressão desta vontade ilimitada.32 Como nos adverte Habermas (2003:153): 

                                                 
32 É o que se nota tanto em Platão (A República) quanto em Aristóteles (A Política), embora Heródoto 

(História), no século III a.C., já faça referência ao problema. Para o primeiro, a distinção entre formas boas 

e más de governo reside, basicamente, em dois critérios: violência e consenso; legalidade e ilegalidade Na 

célebre formulação das seis formas de governo de Aristóteles, os critérios são: quem governa e como 

governa, o primeiro referido ao número de pessoas que exercem o poder, o segundo ao modo como se 

exerce o poder, sendo poder legítimo apenas aquele que resulta do consentimento expresso pela lei.  Cf. a 

propósito, dentre outros, Norberto Bobbio, Teoria das Formas de Governo, 7.ed., Brasília: UNB, 1994. E, 
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Não importa o modo como o ethos da forma de vida 

política comum se espelha nas leis: esse ethos não constitui uma 

limitação, na medida em que obtém validade através de 

processos de formação da vontade dos cidadãos, ao passo que o 

princípio do exercício de poder no Estado de Direito parece 

colocar limites à autodeterminação soberana do povo, pois o 

‘poder das leis’ exige que a formação democrática da vontade 

não se coloque contra os direitos humanos positivados na forma 

de direitos fundamentais.      

Também a idéia do “governo misto”, que desde a Antiguidade trazia implícita a 

noção de um poder moderado, seria uma precursora remota do Estado de Direito33; isso 

sem mencionar, no pensamento medieval, as leis fundamentais do reino e os estatutos. 

Verdu (op. cit., p. 15), de outra parte, faz notar que, embora Marsílio de Pádua seja tido 

como precursor do Estado de Direito (o que se depreenderia da passagem Ubi non 

principant leges non est politia, inscrita no Defensor Pacis,1324), em sua obra nada se 

vê senão o eco clássico do governo de leis, acolhido na tradição medieval.  O argumento, 

em certo sentido, é reforçado por Bobbio (1994:78), ao ponderar que grande parte das 

doutrinas medievais que retomam as concepções aristotélicas antes dos escolásticos, 

como é o caso da de Marsílio de Pádua, apresentam uma concepção negativa do Estado 

e dos homens, àquele atribuindo a finalidade de impor a ordem, “com a espada da 

justiça”, inclusive pelo terror, se necessário. A ordem, ademais, é uma ordem 

transcendental à qual o direito é inerente. Johannes Althusius (1557/1683), por sua vez, 

                                                 
ainda, Pietro Costa, “O Estado de Direito: uma introdução histórica.”, in Danilo Zollo e Pietro Costa, O 

Estado de Direito, História, Teoria, Crítica. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 95 e ss; Canotilho (2008, 

p. 349), nessa linha, confronta Atenas, como Estado de Direito, ao Estado de Polícia  espartano, fazendo 

referência à obra Der Rechsstaat (1872), do publicista liberal alemão Rudolf von Gneist (1816/1895), que 

exerceu profunda influência no desenvolvimento jurídico alemão.  
33 Políbio, historiador grego que viveu em Roma, no século II a.C. ,após a conquista da Grécia , fez uma 

descrição pormenorizada da constituição romana, redigindo um pequeno tratado de direito público romano. 

A tese principal é a do governo misto, do qual considera a constituição romana um exemplo a ser adotado, 

dado que do governo participam três órgãos: os cônsules, o senado e as eleições populares, sendo esta a 

causa da grandeza de Roma.   Esta é uma sétima configuração das formas de governo, que se acrescenta 

àquelas já identificadas por Aristóteles, e que deve se compreendida em relação à teoria polibiana dos 

ciclos, segundo a qual tanto as formas boas de governo como as más têm duração breve e sucedem-se no 

tempo.  Para superar a instabilidade que as caracteriza há de se instituir uma “constituição mista”, que 

instaure o governo misto. “Esta claro, de fato, que precisamos considerar ótima a constituição que reúne as 

características de todas as três formas.” (História, Livro VI, no. 3).  Cf. também, dentre outros, Norberto 

Bobbio, Teoria das Formas de Governo, 1994.  
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ao pretender eliminar a expressão potestas legibus soluta da definição de majestas, teria 

igualmente antecipado o Estado de Direito.  

O fato é que, na história da civilização moderna ocidental, nunca houve a idéia 

de um poder inteiramente sem controles. Basta recordar que na inovadora teoria da 

soberania de Bodin, o poder nada tem de absoluto, limitado que se encontra pela lei 

divina, pela lei natural, pelos pactos e pelas leis fundamentais, além das resistências 

locais e dos poderes e direitos de corporações, cidades e classes. Pietro Costa (2008:101-

2), a propósito, atribui a “tradicionais hábitos mentais” o equívoco do absolutismo 

desenfreado e sem limites, nos séculos XVII e XVIII.  Para o filósofo italiano, o caráter 

absoluto do poder é apregoado apenas e tão- somente para reiterar a “originalidade” de 

um poder centralizado, sem que jamais tenham sido anulados ou omitidos os seus 

limites.34  

A convicção de que o Direito poderia controlar o poder do Estado, mediante 

vinculação aos princípios da legalidade e da igualdade, só ganha corpo com a 

experiência histórica do Rechsstaat no século XIX, na esteira dos impactos da nova 

concepção do sujeito. Desprendido da lógica dos pertencimentos de classe, corporações, 

relações familiares etc., a lei é o instrumento que assegura ao indivíduo o fundamento, 

os limites e as garantias à sua liberdade, seja porque constitui um espaço ao abrigo das 

ingerências externas, seja porque lhe assegura possibilidades de ação e expansão 

pessoais. É por essas razões que a lei não tem uma relação disjuntiva com a liberdade, à 

maneira de Hobbes, mas uma relação complementar e necessária, à moda de Locke, 

Montesquieu e Rousseau.  

Considerado a primeira institucionalização coerente do Estado de Direito (Díaz, 

1981:23), o Rechsstaat superou o Estado de Polícia (Polizeistaat), na linha de princípio 

já estabelecida pelo Rule of Law britânico (de elaboração consuetudinária) e por sua 

derivação americana, fundada em Constituição escrita. Desses se diferenciou em razão 

da doutrina que o inspirou, da identificação da titularidade da soberania no Estado, dos 

mecanismos constitucionais de limitação e controle do poder e das formas de tutela dos 

                                                 

34 Conclui Costa (2006): “Poderíamos afirmar, com uma frase só aparentemente provocatória, que o Estado 

‘absoluto’ é o mais bem sucedido Estado de Direito: um Estado, exatamente, pelo direito (e pelos direitos), 

titular de uma soberania que, longe de criar com a sua potência legislativa uma ordem integralmente 

dependente dela, ‘encontra’ uma ordem já constituída, defronta-se com direitos e privilégios que florescem 

à sua sombra e sofre os inevitáveis condicionamentos de um e outro.”  
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direitos subjetivos. Tal como as experiências britânica e americana, partiu das mesmas 

referências de valor e dos mesmos pressupostos filosóficos e políticos, e adotou os 

mesmos mecanismos de limitação de poder e a garantia jurídico-formal dos direitos e 

liberdades fundamentais. Posteriormente, a experiência do État de Droit francês, 

elaborada na primeira metade do século XX, ao fazer a síntese entre o sistema germânico 

e o americano, trouxe aporte singular à construção da identidade teórica do Estado de 

Direito, por via da concepção da lei como expressão da vontade geral.   

Zolo (2006:31 e ss.) faz uma interessante e acurada análise acerca do que 

denomina os “princípios fundamentais” das quatro matrizes nacionais do Estado de 

Direito, para constituir um “quadro teórico unitário e coerente”35. Identificando, entre 

todas, os elementos comuns relativos aos seus fundamentos filosóficos e políticos, aos 

seus postulados de valor e às suas estruturas, categorias e institutos jurídicos, classifica-

os sob dois diferentes princípios: o princípio da difusão do poder e o princípio da 

diferenciação do poder.   

O princípio da difusão do poder incorpora os elementos que se voltam à 

ampliação do âmbito das liberdades públicas, por meio da limitação jurídica expressa 

dos poderes do Estado, enquanto o princípio da diferenciação do poder congrega aqueles 

elementos que permitem a separação dos sistemas político e jurídico dos demais 

subsistemas sociais, em particular do religioso e do econômico, assim como os 

mecanismos de diferenciação interna do poder (tripartição clássica, formas federativas, 

unitárias ou regionais de organização territorial, sistema de partidos não vinculados ao 

aparelho do Estado), com significativa ampliação da complexidade das estruturas 

políticas e administrativas do Estado.   

São, portanto, elementos do princípio de difusão do poder: (a) a personalidade 

jurídica individual, no sentido de que todos são sujeitos de direitos e centros de 

imputação jurídica, ressalva feita à situação feminina e ao caráter censitário dos direitos 

políticos; 36 (b) a igualdade perante a lei, que implica iguais conseqüências jurídicas para 

                                                 
35 Não há unanimidade doutrinária com relação à correspondência unívoca dos princípios nas quatro 

matizes históricas. Cf. a propósito os trabalhos de Neil MacCormick, Hasso Hofmann, e Franz Neumann, 

dentre outros, citados por Gustavo Gozzi, Estado de Direito e Direitos Subjetivos na História 

Constitucional Alemã, Pietro Costa e Danilo Zolo, Estado de Direito, História, Teoria e Crítica, op.cit., 

2006, p.308-337. 
36 A despeito do movimento de democratização política, por meio do qual as massas populares adquiriram 

a possibilidade de exercício dos direitos de cidadania, tal prerrogativa não se aplicava às mulheres. Pelo 

contrário, as mulheres continuavam excluídas da esfera política estatal, não possuindo os direitos básicos 

de cidadania. Sobre a situação feminina, neste período de afirmação dos valores democráticos, afirma Eric 
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todos; (c) a certeza e previsibilidade do direito, que supõe a definição prévia de crimes 

e penas, a publicidade dos atos legislativos e administrativos, os enunciados normativos 

com redação compreensível, o princípio do juiz natural; (d) o reconhecimento 

constitucional dos direitos subjetivos, com o poder de fazê-los valer perante os órgãos 

do Estado, o que implica o princípio da judiciabilidade.    

Como a lei é a única fonte de obrigações, o Estado não pode exigir o que nela 

não esteja previsto. A igualdade é essencialmente jurídica, em oposição aos privilégios 

e estatutos especiais e em benefício da uniformidade de tratamento em casos iguais (a 

lei deve ser geral e abstrata) e da proibição de distinções arbitrárias.  A justiciabilidade, 

por sua vez, é a garantia do sistema do Estado de Direito para aferição da legalidade, 

executada pelo Judiciário. Desse arcabouço decorrem outros limites, de natureza formal, 

identificados pelo positivismo jurídico: (a) os limites de validade espacial e pessoal, 

decorrentes dos elementos constitutivos do Estado Moderno (povo, território, 

soberania); (b) os limites de validade temporal, pelo qual uma norma tem validade 

limitada no tempo que transcorre entre a sua emanação (salvo se tiver efeito retroativo) 

e a sua ab-rogação; (c) os limites de validade material, que reconhecem que há matérias 

que não podem ser submetidas à regulamentação ordinária e que há matérias que são 

reconhecidas como indisponíveis pelo próprio ordenamento e, por esta razão, o poder 

estatal nelas não pode intervir, como é o caso dos direitos e garantias fundamentais,  

Quanto ao princípio de diferenciação do poder, o elemento central reside na 

autonomia obtida pelo sistema jurídico em relação aos subsistemas ético-religiosos, 

resultado lógico do contratualismo rousseauniano, pois que é determinada pela vontade 

concorde dos cidadãos e não por qualquer outro elemento transcendental.  Tal autonomia 

é pressuposto necessário da igualdade formal dos sujeitos -  independentemente das reais 

condições de classe, parentesco ou propriedade - e se refletirá na autonomização 

funcional interna.  Expressa-se, portanto, por via das seguintes instituições: (a) 

delimitação do âmbito do exercício do poder e de aplicação do direito, com demarcação 

                                                 
Hobsbawn (A Era dos Impérios, 10.ed., São Paulo: Paz e Terra, 2006, p.282): “(...) Se a economia estava 

assim masculinizada, também o estava a política. Á medida que a democratização avançava e o direito de 

voto – local e nacionalmente – era concedido, após 1870, as mulheres eram sistematicamente excluídas. A 

política tornou-se, assim, um assunto de homem, a ser discutido em tavernas e cafés onde os homens se 

juntavam ou nas reuniões às quais compareciam, enquanto as mulheres permaneciam confinadas à parte 

privada e pessoal da vida, para a qual a natureza as havia exclusivamente predisposto (ou assim se 

argumentava)”. Como se faz notar, o amplo exercício da cidadania, num primeiro momento, não atingiu a 

população feminina, que continuou excluída. Nas palavras de Hobsbawn: “(...) os homens eram o sexo 

dominante, e as mulheres, seres humanos de segunda classe: posto que careciam totalmente de direitos de 

cidadania, não se podia sequer chama-las de cidadãs de segunda classe.” (2006, p.282-3).   
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das esferas pública e privada, para excluir esta última da competência política e jurídica, 

tanto no que diz respeito à vida íntima propriamente dita (religião, moral,  relações 

familiares, expressões de criatividade artística, correspondências etc.), quanto no que 

concerne à vida negocial em geral; (b) separação das instituições legislativas e 

administrativas; (c) o primado do poder legislativo, o princípio da legalidade e a reserva 

de legislação; (d) a subordinação do poder legislativo ao respeito dos direitos subjetivos 

constitucionalmente definidos; (e) a autonomia do Judiciário, como um terceiro neutro 

em relação aos interesses políticos e sociais em conflito. Posteriormente, a difusão do 

controle de constitucionalidade – a conseqüência lógica da supremacia da Constituição 

– propiciará ao Judiciário declarar a invalidade dos atos que a contrariam.  37  

Como se pode notar, consideradas as suas referências de valor, as suas normas e 

as suas instituições, o Estado de Direito não é o projeto de uma “república ideal”, no 

sentido platônico da realização ideal da justiça, nem tampouco pode ser compreendido 

fora da antropologia ocidental moderna, individualista, racional e secularizada.  Disso 

se segue que um conceito teórico consistente de Estado de Direito, não reduzido a um 

mero conjunto de determinados elementos e princípios, depende do conhecimento de 

suas experiências históricas que, por assim dizer, constituem a “pré-história” do Estado 

de Direito (Costa, 2008:102).  

Ora, a importância prática de um conceito teórico consistente do Estado de 

Direito é evidente. Permite a sua precisa identificação, independentemente das 

circunstâncias históricas e das modulações ideológicas que impulsionaram o seu 

desenvolvimento. Permite, ainda, a identificação do “Estado de não Direito”, já que a 

mera existência de leis ou de um sistema jurídico não assegura a existência do Estado 

de Direito se não estiverem destinados ao controle do poder e à garantia de direitos.  Por 

isso é que nem todo Estado é Estado de Direito, assim como nem todo Estado legal ou 

jurídico é Estado de Direito.  Inexiste Estado de Direito nos estados totalitários, 

identificados como suportes da ideologia fascista que tentou superar as ineficiências do 

Estado Liberal de Direito, conforme a conceituação adotada por Díaz (1981:43 e ss). 

                                                 

37 Tendo procedido a essa sistematização, Zolo (2006, p.48) oferece elaborado conceito de Estado de 

Direito: “versão do Estado moderno europeu que, com base em uma filosofia individualista (com o dúplice 

corolário do pessimismo potestativo e do otimismo normativo) e através de processos de difusão e 

diferenciação do poder, atribui ao ordenamento jurídico a função primária de tutelar os direitos civis e 

políticos, contrastando, com essa finalidade, a inclinação do poder ao arbítrio e à prevaricação.”    
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Tampouco há Estado de Direito em ditaduras, no sentido de governos exclusivos, 

pessoais, moral e juridicamente condenáveis. 38   

Sem regulação jurídica da atividade estatal e limitação do poder estatal, com 

respeito à pessoa humana e à proteção de seus direitos, não há Estado de Direito, mas 

Estados mais ou menos absolutistas (Díaz, 1981:18). Esta é a chave para a compreensão 

do significado e do alcance do Estado de Direito na história ocidental, inclusive no que 

diz respeito à sua contraditória afirmação ante situações como o genocídio indígena 

(Estados Unidos e Canadá), a escravidão (América Latina) ou a generalizada 

discriminação racial (África do Sul).  39   

Hoje, o sentido normativo geral do conceito amplo de Estado de Direito remete 

mais a um modelo prescritivo de organização social do que a um modelo jurídico ou 

político preexistente; tanto é assim que a verificação dos elementos caracterizadores é 

condição essencial para o reconhecimento de novos Estados pela comunidade 

internacional, para a legitimação de novos regimes políticos ou para a integração de 

Estados em organizações regionais e internacionais.40  É o que demonstram, por 

exemplo, a África do Sul após a Constituição de 1996, a criação do Mercosul (1991), a 

integração dos países da Europa do Leste à União Européia, após 2003. Na base desse 

modelo prescritivo estão as disposições da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem – DUDH (1948) e também a chamada “cláusula democrática”, presente no 

âmbito da União Européia - UE, do Mercosul e da Organização dos Estados Americanos 

- OEA.  

O preâmbulo da DUDH menciona o Estado de Direito como condição essencial 

à proteção dos direitos humanos “(...) para que o ser humano não seja compelido, como 

                                                 
38 Lembra Bobbio (1994, p.173), que o termo ditadura vem do Direito Romano, onde designava o 

magistrado extraordinário, interino, com poderes conferidos para o fim de desenvolver determinada tarefa.  

O ditador romano, portanto, detinha poderes legítimos, limitados no tempo. O uso hodierno identifica o 

mau governo, tanto quanto o fazem os termos “tirania” e “despotismo”. 
39 Cf. a propósito, Bartolomé Clavero, “Estado de Direito e presença indígena na América”, in Pietro Costa 

e Danilo Zolo, Estado de Direito, História, Teoria e Crítica, 2006, p. 649/84; Carlos Petit, O Modelo 

Colonial de Estado de Direito, in Pietro Costa e Danilo Zolo, Estado de Direito, História, Teoria e Crítica, 

2006, p. 685-744.  
40 Pablo Lucas Verdú, La Lucha por el Estado de Direito, Bolonia:1975, Publicaciones del Real Colégio 

de Espana, chega mesmo a afirmar que o atual Estado social de direito, como estrutura de convivência 

ocidental, imporá tal padrão de uniformização às estruturas políticas dos Estados que suprimirá 

individualidades territoriais e nacionais, devido à capacidade integradora deste modelo.  
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último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão”. 41  Da mesma forma, a 

Convenção Européia dos Direitos do Homem de 1950, denominada Convenção para a 

Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais,  prevê esta condição 

como obrigação fundamental das partes contratantes.  Em seu Título I , relativo aos  

direitos e liberdades, particularmente nos art.s 2º,  5º,  6º e 7º, expressa os princípios do 

Estado de Direito. 42
 

Ainda em sede regional, o Tratado Constitutivo da União Européia, com a 

alteração do Tratado de Amsterdã, incorporou, em 1997, a cláusula democrática a seu 

art. 6º, como princípio constitucional, nos seguintes termos: “A União assenta nos 

princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos do Homem e pelas 

liberdades fundamentais, bem como do Estado de Direito, princípios que são comuns 

aos Estados-Membros.” 43   

As cláusulas democráticas nos organismos regionais americanos remetem 

igualmente ao Estado de Direito. É o que consta do art. 2º, da Carta Democrática 

Interamericana, aprovada em 11 de setembro de 2001, no âmbito da OEA:  

(...) o exercício efetivo da democracia representativa é a 

base do Estado de Direito e dos regimes constitucionais dos 

                                                 

41 Cf. www. onu.org; www.oea.org  Acesso em 27/12/08.  

42 “Art. 2°. Direito à vida - 1. O direito de qualquer pessoa à vida é protegido pela lei. (...). Art. 5°. Direito 

à liberdade e à segurança 1. Toda a pessoa tem direito à liberdade e segurança. Ninguém pode ser privado 

da sua liberdade, salvo nos casos seguintes e de acordo com o procedimento legal: (...) Art. 6° . Direito a 

um processo eqüitativo 1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e 

publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual 

decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o 

fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. (...) Art. 7° . Princípio da legalidade 

1. Ninguém pode ser condenado por uma acção ou uma omissão que, no momento em que foi cometida, 

não constituía infracção, segundo o direito nacional ou internacional. Igualmente não pode ser imposta 

uma pena mais grave do que a aplicável no momento em que a infracção foi cometida. (...)” Cf. 

www.echr.coe.int. Acesso em 24/02/09. 

43 Em verdade, desde 1993 a EU exigia como condição preliminar para novas adesões de Estados nacionais 

à Comunidade, o cumprimento de determinados critérios políticos e econômicos, assecuratórios das 

instituições democráticos, do Estado de Direito, dos direitos humanos e do respeito e proteção das 

minorias. A adesão das Repúblicas Checa, da Estónia, de Chipre, da Letônia, da Lituânia, da Hungria, de 

Malta, da Polônia, da Eslovênia e Eslováquia em 2003, assim como a da República da Bulgária e da 

Romênia em 2005, fizeram-se levando em conta tais condições (cf. decisões do Conselho da União 

Européia, 23 de setembro de 2003 e  de 25 de Abril de 2005, bem como os pareceres da Comissão de 19 

de Fevereiro de 2003 e de 22 de Fevereiro de 2005, respectivamente). Cf. www.eur-lex.europa.eu. Acesso 

em 27-12-08. Por outro lado, Renata Uitz em The Rule of Law in Post-Communist Constitutional 

Jurisprudence, in Gianluggi Palombella e Neil Walker, Relocating the Rule of Law, Oxford: Hart 

Publishing, 2009, analisa as dificuldades teóricas e práticas da implantação do rule of law na Europa 

Central.    

http://www.oea.org/
http://www.echr.coe.int/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Gianluggi%20Palombella
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Neil%20Walker
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Estados membros da Organização dos Estados Americanos. A 

democracia representativa reforça-se e aprofunda-se com a 

participação permanente, ética e responsável dos cidadãos em 

um marco de legalidade, em conformidade com a respectiva 

ordem constitucional.44 

No âmbito das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, ao discutir o papel da 

organização em situações de reconciliação e reconstrução nacionais pós-conflito, assim 

definiu o Estado de Direito:   

O Estado de Direito (...) refere-se a um princípio de 

governança no qual todos os indivíduos, instituições e entidades, 

públicas e privadas, incluindo o Estado, estão sob a égide de leis 

que são publicamente promulgadas, igualmente imposta a todos 

e que estão em consonância com padrões e normas 

internacionais de direitos humanos. O Estado de Direito, 

pressupõe, ainda, medidas que assegurem a adesão aos 

princípios de supremacia da lei, igualdade perante a lei, 

responsabilização, justiça na aplicação da lei, separação de 

poderes, participação nos processos de tomada de decisões, 

certeza na aplicação da lei, ausência de arbitrariedade e 

transparência legal. 45  

Pode-se observar, portanto, que, no evolver da afirmação histórica do Estado de 

Direito, diferentes sistemas jurídicos, em diferentes circunstâncias históricas, políticas e 

sociais, produziram teorias relativamente independentes, assim como modelos 

institucionais nos quais os órgãos do Estado agem apenas em virtude de uma habilitação 

jurídica, suprimindo-se ou, ao menos, reduzindo-se ao máximo as possibilidades de uso 

arbitrário ou discricionário do poder político. O poder estatal, em verdade, seria antes 

                                                 
44 Já em 1998 o Protocolo de Ushuaia sobre o Compromisso Democrático no Mercosul, Bolívia e Chile, de 

1998, determinava: “A plena vigência das instituições democráticas é condição essencial para o 

desenvolvimento dos processos de integração entre os Estados Partes do presente Protocolo.” Cf. 

www.mre.gov.br Acesso em 27/12/08. 

45 No original: “The rule of law (…) refers to a principle of governance in which all persons, institutions 

and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly 

promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international 

human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of 

supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, 

separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and 

procedural and legal transparencyUnited Nations S/2004/616.”, Security Council, 3 August 2004. Cf. 

www.un.org, acesso em 28/12/08. 

http://www.mre.gov.br/
http://www.un.org/
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competência outorgada, instituída e regulada pelo Direito do que, propriamente, um 

poder autônomo, com vida própria, por assim dizer. Tais modelos são extremamente 

complexos, combinando diferentes técnicas de atribuição de direitos e de repartição de 

competências entre os diversos órgãos do Estado com a já conhecida separação 

funcional de poderes. Posteriormente, a eles se agrega a exigência da gestão do poder 

político, por meio da organização de partidos e procedimentos eleitorais, e a abrangência 

internacional. 

Nesta Parte I, reunimos alguns dos elementos relativos à construção e à 

transformação do Estado de Direito – concepção geral, estruturas de pensamento, 

métodos e formas jurídicas.  Longe de intentar um relato histórico ou sócio-político, o 

objetivo é pontuar políticas e práticas referidas ao conceito, propiciando uma visão de 

conjunto do seu desenvolvimento e das suas transformações. Não houve a pretensão de 

esgotar o assunto, pois, lembrando Wittgenstein, o que importa nas ciências sociais é a 

compreensão do conteúdo de um conceito a partir de seu uso46.     

Todos os elementos aqui reunidos encontram-se estruturados de forma a apreciar 

os conceitos envolvidos em “Estado Democrático de Direito”, do geral para o particular.  

Toda a sua temática gira em torno das relações entre poder e Direito no Estado Moderno, 

o que supõe a definição de “poder”, “Estado” e “Direito”, conceitos interdependentes, 

que se influenciam mutuamente, mas que comportam, individualmente, maior precisão 

semântica.  Serão, também, apresentadas as relações entre Direito e poder, da 

perspectiva da racionalização jurídica do poder estatal, que se desenvolvem em duas 

vertentes: (a) a da legitimidade e legalidade do poder estatal, inclusive a partir dos 

problemas de limitação do poder nas experiências históricas do Estado de Direito, e (b) 

a da efetividade e inefetividade do poder do Estado Moderno contemporâneo.  

O objetivo da primeira vertente, além da enunciação de algumas das principais 

correntes teóricas que levam à elaboração do Estado de Direito, é aproximar  as 

experiências históricas, na medida do possível, aos tipos “Estado Liberal de Direito”, 

“Estado Social de Direito” e “Estado Constitucional de Direito”, incluindo-se neste 

último suas derivações: “Estado Social Democrático de Direito”, “Estado de Direito 

                                                 
46 Cf. Ludwig Wittgenstein, Investigações Filosóficas, São Paulo: Nova Cultural, 1999, parágrafo 43: 

“Pode-se, para uma grande classe de casos de utilização da palavra ‘significação’ – se não para todos os 

casos de sua utilização –, explica-la assim: a significação de uma palavra é seu uso na linguagem. E a 

significação de um nome elucida-se muitas vezes apontando para o seu portador”. (grifos no original). 
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Democrático” e “Estado Democrático de Direito”. As observações contidas neste 

capítulo, em relação às experiências históricas, visam demonstrar que cada uma delas se 

caracteriza, estruturalmente, pela presença de elementos constitutivos que repercutem 

no conceito de Estado Democrático de Direito.  

Na segunda vertente, procura-se oferecer uma visão panorâmica dos atuais 

debates acerca do Estado Moderno, nos quais perfilam os problemas de adaptação, 

eficácia e efetividade que afetam o modelo e os seus postulados.   A idéia é que o 

panorama das transformações do Estado, no início do século XXI, seja o pano de fundo 

sobre o qual se possa identificar o conceito substantivo do Estado Brasileiro 

Democrático de Direito.   

As considerações aqui apresentadas confluem na direção das conclusões alçadas 

por Enrique Ricardo Lewandowski (2004) sobre a permanência dos fundamentos da 

soberania estatal em face dos processos de globalização e regionalização, ou seja, se não 

houve jamais, no Estado Moderno, a soberania ilimitada e absoluta – como se procura 

demonstrar nos itens da vertente anterior – tampouco se pode falar de “um mundo sem 

soberania”, como insinua Bertrand Badie (1999).  Embora seja inconteste que os 

Estados, na atualidade, perderam autonomia na condução e execução de parte de suas 

atividades, a essência da soberania estatal não se vê afetada para o fim de realizar as 

funções que se esperam do poder estatal, especialmente no plano nacional. O que se há 

de considerar, com Lewandowski (id.;ibid.), é que as recentes transformações históricas 

enfrentadas pelo Estado Moderno tornaram mais flexível a noção de soberania, em 

relação à tradição legada pela teoria clássica.    

Vendo o mesmo problema de outra maneira, nos lembra R. Zippelius (1997:74) 

que, ainda que não constitua um dogma, o postulado da soberania estatal não pode ser 

levianamente abandonado: esta é uma idéia que nasceu da necessidade política, e não de 

mera especulação. A hipótese, portanto, é a de que, enquanto houver necessidade 

política, como de fato ainda há, a soberania estatal não será suplantada.  Sem esse 

postulado, aliás, a substância do Estado Democrático de Direito se desvanece.  

Uma explicação metodológica preliminar: Estado Liberal de Direito, Estado 

Social de Direito, Estado Constitucional de Direito, Estado Social Democrático de 

Direito e Estado de Direito Democrático são aqui analisadas na qualidade de “tipos” de 

Estado, sendo “tipo” a expressão da mais perfeita essência do gênero, de acordo com a 

proposta metodológica adotada por Georges Jellinek (1970:25-30) para obter modelos 
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explicativos da realidade estatal. 47 É o que o juspublicista alemão intenta, ao afirmar: 

“Situações análogas, análogo desenvolvimento histórico e condições análogas exteriores 

produzem análogas formações políticas.” Jellinek não perde de vista, entretanto, a 

relatividade dos tipos, complexos de características que  estão postos no fluir dos fatos 

históricos e que variam segundo circunstâncias históricas particulares.  Há uma 

tendência, porém, de que as formações que se apresentem com um tipo semelhante se 

desenvolvam no futuro, de modo análogo (op. cit., p. 28).      

Como se pode perceber, o pensamento tipificador é uma espécie de pensamento 

conceitual (Zippelius, 1997:16), por via do qual são apreendidas as congruências e 

incongruências entre fenômenos análogos, assim como as relações que se estabelecem 

entre os fenômenos típicos e a evolução típica dos acontecimentos.  O “tipo”, enfim, 

representa um conjunto de características de objetos ou processos significativos, no qual 

se vislumbram certas regularidades, porque é estruturado por via indutiva, mediante a 

comparação. Logo, o “tipo” não é estável nem estático; é mutável pro futuro, uma vez 

que toda nova formação pode provar que um elemento tido por típico até aquele 

momento não o é. O “tipo” tampouco tem o sentido ideal que confere a tipologia de Max 

Weber (1996), pelo contrário: apenas designa o sentido empírico (o ser) que expressa a 

unificação de fenômenos comuns, da mesma forma como os biólogos, por exemplo, 

expressam suas identificações de fenômenos da natureza. Não se trata, portanto, de isolar 

causalidades, mas de concentrar a atenção em situações políticas semelhantes e projetá-

las na análise do art. 205 da Constituição Federal de 1988, no que diz respeito à exigência 

do preparo para a cidadania, por via da educação.  

 

  

                                                 

47 Cf. também Reinhold Zippelius, Teoria Geral do Estado, op.cit., 1997, p.15 e ss.. Bobbio (1994), na 

introdução de A Teoria das Formas de Governo, faz interessante analogia a respeito das diferenças de 

metodologia nos trabalhos do botânico e do cientista político, consistente na mera classificação do primeiro 

e a classificação seguida da opinião, por parte do segundo.  
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Capítulo 2. As palavras e o problema dos enunciados como 

discursos demonstrativos de significados 

 

 

Estado e Direito são fenômenos sociais, voltados à organização da vida em 

sociedade, que têm em comum a referência ao poder.  No Estado, tais referências são 

identificadas em face de sua atividade política de coordenação de grupos e indivíduos, 

da sua condição ativa de summa potestas, de titular da soberania, detentor do poder 

coercitivo e elaborador do Direito.  Em relação ao Direito, o poder se manifesta tanto no 

momento da elaboração quanto no da aplicação da ordem normativa, imposta 

coercitivamente para garantir direitos e solucionar conflitos sociais, inclusive no que diz 

respeito à limitação do poder.  

Na interdependência entre Estado, Direito e política convergem as principais 

motivações e dificuldades do processo de racionalização jurídica do poder do Estado e, 

por  conseqüência, da elaboração da fórmula do Estado de Direito.  

Qual o sentido do Estado de Direito?  Sua consistente elaboração histórica, 

carregada de valores e de ideologias, nos assegura que, antes de designar a emblemática 

conjugação dos termos “Estado” e “Direito” - igualmente carregados de múltiplos 

sentidos e valores - a expressão nos remete a um sentido unitário, que com o passar do 

tempo adquiriu firmeza de significado.  

Logo, o conteúdo nuclear do Estado de Direito não é estipulativo nem arbitrário.  

Tem uma direção, modelada pela experiência.  Sua apreensão, portanto, requer mais do 

que análises léxicas.  O problema não é a dinâmica da linguagem, nem a taxonomia de 

significados, mas o significado do Estado de Direito no âmbito da Teoria do Estado, e, 

mais particularmente, do Estado Democrático de Direito no sistema jurídico brasileiro 

contemporâneo.  Numa tarefa deste porte, não se pode desconhecer que “as palavras são 

portadoras de experiências”, como nos adverte Sartorii (1994:19).       
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 A palavra poder, de modo geral, designa a capacidade ou a probabilidade de um 

sujeito influir, condicionar ou determinar o comportamento de outro indivíduo, como 

reconhecem Weber, Bobbio, Sartori, dentre tantos outros.48    

Por essa razão, ao se falar em “poder” são invocados outros termos correlatos à 

idéia de “força”, tais como influência, persuasão, eficácia, autoridade, dominação, 

coerção, força, sanção etc. Daí se segue que, dependendo de como o “poder” for 

definido, necessariamente será redefinida sua conotação, como ocorre, por exemplo, nas 

expressões “poder ideológico”, “poder econômico”, “poder social”, “poder político”, 

“poder militar”, “poder de fato”, “poder de direito” etc., todas expressando a 

multiplicidade das formas de poder social, isto é, as diversas formas de superioridade 

que podem ser utilizadas para que um indivíduo ou grupo de indivíduos afirme os seus 

interesses, mesmo quando contrários aos interesses dos demais. Vê-se, portanto, que 

embora necessária, a força não é elemento suficiente para caracterizar o poder. 49 

O poder político, por sua vez, caracteriza-se pela posse exclusiva dos 

instrumentos mediante os quais se exerce a força em relação a todos os indivíduos e 

grupos que atuam em um dado contexto social, para o fim de obter o máximo de eficácia, 

sendo este o seu traço mais específico. É o que decorre da associação à palavra 

“política”, aqui entendida em sua acepção moderna, ou seja, como meio de conquista do 

                                                 
48 Em Weber, “Poder significa toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo 

contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade.” Na concepção weberiana, o poder 

difere da “dominação” por ser sociologicamente amorfo, enquanto a última consiste na probabilidade de 

encontrar obediência. Difere, também, da “disciplina”, que é a probabilidade de encontrar a obediência 

pronta, em massa, sem crítica nem resistência. Cf. Max Weber, Economia e Sociedade, 3.ed., Brasília: 

UNB, 1994, p. 141 e 33.  Na clássica definição de Georges Burdeau, o poder consiste na “(...) possibilidade 

eficaz de impor aos outros o respeito da própria conduta ou de traçar a conduta alheia. Este conceito 

compreende o poder de fato, assente na força, e o poder legítimo, que resulta do reconhecimento por 

aqueles a quem a vontade do sujeito de dirige que ele atua de acordo com uma lei digna de acatamento 

geral.”, em El Estado, 1975, p.18. Norberto Bobbio, Estado, Governo e Sociedade, 4.ed., Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1992, p.77. Giovanni Sartori, A Teoria da Democracia Revisitada - As questões clássicas, vol. 

II. São Paulo: Ática, 1994. 

49 O poder é ao mesmo tempo uma “força” e uma “idéia”, dirá Burdeau (1975, p.20), para referi-lo às 

representações dominantes da sociedade política. A definição de poder é teleológica em Burdeau: O poder 

social é a “(...) força nascida da consciência coletiva e destinada a perenizar o grupo, a guiá-lo na busca de 

seus fins. Encerra uma força e uma idéia. (...) Em sua essência profunda, o Poder é a encarnação dessa 

energia, que provoca no grupo a idéia de uma ordem social desejável.”. Também em Reale (Teoria do 

Direito e do Estado, 1970, p.109): “Organizar-se é constituir-se com um poder social. (...) “O poder é 

expressão de uma unidade social que se põe acima dos indivíduos ou de outras unidades sociais particulares: 

é a autoridade a serviço da instituição, ou seja, de algo de objetivo e superior aos homens que o exercem.” 

Da mesma forma em Marcelo Caettano, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, Coimbra, 

Almedina, 2003, p.05: “Aquele que resulta da coletividade em razão da necessidade de definir normas de 

conduta dos seus membros em tudo que interesse á sua conservação e à realização de fins comuns.  Exercido 

por toda a coletividade ou por alguns de seus membros, por via de representação.”   
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poder, de influência e dominação, no sentido que lhe atribuem Weber e Bobbio e 

também Burdeau e Dahl. 50  É do vocábulo “política” que se originam – e se mantêm em 

uso corrente - as diversas derivações dos radicais gregos kratos (força, potência) e arché  

(autoridade), indicativas das formas de governo ou de poder: “aristocracia”, 

“democracia”, “monarquia”, “oligarquia”, “poliarquia”, e até mesmo “burocracia”, 

“fisiocracia” etc.51 

 Nesse sentido moderno, à palavra “política” (politikós), significando tudo o que 

se refere à  cidade (polis) e, conseqüentemente, o que é civil, urbano,   agregam-se  e 

têm uso corrente outras de radicais gregos, como (discutir esta sugestão)   ...  

   Bobbio, Matteucci e Pasquino (1991:954-7) identificam o poder político como 

“o poder coator no sentido mais estrito da palavra”, poder exclusivo, universal, que não 

só pretende impedir a formação de grupos políticos adversos, como também reclama o 

monopólio das decisões legítimas e a possibilidade de intervir, de modo imperativo, em 

todas as esferas e atividades sociais.52  Daí a clássica definição de Estado como “entidade 

dotada do monopólio do poder coativo” (M. Weber, 1922).  

                                                 

50 Ainda que se seja temerário o comprometimento com um conceito de política, em razão da diversidade 

de abordagens e tradições presentes na Ciência Política e na Filosofia Política, e das divergências teóricas 

acerca das suas relações com a economia e a sociedade, a ética e a moral, a opção pela definição 

apresentada no século XX por Weber e Bobbio tem por objetivo circunscrever o conceito à experiência da 

época, com os aportes da construção do Estado de Direito. A palavra “política”, para Max Weber designa 

“ [...]  conjunto de esforços feitos com vistas a participar do poder ou a influenciar a divisão do poder, seja 

entre Estados, seja no interior de um único Estado.” Cf. “A Política como Vocação”, in Ciência e Política, 

Duas Vocações, São Paulo: Cultrix, 1993, p.56. Em Bobbio, “política” designa “ (...) as esferas de ações 

que têm relação direta ou indireta com a conquista e o exercício do poder supremo, ou soberano, sobre 

uma comunidade de indivíduos em um território. Cf. “A Política”, em O Filósofo e a Política, José 

Fernandes Santillan org, Rio de Janeiro: Contraponto, 2003, p. 137. Tanto no Tratado de Ciência Política 

de Burdeau (obra em 10 volumes, de 1966 a 1977), como na Modern Political Analisys de Dahl (1991) a 

definição de política é associada ao poder. O mesmo sentido é empregado por Lewandowski, no campo da 

Teoria do Estado: “Capacidade que algo ou alguém tem de produzir efeitos no universo físico ou no mundo 

social”. Cf. Globalização, Regionalização e Soberania, São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p.197. 

Importante notar, ainda, que a compreensão moderna da política, contemporânea à formação do Estado 

Moderno, se articula em torno do conceito de soberania e não da “coisa pública” ou da “coisa do povo” 

como nas concepções aristotélica e ciceroniana, mantidas na tradição da filosofia medieval. 

51  A propósito, K. Lowenstein chama atenção para o fato de que se a “science of cratology’’ existe, esta 

ainda na infância, não sendo possível dizer quando estará madura, eis que sabemos o que o poder faz, mas 

não sabemos defini-lo em sua essência. Cf. Political Power and the Governmental Process, Chicago: The 

Chicago University Press, 1965. 

52 No mesmo sentido Enrique Ricardo Lewandowski, (2003, p.274), é “poder político é aquele exercido 

pelo Estado, superior a todos os demais poderes existentes na sociedade, porquanto representa a síntese de 

todos eles; essa superioridade do poder político é que caracteriza a soberania do Estado.” Diversamente, 

entende Burdeau (1975) que a nota distintiva do poder político reside em sua finalidade: “Para que um 

poder se revista de caráter político, é necessário que sua finalidade esteja socializada, ou seja, sua finalidade 

tem que ser apreciada com referência ao grupo.          
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A identificação do poder político estatal com o poder coativo corresponde à 

diferenciação entre o poder do Papa e o do Imperador, elaborada na Europa continental 

durante a Idade Média, a partir da discriminação de suas diferentes naturezas e formas 

de exercício.  O poder da Igreja é espiritual e exercido em benefício da fé;  para tanto, 

serve-se de meios psicológicos como castigos, prêmios extraterrenos, enfim o  céu ou o 

inferno.  O poder estatal atua em benefício da conquista e manutenção do poder político, 

servindo-se de meios de coerção física: exércitos, aparato policial, sistema prisional, a 

guerra ou a paz.53 

O primado da superioridade e da homogeneidade do poder do Estado afirmou-se 

entre os séculos XVI e XVII, por meio da formulação inicial do conceito de soberania, 

concebida no século XIII com caráter eminentemente político.54  Aí se encontra a gênese 

da elaboração teórica que resulta na concepção da soberania como “poder incontrastável 

de mando”, de matriz jusnaturalista – a chamada teoria clássica da soberania – que será 

formalmente reconhecida pelos Tratados de Westphalia em 1648, sob a fórmula 

constante da cláusula “na terra dele a religião dele”,  e servirá de fundamento à 

elaboração juspositiva do Estado e ao paradigma do direito internacional moderno.55  No 

                                                 
53 Marsílio de Pádua, em o “Defensor Pacis” (1324) afirma a superioridade do Estado sobre a Igreja.  Para 

a eclesiologia marsiliana, a Igreja não é uma organização hierárquica, mas o conjunto de fiéis que crêem 

em Cristo; tampouco é uma sociedade distinta da comunidade. Em verdade, consiste na comunidade 

perfeita, quer como conjunto de cidadãos, quer como conjunto de crentes;  portanto, o legislador humano 

– o príncipe - nada mais é senão o legislator humanus fidelis.  Dessas premissas decorre a conclusão lógica 

de que a Igreja não comporta autoridade.  A única autoridade concebível é a do príncipe, que força e obriga.  

A coação não traz qualquer benefício espiritual; além disso, admitir dois centros de autoridade numa única 

comunidade significa dividi-la, destruí-la. Cf. Jean-Jacques Chevallier, História do Pensamento Político.  

Rio de Janeiro: Guanabara, 1982, p. 243-6, T. 1.  

 54  Desenvolvida a partir da fórmula rex in regno suo imperator et superiorem non recognoscens, 

encontrada nos Livres des Coutumes et dês Usages de Beauvoisis, (codificação do direito vigente, datada 

de 1280, aproximadamente), de autoria do nobre e jurista francês Philippe de Remi Beaumanoirs, 

possibilitou o reconhecimento, pela Igreja e pelo Império (superiorem recognocentes), das autoridades 

autônomas existentes em suas esferas de influência como superiorem non recognocentes. Santi Romano 

(Fragmentos de um Dicionário Jurídico) aponta que a autonomia assumiu contornos semelhantes à noção 

de soberania, posto que o poder privado exercido derivava do daquele originalmente público. A natureza 

do poder de autonormação é explicada pela idéia de iurisdictio, proposta por Bartolo de Sassoferrato no 

século XIV como o complexo de poderes e funções necessárias e suficientes à existência e coexistência de 

ordenamentos particulares.  Há diversos graus de iurisdictio, da mínima (feudo) à máxima (imperador no 

mundo), todas plenas em seu âmbito de incidência.  Cf. a propósito Nina Ranieri, Autonomia Universitária: 

As Universidades Públicas e a Constituição Federal de 1988, São Paulo: EDUSP, 1994. Seu 

desenvolvimento, como aponta Faria (1998, p.20) “(...) reflete os esforços de racionalização jurídica do 

poder do Estado, como autoridade suprema sobre entidades e membros, tendo em vista três objetivos 

básicos, pelo menos: a) a transformação da força bruta em domínio; b) a conversão do poder de fato em 

poder de direito; c) a outorga ao processo político de uma estrutura normativa capaz de propiciar a 

conjugação de estabilidade com mudança e de legalidade com legitimidade.”  

55 Adoto aqui a denominação atribuída a Cassirer (op. cit.), aos estudos teóricos acerca da organização 

política medieval, por entendê-la adequada ao quanto se pretende designar. 



 54 

final do século XVIII, o constitucionalismo, as declarações de direito, a divisão dos 

poderes e o princípio da legalidade impõem limitações formais ao poder estatal, que 

sucessivamente transformaria e se expressaria pela soberania popular, nacional e estatal 

ao longo do século XIX, sem a perda do caráter político.  Nesse modelo, a lei, expressão 

da vontade geral (Rousseau), resulta da própria soberania nacional, qualificada como 

poder legítimo que deriva do pacto social, dirigido pela vontade geral.  

A natureza social específica do poder político tem raízes no sentimento universal 

do medo, suscitado ou pressuposto por todo poder político, cujo instrumento essencial é 

a aptidão de demonstrar sua força ou violência física.  Hobbes (O Leviatã, 1651) 

equacionou, de maneira clássica, o problema do medo na experiência política: o Estado, 

dotado de poder político, nada mais é senão uma reação ao medo, ao “estado de 

natureza”, no qual a normalidade consiste na “guerra de todos contra todos”.  O mesmo 

problema foi enfrentado por Kant na perspectiva da perpetuação da paz (Pela paz 

perpétua, 1795), sem o abandono do contratualismo hobbesiano, por via da criação de 

uma confederação permanente, para suprimir o estado de natureza em que viviam os 

Estados em suas relações recíprocas (assim como os homens já o haviam feito). 56  

Subjacente a essa visão, reside a convicção de que, se a paz não é um dado natural 

na humanidade, mas uma conquista da razão, deve ser perseguida como o fim último da 

humanidade. Este é o sentido de sua aplicação em benefício da coletividade. Kelsen 

retomará esta temática na obra A paz por meio do Direito (1944), na perspectiva da 

responsabilidade penal dos Estados (e de seus representantes) por delitos de direito 

internacional, para propor a institucionalização de um tribunal penal de justiça 

internacional (afinal concretizada, em contexto diverso,  com a criação do Tribunal Penal 

Internacional, pelo Tratado de Roma em 1998, para julgar casos de genocídio e de crimes 

contra a humanidade, em complementação à atividade de tribunais nacionais).  Para 

                                                 

56 De acordo com Bobbio (Teoria Geral da Política, 2000, p.545-8), a diferença entre o ideal kantiano e o 

pacto hobbesiano reside no fato de que os Estados não estariam integrados a um pactum subiectionis, posto 

que a confederação assim criada não ensejaria um poder comum, acima de todos os demais.  A opção pela 

Confederação de Estados, demonstra, claramente, que Kant não se mostrava inclinado à criação de uma 

monarquia universal, o que seria um novo e inelutável despotismo. É o que se comprova diante da 

exigência de que todos os Estados confederados adotassem a república como forma de governo, de sorte 

que o povo pudesse controlar as declarações de guerra arbitrárias por parte do soberano.  A igualdade entre 

os contraentes, portanto, far-se-ia tanto no plano interno (mesma forma de governo) quanto no plano 

externo (Estados soberanos, regidos por constituições similares). Conclui Bobbio (2000) que Kant esta a 

evidenciar a hipótese de haver uma maior probabilidade de evitar-se a guerra entre Estados homogêneos 

quanto à forma de governo, do que entre Estados despóticos ou não homogêneos.   
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Kelsen, o princípio da não-agressão e o da resolução pacífica de controvérsias, são os 

fundamentos do direito internacional; assim, nenhuma guerra preventiva é justificável, 

mas apenas a de legítima defesa.  Projeta, pois, uma estreita conexão entre o direito 

internacional e a guerra justa, em crítica contundente ao direito internacional então 

dominante, centrado no poder de todos os Estados declararem guerra, 

independentemente de outros condicionamentos, com o que supera a rígida separação 

entre direito e moral, presente em sua Teoria Pura do Direito.  

Outro aspecto essencial do poder político, conseqüência direta do próprio medo, 

reside na sua indeterminação, isto é, no fato de que independentemente de predestinação 

funcional, o poder político se impõe como poder coator, tal como é apontado por Weber 

(1994:34)57  Daí o poder ser utilizado tanto para destruir como para construir.  O 

problema está, justamente, em diminuir as chances de utilização negativa do poder 

político, aumentando as possibilidades da expressão “institucionalização do poder 

político”, que Heinrich Popitz menciona em O fenômeno do poder (Phänomene Der 

Macht, Tübingen, 1992), à qual se agregam três outros elementos: a despersonalização, 

a formalização e a integração.   

Poggi (op. cit.: 23-8), na esteira de Popitz, identifica a despersonalização do 

poder no fenômeno simbólico que permite ao governante reinar em nome de algo que 

transcende à sua própria pessoa. Nesse sentido, as dinastias são mais importantes que o 

governante (“o rei morreu, viva o rei”), ou seja, o importante é a função, não o indivíduo. 

Sábio ou imbecil, bem ou mal- intencionado, o importante é o governante que represente 

o poder político. A formalização, por sua vez, refere-se aos mecanismos rituais e 

simbólicos de conquista e conservação da legitimidade do poder político.  A lei é um 

dos mais sofisticados instrumentos de formalização simbólica a serviço do poder 

político, tanto do ponto de vista da solução de conflitos como da organização das 

relações de poder e da atividade do Estado, tornando-as previsíveis; daí se segue, por 

decorrência lógica, a jurisdicização do poder político. A integração, finalmente, refere-

                                                 
57 In verbis: “Não é possível definir uma associação política – mesmo o Estado – com referência ao fim de 

sua “ação da associação”. Desde os cuidados do abastecimento de alimentos até a proteção das artes não 

existe nenhum fim que as associações políticas não tenham perseguido, em algum tempo, pelo menos 

ocasionalmente, e desde a garantia da segurança pessoal até a jurisdição, nenhum que tenham perseguido 

todas as associações. Por isso o caráter político de uma associação só pode ser definido por aquele meio – 

às vezes elevado ao fim em si – que não é sua propriedade exclusiva, porém constitui um elemento 

específico e indispensável de seu caráter: a coação física.” Cf. Max Weber, Economia e Sociedade, op.cit., 

p.34. 
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se à capacidade de adaptação do poder político às relações sociais existentes, o que será 

examinado mais adiante.    

A jurisdicização do poder político no plano internacional apresenta 

especificidades próprias, que não serão aqui abordadas.  Basta lembrar, para o que 

interessa ao tema do direito à  educação e ao de sua proteção, que o vigor da lei, em 

termos de proteção jurídica efetivamente conferida ou de força vinculante, varia 

conforme se insira no sistema nacional ou internacional.  No primeiro caso, está-se 

diante de uma proteção em sentido forte, posto que a lei nacional se serve do poder 

jurídico para impor um determinado tipo de comportamento, mediante sanção, 

impedimento legal ou violência física em situações específicas (ainda que este poder, 

dada sua natureza jurídica, seja uma “espécie de arbítrio castrado e esvaziado da 

brutalidade da força”, como lembra Ferraz Jr. 1994:313).  Já no segundo caso, está-se 

diante de uma proteção em sentido fraco, devido à baixa força vinculante da norma 

internacional, que pode influenciar, mas não determinar, o comportamento dos Estados 

que compõem a ordem internacional.   

Por influência entende-se, como faz Bobbio (1992:39), o modo de controle social 

que incide sobre a escolha de outrem; nesse sentido, a influência pode ser feita por  

dissuasão, desencorajamento ou condicionamento.   Com este escopo, as normas 

internacionais têm capacidade de promover, controlar ou garantir determinadas ações.  

Ao promovê-las, tanto podem induzir os Estados a criar uma determinada normatização 

jurídica, quanto a aperfeiçoá-la, procedimental ou materialmente. Ao controlá-las, tanto 

podem determinar ações para a verificação do cumprimento de recomendações 

internacionais e elaboração de relatórios.  Nas atividades de garantia de 

comportamentos, as normas internacionais substituem as nacionais em razão de sua 

inefetividade ou inexistência.   Daí se segue o estabelecimento de uma vis directiva e 

não coactiva entre a ordem jurídica internacional e os Estados. O problema da proteção 

dos direitos fundamentais no nível internacional apresenta, em suma, dificuldades 

jurídico-políticas que se desenvolvem fora dos esquemas de legitimação, vigência e 

validade inerentes aos sistemas jurídicos nacionais, dotados de formas coativas de poder.    

No contexto internacional, as relações entre o poder político, a soberania 

nacional e o ideal de um “Estado de Direito Internacional” assumem configurações 

diversas: ou como regularidades empíricas ou comportamentos rotinizados, ou como 
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tratados e convenções que poderão, ou não,  serem aprovados no interior dos Estados 

nacionais, de acordo com procedimentos constitucionais específicos.    

 Para efeitos de análise, a política do poder na ordem internacional é, de modo 

geral, sistematizada em três campos aos quais correspondem três modelos típicos de 

relações internacionais: (a) o estratégico-militar ou maquiavélico-hobbesiano, referente 

aos conflitos entre Estados; (b) o econômico ou grociano, relativo aos diversos interesses 

de natureza comercial, empresarial, financeira etc; (c) o dos valores, ou modelo kantiano,  

fundado em determinadas concepções acerca das relações entre os sujeitos, os Estados 

e o poder.   

No modelo maquiavélico-hobbesiano, os acordos porventura estabelecidos entre 

os Estados são instáveis, porquanto fundados na cláusula rebus sic stantibus; no modelo 

grociano, os acordos são mais estáveis, organizando-se a partir da cláusula pacta sunt 

servanda, com o que se elevam a verdadeiros contratos jurídicos; já o modelo kantiano 

supõe uma ordem jurídica superior ao Estado.  A cada um desses campos, por sua vez, 

correspondem três diferentes concepções acerca das relações entre o direito nacional e 

o internacional: ao modelo maquiavélico-hobbesiano corresponde o monismo jurídico 

nacionalista, com prevalência do direito nacional sobre o internacional; ao modelo 

grociano, a concepção dualista, na qual o direito nacional e internacional são 

ordenamentos distintos;  por fim, ao modelo kantiano, o monismo internacionalista, com 

prevalência do direito internacional sobre o nacional.   

Celso Lafer (1999:17-8) alude às afinidades entre todos os campos, pelas quais 

as relações entre poder, Estados e Direito comportam, simultaneamente, componentes 

das três leituras, com maior ou menor ênfase nesta ou naquela, dependendo da 

configuração e das contingências do sistema internacional. O que significa dizer que 

sendo a ordem “o padrão previsível de relações que permitem a gestão da política 

internacional” (Amaral Jr., 2008:12), o poder, na ordem internacional, designa antes a 

probabilidade que a capacidade de influir, condicionar ou determinar o comportamento 

de outros Estados, organizações ou indivíduos.     

 Por todas essas razões, Estado e Direito são instituições cercadas de  

ambigüidades, especialmente no plano simbólico.  Para o bem e para o mal, Estado e 

Direito contêm filosofias de obediência e revolta e servem-se de instrumentos de 

proteção e garantia da liberdade, mas também de meios de opressão, controle e 
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dominação.58  Se, em sua concepção positiva, o Estado apresenta-se como redentor e 

protetor do homem, tanto mais na medida em que se ampliam os direitos de cidadania, 

na concepção negativa, a “face demoníaca do poder”, a “razão de Estado” e os arcana 

imperii revelam-se, como elementos justificadores de suas ações. 59  O mesmo se pode 

dizer em relação ao Direito, que ora se apresenta como instrumento garantidor da 

primazia de um governo de leis, ora como instrumento da ordem do mais forte, ou ainda 

como um conjunto de normas e declarações internacionais de baixa efetividade.   E tanto 

quanto “poder”, os termos “Estado” e “Direito”, devido aos múltiplos sentidos que lhe 

são conferidos pelo uso, também se prestam a equívocos e ambivalências.  

Até o final do século XVI, a palavra Estado designava o corpo dos dirigentes do 

país e se expressava pelos termos principatus, dominium, gubernaculum, também 

utilizados para designar “política”.  Os vocábulos “cidade”, “república”, “principado” 

ou “império” é que foram utilizados para designar “Estado”, no sentido de “pólo de 

identidades” como a empregam, por exemplo, Maquiavel e Bodin.  Após a Paz de 

Westphalia, o termo “Estado” adquiriu significado mais objetivo na Europa continental, 

como se pode observar no próprio texto dos Tratados. 60  

                                                 

58 Cf. Georges Burdeau, “A Ambigüidade do Estado”, in El Estado, 1975, p. 49 e ss.. A propósito da 

transformação do Estado de “inimigo” em “amigo da Liberdade”, cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 

Estado de Direito e Constituição, 2001.  

59 Norberto Bobbio define razão de Estado como uma “exigência de segurança do Estado, que impõe aos 

governantes determinados modos de atuar” (Dicionário de Política, 1998, p.1066). As teses que 

fundamentam a razão de Estado partem da premissa segundo a qual a segurança do Estado é de tal 

importância que os governantes, para garanti-la, são obrigados a violar normas jurídicas, morais, políticas 

e econômicas quando necessário para a manutenção da segurança estatal. Ainda segundo Bobbio, essa 

doutrina pode ser formulada quer como uma norma prescritiva de caráter técnico (ele exemplifica: “se 

queres alcançar essa meta, emprega estes meios”), quer como uma teoria empírica que, segundo ele 

“comprova e explica a conduta efetiva dos homens de Estado em determinadas condições” (1998, p.1066). 

Diretamente relacionado às teorias da razão de Estado e ao caráter público do poder no contexto do Estado 

Moderno está o tema dos arcana imperii. A expressão arcana imperii deriva de Tácito. No entanto, é de 

Arnold Clapmar (1605) o escrito mais conhecido sobre o assunto, De arcanis rerum publicarum. Este autor 

define os arcana imperii como “Intimae et occultae rationes sive consilia eorum qui in republica 

principatum obtinent” (Clapmar, 1605, apud Bobbio, O Futuro da Democracia, 1997, p.93). De forma 

sucinta, pode-se definir os arcana imperii como tudo aquilo que não se torna público/comum no exercício 

do poder por parte dos governantes. É, portanto, aquilo que permanece oculto e inacessível aos membros 

da comunidade política. A expressão pode ainda ser utilizada para referir-se as autoridade ocultas. Na 

categoria dos arcana, segundo Bobbio (1997, p.94), encontram-se dois fenômenos distintos e interligados: 

“o fenômeno do poder oculto ou que se oculta e o do poder que oculta, isto é, que se esconde escondendo. 

O primeiro compreende o tema clássico do segredo de estado, o segundo compreende o tema igualmente 

clássico da mentira lícita e útil (lícita porque útil) que nasce, nada mais nada menos, com Platão”. Num 

estado autocrático, o segredo de estado não é exceção, mas a regra, de modo que as decisões políticas são 

tomadas “ao abrigo dos olhares indiscretos de qualquer tipo de público” (1997, p.94). 

60 Treaty of Westphalia, http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp. Acesso em 01/2/08.   

http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp


 59 

Na Inglaterra, porém, o termo “gouvernment” (gubernaculum) continuou a ser 

utilizado para identificar o poder soberano. No século XVIII, na França, “Estado” 

designava “estamento”, no Império Austro-Húngaro e no Império Russo, a palavra 

“Estado” jamais foi utilizada para designá-los. Na realidade, “Estado” era um termo 

erudito que só se popularizou após as guerras napoleônicas. A criação dos Estados 

Unidos da América, no final do século XVIII, assim como o desenvolvimento do direito 

público, na primeira metade do século XIX, foram os eventos decisivos na consolidação 

e popularização do significado contemporâneo do termo, que passou a designar as 

sociedades políticas organizadas em base territorial, dotadas de soberania e governo, isto 

é, de acordo com os postulados e estruturas do Estado Moderno clássico. 

O advento do Estado Moderno no século XVI, em razão de circunstâncias 

históricas da Europa Ocidental, assinala a elaboração de uma forma específica de 

organização do poder, voltada à garantia e conservação da ordem, que tem por 

fundamento o poder unitário e absoluto, concentrado na pessoa do governante e 

executado por uma máquina administrativa eficiente e funcional e que atua nos planos 

jurídico, político e sociológico. 61   

O Estado Moderno é evento de complexidade extrema, seja por suas próprias 

particularidades históricas, seja por ter introduzido as maiores transformações 

estruturais da sociedade européia, entre o Medioevo e a era contemporânea.  No plano 

jurídico, afirma o princípio da territorialidade, da obrigação política e da aquisição da 

impessoalidade do comando político, mediante a produção de normas jurídicas, não 

existindo qualquer Direito acima ou não produzido pelo Estado.  No nível político, 

organiza-se e evolui em razão da necessidade econômica, destruindo o pluralismo 

orgânico da sociedade corporativa medieval: todos, indistintamente, são súditos, não 

havendo qualquer mediação entre o príncipe e os indivíduos na vida privada.  No plano 

sociológico, desenvolve-se a estruturação do processo de burocratização monocrática da 

administração, uma vez que a implementação de comandos, por intermédio de um 

quadro administrativo, passa a ser atributo do governo (Bendix,1996).  Aí está, para 

                                                 
61 Cf. Nina Ranieri, Do Estado Liberal ao Estado Contemporâneo – Notas sobre os processos de exaustão 

dos modelos políticos e da ordem jurídica, in Revista de Direito Constitucional e Internacional, Cadernos 

de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 9, julho-setembro 2001, 

nº 36, p. 135-161. 
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Weber (1994:145/6), a “forma mais racional de exercício da dominação”, e a “célula 

germinativa do moderno Estado Ocidental”. 62 

Seu desenvolvimento encontra-se associado a uma série de outros fenômenos 

históricos, políticos e jurídicos essencialmente “modernos”, como as revoluções 

burguesas, a cidadania, o liberalismo, o capitalismo, o Estado de Direito, o 

constitucionalismo, a soberania nacional etc., todos voltados à consolidação da 

centralidade do poder estatal e à unificação da Nação ao Estado a partir do final do século 

XVIII.  Não por outras razões, Bertrand Badie (1982:219) denomina o Estado Moderno 

de “remédio estatal”, “inovação particular, situada no tempo e no espaço”. No mesmo 

sentido, a expressão “Estado jardineiro” é empregada por Bauman (1999:29) para 

acentuar a sua finalidade precípua de impor e garantir a ordem.63 

Essa concepção deu ensejo a algumas das definições clássicas de Estado 

Moderno, elaboradas pela doutrina do direito público e pela sociologia, seja como 

“corporação territorial” (G. Jellinek: 1910); seja como “suporte institucional da ordem 

pública” (H. Kelsen, 1922); ou ainda como “entidade dotada do monopólio do poder 

coativo” (M. Weber: 1994:34).  Ensejou, igualmente, visões do fenômeno estatal a partir 

                                                 
62 Em linhas gerais, identificam-se três fases na consolidação inicial do modelo.  Na primeira delas, a 

organização do Estado (tanto no plano da decisão quanto no da administração) se faz pela articulação social 

vertical, por categorias, baseada no reconhecimento jurídico de direitos e liberdades tradicionais e no 

prestígio da posição social adquirida.  Nesse período, a unidade territorial e o poder tendencialmente 

hegemônico do príncipe beneficiam-se das forças sociais tradicionais, organizadas em assembléias 

deliberativas, com poder político, a quem o príncipe pede ajuda financeira.  Em troca, garantia-se-lhes a 

participação nos altos cargos administrativos e políticos, necessários ao crescimento do Estado e de sua 

burocracia.  Posteriormente, a articulação político-social evolui para uma formação horizontal, devido à 

contraposição das relações de produção capitalista às posições de classe social.  A emancipação financeira 

propicia ao Estado uma gestão exclusivamente política e a delimitação de uma esfera pública, executiva, 

rigidamente separada das relações sociais, na qual o recrutamento dos funcionários e a execução política 

não consideram graus de parentesco, privilégios hereditários e interesses de propriedade. Na medida em 

que o príncipe e seu aparelho administrativo passam a controlar as finanças do país, seja em razão da 

supressão de privilégios fiscais concedidos à nobreza, seja em razão do apoio da burguesia urbana 

(empenhada numa distribuição mais justa dos encargos fiscais), observa-se um gradual distanciamento 

entre as figuras do príncipe e as forças sociais tradicionais e, por conseqüência, entre o público e o privado, 

o político e o social, estabelecendo-se uma articulação horizontal que dá causa ao absolutismo. Cf. dentre 

outros, Reinhard Bendix, Construção nacional e Cidadania, São Paulo: EDUSP, 1996; Hilton L. Root, La 

Reconstruction de l’État Moderne en Europe – La France et l’Angleterre, Paris: Presse Universitaire de 

France-PUF, 1994 e Martin Van Creveld, The Rise and the Decline of the State, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999. 

63 “O Estado moderno nasceu como uma força missionária, proselitista, de cruzada, empenhado em 

submeter as populações dominadas a um exame completo, de forma a transformá-las numa sociedade 

ordeira, afinada com os preceitos da razão. (...) O Estado moderno era um Estado jardineiro. Sua postura 

era a do jardineiro.”, Zigmunt Bauman, Modernidade e Ambivalência, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1999, p. 29. 
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da luta de classes (Marx, 1998) e do desenvolvimento harmonioso das sociedades 

industriais pacíficas e estabelecidas (Durkheim, 1983).     

Do ponto de vista da sociologia, seguindo-se a conceituação de Charles Tilly 

(1992), uma organização que controla a população de um território definido pode ser 

identificada como Estado se e quando: (a) for diferenciada de outras organizações 

operantes no mesmo território, (b) for autônoma, (c) for centralizada, (iv) os seus setores 

estiverem coordenados entre si.  Dessa perspectiva, a natureza diferenciada do Estado 

decorre, portanto, de não ser o poder político gerido por um grupo social espontâneo, 

mas por um ente instituído exclusivamente para essa finalidade, que se encarrega de 

todas as atividades políticas dentro de um determinado território, inclusive do controle 

coercitivo da população.  

Poggi (s/d: 295) toma essa referência para analisar uma possível  neutralização 

da ambigüidade do Estado, a partir da natureza do poder político. Tendo em vista que 

naquele se fundem as mesmas características contrastantes do Estado, ou seja, a sua 

“específica inexorabilidade e fatalidade” (identificada pela capacidade de oprimir) e o 

seu “potencial normativo” (identificado pela capacidade de institucionalização), sugere 

que, ao se institucionalizar o poder político, o Estado nada mais se torna senão um 

“complexo específico de práticas operativas, de recursos materiais, de faculdades e 

grupos de pessoas, voltado à formação e gestão do próprio poder político 

institucionalizado.”64   Conseqüentemente, diz o autor italiano, o Estado deixa de ter 

qualquer natureza religiosa ou política além de separa-se da sociedade civil,  o que 

significa reconhecer que os indivíduos, sujeitos ao poder político, são titulares de 

capacidades e interesses de natureza não política, que perseguem de forma autônoma.  

65    

                                                 
64 Cf. Gianfranco Poggi, Sociologia dello Stato, em obra organizada por Ângelo Panebianco, L’analisi 

della politica. Tradizioni di ricerca, modelli, teorie, Bologna: Il Mulino, s/d. Da mesma forma em Georges 

Burdeau (El Estado, 1975, p.28): “no Estado o poder se acha institucionalizado, no sentido de que é 

transferido da pessoa dos governantes, que apenas detém seu exercício, ao Estado, seu único proprietário.” 

Conferir, ainda, Bertrand Badie e Pierre Birnbaum, Sociologie de l'État. Paris: Collection Pluriel, Grasset, 

1982. 

65A Teoria do Direito Divino dos Reis surgiu em França e Inglaterra no século XVI, no contexto do conflito 

entre católicos e protestantes, como instrumento de luta contra o direito de resistência. Representou, 

sobretudo, a defesa da ordem e estabilidade políticas. Posteriormente, a Teoria – com base em argumentos 

teológicos, aceitos pela fé e não pela razão – desenvolveu-se no sentido de sustentar o absolutismo 

monárquico, partindo do pressuposto de que todo poder soberano tem origem divina (omnis potestas a 

Deo, São Paulo na Epístola aos Romanos). Isso justificaria e explicaria a necessidade de todo o súdito 

dever obediência passiva ao rei, dado o seu caráter sagrado. Qualquer rebelião, ainda que por motivo 

religioso, era tida como sacrilégio. A Teoria é revigorada por Jacques-Benigne Bossuet (A Política, 1674-
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A análise de Poggi nos ajuda a ampliar a definição de Estado apresentada por 

Burdeau (op. cit., p. 57), centrada em sua visualização como “ suporte do poder político”, 

pela qual o Estado é o titular do poder de mando, mas não de um poder absoluto:  

A instituição absorve o poder com suas faculdades 

dominadoras, mas estas se acham condicionadas pela idéia de 

direito. No Estado a força não deixa de estar subordinada ao 

Direito, porque é a idéia do direito que suscita o Poder e o arma 

com as energias que nela residem.  (...) Se o Estado é titular da 

soberania, não é o seu fundamento.  (...) O Estado se acha 

limitado pelo direito porque seu poder está juridicamente 

condicionado pela idéia de direito que o legitima. O Estado não 

se limita; nasce limitado. 

Do ponto de vista da Teoria do Estado, o Estado pode ser conceituado como “a 

ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em um 

determinado território” (Dallari, 2002:118) e também no sentido que lhe atribui Reale 

(1970:112):  

O Estado, de maneira geral, é a sociedade juridicamente 

organizada, isto é, organizada para a satisfação das aspirações 

individuais e coletivas, o que se exprime também dizendo: é a 

institucionalização do poder para a realização do bem comum. 

66  

Dessa perspectiva, a natureza diferenciada do Estado decorre do fato de o poder 

estatal se organizar e se limitar juridicamente.  A doutrina, em geral, não diverge dessa 

                                                 
1704): os reis são ungidos por Deus, são sagrados pelo cargo como representantes da majestade divina, 

delegados pela Providência para a execução de seus desígnios.  

 

66 A propósito do conceito de Estado, no campo da Teoria Geral do Estado, cf. Dalmo Dallari, Elementos 

de Teoria Geral do Estado, São Paulo: Saraiva, 2002, p.118, que o designa como “a ordem jurídica 

soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em um determinado território”.  Acerca dos 

seus elementos constitutivos, ver Giorgio Del Vecchio, Teoria do Estado, São Paulo: Saraiva, 1957; 

Alexandre Groppali, Doutrina do Estado, 2.ed., São Paulo: Saraiva, 1968; Georg Jellinek , Teoria General 

del Estado, Buenos Ayres: Albatros, 1970; Balladore Pallieri, Diritto costituzionale, Milano: A. Giuffre, 

1976. Cf. Pierangelo Schiera, Estado Moderno, in Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco 

Pasquino, Dicionário de Política, 1991, vol. 3, p. 426; José Murilo de Carvalho, A Construção da Ordem/ 

Teatro de Sombras, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 27; o autor apresenta a concordância 

de vários autores em relação a este aspecto.  Cf. ainda, Nina Ranieri, Conceitos de Estado, em Paulo Borba 

Casella, Elisabeth de Almeida Meirelles, Fabrício Polido e Humberto Celli Junior (orgs.), Direito 

Internacional, Humanismo e Globalidade - Guido Fernando Silva Soares Amicorum Discipulorum Liber, 

São Paulo: Atlas, 2008, p.474.  
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análise, embora possa se distinguir entre os conceitos preponderantemente jurídicos e os 

preponderantemente políticos.  Para os primeiros, o Estado é compreendido como 

“ordem coativa normativa da conduta humana” (Kelsen); como unidade de decisão e 

ação, no sentido que lhe atribui Heller e também Del Vecchio, ou ainda como “pessoa 

jurídica territorial soberana” (Santi Romano), entre tantos outros. Para os segundos, o 

Estado é “unidade política” (Carl Schmitt), ou “força material irresistível” (Leon 

Duguit).   

 Tanto na vertente sociológica como na jurídica, os conceitos são pacíficos e, 

com tais significados, neutralizam as ambigüidades teóricas relativas à definição de 

“Estado”, para o que interessa ao tema aqui analisado.   

O Direito, por sua vez, é um símbolo deôntico, isto é, um termo que se refere à 

“ciência dos deveres”, à linguagem normativa.  Dentre os inúmeros significados da 

palavra, o que designa o Direito como sistema jurídico, ou seja, como um conjunto 

estruturado de normas, é o que corresponde à exigência social de uma convivência 

ordenada.  E isso porque a figura do direito tem como correlato a obrigação, não havendo 

como se atribuir sentido nem a um, nem a outro, a menos que se insiram em um contexto 

de normas. 67    

Esta é a solução de Bobbio (1989) e a de Reale (1998), para o problema da 

definição do Direito, que aqui será adotada por ser a mais adequada à análise do Estado 

de Direito. Em seu conteúdo, porém, não se perde a referência de que o ordenamento 

também é uma integração normativa de fatos e valores, como está implícito na Teoria 

Tridimensional do Direito, de Reale.68 

                                                 
67 Cf. Ignácio Maria Poveda Velasco, Direito, jurisprudência e justiça no pensamento clássico  

(greco-romano). Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo São Paulo,  

v. 101, jan./dez. 2006. p. 21-32. 

68 “O Direito é síntese ou integração de ser e dever ser, é fato e é norma, pois é o ato integrado na norma 

exigido pelo valor a realizar. (...) afirmamos a concepção tridimensional do direito porque não nos parecer 

possível compreender o direito sem referibilidade a um sistema de valores, em virtude do qual se 

estabeleçam relações de homem para homem com exigibilidade bilateral de fazer ou de não fazer alguma 

coisa. O Direito é essencialmente, ordem das relações sociais, segundo um sistema de valores reconhecidos 

como superior aos indivíduos e aos grupos. (...) O que caracteriza o Estado é a unidade integrante de seus 

três momentos (...). Não é, pois, o poder; não é o fim da convivência; nem é o ordenamento jurídico que 

constituem, cada um de per si, o Estado: são esses três fatores enquanto dialeticamente se compõem na 

unidade concreta do processo histórico social.” Cf. Miguel Reale, Teoria do Direito e do Estado, 1970, p. 

9 e 349. 
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O significado de Direito como ordenamento jurídico, tal como é proposto por 

Bobbio (1991:349), foi elaborado a partir da natureza do ordenamento e não da norma 

singular 69 e abrange  

(...) o conjunto de normas de conduta e de organização, 

constituindo uma unidade e tendo por conteúdo a 

regulamentação das relações fundamentais para a convivência e 

sobrevivência do grupo social, tais como as relações familiares, 

as relações econômicas, as relações superiores de poder, também 

chamadas de relações políticas, e ainda a regulamentação dos 

modos e das formas através das quais o grupo social reage à 

violação das normas de primeiro graus ou à institucionalização 

da sanção. 

A finalidade imediata dessas normas é impedir as ações que possam levar à 

destruição da sociedade política, assim como possibilitar a solução dos conflitos que a 

ameaçam, com o objetivo de propiciar e manter a ordem e a paz social. O Direito, afinal, 

é eminentemente um fenômeno social no qual o poder intervém tanto no momento da 

criação quanto no da aplicação das normas.70. Isso significa dizer, com Kelsen 

(1976:61), “que suas normas estatuem atos de coação atribuíveis à comunidade 

jurídica”, o que não implica o emprego da coação física ou da sanção em todos os casos 

de sua efetivação.    

Levando-se em consideração que o caráter específico do ordenamento jurídico, 

em relação a outros ordenamentos normativos (religiosos, morais, costumeiros, etc), 

reside no recurso à coação, à força física ou à sanção para que se mantenha a eficácia do 

conjunto de normas, fica evidente a sua conexão com a política. A coerção, porém, é 

elemento externo e não intrínseco do Direito. No Estado de Direito, esta é uma dimensão 

que não pode ser perdida. Daí a importância da conceituação ética do Direito, presente 

                                                 
69 Nesta construção, Bobbio deu relevo à teoria dinâmica do Direito.  Assim deduziu, como expressa na 

introdução de seus “estudos kelsenianos” (Direito e Poder, São Paulo: UNESP, 2008, p.14), que “(...) só 

tendo presente a característica do ordenamento jurídico com relação a outros sistemas de normas se pode 

dar uma definição adequada ao Direito.” Concebeu, ademais, sua Teoria Geral do Direito como teoria 

normativa, entendendo ser esta a representação mais realista da evolução das ordenações do Estado 

Moderno rumo a um Estado de Direito com vários graus ou estágios e, portanto, cada vez mais estruturado 

e garantido por um complexo processo de produção de normas. 
70 Na teoria dos direitos subjetivos, observa Bobbio (Direito e Poder, São Paulo: UNESP, 2008, p.194-5), 

“(...) os juristas em geral chamam de ‘poder’ uma forma específica de situação subjetiva ativa que consiste 

na capacidade, atribuída a certos sujeitos pelo ordenamento, de produzir efeitos jurídicos.” Deve-se a 

Kelsen a unificação entre ambos, por via da inserção do direito subjetivo, em sentido técnico e específico, 

na teoria das fontes do Direito.  
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na Teoria Tridimensional de Reale (1998), na qual o Direito é definido como “ordenação 

bilateral atributiva das relações sociais, na medida do bem comum”, estando a expressão 

“bem comum” a designar a exigência da justa convivência ordenada.   

O Direito, comenta Reale, “não é uma relação qualquer entre os homens, mas 

sim aquela relação que implica uma proporcionalidade, cuja medida é o homem mesmo” 

(1998:60). Para ilustrar a proposição, lembra a definição de Dante Alighieri: “O Direito 

é a proporção real e pessoal, de homem para homem, que, conservada, conserva a 

sociedade; corrompida, a corrompe.” 71 

Definido como sistema normativo de conteúdo ético, o Direito distingue-se das 

demais acepções atribuídas à palavra: ciência que estuda o próprio Direito, norma 

isolada, prerrogativa pessoal no sentido de direito subjetivo, justiça ou fenômeno 

histórico-cultural, ou sociológico (muito embora, estes últimos sentidos estejam 

incorporados na definição como sistema normativo).72. Assim, do dado real da vida 

jurídica resulta: o Direito tem um aspecto normativo (ordenamento), um aspecto fático 

(fenômeno histórico cultural) e um aspecto ideológico (a justiça), que se condicionam e 

completam mutuamente, em interação dinâmica e dialética.73   

Observado esse sentido amplo do Direito, o papel do Estado, como unidade de 

poder, é o de aplicar sanções, segundo a proporção objetiva e transpessoal fixada pelo 

Direito. Para esse fim é que o Estado detém o monopólio da coação, monopólio que lhe 

é atribuído pela Constituição, de forma condicionada. Esta é uma das dinâmicas, senão 

                                                 
71 “(...) ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, que servata hominum servat sotietatem, 

et corrupta corrumpit (...)”, Dante Alighieri, Monarchia, Líber secundus, V, 1. Edição eletrônica, disponível 

em http://www.liberliber.it/biblioteca/a/alighieri/monarchia/pdf/monarc_p.pdf. Acesso em 03/04/2009.   

72 A propósito da separação entre doutrina jurídica e doutrina sociológica, Cf. Georg Jellinek, Teoria 

General del Estado, Buenos Aires: Albatros, 1970. Cf. ainda Max Weber, Economia e Sociedade, 

1994:209: “Quando se fala de ‘direito’, ‘ordenamento jurídico’, ‘norma jurídica’, é necessário um 

particular rigor para diferenciar o ponto de vista jurídico do sociológico.”  Como se sabe, a força coativa 

exclusiva é elemento central na perspectiva sociológica de Weber, dentro dos cânones da concepção 

realista de política e de Estado.  Já na visão do Direito, o elemento central é a concepção jurídica de 

soberania.  A propósito, ver os comentários de Bobbio em Direito e Poder (op. cit.).   

73 “Onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato subjacente (fato 

econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica etc.), um valor, que confere determinada 

significação a esse fato, inclinando ou determinado a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar 

certa finalidade ou objetivo; e, finalmente, uma regra ou norma, que representa a relação ou medida que 

integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor; tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não 

existem separados um dos outros, mas coexistem numa unidade concreta; mais ainda, esses elementos ou 

fatores não só se exigem reciprocamente, mas atuam como elos de um processo, de tal modo que o Direito 

resulta da integração dinâmica e dialética dos três elementos que a integram.” Miguel Reale, Lições 

Preliminares de Direito, São Paulo: Saraiva, 1998:65. Ver, ainda, do mesmo autor, Filosofia do Direito, 

17.ed., São Paulo: Saraiva, 1996; Teoria Tridimencional do Direito, São Paulo: Saraiva, 1980, e O Direito 

como Experiência, São Paulo: Saraiva, 1969. 

http://www.liberliber.it/biblioteca/a/alighieri/monarchia/pdf/monarc_p.pdf
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a essencial, que se instaura no âmbito do Estado de Direito entre Estado, Direito e Poder, 

neutralizando alguns de seus dilemas, como, por exemplo, a relativa à capacidade do 

Direito em responder satisfatoriamente às necessidades sociais, ou a concernente à 

prevalência de caráter legalista na atividade estatal, em detrimento da realidade social. 

Essa perspectiva não exclui, por outro lado, a compreensão da função promocional do 

Direito, a partir da Teoria Funcionalista, de Norberto Bobbio (1977), nem a 

compreensão do Direito como sistema de garantias, de Luigi Ferrajoli.74  

Segundo Bobbio, em sua função promocional o Direito atua como instrumento 

de “direção social”, que assim opera em face das transformações da sociedade 

contemporânea e da atuação do Estado Intervencionista. A função promocional consiste, 

portanto, na ação que o Direito desencadeia, por meio de “sanções positivas” 

(denominadas “incentivos”), visando à promoção de atos socialmente desejados. Esta 

função não é nova; novos são os seus desdobramentos no Estado Contemporâneo, em 

que o ordenamento jurídico conservou a sua função tradicional, puramente “protetiva” 

e “repressiva”, ou seja, como instrumento de “controle social”.        

Como sistema de garantias, no pensamento de Ferrajoli, o Direito atua como 

fundamento da democracia substancial, isto é, daquela que reflete não só a vontade da 

maioria como também os interesses vitais de todos. O Direito como sistema de garantias 

é aquele que deriva de Constituições rígidas, caracterizadas, simultaneamente, pelo 

caráter positivo de suas normas e pelo seu conteúdo, projetado segundo valores éticos e 

políticos centrados na dignidade humana. Sob esse prisma, a idéia da unidade, coerência 

e plenitude, que subjaz à concepção do Direito como ordenamento, é confirmada por 

Ferrajoli em modelos axiológicos que operam como “direito sobre direito”, por meio de 

vínculos e limites jurídicos à própria produção jurídica (1999:15/35). Mesmo quando se 

considera a possível edição de normas incoerentes ou a omissão legislativa, os modelos 

axiológicos superam a falta de unidade do ordenamento e, também, a produção de 

normas fora do território nacional, em sistemas inter ou supranacionais.  

Como se pode perceber, o conceito de Direito, conquanto não seja imutável, 

posto que se refere a um fenômeno histórico e variável, não é tampouco formal ou 

abstrato. De outra parte, o argumento comum às diversas perspectivas aqui relacionadas 

                                                 
74 Cf. Luigi Ferrajoli, Derechos y Garantias – La lei del más débil, Madrid: Trotta, 1999. E, do mesmo 

autor, Direito e Razão.  Teoria do Garantismo Penal.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  
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reside na concepção do Direito como instrumento específico da paz, a meio caminho 

entre a ética e a política, com o que são retomadas as considerações inicialmente feitas 

acerca do Direito como razão artificial, que assegura um sistema de segurança e 

estabilidade.   

Paul Ricoeur (2008:03-4), analisando esse mesmo tema, opõe a guerra e a paz 

como objetos, respectivamente, da filosofia da política e da filosofia do direito, tendo 

em conta que:  

(...) ainda que o conflito – portanto, de certo modo, a 

violência – continue dando ocasião à intervenção judiciária, esta 

se presta a ser definida pelo conjunto dos dispositivos por meio 

dos quais o conflito é elevado ao nível de processo, estando este, 

por sua vez, centrado num debate de palavras, cuja incerteza 

inicial é finalmente deslindada por uma palavra que expressa o 

direito.  Existe, pois, um lugar na sociedade – por mais violenta 

que esta continue, por origem e costume – onde a palavra 

sobrepuja a violência.  

Entre o Estado e o Direito, enfim, há mais convergências do que contraposições. 

Tanto assim que, nas acepções mais comuns, os dois termos são considerados as duas 

faces da mesma moeda. Ambos se voltam a assegurar o bem comum, a justiça e os 

direitos humanos. Ambos são fatores de integração, coesão e estabilidade sociais, de 

promoção do indivíduo e da sociedade. Nesse sentido, para utilizar outra expressão de 

Bobbio, foram idealizados como “reinos da razão”, tal como o fizeram os jusnaturalistas 

de Hobbes a Hegel, além de outros na tradição da antiguidade clássica75.  Por outro lado, 

                                                 
75 A concepção de Estado de Platão pode ser extraída de suas obras A República e As Leis. O Estado ideal, 

para ele, teria dois atributos principais: a Justiça e a felicidade geral de todos os cidadãos. Para descrever o 

seu modelo de Estado, elabora uma narrativa da vida nas cidades-estado gregas, onde se desenvolveriam 

sociedades conformes o ideal do bem comum. O direito, por sua vez, é compreendido como um instrumento 

a possibilitar a república ideal descrita. Diz ele que o objetivo da legislação seria permitir que a sociedade 

ascenda às formas superiores de conhecimento e propiciar o bem-estar da sociedade como um todo. Para 

tais objetivos, a lei comportaria tanto a persuasão como a coerção. No mundo grego, Estado e sociedade 

confundiam-se, sendo o direito parte do social. A partir da obra As leis, pode-se afirmar que o código 

jurídico deveria refletir alguns dos critérios morais absolutos presentes no corpo social. Já Aristóteles, em 

sua obra clássica A Política, entende o Estado como uma sociedade política, que se constitui a partir da 

tendência natural dos homens de viverem em grupo. Esse agrupamento ocorre, inicialmente, no âmbito 

familiar. Várias famílias, por sua vez, unem-se, formando as aldeias. Da união de diferentes aldeias, tem-

se a cidade, “organizada não apenas para conservar a existência, mas também para buscar o bem-estar”. O 

homem, portanto, seria naturalmente feito para a sociedade política, constituindo o Estado a forma de 

organização dos agrupamentos humanos. O Direito, para Aristóteles, era entendido como um instrumento 

da ordem da comunidade política, sendo a Justiça uma função do Estado. Todo o homem livre deveria ser 

parte na criação política das leis, em busca dos verdadeiros interesses da sociedade. 
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ao limitar o poder do Estado, o Direito a este se contrapõe, não como opositor, mas, 

paradoxalmente, como parte daquele, sendo difícil precisar até onde o Estado se 

desenvolve por meio do Direito e até onde o Direito limita a ação do Estado.   

Aliás, uma das principais características das várias teorias do Estado moderno 

está, justamente, no duplo e convergente movimento de estatização do Direito e 

juridificação do Estado de que nos fala Bobbio (id.ib.) – que leva à distinção entre poder 

de fato e poder de direito e ao processo de racionalização jurídica do poder estatal – que 

pode ser verificado em Bodin, Hobbes, Grotius, Locke, Montesquieu, entre outros 

clássicos da política. Se em tal processo, o Direito é considerado do ponto de vista da 

soberania, de outro lado, o Estado é considerado do ponto de vista do ordenamento 

jurídico. Como resultado, o Direito é reduzido ao direito estatal e o Estado, a um Estado 

jurídico. 

Além disso, quanto mais o Estado se juridificou, mais o Direito se tornou Direito 

legislativo, com a conseqüente redução das demais fontes tradicionais do Direito 

(costumes, decisões judiciais etc.) à lei.                                  

Ao processo de juridificação do Estado e estatização do Direito concerne o 

problema da precedência do Direito ou da Política na condução do Estado, ou seja, o 

problema da delimitação e do controle do poder estatal, em relação ao qual são 

identificadas, pelo menos, duas posições contrastantes: a que submete o Direito à 

Política (C. Schmitt), e a que nivela Direito e Política (H. Kelsen)76.  Em outro sentido, 

como que por uma terceira via, Hannah Arendt propõe não o problema da precedência, 

mas o da função do Direito na delimitação da esfera pública.  

Para Schmitt, como é sabido, a essência da política reside no confronto 

amigo/inimigo, código imutável das relações sociais.  Dessa definição, resulta a 

perspectiva da soberania do Estado como poder de exceção, alimentada pela repetida 

identificação, separação e exclusão dos inimigos. Em conseqüência, para que o Direito 

cumpra sua função de assegurar e manter a ordem, torna-se o “suporte do monopólio da 

                                                 

76 O mesmo problema, de outro ângulo, pode ser discutido das perspectivas de Ferdinand Lassale, O que é 

uma Constituição Política, São Paulo: Global, 1987 e de Konrad Hesse A força Normativa da Constituição, 

trad. Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991, acerca da eficácia e ineficácia 

das Constituições Nacionais em face do poder e do Direito. Lassale questiona a validade das Constituições 

que não refletem a realidade política estatal; Hesse, um século mais tarde, conclui que a normatividade da 

Constituição depende dos indivíduos, de sua crença nos valores ali inscritos e na sua vontade de realizá-

los. 
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decisão política” e a “unidade político-normativa” (Frankenberg, 2007:14), a quem não 

só compete identificar os inimigos, mas também como agir, em relação a estes, inclusive 

em situações não descritas pela ordem jurídica (a exceção).  A razão é simples: como 

não se pode tipificar as situações nas quais se apresentaria um estado de necessidade, 

nem as suas conseqüências,  diz Schmitt (2006:8),  o soberano “(...) decide tanto sobre 

a ocorrência do estado de necessidade extremo, bem como sobre o que se dever fazer 

para saná-lo.” (id.,ibid.).  “Soberano é quem decide sobre o estado de 

exceção.”(2006:07). 77   

Todo o Direito, portanto, é subordinado ao âmbito político, e “o Estado não tem 

uma Constituição, segundo a qual se forma e se funda a vontade estatal, o Estado é 

Constituição, ou seja, é uma situação presente de ser, um status de unidade e 

ordenação.”, explica o autor (2001:30).  

Em direção diametralmente oposta, Kelsen elabora a Teoria Pura do Direito 

(1934), sendo-lhe secundário o problema do poder,  que só é retomado na última fase de 

sua obra. Ora, numa teoria que parte do primado da norma sobre o poder, é evidente que 

não pode existir outro poder que não seja o jurídico, entendendo-se por poder jurídico 

aquele que é atribuído pelo ordenamento a certos indivíduos com a finalidade de 

produzir e aplicar as normas. Portanto, seja na prática de um ato administrativo, seja na 

definição de políticas públicas ou na tomada de decisões, o Estado age apenas e tão- 

somente de acordo com as normas (princípio da estrita legalidade); nessas tarefas, nada 

mais faz senão produzir o Direito que também se insere no contexto do ordenamento 

jurídico.  Kelsen, assim, dissolve o conceito de soberania no conceito de ordenamento 

jurídico, a ponto de fazer coincidir sua validade com a do próprio ordenamento. 

Em síntese, não há em Kelsen um conceito de Estado distinto do conceito de 

Direito: o Estado é um tipo de ordenamento jurídico.  Há que se notar, entretanto, uma 

importante nuança nesta concepção: a força é o conteúdo das normas jurídicas e não o 

meio para a realização do Direito, o que converte o Estado de coator em garante da 

ordem. É o que se encontra explicitado na seguinte passagem (1976:385): :  

                                                 
77 Sobre o decisionismo, ver, dentre outros, Ronaldo Porto Macedo Jr., Carl Schmitt e a Fundamentação 

do Direito, São Paulo: Max Limonad, 2001; Gunther Frankenberg, A Gramática da Constituição e do 

Direito, Belo Horizonte: Del Rey, 2007. Cf. ainda Carl Schmitt, Legalidad y Legitimidad, Madrid: Aguilar, 

1971 e, do mesmo autor, Teoria de la Constitución, Madrid: Alianza Editorial, 2001.  
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É usual caracterizar-se o Estado como uma organização 

política. Com isto apenas se exprime que o Estado é uma ordem 

de coação. Com efeito, o elemento ‘político’ específico desta 

organização consiste na coação exercida de indivíduo a 

indivíduo e regulada por essa ordem, nos atos de coação que essa 

ordem estatui. São-nos precisamente aqueles atos de coação que 

a ordem jurídica liga aos pressupostos por ela definidos. Como 

organização política, o Estado é uma ordem jurídica.  

Para além das oposições entre Schmitt e Kelsen78 e expandindo a proposição de 

Burdeau acerca do Estado como suporte do poder político, já mencionada, Arendt 

desenvolve a idéia de que a política precisa de um “lar”, que pode ser arquitetado e 

estruturado pela Constituição.  Complementarmente, evoca a imagem de cercas e muros 

em torno desse lar, para bem delimitar o espaço público, que é o espaço da política. E 

isso porque a política depende de liberdade e eqüidade, e a eqüidade só se verifica onde 

há limitações, inclusive limitações espaciais. Na mesma direção, vão as considerações 

de Lafer (1991:116) e de Jorge Miranda (2003:53), acerca da necessária delimitação do 

espaço público para a asserção dos direitos humanos.79 

Na terceira via de Arendt, o Direito (e a Constituição, em particular) garante a 

liberdade de participar da coisa pública e a isonomia, como a capacidade de ser igual no 

espaço público, posto que a lei cria, para cada um de nós, uma persona que atua no 

espaço público, assegurando que sejamos iguais em termos políticos, 

independentemente de quaisquer outras diferenças ou similaridades. A idéia é garantir 

que a formação da opinião política opere a partir de um ponto de vista comum, a fim de 

que a atuação política se faça por meio de ações concertadas.80 Dessa perspectiva, a 

                                                 
78 Sobre tais oposições, ver Carl Schmitt, O Problema da Soberania como Problema da Norma Jurídica e 

da decisão, capítulo II da sua obra Teologia Política, Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p.17-33.  
79 Celso Lafer (1991, p.116) “(...) o processo de asserção dos direitos humanos, enquanto invenção para a 

convivência coletiva, exige um espaço público (...) a este espaço só se tem acesso por meio da cidadania 

(...), o direito a ter direitos que só podem ser exigidos através do acesso pleno à ordem jurídica.” Em Jorge 

Miranda (2003, p.53), “Somente há direitos fundamentais quando o Estado e a pessoa, a autoridade e a 

liberdade se distinguem e até, em maior ou menos medida, contrapõem-se.” 

 

80 Jeremy Waldron (2000, p.209), na sua interpretação acerca da política constitucional de Arendt, pondera 

que a rejeição, pela filósofa, de todas as teorias jusnaturalistas sobre a igualdade deve-se, de um lado, ao 

fato de que nada força uma comunidade a todos estender a isonomia e, de outra parte, à observação de que 

à igualdade em bases jusnaturais pode ser conferida mais importância do que comporta a sua real 

capacidade de designar a noção de equidade, como o demonstra a escravidão e outras formas de 

subjugação. Ver, a propósito, Jeremy Waldron, Arendt’s constitutional Politics, in The Cambridge 

Companion to Hannah Arendt, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 210-19. 
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Constituição é uma “obra em construção”; sua autoridade não advém da coação ou da 

força de suas estruturas, nem de sua legitimação material ou formal, mas da disposição 

de todos em realizá-la, idéia que também se encontra em Konrad Hesse (1991). 

A solução para a instabilidade da política, em Arendt, porém, prefigura-se na 

“promessa” que a Constituição encerra e que significa o comprometimento de todos, na 

presença de todos, de atuar conforme o acordo pré-fixado, contra incertezas e 

adversidades futuras. Não é o traço contratualista da Constituição (que a princípio parece 

limitar nossa liberdade), mas a mística da promessa que ela envolve que cria algo 

especial: o poder de uma comunidade política, cuja importância está, precisamente, na 

faculdade de mitigar a imponderabilidade que a liberdade humana encerra.    

A complementaridade entre Direito e Política que nos propõe Arendt, na 

compreensão do espaço público e da importância da Constituição, é fundamental para 

que se possa apreender o sentido do Estado Democrático de Direito na Constituição 

Brasileira de 1988.  As relações entre os indivíduos, o Direito e o poder do Estado, da 

perspectiva da eqüidade como possibilidade de participar da coisa pública, assumem 

nova dimensão. Se a Constituição é uma “obra em construção”, o Estado Democrático 

de Direito, nesse sentido, certamente também o é. 

Essas observações conduzem a outros ângulos de análise que podem ser 

sintetizados em dois grandes eixos: o da legitimidade e o da legalidade do poder político. 

A eles correspondem temas substantivos do pensamento político, demonstrados por 

indagações tais como: Quem tem o direito de governar e como?   Quem exerce o poder 

ou quer exercê-lo necessita de autorização? Em que condições o povo se submete ao 

poder do Estado e por quê?  Como o povo pode ser governado sem ser oprimido?  Qual 

a melhor forma de governo? Todos os Estados são iguais? 

À indagação “quem tem o direito de governar?” respondem as diversas teorias 

acerca da justificação, legitimidade e finalidade do poder. Essas teorias respondem, 

igualmente, às questões concernentes à conservação do Estado e à obrigação política, 

esta última vinculada às relações entre governantes e governados. Os problemas 

relativos ao “modo” de governar, por sua vez, são enfrentados pelas teorias relativas às 

formas de governo, aos poderes do Estado, ao âmbito e limites do seu exercício, à sua 

divisão funcional e territorial, às suas vinculações ao direito internacional e ao direito 

comunitário e, conseqüentemente, à legalidade do poder.  Neste último campo são 
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igualmente analisados os problemas da efetividade do poder, da personalidade jurídica 

do Estado, da nacionalidade e da cidadania.  

Os dois campos, o da legitimidade e o da legalidade, são interdependentes, 

influenciam-se mutuamente, mas remetem a perspectivas diversas para a identificação 

das formas de Estado. Com relação a quem governa, trata-se de saber se um ou mais 

indivíduos, a maioria ou uma determinada classe ou casta detêm o poder. Neste campo, 

distingue-se entre monocracias (ou seja, entre monarquias absolutas ou constitucionais 

e ditaduras), oligarquias  e democracias representativas. Com relação à forma de 

governo, cuida-se, diversamente, de saber se o poder estatal está restrito a determinadas 

funções, respeitando certos limites, ou se procura estender o seu âmbito aos mais 

diversos setores da vida social, expandindo-se em várias direções e em diferentes 

dimensões. Neste segundo campo, distingue-se, de modo geral, entre Estados totalitários 

e Estados liberais, sendo variável o seu grau de intervenção em função de parâmetros 

ideológicos, que podem ser sintetizados nas expressões “quanto de Estado” e “onde o 

Estado”, como é proposto por Fábio Nusdeo (2001:208 e ss.). 

Toda essa problemática remete à distinção entre poder de fato e poder de direito 

e ao processo de racionalização jurídica do poder estatal, que, por instituir um sistema 

constitucional de legitimação e contenção do poder, fundado em valores humanistas, 

modificou as formas de organização e atuação do poder estatal e inverteu as relações 

entre governantes e governados, com importantes impactos políticos.  

Esse é um processo que se desenvolve lentamente, por etapas, com a 

secularização da função política, com a paulatina diferenciação funcional do poder e sua 

recíproca limitação, com a soberania nacional ou popular, com a distinção entre poder 

constituinte e poder constituído, com a conseqüente identificação da hierarquia das 

normas, com a proteção de liberdades públicas e dos direitos fundamentais e também 

com a instituição da democracia representativa e da teoria da personalidade jurídica do 

Estado.  

Tributários das idéias políticas de Francisco de Vitória, Bodin, Grotius e Hobbes, 

nos séculos XVI e XVII; de Locke, Montesquieu, Rousseau e Sieyès, no século XVIII; 

de Mill, Gierke, Gerber e Jelinek no século XIX, dentre outros, os movimentos de 

racionalização jurídica do poder absoluto revelam a necessidade social de ser outorgada 

ao processo político uma estrutura normativa capaz de propiciar previsibilidade, certeza, 
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segurança e, também, justificação e legitimidade ao exercício do poder.81 O 

constitucionalismo, a concepção e a institucionalização do Estado como ente jurídico 

vem ao encontro desse desiderato, possibilitando a desvinculação da figura do 

governante da do próprio Estado, o controle do poder e das autoridades governamentais, 

o fortalecimento do Legislativo e a identificação do Direito à legalidade formal. Numa 

etapa posterior, esses movimentos favoreceram tanto o positivismo do século XIX 

quanto o decisionismo no século XX, além de permitir a distinção entre a doutrina 

sociológica e a doutrina jurídica do Estado, como reconheceriam Georg Jellinek e Max 

Weber. No século XX, após a II Guerra Mundial, e o início do século XXI, problemas 

inéditos de divisão e compartilhamento do poder estatal, em esferas intra, inter e 

supranacionais, têm provocado a revisão das estruturas dos postulados teóricos 

construídos em benefício da racionalização jurídica do poder, apresentando novos 

problemas de legitimidade e legalidade. Ao que tudo indica, o processo de 

racionalização do poder é um “moto-continuo” na evolução do Estado Moderno, seja 

qual for a sua feição.  

O significado desse processo no mundo ocidental é forte a ponto de Estado e 

Direito terem se tornado, por assim dizer, um único corpo, e não a mera soma de duas 

partes. É inegável e incontestável a centralidade do Direito nas sociedades moderna e 

contemporânea. Mais impressionante, contudo, é, como veremos, a adoção,  da fórmula 

do Estado de Direito por praticamente todos os sistemas constitucionais vigentes, o que 

significa dizer que o Estado de Direito é um princípio cultural universal, do qual se 

apropriaram diversas tendências políticas, muito embora só se configure em face de um 

sistema de valores humanísticos, assegurado pelo Direito.     

  

  

                                                 
81 Cf. a propósito, H. Bull, A Sociedade Anárquica, Brasília: UNB, 2002, p.11-3; Bertrand Badie e Pierre 

Birnbaum, Sociologie de l'État, 1982.    
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Capítulo 3.   O poder no Estado moderno. Os problemas de 

legitimidade e legalidade do poder estatal 

 

 

A palavra legitimidade, em relação ao poder estatal, refere-se ao grau de 

consenso popular capaz de assegurar a obediência sem o recurso à força. Já a legalidade 

exprime a idéia da produção do direito pelas leis e da adequação do exercício do poder 

a elas. Refere-se, também, à garantia de igualdade de todos perante a lei.  A legitimidade 

diz respeito à titularidade do poder, a legalidade ao seu exercício. É a legitimidade que 

transforma a obediência em adesão, é a legalidade que assegura a isonomia e a 

previsibilidade das relações e das decisões. Poder ilegítimo é poder de fato, poder ilegal 

é poder arbitrário.   

A legitimidade supõe ideologia; significa, concomitantemente, uma situação e 

um valor de convivência social. Logo, é um conceito dinâmico, aberto, que inclui a 

promessa de uma sociedade justa, na qual o consenso, que é a essência da legitimidade, 

possa se manifestar livremente.82 A legalidade exprime a legitimidade.  É o princípio da 

legalidade que supõe o bom governo em oposição ao governo tirânico, que é o governo 

dos homens e não o das leis, ou seja, o mau governo, no sentido que já lhe atribuíam 

Platão e Aristóteles. A isonomia grega, o Rule of Law britânico e americano, o 

Rechsstaat da doutrina alemã, o Estado de Direito francês expressam a idéia do bom 

governo, assim como o Estado Democrático de Direito brasileiro, o Estado de Direito 

Democrático português e o Estado Social e Democrático de Direito espanhol.   

De que maneira o poder político, que se caracteriza pela posse exclusiva do 

monopólio da força e pela negação de limites, pode ser poder legítimo e legal?  Inúmeras 

teorias e diversas respostas foram elaboradas para solucionar o dilema; algumas 

sobrepõem legitimidade e legalidade, outras as distinguem.   

                                                 
82 Cf. Lucio Levi, verbete “legitimidade”, em Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco  

Pasquino, Dicionário de Política, op. cit., vol. 2, p. 675-9.   
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Na sistemática histórico-analítica de Bobbio (1992:89), os princípios de 

legitimidade do poder são classificados por meio de duplas antitéticas referidas a três 

grandes elementos unificadores: a Vontade, a Natureza e a História. Em relação à 

Vontade, ou os governantes recebem o poder de Deus ou dos homens.  As doutrinas 

voluntaristas, por definição, opõem-se às doutrinas naturalistas, das quais se originam a 

identificação da lei da natureza com a lei da razão e a identificação da natureza com a 

força.  No primeiro caso, reconhece-se ao soberano a capacidade de identificar as leis 

naturais; no segundo, distingue-se entre fortes e fracos, sábios e ignorantes, dominadores 

e dominados. Em relação à História, encontram-se as chamadas teorias tradicionalistas 

do poder, que tomam o exercício do poder no passado ou em seu prolongamento como 

elemento legitimador. Enquanto as chamadas teorias revolucionárias miram o futuro e 

representam novas etapas no curso da evolução política, etapas axiologicamente mais 

avançadas que as anteriores e que só podem ser legitimadas a posteriori.    

Na classificação de Bobbio, como se pode notar, ou os fundamentos das teorias 

de legitimação justificam o poder do governante e são ex parte principis, ou estão a favor 

dos governados e são ex parte populi. Se são ex parte principis, tendem a ser mais 

conservadoras e não disponíveis politicamente, devido à exigência incondicional de 

vigência do poder que deriva da natureza do princípio teocrático, do caráter natural da 

força ou da tradição como elementos justificadores; o direito assim produzido não se 

fundamenta em decisões políticas, mas na concordância de seu conteúdo com o direito 

tradicional ou transcencente.  

Se são ex parte populi, tendem a ser mais favoráveis à mudança, valendo-se para 

tanto do princípio democrático, do racionalismo ou do progresso, sob pressão de ajuste, 

em benefício da constante transformação social.     

Esses recortes privilegiam análises da perspectiva das relações de poder, sem a 

perda da dimensão sociológica inerente à problemática, no sentido de descobrir-se por 

que motivos uma dada comunidade aceita e aprova uma ordem estatal, o que não 

implica, necessariamente, a garantia da efetividade do poder, mas uma “probabilidade 

de”.   

Dirá Weber (1994:140) que a pretensão de legitimidade deve ser suficientemente 

relevante em termos sociais para que produza os efeitos desejados de cumprimento da 

obrigação política. Burdeau (s/d:42), por sua vez, afirma que  poder legítimo é aquele 

que se encontra unido ao direito vigente na comunidade, no qual a regra de direito obriga 
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o indivíduo, mas concerne à sociedade.83 Acrescenta Bobbio (2003:153) o elemento da 

justa razão aos critérios de identificação do poder legítimo, só verificado quando quem 

o exerce está autorizado por uma norma ou um conjunto de normas gerais que, numa 

comunidade, estabelece quem tem o direito de mandar e de determinar que suas decisões 

sejam obedecidas.84 Não por outras razões, quando as crenças que sustentam o poder 

deixam de ser justas ou relevantes socialmente são abandonadas e dão ensejo à mudança 

histórica de ideologias.    

Nesse contexto, surge a indagação: é da legitimidade que surge a legalidade do 

poder ou é da legalidade que surge a sua legitimidade?    

3.1 - A divergência antitética entre legitimidade e legalidade  

Não há, na formação e desenvolvimento do Estado Moderno, nenhuma teoria 

política que tenha dispensado o fundamento ético à legitimação do poder do Estado, ou 

se omitido acerca da divergência antitética entre legitimidade e legalidade, verdadeiro 

“destino deste Estado” (Schmitt (1971: xxv).  

Sem pretender fazer um inventário completo das diferentes causas justificadoras 

do poder no Estado Moderno, basta lembrar, grosso modo, que durante a Idade Média a 

relevância social da defesa do reino determinou a atribuição, ao príncipe, da prerrogativa 

legibus solutus. Durante os séculos de formação do Estado Moderno, a segurança da 

população foi o elemento de justificação da centralização do poder, tanto em razão das 

guerras confessionais do século XVI, causadoras do cisma na fé religiosa, quanto do 

confronto, na arena política, de forças desconhecidas do sistema medieval. Já entre os 

séculos XVII e XIX, a relevância social da proteção e segurança da individualidade 

humana, expressa pelo reconhecimento de direitos de liberdade e igualdade, constituirá 

o critério de legitimação do poder estatal.  

                                                 

83 Não há outra definição possível de legitimidade senão aquela que a apresenta como poder fundado no 

direito; o Estado é limitado pelo direito porque o seu poder se encontra juridicamente condicionado pela 

idéia de direito, que o legitima. Enfim, o Estado não se limita, nasce limitado. (Burdeau, El Estado, p. 56-

7).  

84 Nesse sentido, Zippelius (1997, p.151) nos convida a pensar acerca dos mecanismos de motivação e de 

aceitação fática de uma ordem jurídica, contrapondo o princípio da maioria à autonomia individual, para 

lembrar que “(...) as convicções individuais acerca da justeza de uma acção são a última fonte de toda 

legitimação ética a que temos acesso. Estas convicções continuam, apesar de tudo, como ponto de contacto 

entre legitimação sociológica e ética.”.    
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À teoria medieval tampouco foram estranhas a concepção estóica da igualdade 

racional dos homens e a garantia da justiça como as principais tarefas do Estado. A 

construção filosófica de Santo Agostinho, no século IV, notadamente em A Cidade de 

Deus, retoma as idéias platônicas relativas ao Estado legal, convertendo-as em “desejo 

divino”, daí se seguindo que a “justa razão” nada mais significa senão o resultado e a 

exigência da própria imagem de Deus. A justiça era o alicerce do direito e da sociedade 

organizada: onde não existe justiça, não existe sociedade e não há res publica. A 

verdadeira justiça só se encontra no Estado fundado por Cristo (a civitas divina)85. No 

século XIII, Santo Tomás de Aquino, na Summa theologica, levará essa visão teleológica 

às últimas conseqüências: ainda que o príncipe recebesse de Deus a sua autoridade e 

que, por conseqüência, qualquer resistência à sua vontade constituísse resistência à 

própria vontade de Deus, a obediência dos súditos às autoridades seculares estava 

limitada pela justiça. Assim, onde não houvesse justiça haveria a possibilidade do direito 

de resistência. 86 

Nos primórdios do século XVI, a sofisticada teoria da soberania estatal de 

Francisco de Vitória (1486-1546)87, fundada sobre o conjunto dos direitos naturais dos 

povos e dos Estados, toma a natureza universal desses mesmos direitos como causa 

justificadora do poder. Por esta linha de raciocínio, identifica como sujeito de direitos a 

communitas orbis, ordem jurídica mundial composta por Estados soberanos (republicae) 

e a humanidade. Logo, diz Vitória, a ordem jurídica obriga a todos, inclusive o príncipe 

que  a elabora e pode revogá-la;  ademais, como o príncipe recebe a sua autoridade da 

                                                 
85 Santo Agostinho, A cidade de Deus: contra os pagãos. Livro II, cap. XXI, Coleção Pensamento Humano, 

Partes I e II, trad. Oscar Paes Leme, Petrópolis: Vozes , 1999.   
86 Cf. Prima Secundae, Quaest, XCVI, art. 5; Secunda Secundae, Quaest. XLII, art. 2, em Santo Tomás de 

Aquino, The Summa theologica of Saint Thomas Aquinas. 2 v., rev. Daniel J. Sullivan, 31. ed., Chicago: 

Encyclopaedia Britannica, 1989.   

 
87 Vitória expõe sua teoria nas Relectiones, resumos escritos das aulas que ministrou na Universidade de 

Salamanca, durante os anos 20 e 30 do século XVI.  Neles, identifica a existência de normas e princípios 

jurídicos inerentes à natureza humana e que, por esta razão, são dotados de superioridade hierárquica em 

relação às normas expedidas pelo monarca. A idéia de soberania como um conjunto de direitos naturais dos 

povos oferece uma nova forma de legitimação à conquista da América, sendo este o objetivo imediato da 

obra de Francisco de Vitória.  Para tanto, trouxe as discussões sobre o Direito natural dos domínios da 

Teologia Moral e trouxe-as para o campo jurídico, para concluir que as normas de proteção aos direitos dos 

índios americanos integravam um corpo jurídico imanente à natureza humana, e daí o direito/dever de 

proteger os convertidos, correlato ao direito dos espanhóis de defenderem os seus direitos na hipótese de 

não conversão ou não submissão. Complementarmente, a concepção de Vitória permite fundar uma nova 

doutrina de legitimação da guerra justa.  A propósito, consultar Luigi Ferrajoli, A Soberania no Mundo 

Moderno, São Paulo: Martins Fontes, 2002; Guido Fernando Silva Soares, Curso de Direito Internacional 

Público, vol. I, São Paulo: Atlas, 2002 e Michael Walzer, Guerras Justas e Injustas, São Paulo: Martins 

Fontes, 2003.  
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república, em seu benefício deve usa-lá, de modo que todas as leis, indistinta e 

necessariamente, devem se voltar ao benefício de todos.   

Note-se que tanto na tradição escolástica quanto na teoria da soberania de 

Vitória, não existe a possibilidade de o Direito ser elaborado pelos homens.  O direito é 

posto não como objeto de decisão, mas de conhecimento e obediência; além disso, como 

direito e justiça eram coincidentes, o direito não dependia da política, nem em conteúdo 

nem em validade.  Era válido por instituição divina. Na análise de Dieter Grimm 

(2006:04), a tarefa da política, nesta conjuntura específica,  

(...) esgotava-se na imposição do direito em vigor, 

independentemente dela. Ela não precisava formá-lo, mas 

conservá-lo e, no caso de uma violação, restabelecê-lo. Para o 

cumprimento dessa tarefa, era munida de poder. Mas, só quando 

exercia seu poder a serviço do direito, gozava de legitimidade e 

podia exigir observância. 

É evidente que a validade e permanência de um direito imutável e indisponível 

pressupunham, igualmente, uma ordem social imutável, o que significa dizer que, 

alteradas as condições sociais ou postas em dúvida as verdades religiosas em que se 

fundava, o direito vigente perdia legitimidade. Maquiavel percebeu esta fragilidade. 

Como o seu interesse estava centrado nos corpos políticos criados e mantidos à força no 

território italiano, fora dos parâmetros hierárquicos e teocráticos de origem medieval, 

dedicou-se a identificar os perigos que ameaçavam os novos principados, descrevendo 

os meios de adquirir e conservar o poder político, sem nenhuma justificativa teleológica 

ou axiológica.  Rompeu, pois, com a tradição escolástica, calando-se sobre a origem 

divina do poder ou sobre o uso legítimo do poder. Sua análise, como é algo cediço, 

possibilitou a separação das ligações do mundo político com a religião e a metafísica, 

“produtos da imaginação e não do pensamento político”.88  

A crise política da Europa no século XVI foi interpretada de diferentes ângulos 

teóricos, que ensejaram a revisão das bases filosóficas, políticas e jurídicas de um 

                                                 

88 Para Cassirer (O mito do estado, 2003, p.165-6), esta é a chave para a compreensão de O príncipe. 

Transcrevo a propósito, ilustrativamente, excerto do Capítulo XV, acerca “Das coisas pelas quais os 

homens, e especialmente os príncipes, são louvados ou vituperados”: “(...) há tamanha distância entre como 

se vive e como se deveria viver, que aquele que trocar o que se faz por aquilo que se deveria fazer aprende 

antes a sua ruína do que sua preservação (...)”. Nicolau Maquiavel, O príncipe, São Paulo: Martins Fontes, 

1993, p.72.   
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sistema no qual a revelação divina determinava não apenas a salvação do homem, mas 

também todo o sistema político. No período em que floresceu a absolutização do Estado, 

o princípio da justiça foi substituído pelo primado da segurança do reino ou do povo, em 

nome do qual o indivíduo abria mão de alguns ou de todos os seus direitos naturais a 

favor do governante, como se observa em Jean Bodin e Thomas Hobbes, teóricos dos 

principais modelos absolutistas europeus. Essa matriz conformará, de modos diversos, 

as doutrinas contratualistas até Rousseau, para quem a alienação total de cada associado 

se faz em benefício de toda a comunidade.  

Bodin preocupou-se com o “bem do Estado”, em razão das polêmicas teológicas 

da Reforma e das guerras religiosas que se seguiram.  A identificação da soberania como 

a característica essencial do poder do Estado, e a do próprio Estado como “o reto governo 

de várias famílias, e do que lhes é comum, com poder soberano” são reveladoras da 

necessidade do poder de dispor estar centralizado numa única competência de direção 

normativa, que coordena juridicamente a conduta dos homens.89 A coordenação jurídica 

é identificada, por sua vez, pelo “reto governo”, concepção ainda convergente com a 

idéia romana de justitia, ou seja, com a idéia do jus a partir de um exame reto e 

equilibrado do interesse das partes contrapostas (Lafer, 1991:63).  

Em Hobbes, o Estado é apresentado como a realização de uma regra da razão, 

fundamental para o bem- estar humano, mediante submissão contratual: “(...) a cidade 

não foi instituída para o bem de si mesma, mas para o dos súditos;” (De Cive, Parte II, 

Cap. XIII, 3). Por esta razão, a “segurança do povo é a lei suprema”, estando a ela 

obrigados os governantes.90 A justificação do Estado é ética, transcendendo o vínculo 

contratual de tutela dos súditos, dado que a lei natural é moral, divina, princípio da razão 

e da paz (De Cive, Parte I, Cap. IV, 21 e 24, e também na Parte II, Cap. XVIII, 2).  Logo, 

tudo o que o Estado decide é justo, uma vez que a ordem jurídica tende a confundir-se 

com a ordem moral; além disso, o Estado é fonte suprema, e não derivada, do princípio 

da legalidade, da validade das normas (o que agrada ao príncipe tem força de lei). O que 

também pode ser expresso pelo princípio Auctoritas, non veritas facit legem, que 

                                                 
89 Cf. Jean Bodin, Os Seis Livros da República: “Este poder de criar e abolir leis engloba simultaneamente 

todos os demais direitos e características da soberania de modo que, a rigor, apenas existe esta característica 

de soberania. Todos os outros direitos soberanos são a ele subsumíveis.” 
90  “Uma cidade, portanto, assim como a definimos, é uma pessoa cuja vontade, pelo pacto de muitos 

homens, há de ser recebida como sendo a vontade de todos eles; de modo que ela possa utilizar todo o poder 

e as faculdades de cada pessoa em particular, para a preservação da paz e da ordem.” (De Cive, Parte II, 

Cap.V, 9). Cf. Do Cidadão, São Paulo: Martins Fontes, 1992.  
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aparece na tradução latina de O Leviatã, de 1670, em oposição ao princípio jusnaturalista 

Veritas, non auctoritas facit legem.91      

Hugo Grotius, contemporaneamente, oferece em Dos direitos de guerra e paz, 

de 1625, uma análise política na qual prevalece a idéia da paz no interior dos Estados e 

no cenário internacional, graças a obrigações pactícias mútuas, fundadas no Direito 

Natural e no Direito das Gentes. No interior dos territórios nacionais, o Estado é 

compreendido como “um corpo perfeito de pessoas livres que se unem, pacificamente, 

para gozar seus direitos” 92. A utilidade da associação, voltada à garantia da paz e dos 

direitos naturais, é o fundamento do poder do Estado, daí se seguindo que Estado justo 

é aquele que se encontra apto a garantir os direitos naturais, “ditame da razão certa” 

(Livro I, Cap. I, nº. X.1). Reside, nessa proposição, o fundamento da limitação da 

soberania, posto que qualquer ato do governante que contrarie os termos do pacto torna-

se injusto (“[...] uma promessa legítima dá um direito a um beneficiário da promessa.” 

Livro I, Cap. III, XVII, nº. 2). Grotius justifica a soberania externa por intermédio da 

“guerra justa” (para a preservação da vida e das coisas úteis à vida, o que não é contrário 

ao Direito Natural - Livro I, Cap. II, I, nº. 4);  aceita, igualmente, a guerra privada, para 

repelir o dano ou em legítima defesa (Livro I, Cap. III, I, nº. 2).  

Não se pode perder de vista que, de acordo com o direito então vigente, o Estado 

absoluto era um Estado limitado pelos iura et privilegia dos indivíduos, das classes, das 

                                                 
91 O princípio foi elaborado por Hobbes em polêmica expressa no Diálogo entre um filósofo e um estudioso 

do direito comum da Inglaterra. Cf. Luigi Ferrajoli, O Estado de Direito entre o passado e o futuro, na já 

citada obra organizada por Danilo Zolo e Pietro Costa, Estado de Direito, História, Teoria, Crítica, op.cit., 

p. 420.  
92 Os princípios do direito natural, conformados à natureza racional do homem, “(...) se observados 

corretamente, são em si mesmos patentes e evidentes, quase da mesma maneira que as coisas são percebidas 

pelos sentidos externos...”, segundo consta das Observações Preliminares, no. 39. “(...) o direito natural é 

reforçado pela utilidade (...) a utilidade é a ocasião do Direito Civil; porque a associação ou a sujeição por 

pacto mútuo (...) foi instituída, a princípio, por causa de alguma utilidade.  Portanto, aqueles que prescrevem 

leis para os outros, ao fazê-lo visam, ou deveriam visar, alguma utilidade a ser gerada para aqueles a quem 

legislam.” Cf. Hugo Grotius, Del Derecho de la Guerra y de la Paz, Madrid: Editorial Reus S. A., 1925, 

Livro 1, Cap. 1, XVI.  O pactum societatis deriva da vontade dos súditos, comprometidos reciprocamente 

a viver em sociedade e a submeter-se ao poder que nela instituem (pacta subiectionis), mas a população 

não é detentora da soberania. A exigência de conservar o Estado é obrigatória e subtrai o Estado do arbítrio 

dos súditos. O poder, ou potência civil, revela-se em atos independentes de qualquer outro poder, de tal 

sorte que não podem ser anulados pela vontade humana. No que se refere à sociedade internacional, 

compreende-a composta por Estados independentes, igualmente soberanos, subordinados, porém, a um 

único Direito das Gentes, não caracterizado como ordem supranacional, mas como corpo jurídico autônomo 

em relação à moral, à teologia e mesmo ao direito natural. Suas fontes são os pactos, os acordos, os 

contratos, razão pela qual deriva do “fato”, mais precisamente, da vontade e do interesse dos Estados mais 

fortes. 
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corporações, das ordens religiosas, das universidades, das cidades britânicas detentoras 

do self government etc.  

A filosofia política jusnaturalista dos séculos XVI e XVII, a partir do 

rompimento da política com a religião propiciado por Maquiavel, favoreceu o 

fortalecimento progressivo de um poder público abrangente, no qual as prerrogativas de 

soberania dos governantes tanto se expressaram como “direito natural dos povos” 

(Vitória) quanto “poder incontrastável de mando”, uno e indivisível (Bodin) ou no 

paradigma contratualista (Hobbes e Grotius). Neste último, prevaleceram sobre o 

pensamento teológico o pensamento metafísico, a razão autônoma e suficiente, o ideal 

estóico da igualdade dos homens e o axioma do Estado-contrato, construído por método 

dedutivo e analítico.  

A modernidade de Vitória, Grotius e Hobbes, particularmente, permite antecipar 

o Estado de Direito. Em Vitória, por via do fundamento democrático do poder, do 

reconhecimento da humanidade como “pessoa” e dos paradigmas do Direito 

Internacional Moderno.93 Suas idéias repercutirão nas obras de Francisco Suarez (1548-

1617) e de outros teólogos espanhóis do século XVI e anteciparão a reflexão mais tardia 

de Grotius a respeito da soberania externa. Em Grotius, pela definição dos critérios do 

Estado justo e das modalidades das relações interestatais em prol do ideal de limitação 

do uso da força nas relações internacionais, elas próprias submetidas a exigências 

morais. Hobbes, por sua vez, inova em vários conceitos políticos e jurídicos, que 

influenciarão profundamente o direito público alemão e o italiano dos séculos XIX e 

XX. Compreende o Estado como “pessoa” e, em conseqüência disso, intui a sua 

“personalidade jurídica” (De Cive, Parte II, Cap. V, 9 e 12), identificada na soberania, 

sua alma artificial (De Cive, Parte II, Cap. VI, 19).  Designa o “povo” como a “multidão 

de súditos” (De Cive, Parte II, Cap. XIII,3), aponta o monopólio estatal da produção 

jurídica, a unidade do ordenamento jurídico e a sua independência de fontes jurídicas 

extra ou supra- estatais. (De Cive, Parte II, Cap.VI, 6 a13).  

                                                 
93 É bem verdade que a concepção da soberania como direito natural dos povos será utilizada para legitimar 

a conquista do Novo Mundo e a dominação da população indígena, além de fornecer os fundamentos 

eurocêntricos do direito internacional que, no limite, justificarão o colonialismo. Cf. Guido Soares, Curso 

de Direito Internacional Público, 2002. Alberto do Amaral Junior, O Direito de Assistência Humanitária, 

Rio de Janeiro: Renovar, 2003. Paulo Borba Casella, Fundamentos do direito internacional pós-moderno. 

2006. Tese (Concurso para Professor Titular) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2006. Luigi Ferrajoli, A Soberania no Mundo Moderno, São Paulo: Martins Fontes, 2002; Michael Walzer, 

Guerras Justas e Injustas, São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
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A dimensão normativa e axiológica ainda presente no pensamento de Vitória e 

de seus seguidores, contudo, será dissolvida pela concepção de soberania territorial 

como poder incontrastável de mando, expressa na Paz de Westphalia (1648) e aceita 

pela comunidade de Estados.  Verifica-se, a esta altura do século XVII, um ponto de 

inflexão na justificação e legitimação jurídica do poder estatal, comparável à que 

ocorrerá por ocasião das revoluções francesa e americana, no final do século XVIII.  No 

primeiro caso, em virtude da exacerbação da soberania interna e externa dos Estados 

europeus; no caso das chamadas revoluções burguesas, devido à limitação da soberania 

interna, por força das declarações dos direitos naturais do homem e da visão humanista 

e jusnaturalista que as anima, e, por conseqüência, do novo conteúdo da soberania, 

popular ou nacional, que passa a ser limitado por aqueles valores, criando condições 

para o posterior surgimento da expressão “Estado de Direito”.   

Conceituações acerca dos direitos humanos em sua dimensão natural são 

abundantes.94 De modo geral, designam direitos absolutos, imutáveis e intemporais, 

inerentes à qualidade humana de seus titulares. A concepção individualista que delas 

decorre designa o indivíduo como sujeito que tem valor em si mesmo, e não um valor 

que lhe atribui o Estado.  Por essa razão, o sujeito vem antes do Estado e não vice-versa. 

Essa doutrina está exposta nos dois primeiros art.s da Declaração Francesa de 1789:  

Art. 1º- Os homens nascem e são livres e iguais em 

direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade 

comum.  

Art. 2º- O fim de toda a associação política é a 

conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. 

                                                 
94 Cf., dentre outros, Alessandro Passerin d’ Entrèves, Derecho natural, Madrid: Aguilar, 1972; Fabio 

Konder Comparato, A Afirmação Histórica dos Direitos do Homem, São Paulo: Saraiva, 1999; José Carlos 

Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra: Almedina, 

2001; Norberto Bobbio, A Era dos Direitos, Rio de Janeiro: Campus, 1992; Antonio Enrique Perez Luño, 

Derechos Fundamentales, Madrid: Tecnos 1995; E. R. Lewandowski, Proteção dos Direitos Humanos na 

Ordem Interna e Internacional, São Paulo: Forense, 1984. Jean Rivero, Les libertés publiques, Paris: 

Presses Universitaires de France, 1981; Claude-Albert Colliard, Libertés publiques, 6.ed. Paris: Dalloz, 

1982; Ada Pellegrini Grinover e Anna Cândida da Cunha  Ferraz, Liberdades Públicas:Parte Geral, São 

Paulo: Saraiva, 1972. Sérgio Rezende de Barros, Direitos Humanos – Paradoxo da Civilização, Belo 

Horizonte, Del Rey, 2003. Celso Lafer, A Internacionalização dos Direitos Humanos, São Paulo: Manole, 

2005. Jorge Miranda, Teoria do Estado e da Constituição, Rio de Janeiro: Forense, 2002. Amartya Sen, 

Desenvolvimento como Liberdade, São Paulo: Companhia das Letras, 2002. Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho, Direitos Humanos Fundamentais, 7.ed., São Paulo: Saraiva, 2005. E, deste mesmo autor, Estado de 

Direito e Constituição, São Paulo: Saraiva, 2001. 
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Esses Direitos são a liberdade. a propriedade, a segurança e a 

resistência à opressão. 

Subjacente a essa doutrina encontra-se a definição de liberdade oferecida por 

Kant, em A paz perpétua e outros opúsculos (1995), de clara inspiração rousseauniana: 

“A liberdade jurídica é a faculdade de só obedecer a leis externas às quais pude dar o 

meu assentimento.”  A definição de Rousseau, por seu turno, consiste na concepção de 

liberdade como “a obediência à lei que se prescreve a si mesma” (Contrato Social, Livro 

I, Cap. VIII).  

Roscoe Pound (1976:57-8) sistematiza as proposições dos jusnaturalistas à época 

do Iluminismo em quatro itens: a) existem direitos naturais eternos e absolutos, 

demonstráveis pela razão, válidos para todos os homens, em todo tempo e lugar; b) o 

direito natural constitui um conjunto de regras, suscetíveis de verificação por intermédio 

da razão, que garantem perfeitamente esses direitos naturais; c) o Estado existe tão 

somente para assegurar aos homens esses direitos naturais; d)  o direito positivo, o direito 

aplicado e executado pelos tribunais constitui o meio com o qual o Estado realiza essa 

função, obrigando moralmente apenas enquanto estiver de acordo com o direito natural. 

95  

Contudo, embora a crença na sacralidade da pessoa humana e na existência de 

determinadas regras transcendentais, às quais súditos e governantes estariam 

submetidos, tenha se manifestado de maneira constante, ainda que de forma difusa e 

inarticulada, ao longo de toda a evolução do pensamento ocidental, como nos alerta 

Lewandowski (1984:01), o pensamento humanista da modernidade cristã não foi capaz 

de elaborar a idéia do indivíduo como sujeito dos direitos, mas apenas como 

beneficiário, o que vale dizer que os direitos naturais não são direitos subjetivos. Daí a 

expressão “declarações de direitos”, a revelar que os direitos individuais não constituíam 

uma criação do Estado, porque pré-existiam a este, bastando declará-los para que fossem 

respeitados (op. cit.:11). É em Kant (Fundamentos para a metafísica dos costumes) que 

se encontra a elaboração do conceito de pessoa como sujeito de direitos universais, 

anteriores à ordenação estatal:  devido à sua vontade racional, só a pessoa vive em 

condição de autonomia, capaz de guiar-se pelas leis que edita para si própria. Por isso, 

                                                 

95 Cf. Roscoe Pound, Liberdades e garantias constitucionais, 2.ed., São Paulo: Ibrasa, 1976, p. 57-8.    
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todo homem tem dignidade e, assim, a humanidade como espécie e cada ser humano em 

sua individualidade são insubstituíveis, não têm equivalente. A agregação dos 

indivíduos sob regras jurídicas faz-se por sua vontade racional, posto que cada um deles, 

ao mesmo tempo em que se submete às leis da razão prática, é a fonte dessas mesmas 

leis, de âmbito universal, segundo o imperativo categórico: “age segundo unicamente a 

máxima pela qual tu possas querer, ao mesmo tempo, que ela se transforme em lei geral.” 

(s/d).   

O Direito, na filosofia kantiana,  

(...) é o conjunto de condições mediante as quais a 

vontade de cada um pode coexistir com a vontade dos demais, 

segundo uma lei geral de liberdade (Metafísica dos Costumes, 

2004:34-5).  

O Estado, por sua vez, é compreendido como “a união de uma multidão de 

homens sob as leis do Direito” (Metafísica dos costumes, 2004). A finalidade do Estado 

é, pois, estabelecer e manter a ordem jurídica, que será tanto mais completa e adequada 

quanto maior a liberdade assegurada ao indivíduo, estando, nesse sentido, isenta de 

contingências históricas.  E a finalidade do Direito é a de regra negativa, que limita a 

vontade. A conciliação dessas premissas à liberdade individual se dá pela separação da 

vida privada e da vida social: o direito refere-se apenas ao atos externos do homem, 

enquanto a sua liberdade interna se contém nos limites do imperativo categórico. Daí se 

segue que a moralidade da lei não deriva de uma conduta imposta por coação externa, 

mas resulta da consciência de cada um.  

Para Kant, é imperativo conter o poder do Estado, mitigando sua força coercitiva, 

razão pela qual Bonavides (1995:42) aproxima o Estado jurídico de Kant do Estado 

constitucional de Montesquieu. Kant também se aproxima de Rousseau (O contrato 

social, 1762) pela agregaçao voluntária dos indivíduos, sob regras jurídicas, o que é 

análogo à concepção da lei como vontade geral e ao contratualismo, fundado na 

soberania popular. Dele se distingue, porém, em virtude de ser produto da razão e não 

da realidade histórica.  

Em Rousseau, o pacto social gira em torno da identidade entre vontade da 

maioria/ vontade de todos/ vontade legítima e justa. A lei, nesse contexto, é expressão 
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da vontade geral e, portanto, da soberania, que é una, inalienável, indivisível.96 Ser livre 

significa viver em conformidade com a vontade geral.  Logo, o Estado é a concretização 

da liberdade, dado que a vontade do Estado é a vontade geral: “Chamo, pois, República 

a todo Estado regido por lei, qualquer que seja a sua forma de administração, porque só 

então o interesse público governa e a coisa pública significa algo. Todo governo legítimo 

é republicano (...)” (Rousseau, 1996:48). Como nenhum Direito existe se não for a 

vontade geral, isto é, a vontade do Estado de acordo com a interpretação concreta de 

quem a executa, Rousseau reconstrói o estatalismo da doutrina de Hobbes, sob o 

fundamento da soberania popular:  o povo, legislando sem freios, é o Estado. 97   

A propósito da doutrina da soberania popular, Bonavides (1980:17) faz notar que 

Rousseau, ao contrário de Montesquieu, não teme o poder nem contradiz o princípio da 

soberania; pelo contrário, sua doutrina é antes uma doutrina apologética do poder, na 

qual não existem direitos anteriores ou superiores ao Estado. Na verdade, como não há 

direitos que não tenham sido abrangidos pelo contrato social, o direito não é a antítese 

necessária do poder. A vontade geral é o critério de legitimação que reveste o poder de 

caráter jurídico, porque é fundado no consentimento. É também a vontade geral que 

provoca a transmutação dos direitos naturais em direitos civis, mercê do contrato 

                                                 

96 “Mas que é, afinal, uma lei? (...) já não é preciso perguntar a quem compete fazer as leis, visto serem 

atos da vontade geral, nem se o Príncipe está acima da lei, visto ser membro do Estado, nem se a lei pode 

ser injusta, porquanto ninguém é injusto para consigo mesmo, nem se é livre ao mesmo tempo submisso 

às leis, já que estas são meras expressões de nossa vontade. (...) As leis não são, em verdade, senão as 

condições da associação civil”. Cf. Jean Jacques Rousseau, O contrato social, 3.ed., São Paulo: Martins 

Fontes, 1996, Livro II, p. 47-8.  

97 Balladore Pallieri (op. cit., p.44) tem a mesma visão a respeito dos fatores que justificam o absolutismo 

monárquico de Hobbes, e que são encontrados no “absolutismo democrático” de Rousseau.  Bobbio 

contrapõe-se a essa idéia: “(...) o autor do Contrato Social havia inventado (...) uma república na qual o 

poder soberano, uma vez instituído pela concordada vontade de todos, torna-se infalível ‘não precisa dar 

garantias aos súditos, pois é impossível que o corpo queira ofender a todos os seus membros’. Não que 

Rousseau tenha levado o princípio da vontade geral ao ponto de desconhecer a necessidade de limitar o 

poder do Estado: atribuir a ele a paternidade da ‘democracia totalitária’ é uma polêmica tão generalizada 

quanto errônea. Embora sustentando que o pacto social dá ao corpo político um poder absoluto, Rousseau 

também sustenta que ‘o corpo soberano, da sua parte, não pode sobrecarregar os súditos com nenhuma 

cadeia que seja inútil à comunidade.’  Mas é certo que esses limites não são pré-constituídos ao nascimento 

do Estado, como quer a doutrina dos Direitos Naturais, que representa o núcleo doutrinal do Estado Liberal.  

De fato, admitindo que ‘tudo aquilo que, com o pacto social, cada um aliena de seu poder ...é unicamente 

a parte de tudo aquilo cujo uso é importante para a comunidade’, Rousseau conclui que ‘o único corpo 

soberano é juiz dessa importância’.” (Liberalismo e Democracia, p. 9-10). A propósito do pensamento de 

Rousseau, ver, entre outros, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Estado de Direito e Constituição, São 

Paulo: Saraiva, 2001. 
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social.98 A mesma idéia é encontrada em Kant, com algumas variações: o contrato social 

é que dá ensejo à criação do Estado, devido à transformação do estado de natureza em 

estado civil. O Estado, por conseguinte, não foi constituído conforme o contrato social, 

mas deve ser assim constituído. O contrato social é o princípio regulatório que 

caracteriza o estado civil como estado jurídico, do qual é corolário o princípio de certeza, 

estabilidade e permanência das relações, que se particulariza no Direito. 

A doutrina da soberania popular de Rousseau será reproposta pelo francês 

Emmanuel Joseph Sieyès na figura da “Nação”, que compreende todos os estamentos 

sociais e a quem pertence a soberania99.  A vontade nacional é a origem de toda a 

legitimidade e legalidade: “O poder só exerce um poder real enquanto é constitucional. 

Só é legal enquanto é fiel às leis que foram impostas. A vontade nacional, ao contrário, 

só precisa de sua realidade para ser sempre legal: ela é a origem de toda a legalidade.” 

(Sieyès, 1982:68) É da Nação, portanto, a competência exclusiva de instituir o Estado e 

estabelecer a ordem jurídica, como está expresso no art. 1º, do Título III, da Constituição 

Francesa de 1791, complementado pelo seu art. 2º.100 Tal doutrina pressupõe a existência 

de um poder pré-estatal - o poder constituinte originário - do qual é titular a Nação101, 

condicionado tão-somente pelas declarações de direitos (legitimação material) e pela 

exigência da divisão dos poderes do Estado (legitimação formal). Por conseguinte, além 

                                                 

98  Essa visão dialética é igualmente encontrada em Del Vecchio (Philosofie du Droit, 1953, referido por 

Paulo Bonavides, Do Estado Liberal ao Estado Social, 4.ed., Rio de Janeiro: Forense, 1980, p.18), com o 

mesmo sentido de devolução, pelo Estado, dos direitos naturais aos indivíduos em forma de direitos civis.      

99 “Onde consultar a Nação? Onde está ela? Nas quarenta mil paróquias que abrangem todo o território, 

todos os habitantes e todos os contribuintes da coisa pública. Aí está, sem dúvida, a nação.” (Emmanuel 

Joseph Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers Etat?, Paris: Presses Universitaires de France, 1982, p.72). 

100 “Art. 1. A Soberania é una, indivisível, inalienável e imprescritível. Ela pertence à Nação e nenhuma 

parte do povo nem indivíduo algum pode atribuir-se o exercício. Art. 2. A Nação é a única da qual emanam 

todos os poderes, mas não pode exercê-los senão por delegação. A Constituição francesa é representativa: 

os representantes são os Corpos  legislativos e o Rei.” A soberania é una porque não se admite num mesmo 

Estado a convivência de duas soberanias. É indivisível, porque se aplica à universalidade dos fatos 

ocorridos no Estado. Inalienável, porque aquele que a detém desaparece quando fica sem ela; se o Estado 

perder sua soberania, pela renúncia voluntária ou pela força, deixa de existir como tal. Finalmente, é 

imprescritível, porque a consecução do bem comum exige que as atividades do Estado projetem-se para o 

futuro; a ação estatal gera conseqüências jurídicas que perduram no tempo. Não tem prazo de duração, 

ausência de limitação temporal para o seu exercício (o governo ilegítimo não se torna legítimo com o correr 

do tempo). No sentido que lhe atribui à França revolucionária, a soberania vincula-se à idéia de estabilidade 

e permanência do Estado, já percebida em Maquiavel, e também em Bodin (poder absoluto e perpétuo de 

um Estado).  

101 “A nação existe antes de tudo. Sua vontade é sempre legal, é a própria lei. Antes dela e acima dela só 

existe o direito natural (...) a Constituição não é obra do poder constituinte, mas do poder constituído. 

Nenhuma espécie de poder delegado pode mudar nada nas condições de sua delegação. É neste sentido que 

as leis constitucionais são fundamentais.” (Sieyès, 1982, p. 67)  
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de instituir o Estado, o poder constituinte originário define na Constituição a divisão de 

poderes, suas instituições, competências e procedimentos, condicionando a validade dos 

seus atos. 102 

A supremacia da Constituição é a pedra angular de todo esse complexo sistema 

de controles que, como técnica de garantia das liberdades, foi denominado 

“constitucionalismo”, instituindo as bases sobre as quais se afirmará o Estado de Direito. 

Suas raízes estão na tradição inglesa de proteção às liberdades e da supremacia do 

Parlamento (Locke), no contratualismo - que supõe necessariamente a garantia de 

determinados direitos ou liberdades, em bases iluministas e jusnaturalistas, e a visão da 

lei como expressão da vontade geral (Rousseau) - e na doutrina da soberania popular 

(Sieyès).      

É preciso distinguir, contudo, entre os movimentos inglês e francês a que remete 

o jusnaturalismo setecentista: na Inglaterra, depois da Revolução Gloriosa, nunca houve 

a intenção de deslocar a soberania para a população; a idéia era limitar o poder real e 

não suprimi-lo. Na França, diversamente, o objetivo era suprimir o poder real, por ser 

real, nunca se cogitando de seu abrandamento ou limitação. A filosofia da limitação do 

poder em Locke é menos radical do que em Montesquieu.   Prova disso é o 

reconhecimento expresso, da parte de Locke, de que o soberano detém uma margem de 

atuação não vinculada pelo Parlamento em matéria de política externa e de colmatação 

de lacunas legais.  Denomina o primeiro de “poder federativo” e de “prerrogativa” 

aquela espécie de poder discricionário, composto de todos os poderes remanescentes ou 

eventuais que o príncipe possa exercer em benefício da realização do bem comum, 

como, aliás, ocorria nos primórdios dos governos.103 Como se pode notar, há um certo 

rendimento à prevalência do poder do monarca, por parte de Locke, ainda que a 

legitimação do poder, nas duas situações, derivasse do interesse público que constituía 

o seu limite. Já Montesquieu, inspirado pela aversão ao absolutismo própria dos 

revolucionários, não se compadecia de tradições ou da visão positiva de Locke acerca 

                                                 
102 “(...) o que devemos entender pela constituição política de uma sociedade e observar suas justas relações 

com a própria nação. É impossível criar um corpo para um determinado fim sem dar-lhe uma organização, 

formas e leis próprias que preencham as funções às quais quisemos destiná-lo. Isso é o que chamamos a 

constituição desse corpo. É evidente que não pode existir sem ela.” (Sieyès, 1982, p. 116)  
103 Cf. John Locke, Dois Tratados sobre o Governo Civil, São Paulo: Martins Fontes, n/d, Caps. XII e XIV. 

“Chama-se ‘prerrogativa’ a este poder de agir pela discrição a favor do bem público, sem a prescrição da 

lei e, com frequência, até contra ela. (...) É fácil imaginar que nos primórdios dos governos quando as 

comunidades, por serem pequenas, pouco diferiam das famílias, e também divergiam bem pouco pelo 

número de leis; e os governantes, tidos como pais para elas e zelando pelo seu bem , seu governo se baseava 

quase inteiramente em prerrogativa.” (op. cit. p. 117). 



 88 

das monarquias. Seu objetivo era o de dividir o poder entre titulares que não se 

confundiam, nem confundiam suas funções. Mais: a preservação da liberdade dependia 

da negação da soberania estatal, isto é, a divisão dos poderes era pré-condição da 

preservação dos direitos do indivíduo, da liberdade natural e ilimitada que desfrutava 

nas sociedades pré-estatais.   

3.2 O constitucionalismo   

As palavras “Constituição” e “constitucionalismo” não são termos neutros, de 

significado meramente formal. Encerram um conjunto de valores e concepções políticas 

de natureza “moderna”, de conteúdo garantista, inseridos formalmente pelos americanos 

na Constituição de 1787 e adotado pelos franceses revolucionários que, com precisão, 

os definiram no art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789: 

“Uma sociedade em que a garantia de direitos não está assegurada e a separação de 

poderes não está determinada, não tem Constituição.”   

A definição vem se atualizando, sem prejuízo de sua substância “garantista”, 

como se pode perceber, por exemplo, nos oito conceitos de constitucionalismo 

sintetizados por Carlos Santiago Nino (1997:16-7).  Tais conceitos variam de acordo 

com o grau de densidade ou robustez das garantias oferecidas: (i) o conceito menos 

robusto encontra-se associado à idéia de rule of law, o que implica a preservação de 

algumas regras jurídicas fundamentais as quais, em certa medida, limitam a atividade de 

órgãos de governo, democrático ou não; (ii) um conceito um pouco mais robusto diz 

respeito ao modo pelo qual o governo se encontra limitado por normas jurídicas, 

previstas em Constituição rígida, escrita ou não escrita, que é a norma máxima do 

sistema; (iii) um conceito mais robusto ainda contém restrições formais que a 

Constituição impõe às leis sujeitas à sua supremacia, requerendo que estas sejam gerais, 

objetivas, públicas, não retroativas e estáveis, que se apliquem imparcialmente, sem 

distinções; (iv) este último conceito torna-se mais forte quando agregado à separação de 

poderes, com ênfase na independência do Judiciário, ampliando-se, sucessivamente, 

conforme a ele se agregam; (v) a previsão expressa de direitos fundamentais na 

Constituição; (vi) o controle judicial de constitucionalidade; e (vii) a democracia. A 

robustez do conceito de constitucionalismo variará de acordo com o modelo de 

democracia adotado e suas instituições específicas, tais como: a representação, a 

democracia direta e a necessidade de contar com um corpo legislativo coletivo ou 

unipessoal de eleição popular. À palavra “constituição”, por sua vez, mesmo 
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considerada a vaguidade do termo, atribui-se a definição de “conjunto de normas que 

prescreve a organização básica do poder político e a relação entre o Estado e o indivíduo, 

impondo limites à atividade legislativa (1997:16-7).    

Como se pode notar, em nenhum desses sentidos, nem “constituição” nem 

“constitucionalismo” se confundem com a conotação do vocábulo “constituição” na 

tradição da res publica romana, tal como empregado por Cícero.104  Tampouco foram 

empregadas para qualificar ou definir a idéia de “constituição escrita” que dominou os 

anos do Protetorado de Cromwell (1649-1660), na Inglaterra; tanto assim que o 

documento elaborado pelo Conselho de Estado, então criado, foi denominado 

Instrument of Government (1653)105. É a partir de Henry St. John (1680-1751), 

conhecido como Viscount  Bolingbroke, que os ingleses passam a usar a palavra 

“constituição” no contexto do moderno constitucionalismo, como depois o fizeram 

William Blackstone  (Commentaries on the Laws of England, 1765) e Edward Burke 

(Speech on Reform of Representation, 1782), para denotar o governo de leis – o Rule of 

Law - e não o governo de homens. 106  

                                                 
104 Cícero, De Res Publica, 1.69 e De Legibus, III, v. 12: res cum sapientissime moderatissimeque constituta 

esset a maioribus nostris (“o mais sábio e o mais equilibrado Estado foi estabelecido por nossos próprios 

ancentrais”). A palavra constituição provém do latim constitutio, derivada do verbo constituere (instituir, 

fundar). Embora o verbo fosse de uso corrente, o substantivo, não. No direito romano da época imperial, 

foi empregada para designar os edicta e os decreta, ou seja, as decisões instituídas pelo imperador. A 

conotação ciceroniana deriva, provavelmente, da tradução latina de “politeia”, e foi empregada para 

designar a sociedade política; esta noção foi assimilada pela Constituição inglesa, para referir tanto a 

sociedade política como a sua composição. Cf. a propósito, J. W. Allison, The English Historical 

Constitution - Continuity, Change and European Effects. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 

p. 18. Cf. ainda Giovanni Sartori, Elementos de Teoria Política, Madrid: Alianza, 2002, p. 14 e Nicola 

Matteucci, verbete “Constituição”, em Dicionário de Ciência Política, 1991, vol. I, pp. 246-7. 

 
105 Como “fundamental law”, entretanto, o “Instrument of Government” detalhou competências e 

responsabilidades do Lorde Protetor, do Conselho de Estado e do Parlamento, na linha histórica da 

limitação do poder estatal que se inicia com a Magna Carta (1215) e é reafirmada materialmente pelo 

Parlamento no século XVII, como fundamento do “rule of law” britânico, por iniciativa de Edward Coke, 

de cuja manifestação junto à Câmara dos Comuns transcrevo o seguinte excerto: “I know that prerogative 

is part of the law, but “sovereign power” is no parliamentary word.  In my opinion, it weakens Magna 

Charta, and all the statues; for they are absolute, without any saying of “sovereign power’; and should we 

now add it, we shall weaken the foundation of law, and them the building must needs fall.  Take we heed 

what we yield unto: Magna Charta is such a fellow, that he will have no ‘sovereign’”. Cf. Mike Ashley, 

Taking Liberties – The Struggle for Britains’s Freedoms and Rights, 2008, p.14.  

 
106 A propósito dos significados da palavra constitution no sistema inglês, cf. J. W. F. Allison, The English 

Historical Constitution, 2007,p.15. Allison refere a existência de três diferentes significados, pelo menos.  

O primeiro designa a secular Constituição inglesa, fundada no common law; o segundo, a idéia de 

Constituição elaborada após a doutrina de Sir Edward Coke, no século XVII, sendo este o sentido 

empregado por Bolingbroke, acima citado. O terceiro significado, finalmente, é o que deriva da doutrina 

de A. V. Dicey, no século XIX, e que está em constante atualização, na opinião do autor.  
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O Rule of Law, ou o sistema inglês de proteção das liberdades, é o resultado de 

quinhentos anos de lutas contra as prerrogativas reais.  Elaborado sem planejamento 

prévio, encontra-se, desde os primórdios, fundado na soberania do Parlamento e do 

Judiciário.  A dinâmica da atuação dos poderes foi estabelecida em torno da fórmula 

política do King in the Parliament, pela qual se organizou a atuação conjunta do Rei, da 

Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, na elaboração da lei escrita (statute law).  

A atuação soberana do Judiciário, por sua vez, faz-se a posteriori, quando da 

interpretação da vontade do Parlamento, tal como expressa na lei; neste mister, os juízes 

atuam segundo suas próprias opiniões, ou sob o espírito geral do common law.  

Como técnica de legitimação do poder, o sistema britânico fascinou Montesquieu 

e influenciou os federalistas americanos, que o racionalizaram; é também a exceção 

fundante do Estado de Direito (Zollo, 2007), que antecede o Rechsstaat e o État de Droit. 

Distingue-se, porém, tanto do sistema americano quanto do francês, especialmente no 

que concerne à separação dos poderes.   No caso americano - como o demonstram a 

Constituição de Massachussetts de 1780 e a Constituição Americana de 1787, pioneiras 

na adoção da separação de poderes como técnica de limitação - não há poder soberano 

por si só: todos atuam sob controles mútuos e recíprocos, a partir de freios e contrapesos, 

de modo a impedir a consolidação de um poder absoluto.107  Já no sistema francês 

estruturado pela Constituição de 1793, todos os poderes são soberanos, traduzindo o 

verdadeiro poder - o da Nação - que só pode ser exercido por delegação. Assim, o poder 

do Legislativo é delegado à Assembléia Nacional, o do Executivo ao rei e o do Judiciário 

aos juízes, temporariamente eleitos pelo povo.  

                                                 

107 A técnica da separação de poderes tem remotos antecedentes na Antigüidade clássica, na obra de Platão, 

na primeira parte de As Leis (Cf. Platão, As leis – incluindo Epinomis, 1.ed.., trad. Edson Bini, Bauru: 

Edipro, 1999), onde elogia o governo moderado, baseado em sistema de contrapesos), e também em 

Aristóteles (que, no capítulo XI de A Política, identifica os três poderes essenciais do governo107). Políbio 

(História, Livro VI), na descrição do governo misto em Roma, do qual participam os cônsules, o senado e 

as eleições populares, enaltece, igualmente, as vantagens do sistema.  O conceito do controle recíproco dos 

poderes, e do princípio de equilíbrio que é seu corolário, está estreitamente ligado à de governo misto.  

Outra versão da separação de poderes foi teorizada por Kant, com fundamento na natureza das funções 

clássicas do Estado.  É o que se encontra na Metafísica dos Costumes (1797). Aí, sim, a separação de 

poderes é desenhada com independência das respectivas esferas de atuação, mas com coordenação e 

subordinação recíprocas e de pouca aplicação prática no continente europeu. Com o advento dos regimes 

democráticos, só no regime presidencialista a separação tornou-se efetiva, enquanto que nos regimes 

parlamentaristas europeus a distinção entre as duas funções perdeu importância, como já ocorria 

formalmente no sistema político britânico desde o século XIX, quando a função do Primeiro Ministro, 

como Chefe de Governo e o sistema de partidos foram institucionalizados pelo Reform Act de 1832. Ver, 

ainda, Cezar Saldanha Souza Júnior, O Tribunal Constitucional como Poder - Uma Nova Teoria da 

Divisão de Poderes, São Paulo: Memória Jurídica, 2002.  
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Charles de Secondat, Barão de Montesquieu e la Brède, jamais empregou a 

expressão “separação de poderes” n’ O Espírito das Leis (1748).  Em verdade, como 

objetivamente exposto por Althusser (1959:93), Montesquieu apresenta uma teoria de 

equilíbrio de poderes, resolvendo, “de uma vez por todas”, os problemas políticos de 

abuso do poder pela contenção do poder pelo próprio poder. 108 A idéia de que cada 

poder tem uma esfera própria, assegurada por instituições rigorosamente distintas das 

demais não se sustenta, na medida em que a divisão de competências, assim como as 

recíprocas e mútuas interferências exercidas entre Executivo (rei e ministros), 

Legislativo (nobres na câmara alta e povo na câmara baixa) e Judiciário (“poder invisível 

e nulo”, “exercido por pessoas retiradas do seio do povo” e que apenas lê e diz a lei) 

demonstram a existência de dois poderes (o Executivo e o Legislativo) e três forças 

políticas: o rei, a câmara alta e a câmara baixa. 109  Independente das diferenças entre os 

sistemas de proteção que derivam das grandes revoluções burguesas dos séculos XVII e 

XVIII – a inglesa, a americana e a francesa -, Vieira de Andrade (2001:20) faz notar que 

no famoso art. 16 da Declaração Francesa foram condensados os dois fundamentos do 

novo entendimento dos direitos humanos: por um lado, de acordo com a tradição inglesa, 

os direitos humanos, a partir do jusnaturalismo, associaram-se à separação de poderes, 

na função de efetivos instrumentos assecuratórios de limitação do poder; por outro lado, 

como a limitação efetiva só era obtida por meio da sua consagração constitucional, os 

                                                 
108 “(...) não haverá liberdade se o Poder de Julgar não estiver separado do Legislativo e do Executivo.” O 

Espírito das Leis, 2.ed., São Paulo: Saraiva, 1992, p. 165. No famoso Capítulo VI, do Livro XI, enumera 

os três poderes do Estado: o poder legislativo (faz as leis, modifica-as, revoga-as);  o poder executivo do 

Estado (declara a guerra e a paz, envia e recebe embaixadores, garante a segurança, etc) e o poder executivo 

das coisas que dependem do direito civil (poder de julgar, executando as leis internas; aproxima-se do poder 

judiciário). Para que exista liberdade política, é necessário que os três poderes não estejam concentrados 

nas mesmas mãos e que se repartam de maneira diferente, de tal sorte que, sem usurpar funções uns dos 

outros, possa cada qual impedir que não exorbitem de sua própria esfera de ação.  Assim, cada poder tem 

a faculdade de estatuir sobre as matérias da sua competência, decidindo como julgar melhor (faculté de 

statuer) e a de impedir que os outros poderes pratiquem atos contrários ao Direito ou ao equilíbrio 

constitucional, paralisando sua ação quando exorbitem ou pratiquem atos ilegais (faculté d’êmpecher). 
109 Althusser, Montesquieu, La Politique et l’Histoire. 1ed. Paris, Presses Universitaires de France, 1959:94-

9) relembra que o mito da separação de poderes, encontrado na doutrina jurídica do final do século XIX e 

início do século XX, tomou de proposições isoladas de Montesquieu para atribuir-lhe um modelo teórico 

puramente imaginário, quando o seu intento era o de proteger a nobreza. É o que Althusser demonstra ao 

considerar – não as forças invocadas na combinação de Montesquieu – mas as reais forças de poder 

existentes na época pré-revolucionária – a realeza e a nobreza, para constatar que a grande beneficiária da 

teoria do equilíbrio não era senão a nobreza, à qual Montesquieu pertencia, uma vez que se tornaria uma 

força política reconhecida na câmara alta, com garantias expressas contra a atuação do rei e da população. 

O rei, ademais, protegido pela atuação da nobreza na câmara alta, tenderia a tornar-se seu aliado. Em outras 

palavras, Montesquieu confundiu o poder, em sentido jurídico, com o poder em sentido sociológico, 

identificando um órgão do Estado com uma classe ou camada social (Norberto Bobbio, Nicola Matteucci 

e Gianfranco Pasquino, Dicionário de Política, 1991, p.249). 
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direitos do homem tornam-se direitos constitucionais, o que lhes conferiu relevância 

jurídica superior à da lei parlamentar. 

Além dos fundamentos da doutrina dos direitos humanos, o constitucionalismo 

elaborado a partir do final do século XVIII também favoreceu a utilização de 

mecanismos de distribuição e descentralização de poderes dentro do Estado nacional por 

intermédio das técnicas federalistas, das garantias de direitos e do pluralismo partidário; 

numa etapa posterior, assegurou o controle de constitucionalidade das leis.  Do ponto de 

vista das relações entre governantes e governados, instituiu uma configuração triangular 

entre os indivíduos, o Direito e o poder estatal, representada pelo parlamento, governo, 

povo, na qual os detentores do poder são reciprocamente responsáveis pelo seu controle, 

consoante a dinâmica do sistema constitucional que supõe a atribuição de poder do povo 

para o Parlamento e deste para o governo. Por conseguinte, além de ser um governo de 

leis, o constitucionalismo significou “responsabilidade governamental”, considerando-

se responsável o governo no qual o exercício do poder é reciprocamente dividido e 

mutuamente controlado.  O constitucionalismo do século XVII foi, em síntese, o 

“produto perfeito do racionalismo jurídico, social e político” (Heller, 2002) 110, a 

“convergência do racionalismo, do jusnaturalismo, do iluminismo, do enciclopedismo, 

do contratualismo, do individualismo” (Miranda, 1996:31).  

Não há dúvida de que todo este aparato doutrinário constituiu um poderoso 

instrumento de racionalização política, reduzindo à unidade a variedade de órgãos 

públicos, neutralizando interesses particulares e convocando um fim unitário em torno 

e em prol de uma finalidade pública dita “nacional”. A despeito desta notável revolução 

política, ou por causa dela, as relações jurídicas entre os indivíduos e o Estado sofrem 

profundas transformações, causa de sua própria inversão no curso da segunda metade 

do século XIX.  

                                                 

110 A racionalização da forma jurídica, como observa Heller (Teoria del Estado, México: Fondo de Cultura 

Econômica, 2002, pp.345-6), não constituía um dado novo na Teoria do Estado e do Direito.  Procedente 

do pensamento jurídico romano, manifestou-se tanto no constitucionalismo como no absolutismo. Já a 

racionalização do conteúdo jurídico, ou seja, “a redução dos preceitos jurídicos positivos, cada vez mais 

numerosos e cambiantes, a alguns poucos princípios materiais que se pretendem imutáveis, procede do 

direito natural racional. Ambas as racionalizações, formal e material, do direito intervieram para engendrar 

a crença na possibilidade de uma estrutura unitária do poder do Estado mediante uma codificação sem 

lacunas das normas jurídicas fundamentais. A pretensão de liberdade e igualdade que a sustém recebe seu 

conteúdo concreto da situação histórico-social da burguesia: liberdade política e civil, assim como 

liberdade da propriedade privada.” Nesse sentido, ver também, dentre outros, Norberto Bobbio, O 

Positivismo Jurídico, São Paulo: Ícone, 1995. 
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Do ponto de vista do Direito, o princípio da territorialidade da lei, aliado à 

particularidade e à potencial mutabilidade de um direito positivo que se volta a satisfazer 

as necessidades de uma determinada comunidade (que é fonte de seu próprio sistema 

jurídico), contribui para a dissolução do direito natural no curso do século XIX. 

Complementarmente, as concepções axiológicas do poder são superadas pelo 

positivismo jurídico, o que significa dizer que mediante a aplicação de determinados 

procedimentos previstos no direito positivo, alcançava-se a legitimação do poder estatal, 

independente de seu conteúdo material.   

3. 3 - O Positivismo Jurídico 

Os pontos fundamentais da doutrina positivista, segundo Bobbio (1995:131-3), 

podem ser resumidos em sete aspectos: 1) o Direito é fato e não valor; do que deriva a 

teoria da validade do Direito – dita teoria do formalismo jurídico –, na qual a validade 

se funda em critérios formais; 2) o Direito é definido em função da coação; 3) a 

legislação é fonte preeminente do Direito; 4) a norma legal é um comando; 5) o sistema 

jurídico é coerente e completo – o que exclui a possibilidade de normas antinômicas e 

de lacunas no Direito; 6) a interpretação mecanicista e não integrativa do sistema; 7) 

obediência absoluta da lei enquanto tal.  111  O Direito, portanto, reduz-se à lei produzida 

pelo Parlamento, com exclusão das demais fontes do Direito (este aspecto não é 

verificado na experiência do Rule of Law, em virtude das peculiaridades do sistema 

constitucional britânico, apresentando-se nuançado na configuração norte-americana.   

Do ponto de vista do poder do Estado, não são abandonados os elementos 

centrais da teoria clássica da soberania, desenvolvidos em torno da noção do “poder 

                                                 

111 Para tornar mais claras as conseqüências da dissolução do direito natural e da superação da legitimação 

material do poder do Estado, valho-me, igualmente, dos seis critérios elencados por Bobbio (O 

Positivismo Jurídico, p.22) para distinguir o direito natural do direito positivo: “a) o primeiro se baseia na 

antítese universalidade/particularidade e contrapõe o direito natural, que vale em toda parte, ao positivo, 

que vale apenas em alguns lugares (...); b) o segundo se baseia na antítese imutabilidade/mutabilidade: o 

direito natural é imutável no tempo, o positivo muda (...); c) o terceiro critério de distinção, um dos mais 

importantes, refere-se à fonte do direito e funda-se na antítese natura – potestas populu (...); d) o quarto 

critério se refere ao modo pelo qual o direito é conhecido, o modo pelo qual chega a nós (isto é, os 

destinatários) e lastreia-se na antítese ratio-volutas (Gluck): o direito natural é aquele que conhecemos 

através da nossa razão (...). O direito positivo, ao contrário, é conhecido através de uma declaração de 

vontade alheia (promulgação); e) o quinto critério concerne ao objeto dos dois direitos: os 

comportamentos regulados pelo direito natural são bons ou maus por si mesmos, enquanto aqueles 

regulados pelo direito positivo são por si mesmos indiferentes e assumem uma certa qualificação apenas 

e porque (e depois de que) foram disciplinados de um certo modo pelo direito positivo (é justo aquilo que 

é ordenado, injusto o que é vetado) (...); f) a última distinção refere-se ao critério de valoração das ações 

e é enunciado por Paulo: o direito natural estabelece aquilo que é bom, o direito positivo estabelece aquilo 

que é útil.”  
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incontrastável de mando”; ao contrário, os Estados, centrados em seus particulares 

interesses mercantilistas, os acentuam.  É o que se comprova, no plano externo, pela 

instabilidade do sistema de Estados, composto por unidades estatais soberanas com 

interesses diversos e justapostos, observada no decorrer do século XIX e que  é prova 

dessa exacerbação.112  No plano interno, a despeito da soberania nacional ter sido a 

expressão jurídica da doutrina do pacto social (Rousseau) e de seu postulado básico de 

auto-organização como fonte de legitimidade do poder estatal e do Direito, não se pode 

deixar de notar o valor totalitário que herda do antigo princípio da soberania absoluta.  

Sim, porque sendo o Estado o “corpo moral e coletivo” de todos os cidadãos 

(Rousseau), o povo deixa de se anular no Estado (como queria Hobbes) para se anular 

na Nação (como propõe Sieyès).  A mesma idéia é retomada por Hegel, do ângulo do 

Estado e não da Nação, ao identificar naquele a “substância ética” e o “espírito do 

mundo”. Aprofundando essa fundamentação, diz Hegel (no. 274): “(...) o Estado, 

enquanto espírito de um povo, é uma lei que penetra toda a vida desse povo, os costumes 

e a consciência dos indivíduos (...)”. “O povo, enquanto é articulado em si e constitui 

um todo orgânico, é o que chamamos de Estado.” No Estado da filosofia hegeliana, a 

vontade individual consubstancia-se na vontade social, de modo que o Estado constitui 

um fim em si mesmo, a totalidade moral, “que não serve a nenhum fim fora de si” (....).  

Sua essência está, justamente, na conjunção do geral com o particular, de tal sorte que 

quando não existe a união o Estado perde sua realidade: “o fim universal não progride 

sem a vontade e o conhecimento do particular, resguardados os direitos deste.”   

Paradoxalmente, em virtude das declarações de direitos e do princípio da 

legalidade, na relação política que se estabelece entre Estado e cidadãos, ambos passam 

a se apresentar como sujeitos, igualmente limitados.   A personificação jurídica do 

Estado e dos indivíduos é válida para as diversas configurações da titularidade da 

soberania no período, seja a soberania popular (Rousseau), nacional (Sieyès) ou estatal 

(juspublicística alemã).    

                                                 
112 Esta é a posição de Poggi (A Evolução do Estado Moderno, Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p.98) acerca 

do precário equilíbrio do sistema internacional, potencializada pela inexistência de regras e objetivos 

comuns elaborados pelo próprio sistema. Acrescente-se a isto a contínua modificação desses mesmos 

interesses nacionais, em resposta a mudanças no meio demográfico, militar, econômica e político, como 

também da inexistência de uma ordem jurídica internacional vinculante. O que significa dizer que o 

universo político do sistema de Estados era “intrínseca e irremediavelmente ‘aberto no topo’, altamente 

contingente e inerentemente perigoso”.  
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A contradição entre a concepção da soberania como poder incontrastável de 

mando e a limitação do Estado, assim como a identificação da justiça com a legalidade, 

propiciam – senão, exigem - a elaboração de uma doutrina do “Estado-pessoa” que o 

identifique a um sujeito originário, titular da soberania em lugar do príncipe ou do povo 

(na linha das Constituições antidemocráticas e antiaristocráticas, de que nos fala 

Hobsbawm), a serviço da comunidade. Os juspublicistas alemães têm papel fundamental 

nesta elaboração, desenvolvendo elaboradas teorias para solucionar a contradição. 113   

De outra parte, a proposição fundamental do Estado limitado pelo Direito 

evidenciava um raciocínio tautológico, verdadeiro “calcanhar de Aquiles” (Chevalier, 

1994:14), dado que como a ordem jurídica é produzida pelo Estado, este, em última 

análise, submetia-se a si mesmo. Nem as teorias relativas à autolimitação do Estado, 

presentes na doutrina alemã a partir da segunda metade do século XIX, notadamente em 

Gerber e Gierke, tributárias da teoria da personalidade jurídica do Estado, nem aquelas 

referidas à heterolimitação do Estado, características da doutrina francesa, fundada na 

concepção da soberania nacional, responderam logicamente ao problema.114  Tampouco 

                                                 
113 Todo este movimento é tributário do direito científico de Rudolf von Jhering como alternativa ao direito 

codificado, e da “Escola Histórica do Direito” como crítica do direito natural (Gustavo Hugo, Tratado do 

Direito Natural como Filosofia do Direito Positivo, 1789; Carl Friedrich Savigny, Da Vocação do Nosso 

Tempo para a Legislação e a Jurisprudência, 1857). Não se deve perder de vista, neste processo, o 

juspositivismo francês que, por obra do pensamento iluminista da segunda metade do século XVII, se 

expressa por via dos projetos de codificação, em particular do Código Civil que entra em vigência em 1804, 

e da “Escola da Exegese” (Alexandre Duranton, Curso de Direito Francês segundo o Código Civil, 1825-

1837; Charles Aubry e Frédéric C. Rau, Curso de Direito Civil Francês, 1838-1844, dentre outros). Ver 

também crítica de Herman Heller, Teoria del Estado, 2002, p.84 e ss., acerca da estrutura individualista do 

Estado, puramente jurídica, na linha de Gerber, Laband e Kelsen. E, ainda, Stanley L. Paulson e Bonnie 

Litschewski Paulson, Normativity and Norms: Critical Perspectives on Kelsenian Themes, Oxford: Oxford 

University Press, 1998. Sobre Orlando e Santi Romano, cf. Alessandro Pizzorusso, Italian Studies in Law: 

A Review of Legal Problems. London: Martinus Nijhoff Publishers, 1992. Cf. também Norberto Bobbio, O 

Positivismo Jurídico, 1995. 

114 A propósito das teorias políticas de Carl Friedrich Von Gerber, Otto Von Gierke e George Jellinek, 

pode-se dizer, em breve síntese, que segundo Gerber (Fundamentos de um Sistema de Direito Político 

Alemão, 1856), a soberania é uma qualidade do poder estatal e o Estado o seu titular, como pessoa jurídica. 

A única fonte de todo o Direito, portanto, é o Estado, em sua plena soberania; o que significa que os direitos 

individuais nada mais são senão reflexos do próprio Estado. Como se pode perceber, Gerber afasta-se da 

tradição organicista-histórica de Hegel e Savigny (para os quais, o povo é o Estado), considerando que a 

“vida orgânica do Volk e os seus conteúdos ético-espirituais (...) não são relevantes enquanto tais, mas 

somente enquanto transfundidos e realizados no Estado. O Estado como capacidade de querer, como 

‘personalidade jurídica’, é o guardião e o revelador de todas as forças do povo, a suprema personalidade 

do Direito, (...) e realização da potência ética de um povo que tomou consciência de si.” (Cf. Lineamenti 

di Diritto Publico Tedesco, apud Pietro Costa e Danilo Zolo, Estado de Direito – História, Teoria e Crítica, 

op. cit. p. 129). Buscando refinar a doutrina jurídica do Direito Político assim iniciada, Otto Von Gierke – 

aguerrido defensor da tradição organicista – considera que se anulada a dimensão comunitária do Estado, 

como queria Gerber, tornar-se-ia impossível compreender a cidadania e a dimensão dos direitos 

individuais. Tanto uma como outra só podem ser entendidas no contexto das relações entre os indivíduos 

e a comunidade política, posto que os direitos não extraem o seu próprio fundamento de um ato da vontade 

unilateral do Estado. É ao lado dos vínculos de pertencimento e deveres de obediência que se formam os 
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o fez a solução kelseniana, de absoluta estatalidade do Direito e da identidade entre 

Estado e Direito.   

Nesse cenário firma-se o Estado Liberal de Direito, forma típica de organização 

estatal do século XIX e do início do século XX, ancorada na tríplice proteção do império 

da lei, da divisão de poderes e da previsão expressa de direitos individuais.    

As palavras liberal e liberalismo merecem, neste passo, algumas qualificações.  

Liberalismo, na acepção que lhe conferem Locke, os federalistas, Montesquieu e 

Benjamin Constant, significa império da lei e Estado Constitucional, acepção que se 

articula em torno da liberdade como liberdade política, não de livre comércio, livre 

mercado ou a lei do mais forte, como adverte Sartori (2002:140) ao pontuar que o 

liberalismo político é anterior ao liberalismo econômico.  Daí por que o Estado Liberal 

se caracterizou mais como Estado constitucional, no sentido garantista do termo, do que 

como Estado mínimo.  Liberal, por decorrência lógica, designa, nesse contexto, a 

qualidade de ser adepto da liberdade política antes de o ser do laissez-faire.       

                                                 
limites protetores da esfera jurídica individual, dado que os direitos constituem tramas do mesmo tecido 

social. Segundo Gierke, ainda que a soberania seja a nota essencial do Estado (nota de natureza jurídica 

que o diferencia de todas as demais corporações e comunidades de ação política, como centros 

independentes de direito e igualmente sujeitos de direito público), só se atribui supremacia ao poder do 

Estado para que possa realizar um determinado aspecto da comunidade humana. Os direitos não são reflexo 

da ordem jurídica estatal, pelo contrário: Estado, direitos e ordem jurídica nascem conjuntamente, como 

expressões da comunidade, de tal sorte que uns supõem os outros. George Jellinek (Teoria do Estado, 

1901) dá continuidade a esta linha doutrinária, para realçar que a soberania é uma qualidade peculiar do 

poder estatal (não do monarca ou do povo), que se determina por força exclusiva da própria vontade; 

significa comandar de maneira incondicionada, de exercer coação em toda a sua plenitude: “O poder 

soberano é sem limites somente nesse sentido que nenhum outro poder pode juridicamente impedi-lo de 

mudar o seu ordenamento jurídico.” É o Estado, pois, quem cria o Direito Positivo, e propõe a auto-

limitação de sua soberania, inclusive no que diz respeito à teoria da separação de poderes, porquanto esta, 

de cunho essencialmente político, contradiz, a unidade e indivisibilidade do poder estatal, caracterizado 

pela soberania. No que diz respeito à efetividade do poder soberano do Estado, embora Jellinek não 

proponha explicitamente uma relação dissociativa entre o Estado, os direitos e os sujeitos (como o faz 

Gerber para caracterizar que o Estado de Direito não é um valor, mas um modo de realização da força do 

Estado), nem a natureza comunitária do Estado como quer Gierke, condiciona a efetividade do poder do 

Estado à obediência de seus súditos, com o quem põem em risco sua própria noção de soberania: se o poder 

estatal depende da obediência, qual a sua força? O Estado, portanto, não se impõe, espera obediência.  

Jellinek reduz o direito positivo a direito estatal; integra a chamada Escola Técnico-Jurídica, de orientação 

positivista e formalista, que culmina com o monismo de Kelsen. A teoria da personalidade jurídica do 

Estado, em suas origens, visou combater a doutrina francesa da soberania da Nação. A idéia nuclear é a de 

que o Estado não se confunde com os governantes, nem com a coletividade que forma a Nação, como 

proposto por Otto Von Gierke, embora Carl Friedrich Gerber já houvesse identificado anteriormente a 

personalidade moral do Estado na obra Direitos Subjetivos, de 1853.  Sobre a teoria kelseniana do Estado 

de Direito, cf. Jacques Chevallier, L’État de Droit, Paris: Montchrestien, 1994, p. 44 e ss.. 
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Criação deliberada e consciente da vontade dos indivíduos que o compunham, o 

Estado Liberal de Direito significou um a posteriori da convivência humana e não o seu 

prius.  Caracterizou-se política e juridicamente como um ente sem vontade própria ou 

força criadora, cuja submissão à vontade dos seus cidadãos poderia, teoricamente, 

revogá-lo ou modificá-lo. Neste contexto, o Parlamento tinha primazia sobre o 

Executivo, o Judiciário e mesmo sobre a sociedade, em algumas situações115, 

apresentando-se normas legais e normas constitucionais em igual hierarquia.    

Diante da supremacia do Parlamento, é evidente que as Constituições liberais 

burguesas do século XIX, de concepção acentuadamente formal, nada tinham de rígidas.  

Durante todo o século XIX, na verdade, prevalecerá o conceito menos robusto de 

constitucionalismo, para usar da conceituação de Santiago Nino antes citada, “pura 

realidade estrutural” (Garcia de Enterria, 1994:42), independente dos valores que 

expressasse, o que agradava tanto às monarquias restauradas após a derrota de Napoleão 

em 1814, quanto às esquerdas congregadas sob as teorias de Hegel, Marx e Engels.  

Contudo, não obstante seu formalismo, o Estado Liberal não deixou de 

apresentar uma conotação substantiva, relativa aos fins e às funções que se esperam do 

poder estatal.  A primazia da lei assinalou, em verdade, a derrota das tradições jurídicas 

do Absolutismo e do Antigo Regime, presentes no Machtstaat (o Estado de força 

absolutista, característico do século XVII) e no Polizeistaat (o Estado de Polícia do 

século XVIII), nos quais a relação entre poder e direito fazia-se sob a fórmula rex facit 

legem.  Por outro lado, a lex facit regem implicava que a legitimação do poder poderia 

ser simplesmente alcançada pela aplicação de certos procedimentos previstos no direito 

positivo, ou pelo teste do pedigree (Dworkin 2002:28). É nesse contexto que se firma, 

na Alemanha, o Rechsstaat, adiante analisado.  

Conforme já tivemos oportunidade de afirmar em comentário anterior 116, o 

positivismo jurídico trouxe importantes conseqüências para a Teoria do Estado: 

buscando isolar “as realidades” do Estado como objeto de investigação cientifica, essa 

                                                 
115 É o que nos lembra Hobsbawm (2008, p.415), ao analisar os resultados políticos e sociais da primeira 

metade do século XIX, particularmente após a revolução de 1830 (marco europeu da derrota da aristocracia 

pela burguesia, afetando, notadamente, a França, Bélgica, Grã-Bretanha, e também Alemanha, Itália e Suíça 

de forma menos intensa e apenas em algumas regiões) que introduziu constituições modestamente liberais, 

antidemocráticas (devido às restrições censitárias) e igualmente “antiaristocráticas”, nos principais Estados 

da Europa Ocidental, de tal sorte que os Parlamentos, em sua maioria, eram compostos majoritariamente 

pelos proprietários de terra superrepresentados (em especial, na Inglaterra) e a nova classe média industrial 

subrepresentada (em especial, na França), com exclusão das classes trabalhadoras.   
116 Cf. Nina Ranieri, Conceitos de Estado, 2008, op. cit.. 
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Teoria expressou-se axiologicamente; expressando-se axiologicamente, distanciou-se 

do “ser”, tornando-se “uma teoria pela teoria” (Heller, 2002:47), desconhecendo 

ademais a tradição política ocidental. Os tratadistas alemães, sobretudo, dedicaram-se 

de tal maneira a despolitizar a disciplina que fundaram uma “história de conceitos”, 

adverte Heller (id. ib), sem preocupação com importantes problemas do fenômeno 

estatal, tais como: natureza, função, unidade, relações com a sociedade, a economia, 

opinião pública, partidos políticos etc.”117 Ersnt Von Rippel (1956:5)118 e J. J. G. 

Canotilho (op. cit. p. 157), mais recentemente, fazem  um avaliação semelhante, para 

sublinhar a finalidade e a utilidade desta concepção de Estado e de Direito, que ao 

pretender captar o “ser” do Estado, despolitizando-se, jamais adquiriu cientificidade. Os 

tratadistas tampouco se deram conta de que não havia como escapar a algum grau de 

subjetividade – e portanto de decisionismo – na Teoria do Estado, uma vez que a própria 

autolimitação do Estado já configurava uma decisão. 

 Herman Heller, como se sabe, insurgiu-se contra a idéia de “ordenamento 

jurídico fechado”, própria do positivismo, que, favorecida pela concepção individualista 

do Estado e da sociedade, negava ao Estado sua condição histórica e política. 119 Mais, 

centrando-se no conceito abstrato de Estado toda a construção jurídico-política, constrói-

se, em verdade, “um fantasma do pensamento”, o que implica a volatização de temas 

capitais da legitimidade e legalidade do poder e, em conseqüência, das garantias de 

liberdade.   Para o juspublicista alemão, a justificação do Estado residia no fato de ser 

uma “organização de segurança jurídica”, o que não deve ser entendido como “Estado 

de polícia” ou aparelho de elaboração e aplicação das leis.  “Quando se declara que o 

                                                 

117 Mais recentemente, observou Canotilho (2008:157) que “a Teoria do Estado, ao pretender captar o ‘ser 

do Estado’ ou a essência do Estado corre o risco de transformar-se numa ciência ‘estatista’ e ‘a-histórica’, 

com falsas generalizações e ‘descontextualizações’.” 

118 Von Hippel, em El concepto de la teoría general del estado y el problema del estado de derecho (Revista 

de Estudios Politicos, nº 90, nov-dez.,1956, p.07) refere Hermann Rehm como o único tratadista do final 

do século XVIII que, devido a seu profundo conhecimento de teoria política, não perdeu de vista a tradição 

política ocidental, centrando sua Teoria do Estado no campo da política, como uma “Teoria descritiva do 

poder Político”. A obra de Rehm, que data de 1889, foi eclipsada pela de G. Jellinek, editada quase que 

simultaneamente (1901), e também pela Kelsen, já no primeiro decênio do século XX. A proliferação de 

obras teóricas sobre o Estado à época nada mais evidencia senão a necessidade teórica de compreender os 

fenômenos do Estado. A propósito, cf. Carolina G. Stuchi, A Inadequação entre Idéia e Realidade na 

Periferia: os limites da Teoria Geral do Estado para compreensão do Estado Brasileiro. 2007. Tese 

(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.   

119 Neste sentido, diz Heller (2002, p.339), “O Estado moderno se esforça para ser uma eficaz estrutura 

fechada, uma unidade de ação e decisão sem lacunas, o que não implica (...) admitir a conclusão de que 

seu conteúdo de leis jurídicas constitui realmente uma conexão de sentido fechada e sem lacunas.” 
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Estado só pode ser consagrado por sua qualidade de organização para a segurança 

jurídica, quer-se dizer que só pode justificar-se enquanto sirva à aplicação e execução 

dos princípios morais do Direito.” (2002:285). Suas idéias também contrariavam a 

conhecida tipologia weberiana da dominação legítima, na qual a natureza do critério 

legitimador – racional, tradicional ou carismático - determinará a forma de obediência e 

o quadro administrativo destinado a garanti-la.120   

De fato, como em Weber (1994:141) a racionalidade formal consiste em critério 

legitimador, daí se seguia, por decorrência lógica, que um governante ilegítimo poderia 

governar legalmente e, assim, se legitimar, ainda que a legitimidade requeresse conexão 

com um critério anterior.  Porém, em relação a tal critério, contratual ou impositivo, o 

sociólogo alemão não define se a legitimidade resulta do fato de o critério ser exercido 

de acordo com as leis vigentes, de estar de acordo com os valores que a lei expressa ou 

de ter sido emitido com certa autoridade.121  É fácil notar como a racionalidade formal 

de Weber o aproxima do movimento do positivismo jurídico. 122   

O monismo jurídico e a pretensa concepção despolitizada do Estado, afinal, 

ocultaram as contradições inerentes à vida em sociedade, contradições que se avolumam 

a partir da Revolução Industrial, com importantes conseqüências em relação à 

elaboração teórica do Estado Social de Direito, ou Welfare State, no início do século 

                                                 
120 Consoante a doutrina de Weber, a dominação de tipo racional é própria das sociedades modernas; sua 

legitimidade deriva do ordenamento jurídico que estabelece como são escolhidos o detentor do poder e as 

formas de seu exercício; sua fonte primária é a lei, que constitui o parâmetro que delimita a amplitude da 

ação do governante e o grau de sujeição dos governados. A burocracia desempenha papel fundamental na 

dominação racional, uma vez que os comandos alcançam os destinatários por meio dos atos dos 

funcionários, com funções especializadas e organizados hierarquicamente. A dominação de caráter 

tradicional é consuetudinária, fundamenta-se em tradições que determinam os modos e os limites do 

exercício do poder; o quadro administrativo é formado a partir de laços de lealdade, por meio de servidores 

(e não funcionários). A dominação carismática é verificada a partir das características pessoais do chefe 

(profeta, guerrilheiro etc); a fonte do poder é sua personalidade.  
121 “§6-A legitimidade de uma ordem pode estar garantida: I- unicamente pela atitude interna, e neste caso:1. 

de modo afetivo: por entrega sentimental; 2- de modo racional referente a valores: pela crença em sua 

vigência absoluta, sendo ela a expressão de valores supremos e obrigatórios (morais, estéticos ou outros 

quaisquer); 3- de modo religioso: pela crença de que de sua observância depende a obtenção de bens de 

salvação; II – também ou somente pelas expectativas de determinadas conseqüências externa, portanto: 

pela situação de interesses, mas: por expectativas de determinado gênero. (...) §7- Vigência legítima pode 

ser atribuída a uma ordem, pelos agentes:  a) em virtude da tradição: vigência que sempre assim foi; b) em 

virtude de uma crença afetiva (especialmente emocional): vigência do novo revelado ou do exemplar; c) 

vigência em virtude de uma crença racional referente a valores:  vigência do que se reconheceu 

absolutamente válido; d) em virtude de um estatuto vigente em cuja legalidade se acredita.  Essa legalidade 

pode ser considerada legitima: a) em virtude de um acordo entre os interessados; b) em virtude da 

imposição (baseada na dominação considerada legítima de homens sobre homens) e da submissão 

correspondente.” Cf. Max Weber, Economia e Sociedade, op. cit. p. 20 e 22, gn.  
122 A propósito das analogias entre Weber e Kelsen, no que diz respeito ao positivismo jurídico, ver 

Norberto Bobbio, Direito e Poder, op. cit. p.231 e ss.. 
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XX.  Esses são os ingredientes da “crise da legitimidade da legalidade” de que nos fala 

Lafer (1988:70), e, por conseqüência, da própria crise de legitimidade do Estado de 

Direito formal, que encontra apoio na crítica ideológica de Marx acerca do Estado e do 

Direito como instrumentos de dominação e opressão.123  

Dessa sumaríssima exposição acerca do Estado Liberal de Direito podem ser 

tiradas algumas conclusões. Em primeiro lugar, há de se notar - com Zagrebelski 

(2008:49) – que, contrariamente ao que se sustenta, o século XIX não foi o século dos 

direitos individuais, prévios à autoridade estatal, como foi o século XVIII, mercê da 

teoria jusnaturalista.  Em segundo lugar, se o liberalismo assegurou um rol de direitos 

oponíveis ao Estado para a burguesia, que o sustentava, não o fez para o proletariado.  

Este último, por outro lado, como força historicamente antagônica à própria burguesia, 

impôs não o enfraquecimento do poder do Estado, mas o seu recrudescimento. Nesse 

sentido, o século XIX, em verdade, foi o século do Estado-força, fator impeditivo da 

elaboração de qualquer teoria jurídica mais consistente de limitação do poder. Não por 

outras razões, o Estado Liberal foi denominado “Estado burguês de Direito”, “Estado 

Gendarme” (Kant), “Estado Guarda Noturno” (Lassale), “Estado Legislativo” (Schmitt) 

etc. , expressões utilizadas para enfatizar seu total descomprometimento com a 

promoção do bem público e a distribuição conservadora dos bens existentes em prol da 

burguesia.  Em terceiro lugar, muito embora a filosofia política que animava o Estado 

Liberal fosse a do homem medroso, que necessita se sentir seguro, em oposição à 

filosofia do homem belicoso da Antiguidade e da Idade Média, e da qual resulta a 

construção teórica da segurança e certeza, postulados pela dogmática jurídica, tanta  

cautela não foi suficiente para que se percebesse ou se impedisse a expansão da reforma 

industrial em detrimento das necessárias reformas políticas, de tal forma que “a 

                                                 

123 O Estado, na teoria marxista, não é jurídico ou ético, mas econômico e político, na linha de pensamento 

de Hegel. Diverge frontalmente desta, porém, no que diz respeito ao caráter organicista. Em Marx, a 

concepção do Estado é mecânica: a rotação das classes, que culminará com o desaparecimento destas, é o 

que condiciona a natureza e os fins do Estado. Como instrumento de dominação, o Estado é arma poderosa 

nas mãos da classe privilegiada contra as classes pobres e oprimidas. Para Bonavides 1995, p.58) o Estado, 

nesse sentido, aproxima-se mais da visão de Kant que da de Hegel. Não há, na obra de Marx, qualquer 

texto consagrado exclusivamente ao Estado. Sua visão encontra-se exposta em obras diversas, tais como 

O Manifesto Comunista, 18 do Brumário, na correspondência que manteve com Engels etc.   
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revolução industrial (inglesa) engoliu a revolução política (francesa)” (Hobsbawm, 

2007:21).124     

A racionalização do poder, em suma, foi uma das contradições mais profundas 

na dialética do Estado Moderno: visando limitar o poder do Estado, tanto deu ensejo aos 

regimes totalitários quanto à superação dos fundamentos liberais de contenção da 

atuação do Estado, por via do Estado Social.  Para muitos autores, aí reside a principal  

causa da crise do Estado Liberal, o que, do ponto de vista da Teoria do Direito e da  

Teoria do Estado, pode ser visto como a crise da superação da legalidade como 

legitimidade;  do ponto de vista do Direito Constitucional, como crise do princípio da 

estrita legalidade, e, do Direito Administrativo, como crise da estrita vinculação da 

Administração à lei.   

  3. 4 - A superação da legalidade como legitimidade  

A crise da estrita vinculação da Administração à lei derivou, basicamente, da 

impossibilidade fática de os Estados manterem a sua postura negativa em  face da 

sociedade.  O que equivale a dizer que a função estatal primordial, de aplicação 

vinculada da lei como norma geral e abstrata, por meio de autorizações, proibições, 

habilitações etc., foi superada pela assunção da gestão direta de serviços, ditos públicos, 

pelo Estado, como a saúde e a educação, por exemplo.  Um dos principais efeitos diretos 

da crise identifica-se, por conseguinte, na alteração da posição dos indivíduos e da 

Administração perante a lei, em comparação com a do Estado Liberal.  Se neste 

prevalecia, como regra geral, a liberdade do indivíduo sobre o poder limitado do Estado, 

no Estado Social a vinculação da Administração ao princípio da estrita legalidade é 

abrandada por um certo grau de discricionariedade administrativa, em algumas  áreas, 

notadamente nas sociais, com o que a liberdade dos indivíduos, naqueles campos, passa 

a ser direcionada a fins coletivos.  Ou seja, em algumas áreas da vida social a autonomia 

da liberdade individual não é mais a premissa básica, em benefício do interesse público, 

assim como a retração do Estado, em alguns campos de ação, também deixa de sê-lo.   

Foi o caso da política econômica, em particular, mesmo com a manutenção do princípio 

da livre iniciativa privada e do mercado; como  foi o caso, igualmente, da área social. 

                                                 

124 Cf. Ortega y Gasset (Kant, Hegel, Dilthey, Revista Occidente, Madrid, 1953), referido por Bonavides 

(1980, p.92).  
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De outra parte, deu-se ainda no contexto da superação da legitimidade como 

legalidade, a afirmação do pluralismo político como forma de lidar com a crise da 

unidade do Estado e do Direito. Esclarece Lafer (1988:71) que:  

De fato, o pluralismo tem como núcleo de verdade a 

afirmação de Santi-Romano de que as relações sociais que 

interessam ao Direito Público não se esgotam no indivíduo, de 

um lado, e no Estado e nas comunidades territoriais, de outro, 

pois existem organizações sociais derivadas de vínculos 

diversos dos de base territorial. A aceitação de uma pluralidade 

de ordenamentos numa sociedade pode ser encarada como um 

processo de progressiva liberalização do indivíduo e dos grupos 

de opressão do Estado, pois o pluralismo registra e legitima a 

existência de grupos entre o Estado e o indivíduo. É por isso que 

o pluralismo, enquanto mecanismo de descentralização 

funcional e territorial, surge como resposta à crise do Estado, 

com impacto no socialismo utópico e libertário de Proudhon – 

que influenciou Gurvitch -; no guild-socialism anglo-saxão; no 

liberalismo associativo de Tocqueville; no cristianismo social de 

Leão XIII e no sindicalismo de inspiração católica.   

Efetivamente, a crise do Estado Liberal deu ensejo ao surgimento de sistemas de 

proteção social na Europa Ocidental, no mais das vezes mercê da mobilização de 

trabalhadores reunidos em movimentos sindicais ou partidos operários (Hobsbawm, 

2006:131 e ss.).  Em tais sistemas, a forma originária de previdência coletiva se fez ou 

por socorro mútuo ou pelo assistencialismo privado e público, ainda que de forma 

incipiente.  Antes da Primeira Grande Guerra, porém, a maioria dos países europeus 

dispunha de três sistemas básicos de proteção, pelo menos (a saber: seguros contra 

acidentes, doenças e desemprego e aposentadorias, que incluíam a velhice, invalidez, 

morte do arrimo de família, cf. Di Giovani, 1998). 

A Constituição de Weimar de 1919, é sabido, exerceu profunda influência nas 

instituições políticas ocidentais em virtude de sua concepção democrática e de sua 

orientação social, em oposição à orientação liberal clássica, expressa na organização do 

Estado e no rol de direitos sociais (educação, saúde, trabalho, previdência social etc.) os 

quais incorporou explicitamente, a exemplo do que já havia sido feito pela Constituição 
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Mexicana de 1917 com relação ao direitos trabalhistas e previdenciários, 

exclusivamente.125        

A Constituição de Weimar, contudo, a despeito de seu prestígio, não alcançou 

hegemonia. Do ponto de vista político, o fato de ter sido promulgada pela Assembléia 

que antes houvera ratificado o Tratado de Versalhes (que impôs pesadas perdas à 

Alemanha ao final da I Grande Guerra), tornava-a ilegítima aos olhos de parte da 

população. Ameaçada pelos custos políticos da hiperinflação e do desemprego, 

apresentava ainda outra fraqueza: não estabelecia limites substantivos à sua reforma, 

razão pela qual possibilitou a transição do regime social-democrata ao regime nazista, 

sem solução da continuidade legal. 126 

  Mas foi em razão da concepção democrática e social presente na Constituição 

de Weimar que Chevallier (1994:102) fala em “refundação do Estado de Direito”.  De 

fato, a integração dos novos valores que surgem no curso da dinâmica dos sistemas de 

proteção é que dará concretude ao Estado Social.    Refundação, certamente, na medida 

em que a posição absenteísta do Estado, em relação à sociedade e aos direitos 

individuais, foi substituída por uma posição ativa, necessária para a efetivação dos novos 

droits-créances (direitos de crédito, i.e., saúde, proteção social, vida familiar normal, 

instrução e cultura, solidariedade nacional etc. tal como previstos na Constituição 

Francesa de 1946), reconhecidos aos indivíduos e traduzidos como poder de 

exigibilidade em face do Estado. Note-se que esta não era uma idéia estranha aos 

franceses ou aos ingleses. Aos franceses porque o art. 21 da Constituição de 1793 já 

incluía a previsão de que a sociedade era responsável pela subsistência dos cidadãos127; 

aos ingleses devido ao pioneirismo na elaboração de sistemas públicos e privados de 

proteção social, identificados já no século XVI (com a introdução da taxa sobre a 

                                                 
125 A propósito dos direitos sociais na Alemanha, e também na Áustria, é preciso registrar que os povos 

germânicos foram os primeiros a reconhecer a importância social e política da educação pública. Como nos 

lembra Paul Monroe (História da Educação, Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1969, p.338), 

Frederico da Prússia, que reinou entre 1740/1786, e Maria Tereza da Áustria, monarca entre 1740 e 1780, 

já haviam editado leis que atribuíam às autoridades governamentais a responsabilidade de assegurar 

educação à população, no que foram seguidos pelos franceses revolucionários, no entanto sem a mesma 

efetividade (o sistema de educação público francês só foi implementado mais adiante). 
126 Anota Hobsbawm (A Era dos Extremos, 2.ed., São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.139), que a 

República de Weimar, significativamente, “(...) caiu em grande parte porque a Grande Depressão tornou 

impossível manter o acordo tácito entre Estado, patrões e trabalhadores organizados, que a mantiveram 

funcionando.” 
127 “Art. 21. A assistência pública é uma dívida sagrada. A sociedade deve subsistência aos cidadãos mal 

afortunados, seja lhes proporcionando trabalho, seja lhes assegurando os meios de existência àqueles que 

estão incapacitados para o trabalho” (tradução nossa), cf. www.senat.fr. Acesso em 20/02/09. 

http://www.senat.fr/
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propriedade fundiária, em 1573, destinada a programas assistencias de controle do 

Estado) e no século XVIII (com a regulamentação de associações de socorro mútuo). A 

despeito da previsão do citado art. 21, nenhum sistema mais efetivo se implementou, no 

caso francês;  por outro lado, o sistema inglês disseminou-se pela Europa no século XIX, 

à exceção da Bélgica, Itália, Holanda e França (Di Giovanni, 1998:16). 

Segundo estudo de Di Giovanni (2006:02) acerca dos modelos de Welfare State, 

esse “tipo” de Estado representa uma forma de solidariedade institucionalizada, cujos 

limites externos coincidem com o Estado- Nação e os internos variam no tempo e no 

espaço.  Estes últimos assumem diferentes configurações, de acordo com o grau de 

proteção oferecido (do mínimo, apenas grupos ocupacionais, ao máximo, todos os 

cidadãos), quase sempre em resposta à crescente incapacidade do mercado para regular 

as relações econômicas, especialmente as mais carregadas de implicações sociais (Di 

Giovanni, 1998:15).  Assim, enquanto no modelo liberal a cobertura de solidariedade é 

marginal e destinada aos pobres, no modelo “meritocrático conservador” a cobertura é 

ocupacional e os destinatários são os trabalhadores.  Já no modelo redistributivo das 

sociais-democracias, a cobertura é universal para todos os cidadãos e, em algumas 

situações, também para os não- cidadãos residentes.  No modelo neoliberal, ou pós-

keynesiano, a cobertura se torna focalizada e destinada, preferencialmente, aos 

vulneráveis (2006:16).  “A primeira escolha do Estado Social foi, portanto, a definição 

do âmbito de solidariedade”, conclui Di Giovanni, escolha que, do ponto de vista 

socioeconômico, levou os diferentes grupos sociais a se pocisionarem em favor de seus 

interesses; do ponto de vista político, constrangeram as elites (do poder ou da oposição), 

“a manifestar suas intenções integrativas, no que diz respeito à cidadania, com 

importantes impactos na estabilidade sociopolítica. “ 128 

Foi também o apelo ao Estado Social que, nas primeiras décadas do século XX, 

levou à consolidação de regimes nacional-socialistas, de extração fascista ou nazista, e 

ao colapso dos valores e instituições liberais.  De modo geral, pode-se dizer que o 

totalitarismo se opõe ao liberalismo devido à possibilidade de expansão ilimitada do 

                                                 

128 A propósito, observa Hobsbawm (A Era dos Impérios, 2006, p.186), que, nessa atividade, o próprio 

Estado unificou a classe trabalhadora, visto que, progressivamente, qualquer grupo social passou a 

perseguir seus objetivos políticos mediante pressões exercidas junto ao governo nacional, a favor ou contra 

a legislação e a administração nacionais. É dizer: “nenhuma classe tinha uma necessidade consistente e 

contínua da ação estatal positiva em assuntos econômicos e sociais, para compensar as inadequações de 

sua desamparada ação coletiva; e quanto mais numeroso o proletariado nacional, tanto mais sensíveis (mas 

com relutância) eram os políticos às exigências de um conjunto de eleitores tão perigoso e de tal dimensão.”    
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poder político, na linha de princípio da soberania como poder incontrastável de 

mando.129  De acordo com as ideologias que animaram as diversas versões de Estado 

Totalitário na Europa até o final da II Guerra Mundial, a sociedade e o Estado, 

compreendidos como organismos éticos, são superiores ao indivíduo.  O império da lei, 

a garantia dos direitos fundamentais e o liberalismo são substituídos, no plano dos 

valores, pela defesa da pátria e da nação ou da missão histórica da raça, em benefício da 

defesa do capitalismo. Paralelamente, a supremacia da vontade do ditador sobre a lei e 

a exaltação da violência e do terror são invocadas como instrumentos necessários, e 

plenamente justificáveis, de controle social. Já a lei é concebida como “decisão” do 

titular do Executivo (Carl Schmitt), e não como expressão da vontade geral.   

Decorre desses pressupostos, como conseqüência lógica, a tendência de os 

Estados totalitários conformarem toda, ou quase toda, a vida social, o que lhes assegurou 

a possibilidade de realizar amplos programas sociais para as massas, caminho tanto para 

a legitimidade do poder quanto para a popularidade do governante. Paralelamente, 

firma-se em países como Portugal e Espanha (neste, em certa medida), a doutrina do 

“estatismo orgânico” (Linz, 1975:306-13), ou do “Estado corporativo”, de inspiração 

medieval.  Elaborada nos círculos fascistas para reconhecer, numa sociedade orgânica, 

a existência de classes ou grupos econômicos e, portanto, de uma hierarquia social 

destinada a afastar as ameaças da luta de classes, invariavelmente suprimiu ou limitou a 

democracia eleitoral, apresentando-se intervencionista, patronalista e paternalista.        

Passada a fase de consolidação da postura governamental intervencionista, fase 

que não é contemporânea nem uniforme nos diferentes contextos em que se desenvolve 

(a Europa dos dois períodos de pós-guerra, no século XX; a América no período que se 

                                                 
129 O conceito de Estado totalitário não coincide com os de Estado autoritário ou autocrático, embora 

possam ser combinados entre si. Estado autoritário é aquele em que o poder estatal se subtrai à vontade da 

maioria, enquanto o Estado autocrático refere-se àqueles nos quais o domínio do poder é realizado em nome 

próprio. Via de regra, o termo “totalitário” é empregado para designar regimes políticos mais recentes, 

muito embora os governos despóticos do Antigo Oriente ou mesmo os Estados absolutistas possam ser 

assim identificados. A propósito, Zippelius (1997, p.369) esclarece que os elementos característicos do 

moderno totalitarismo surgiram após o período jacobino, por via de um dogmatismo ideológico – sob forma 

messiânica – que permitiu a identificação do partido dominante com a coletividade. No século XX, o termo 

totalitarismo foi inicialmente empregado como uma autodescrição do fascismo italiano e, com o tempo, 

passou a indicar, grosso modo, as forças que derrubaram os regimes liberais democráticos no início do 

século XX, tal como identificadas por  Hobsbawm (1996, p.116-7), que eram de três naturezas: militar, de 

direita ultraconservadora e de direita fascista (mobilizadora das massas), todas  com apoio da Igreja, 

contrária ao Estado secular e, bem assim, a toda a herança do Iluminismo, da Revolução Francesa. 

Naturalmente, todos também eram contra o “comunismo ateu”. Em comum, todos eram contra a revolução 

trabalhista e socialista, todos reagiram contra a subversão da velha ordem social, todos eram nacionalistas, 

todos eram autoritários e hostis às instituições liberais. A propósito, conferir ainda Fábio Nusdeo, Curso de 

Economia, 2.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.  
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segue à crise econômica de 1929 e o New Deal; a migração da população rural para as 

cidades, na América Latina etc.), as estruturas administrativas do Estado Social 

tornaram-se bastante complexas, quando comparadas às da esfera de atuação neutra do 

Estado liberal.  Numa etapa posterior, o fenômeno das normas de organização e o de sua 

contínua e progressiva utilização pelo Estado intervencionista, também foi correlato ao 

advento da programação e planificação econômicas e ao da formação de grandes 

organizações no âmbito do Estado e da sociedade civil.   

Não é o caso de se aprofundar aqui acerca das normas de organização no Estado 

social, sobre as quais já nos estendemos  em outra oportunidade.130  Apenas ressaltamos 

que, sendo normas pelas quais o Estado disciplina a sua própria atividade assistencial, 

reguladora, fiscalizadora e produtora, estas lhe permitem organizar o seu aparelho 

administrativo e criar um sistema de estímulos e subsídios, mediante sanções positivas, 

ditas “premiais”.  A incidência dessas sanções é provocada por técnicas de 

encorajamento, que devem estimular comportamentos considerados economicamente 

vantajosos às inúmeras funções do Estado social.   A adoção das normas de organização 

e das sanções positivas alterou significativamente a função social do sistema normativo, 

embora não tenha obliterado a imagem tradicional do Direito como ordenamento 

protetivo/repressivo.   

No campo teórico, como se sabe, deve-se a Kelsen (Teoria Pura do Direito, 

1922) a fundamentação que permitiu a ampliação do conceito de proposição normativa, 

para além do conceito da norma legal parlamentar, em reforço às possibilidades 

promocionais e sociais do Direito.  É que no plano do  ”dever-ser”, a norma jurídica, o 

juízo hipotético tem incidência gradativa, dependendo se é norma genérica, 

particularizadora ou individualizadora. O Direito, como conjunto harmônico de normas 

subordinadas umas às outras, forma uma unidade lógica e congruente, sujeita à norma 

fundamental, que não é dotada de conteúdo determinado, mas que assegura a 

possibilidade de convivência social pela realização do dever-ser.131 Daí por que Kelsen 

vê nas decisões dos juízes e nas declarações de vontade a realização do dever-ser, 

atribuindo-lhes a natureza de fontes do direito, ou de vis instauradora do processo 

                                                 
130 Cf. Nina Ranieri, Do Estado Liberal ao Estado Contemporâneo: notas sobre os processos de exaustão 

dos modelos políticos e da ordem jurídica, Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, 

v.6, 2001, p.135-61. 
131 Cf. na Teoria Pura do Direito, o capítulo V, referente à dinâmica jurídica e ao fundamento de validade 

que a norma fundamental confere a uma ordem normativa (op.cit., p. 267 e ss.). 
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normativo.  O caráter constitutivo da decisão judicial, em verdade, nada mais revela 

senão um processo pelo qual o Direito se recria: “o estabelecimento de uma norma pelo 

tribunal representa  um estágio intermediário do processo que começa com a elaboração 

da Constituição e se segue, através da legislação e do costume, até a decisão judicial e 

desta até à execução da sanção. “ (Kelsen, 176:328).  A lei não é, pois, um comando 

originário da vontade estatal exclusivamente, em correspondência à idéia da norma 

social.     

A socialização do fenômeno normativo propiciou a superação da dogmática 

romanística e o abandono do primado do método dedutivo.  Propiciou igualmente a 

progressiva publicização do Direito, decorrência do contínuo crescimento das funções 

estatais.  Nesse contexto, o planejamento e as políticas públicas fixaram-se como 

paradigmas do novo sentido instrumental e operacional das normas jurídicas.   

Decorrem de tal complexidade estrutural as diversas designações atribuídas ao 

“tipo” Estado Social, sem unanimidade na doutrina, como refere Odete Medauar 

(2003:84).  Dentre tantas outras, são comumente empregadas, para denominar o novo 

tipo de Estado que se delineia a partir do final da I Grande Guerra, as expressões Estado 

intervencionista, Estado providência, Estado de bem estar, Estado assistencial, Welfare 

State, Estado promocional, Estado protetor etc.   Tampouco há unanimidade na doutrina 

com relação à inserção teórica do Estado Social em relação às concepções políticas do 

século anterior, como igualmente demostra Medauar (id. ib.) em acurada análise sobre 

o quadro político-institucional do Direito Administrativo.  De um lado, estão as 

correntes teóricas que vêem na asserção do Estado Social uma tendência compensatória 

destinada ou a corrigir (visão positiva) ou a mascarar (visão negativa) os desequilíbrios 

socioeconômicos e políticos do liberalismo; de outro, as diversas correntes de direita e 

de esquerda que acusam o novo tipo de Estado de ser excessivamente socialista ou de se 

manter capitalista, respectivamente.  Conclui a administrativista que as oposições, 

aproximando lados opostos, decorreram das soluções de compromisso adotadas dentre 

as chamadas “ideologias moles” (mutualismo, solidarismo, socialistas reformadores 

etc.), para superação do capitalismo desenfreado.    

O fato é que sem Estado Social de cunho democrático ou sem Constituição que 

acolhesse seus pressupostos, não poderia haver sociedade democrática pluralista, 

particularmente nas sociedades de massa do século XX. Curiosamente, mesmo diante 

desses fatos, Kelsen (1976:385) ainda considerará qualquer visão teleológica a respeito 
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do Estado descabida e fora do âmbito da Teoria Geral do Estado. Este entendimento, 

igualmente preconizado por Carré de Malberg (Contribution à la Theorie Generale de 

l’État, 1920), será superado na obra de Marcel de la Bigne de Villeneuve (L’ Activité 

Étatique), que  condiciona a legitimidade da ação estatal à própria finalidade do Estado.  

Paulo Bonavides (1995:22), encampando as reflexões de Marcel de la Bigne, arremata: 

“(...) afigura-se-nos que o Estado, pessoa coletiva, cuja ação decorre da vontade humana, 

possui necessariamente fim ou fins. Onde houver Direito, haverá teleologia.”  Na mesma 

direção vão os ensinamentos de Dallari (2007 :107).     

Sobre a crise do Estado Social há farta doutrina. O crescimento das despesas 

sociais, a diminuição do recolhimento de tributos, os limites dos sistema de proteção, a 

ingovernabilidade do Estado diante de sua complexidade etc. , todos têem sido 

apontados como causas. 132    

3. 5 – A legitimação pela democracia  

A legitimação pela democracia tem no indivíduo, sujeito de vontade racional, 

seu pressuposto e  ponto de partida. A sua especificidade esta na igual distribuição do 

poder de decisão coletiva entre todos os membros da coletividade, para os quais as 

decisões estão voltadas;  a sua justificação, na pressuposição de que todos os membros 

da coletividade são iguais na capacidade de juízo político (Bovero, 2002:28). O objetivo 

é a convivência das diversas crenças e valores, transformando o potencial conflito em 

diaálogo e em competição não-vilenta (Bovero, op. cit. p. 47).  : 

No tema da legitimação do Estado Social em bases democráticas, há de se 

sublinhar, com Lafer (1988:72), que a vantagem desse tipo de legitimidade centrífuga 

está em repropor o tema do contrato social em bases atualizadas, no qual a unidade do 

Estado e do Direito não é um ponto de chegada, à maneira do contratualismo clássico e 

do Direito Natural:  

Trata-se de um processo contínuo e aberto, pois as 

forças sociais não se constituem e se estabilizam de uma 

vez por todas. Elas compõem-se e decompõem-se sem 

                                                 
132 Cf. entre outros, Michael Freeden, Human Rights and Welfare: A Communitarian View,  Ethics, Vol. 

100, No. 3 (Apr., 1990), pp. 489-502. E Huber, JD Stephens Development and crisis of the welfare state, 

The University of Chicago Press. Jürgen Habermas. The new obscurity: the crisis of the welfare state and 

the xhaustion of utopian energies, Philosophy & Social Criticism 1986. Katherine Eddy Welfare Rights and 

Conflicts of Rights, Res Publica - Volume 12, Number 4 / December, 2006.  
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cessar, desempenhando o acordo das partes um papel 

fundamental neste processo.  

E isto porque (id. ibid.): 

(...) hoje o Estado, nas democracias, é muito menos 

um ente soberano, dotado de poder de império e capaz de 

declarar, em última instância, a positividade da lei.  Ele é 

muito mais o mediador e fiador das negociações que se 

desenvolvem em grandes organizações – como empresas, 

partidos, sindicatos e grupos de pressão.  Os conflitos de 

interesse entre organizações, que asseguram o pluralismo 

nas formações sociais complexas, são freqüentemente 

resolvidos por acordos, que como acordos resultam de 

concessões recíprocas e duram o tempo que as partes 

contratantes têm interesse em respeitá-los.   

Daí a importância da poderosa e influente obra de Rawls (Uma Teoria da Justiça, 

1971), sobre a justiça como fairness (eqüidade), na qual não há um critério único de 

arbitragem dos conflitos, mas antes uma conduta mental, individual e voluntária, a ser 

refeita sempre que necessário, que conduz a um resultado justo e eqüitativo, derivado de 

condições de escolha e ritos procedimentais igualmente justos e eqüitativos. Neste 

círculo virtuoso, legisladores e magistrados também decidem de forma justa e 

equitativa.133  Na teoria de Rawls, os princípios de justiça advêm de uma versão 

aprimorada do contrato social, no sentido antes apontado por Lafer, ou seja, da 

possibilidade de os indivíduos, em idênticas condições de liberdade e igualdade, 

escolherem juntos, com um só ato coletivo, os princípios que devem conferir os direitos 

e deveres fundamentais e determinar a divisão dos benefícios sociais. O objetivo é dar 

uma solução procedimental ao problema do justo, pressupondo-se que o próprio 

                                                 

133 Cf. Uma Teoria da Justiça, São Paulo: Martins Fontes, 2008 e Justiça e Democracia, São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. A obra de Rawls, como se sabe, abala uma das teses fundamentais do positivismo, 

a da impossibilidade de uma teoria científica dos conteúdos deontológicos. Ver também Roberto 

Gargarella, As Teorias da Justiça depois de Rawls – Um breve manual de filosofia política.  São Paulo: 

Martins Fontes, 2008. 
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procedimento contratual engendraria o princípio da justiça e não determinadas 

convicções prévias concernentes ao “bem comum”.134      

Após o positivismo jurídico, os critérios de legitimação do Direito produzido 

pelo Estado passaram a voltar-se a valores ético-políticos, e também ao mundo dos fatos, 

com fecundos resultados nas Constituições democráticas elaboradas após a II Guerra 

Mundial. Carla Farrali (2006:03) aponta o final dos anos 1960 como termo a quo do 

chamado “pós-positivismo”, tomando a obra de Ronald Dworkin (Taking Rights 

Seriously, 1977) como marco.  

O filósofo americano, em severa crítica à separação entre Direito e moral 

proposta por H. L. A. Hart (The Concept of Law, 1961), lança um “ataque geral contra 

o positivismo”, fundado no fato de que “ (...) quando os juristas raciocinam ou debatem 

a respeito de direitos e obrigações jurídicas, particularmente naqueles casos difíceis nos 

quais nossos problemas com esses conceitos parecem mais agudos, eles recorrem a 

padrões que não funcionam como regras, mas operam diferentemente, como princípios, 

políticas e outros tipos de padrões.” (2002:35-6).  Em outras palavras, não é possível 

reduzir o Direito a meras estruturas normativas, dado que, ao lado das regras, figuram 

os “princípios”, sendo “(...) princípio um padrão que deve ser observado, não porque vá 

assegurar ou promover uma situação econômica, política ou social considerada desejada, 

mas porque é uma exigência de justiça e eqüidade ou alguma outra dimensão da 

moralidade.” (id.ibid.).  Os princípios nos sistemas jurídicos, portanto, são a expressão 

do relacionamento entre Direito e moral; correspondem aos direitos fundamentais, base 

moral que torna o direito obrigatório. “É que os princípios possuem uma dimensão que 

as regras não têm – a dimensão do peso ou da importância.” (2002:42), assevera 

Dworkin, em sua conhecida diretriz de interpretação dos princípios constitucionais por 

meio da metodologia da ponderação de bens, própria da atividade jurisdicional.   

Além disso, na medida em que consubstanciam um sistema de valores, os 

princípios se irradiam por todo o sistema jurídico, com força conformadora.  A doutrina 

costuma fazer referência à sentença Lüth do Tribunal Constitucional da República 

Federal Alemã (BVerfGE 7, pp. 198 e ss) como a base jurisprudencial mais desenvolvida 

                                                 
134 A circularidade desse argumento, na visão de Paul Ricoeur (2008, p.65), nada mais significa senão uma 

“defesa indireta da busca da fundamentação ética do conceito de justiça”. Cf. O Justo, vol. 1, São Paulo: 

Martins Fontes, 2008. 
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da posição135. Dela resulta, por decorrência lógica, a tese dos direitos fundamentais 

implícitos como integrantes do ordenamento jurídico, adotada pelo Tribunal 

Constitucional da República Federal Alemã (BVerGE 34, 269, p. 304), com relação ao 

art. 20, al.3, da Lei Fundamental de Bonn: “O direito não se identifica com a totalidade 

das leis escritas. Em certas circunstâncias, pode haver ‘mais’ de direito em relação aos 

estatutos positivos do poder do Estado, que tem a sua fonte na ordem jurídica 

constitucional como uma totalidade de sentido e que pode servir de corretivo para a lei 

escrita; é tarefa da jurisdição encontrá-la e realizá-la em suas decisões.”136   

A concepção dos princípios como exigência de justiça e equidade e da 

Constituição como ordem axiologicamente comprometida também subjaz à da 

“Constituição Dirigente”, expressão formulada por José Joaquim Gomes Canotilho na 

doutrina portuguesa (Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, 1982) e de 

grande repercussão no Brasil, para designar a situação de vinculação do legislador 

ordinário, em matéria de direito econômico e social, aos princípios e diretrizes 

                                                 
135 O caso Lüth, paradigmático no âmbito do direito constitucional, chegou ao Tribunal Constitucional por 

força de uma decisão do Tribunal Estadual de Hamburgo que teria, supostamente, proferido uma sentença 

violadora do direito fundamental de livre expressão do pensamento, garantido pela Lei Fundamental Alemã. 

Para melhor compreensão do caso: a Reclamação Constitucional que culminou no julgamento do Tribunal 

Constitucional teve como origem um conflito de direito privado, entre Eric Lüth – então presidente do 

Clube de Imprensa Alemão – e Veit Harlan – cineasta alemão que, durante o nazismo, produziu filmes de 

conteúdo racista contra os judeus. Lüth, que conhecia o passado de Harlan, organizou, na década de 50, um 

boicote ao novo filme de Harlan (ainda que este não possuísse qualquer conteúdo racista), estimulando o 

povo alemão a não assistir ao seu recém lançado filme. Vendo-se prejudicado (pois o boicote parece ter 

surtido efeitos), Harlan – juntamente com os produtores do filme – propôs uma ação civil argumentando 

que a conduta de Lüth violava o Código Civil alemão e pleiteando a imediata interrupção do movimento 

de boicote. A tese de Harlan foi absolutamente acolhida pelo Tribunal Estadual de Hamburgo, resultando 

em sentença favorável à interrupção do boicote e obrigando Lüth a retirar suas afirmações e opiniões 

contrárias à reputação do cineasta. Lüth, então, recorreu argumentando que tal decisão violava a garantia 

constitucional de livre expressão do pensamento (liberdade de expressão), ingressando com Reclamação 

Constitucional perante o Tribunal Constitucional, tendo em vista a violação de um direito fundamental. 

Com a propositura dessa Reclamação Constitucional, três foram os temas centrais que permearam a decisão 

do Tribunal Federal: 1) os direitos fundamentais não representam simplesmente uma garantia do cidadão 

contra o Estado, mas expressam uma ordem objetiva de valores que devem ser observados por todos os 

órgãos jurisdicionais em suas decisões – trata-se da onipresença dos direitos fundamentais; 2) desta 

aplicabilidade ampla dos direitos fundamentais decorre a eficácia horizontal de tais direitos, sendo 

aplicáveis também nas relações entre particulares; 3) a necessidade de ponderação de valores e princípios, 

nas hipóteses em que haja colisão de dois ou mais princípios. O Tribunal Constitucional, diante do conflito 

entre, de um lado, a livre expressão de pensamento e, de outro, norma de direito civil pela qual aquele que 

causa prejuízo deve cessar o ato danoso e reparar os danos causados, julgou procedente a Reclamação 

proposta por Lüth, determinando que a decisão proferida pelo Tribunal Estadual violara o direito 

fundamental em tela, devendo assim ser revogada. 

136 Referido por Jürgen Habermas, Direito e Democracia, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 303. 

Esta visão está na base da compreensão “positiva” das restrições aos direitos fundamentais não 

expressamente autorizados pela Constituição, como a de Jorge Reis Novaes em face do art. 18, no. 2, da 

Constituição Portuguesa. Cf. As Restrições aos Direitos Fundamentais não expressamente autorizadas 

pela Constituição, Coimbra: Coimbra Editora, 2003.  
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programáticas adotadas pelo poder constituinte. Canotillho, como se sabe, reviu sua 

posição original, tendo em vista as alterações ocorridas na economia e política 

contemporâneas desde o início da década dos oitenta, centrando suas reflexões num 

“constitucionalismo moralmente reflexivo”, cuja função “(...) consiste na substituição 

de um direito autoritariamente dirigente, mas ineficaz através de outras fórmulas que 

permitam completar o projeto de modernidade – onde ele não se realizou – nas condições 

complexas de pós-modernidade”.137  

A função de autovinculação das Constituições, em perspectiva moralmente 

reflexiva, esclarece o constitucionalista português (2002:1433):  

(...) as autoridades surgem sob a forma positiva: 

transportam dimensões substantivas (princípios), têm de 

adaptar-se à evolução das leituras morais reflexivas e, por 

isso, são flexíveis, conformam escolhas, interferem na 

própria preferência dos atores sociais (individuais ou 

coletivos). 

O tema das Constituições como mecanismos de autovinculação não é novo.  Esta 

presente, de diferentes maneiras, nas reflexões de Rousseau (...) em O Contrato Social 

(“É absurdo que a vontade crie impedimentos para o futuro.”), e também nas de David 

Hume (Of the Original Contract), Tom Paine (Common Sense, 1776), e Thomas 

Jefferson (Draft of the Kentucky Resolutions, 1798), entre outras.  É também conhecida 

a referência de John Elster (Ulysses and the Sirens) à decisão de Ulisses de ser amarrado 

ao mastro de sua nau para ultrapassar a zona de naufrágio sem se deixar seduzir pelo 

“canto das sereias”, para descrever a autovinculação social e política do povo soberano, 

ou seja, o pré-cometimento de uma determinada sociedade a um determinado modelo 

político, garantido por uma Constituição rígida. Evidentemente, o problema para as 

sociedades democráticas está na tensão entre pré-cometimento e comprometimento das 

gerações futuras, sem a obtenção de seu consentimento pela regra da maioria; o que 

significa dizer que o povo precisa de uma Constituição permanente, assim como Ulisses 

                                                 
137 Cf. J. J. Gomes Canotilho, Rever ou Romper com a Constituição Dirigente? Defesa de um 

Constitucionalismo moralmente reflexivo, publicado no Brasil na Revista do Processo, São Paulo: Revista 

dos Tribunais, abril-junho de 2000. A propósito, ver também obra organizada por Jacinto Nelson de 

Miranda Coutinho, Canotilho e a constituição dirigente, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 31 
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precisava ser amarrado ao mastro, do que se segue que, como o povo pode conduzir o 

barco ao naufrágio, em nome de prazeres vãos, deve ser igualmente “amarrado”.  

Ora, como um sistema democrático pode ser legítimo se sua legitimidade repousa 

numa Constituição rígida, deliberadamente estruturada para não ser alterada?  A 

exclusão de determinadas matérias da regra da maioria é necessariamente 

antidemocrática? Sim, diz F. A. Hayek (The Constitution of Liberty, 1960), porque este 

mecanismo nada mais significa senão a própria auto-proteção da democracia, frente às 

distorções que os cidadãos míopes podem visualizar. Não, diz Martin Shapiro (The 

Constitution of the United States and Related Documents, 1968), porque não se trata de 

perquirir a constitucionalidade da regra, mas do desejo de “ser constitucional”, de tal 

sorte que o rio possa correr livremente entre os diques, para empregar outra metáfora.   

Nessas duas posições, que igualmente reconhecem a existência da tensão 

constitucionalismo/democracia, pode ser sintetizado o debate do pré-cometimento na 

doutrina americana, a partir dos anos 1960, debate que Stephen Holmes (Passions and 

Constraint: On the Theory of Liberal Democracy,1995:197) qualifica como “um dos 

principais mitos do pensamento moderno contemporâneo”, no que é acompanhado por 

John Hart Ely (Democracy and Distrust – A theory of judicial review, 1980).  E isso 

porque, longe de serem antagônicos, constitucionalismo e democracia são princípios 

complementares, um garantindo o outro: não há democracia sem Constituição, não há 

Constituição sem democracia, como também o admite Ferrajoli (1999:23), dentre outros 

tantos. A aplicação desses princípios é tarefa do Judiciário, particularmente das Cortes 

superiores, instituições legitimamente incumbidas da guarda da democracia e da 

Constituição. Oscar Vilhena Vieira (2002:27), entre nós, resolve o problema, oferecendo 

uma definição de constituição democrática como “mecanismo de autovinculação ou pré-

comprometimento, pelo qual a soberania popular estabelece limites substantivos e 

procedimentos para o funcionamento das instituições democráticas”. Logo, quanto 

maior o rol de direitos a salvo da deliberação das maiorias, maior o papel do Judiciário, 

instituição precipuamente antimajoritária, como observa Vieira (id.ib).    

A abertura do Direito a valores ético-políticos deu ensejo ao surgimento das 

chamadas teorias constitucionalistas ou “neoconstitucionalistas” e da nova teoria do 
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direito natural, como didaticamente exposto na obra de Carla Farrali (2006). 138  Dentre 

tais teorias, para o fim aqui proposto, há que se conferir especial atenção à neo-

constitucionalista, presente no constitucionalismo europeu do pós-guerra, como se 

extrai, em particular, da Lei Fundamental de Bonn (1948), da Constituição da República 

Italiana (1948), da Constituição Espanhola (1978) e da Constituição Portuguesa (1976), 

nas quais há marcante positivação de normas de direitos fundamentais e princípios de 

justiça material, como expressões normativas dos valores sociais, sob fiscalização 

constitucional rígida pelos Tribunais Constitucionais. Como se sabe, a Constituição 

Brasileira de 1988 é tributária, em certa medida, dessa corrente teórica.   

Tais Constituições, ao expressarem os valores morais assumidos pelas 

sociedades políticas a que se referem, além de tornar os direitos fundamentais em 

“direitos em sentido forte” (Bobbio, 1992), garantem-nos com a força do poder estatal 

de coerção.  São Constituições materiais rígidas, longas e densas, cujos princípios e 

regras limitam o poder, definem as linhas de atuação do Estado, e condicionam a 

atividade dos particulares em suas relações privadas, em maior ou menor medida. De 

tudo resulta que a legitimidade ou ilegitimidade do modelo político adotado e, 

conseqüentemente, a própria legitimidade do poder do Estado passam a ser auferidas em 

face dos direitos fundamentais.  A Constituição, portanto, é a “zona de mediação” (Díaz, 

1990:34-5) entre a justiça e a legitimidade, “o espaço de convergência entre legitimidade 

democrática e justiça material”; um ‘compromisso de possibilidades’ Zagrebelsky 

(1995:14), o que significa dizer que sua função vai muito além da habitual mediação 

legitimidade/legalidade inerente ao Estado de Direito, posto ser a legitimidade 

democrática uma “legitimidade procedimental em liberdade”, isto é, aquela na qual se 

articula consensualmente a vontade da maioria, sem perda da referência da vontade das 

minorias (Díaz, id.ib).  

Aos Estados que adotam o modelo da “Constituição invasora” (Guastini,   

2003:153) tem sido atribuída a denominação “Estado Constitucional de Direito”, como 

                                                 

138 Na “nova teoria do direito natural“ são retomados aspectos da filosofia aristotélica e da de Santo Tomás 

de Aquino, no sentido de ser possível determinar a moralidade ou imoralidade social de determinadas 

práticas. Dentre os seus seguidores destaca Farrali (A Filosofia Contemporânea do Direito, São Paulo: 

Martins Fontes, 2006, p.22), em particular, John Finnis (Natural Law and Natural Rights, 1980), que tem 

no centro de sua argumentação a noção de “bem comum” como “autêntico florescimento humano”, 

finalidade moral de toda ação que pressupõe uma organização social, política e jurídica capaz de assegura-

la. Desta forma, diz Farrali (2006, p.24), “(...) Finnis chega à valorização de uma moral pública, assegurada 

pela ordem política.”  
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o fazem Ferrajoli (1999:19) e Sanchis (Justicia Constitucional y Derechos 

Fundamentales, 2003), ou simplesmente “Estado Constitucional” (Zagrebelsky, 

2003:35; Pozzolo, 2006:87). Adoto, aqui, a expressão  “Estado Constitucional de 

Direito” para designar, na tipologia própria da Teoria do Estado,  o tipo estatal que vem 

se afirmando desde a segunda metade do século XX,  com o objetivo de claramente 

distingui-lo do tipo “Estado Constitucional” do século XIX.      

São características do Estado Constitucional de Direito da segunda metade do 

século XX:  a) a supremacia da Constituição sobre a produção jurídica, aplicação e 

interpretação da lei ordinária; b) a subordinação da vontade legislativa ao conteúdo de 

justiça previsto na Constituição;  c) a irradiação do conteúdo de justiça, por intermédio 

de princípios e valores por todo o sistema jurídico; d) a aplicação da incidência da 

Constituição, que alcança as relações privadas e não somente os poderes públicos.   

Neste tipo de Estado, como se pode notar, há uma alteração substantiva na 

posição da lei em relação aos sujeitos e ao Estado, posto que submetida a uma situação 

de adequação, e não de subordinação, a um estrato jurídico mais alto.  Logo, não há 

prevalência de nenhum dos poderes, entre si ou em relação aos sujeitos, na medida em 

que todos, sem exceção, estão igualmente vinculados à Constituição; o que significa 

dizer que, no Estado Constitucional de Direito, os postulados do Estado de Direito são 

levados às últimas conseqüências. 

O Direito, nesse contexto, apresenta uma característica particular: não é rígido, 

é dúctil, para usar a feliz expressão de Zagrebelski (2008:14); é maleável, plástico, 

porque os seus valores e princípios não são absolutos, mas atuam em permanente 

interação com o imperativo do pluralismo democrático (conteúdo material), com 

lealdade às “regras do jogo” (aspectos procedimentais), adaptando-se às necessidades 

de coexistência e compromisso das sociedades complexas.     A Constituição, por sua 

vez, não é apenas um conjunto de regras jurídicas hierarquicamente superiores ao 

restante do ordenamento, mas antes o conjunto de regras jurídicas que são superiores ao 

restante do ordenamento em razão de seu particular conteúdo. É um “acordo sobre 

valores fundamentais”, daí se extraindo o modelo axiológico da Constituição como 

norma.  

“Neoconstitucionalismo” é um termo obviamente empregado para distinguir esta 

doutrina daquela do final do século XVIII, para designar a superação, em certa medida, 

do positivismo e do jusnaturalismo.  Embora ambas designem doutrinas que se voltam 
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à limitação do poder estatal, enquanto a última diz como uma Constituição deve ser (cf. 

ast. 16 da Declaração de 1789) o neoconstitucionalismo é, sobretudo, uma política 

constitucional (Pozzolo, 2006:78), a indicar não como o direito é, mas como deve ser.  

Refere-se também à identificação do constitucionalismo como teoria específica do 

Direito, tal como proposto por Robert Alexy no final da década dos oitenta, no século 

XX. Aperfeiçoando as concepções de Dworkin sobre princípios e regras, Alexy introduz 

o conceito de princípio como “mandamentos de otimização, que são caracterizados por 

poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida para sua 

satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 

possibilidades jurídicas.” (2006:90). Para Alexy, os princípios caracterizam-se mais pelo 

peso que pela dimensão de validade (id.ibid.), o que significa uma alteração substancial 

no conteúdo do Estado de Direito, mesmo quando encarado a partir dos pressupostos 

básicos do velho constitucionalismo, em especial das declarações de direito.  E isso 

porque a tese central de Alexy reside na atribuição da natureza de princípios aos direitos 

fundamentais que, por essa razão, são mandamentos de otimização do sistema jurídico. 

De tudo resulta, enfim, na feliz síntese de Sanchis (1998:35): “mais princípios que 

regras, mais ponderação que subsunção, mais Constituição que lei, mais juiz que 

legislador”.   

Segue-se daí um outro aspecto a se considerar no neoconstitucionalismo, relativo 

à superação da rígida separação entre Direito e moral, presente nas teorias positivistas.139  

É que o neoconstitucionalismo possibilita constantes avaliações e reavaliações políticas 

e jurídicas, mediante a adoção de critérios de validade material das normas, como 

também o admitem Dworkin (O Império do Direito, 1999) e Zagrebelsky (El Derecho 

Ductil, 2003). A tomada de posição moral assim exigida  aproxima-se do impetativo 

categórico de Kant, na medida em que “somente da perspectiva do participante, ou seja, 

daquele que aceita moralmente o direito como guia para o próprio comportamento e 

como critério de crítica para o comportamento dos outros, seria possível compreender o 

que o direito é e o que não é; somente por esta via seria possível justificar ações e 

                                                 

139 A propósito do problemático conceito de moral, tomo da definição de Bobbio (1992, p.54) acerca da 

“consciência moral” para enfrentá-lo. De acordo com o filósofo italiano, “o que nós chamamos de 

‘consciência moral’, sobretudo em função da grande (para não dizer exclusiva) influência que teve a 

educação cristã na formação do homem europeu, é algo relacionado com a formação e o crescimento da 

consciência do estado de sofrimento, de indigência, de penúria, de miséria, ou, mais geralmente, de 

infelicidade, em que se encontra o homem no mundo, bem como ao sentimento da insuportabilidade de tal 

estado.” 
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decisões.” (Pozzolo, 2006:85). É nesse sentido que o neoconstitucionalismo promove a 

confluência dos paradigmas positivista e jusnaturalista,  bem como o do “realismo 

jurídico” (Manuel Atienza, El Sentido del Derecho, 2003), designando direitos 

fundamentais positivados, que incorporam valores morais,  de conteúdo interpretado e 

assegurado pela jurisprudência.  Esses valores morais são igualmente identificados na 

abordagem neoclássica de John Finnis acerca da teoria do direito natural. 140   

Na mesma direção conflui a teoria garantista de Ferrajoli (2002), originada no 

campo penal. A teoria garantista, diz o jurista italiano (op. cit., p. 689):  

 (...) além de fundar a crítica do direito positivo referente 

aos seus parâmetros de legitimação externa e interna é, por 

conseqüência, também uma crítica das ideologias: das 

ideologias políticas, sejam estas jusnaturalistas ou ético-

formalistas, as quais confundem, no plano jurídico externo, a 

justiça com o direito, ou pior, vice-versa; e das ideologias 

jurídicas, sejam estas normativas ou realistas, que paralelamente 

confundem, sob o plano jurídico ou interno, a validade com o 

vigor ou, ao contrário, a efetividade com a validade.   

A tese de Ferrajoli confronta, como se pode perceber, a “dúplice falácia, 

naturalista e normativista, da assunção dos fatos como valores ou, ao contrário, dos 

valores como fatos”.  Confronta (1999:15-8), igualmente, as crises contemporâneas da 

desterritorialização do Estado Nacional, da inadequação do Estado de Direito às 

necessidades do Estado Social, e da perda de confiança na razão jurídica, em razão da 

ineficácia do Direito.  

O “constitucionalismo dos direitos” permeia, ainda, a teoria de Luis Pietro 

Sanchis (2003), na Espanha; de Carlos Santiago Nino (1943/1993), na Argentina 141; 

                                                 
140 Cf. Farrali (2006, op. cit., p. 23-5).   

141 Cf. dentre outros, Ética y derechos humanos (Buenos Aires: Astrea, 1984; traducción inglesa revisada, 

The Ethics of Human Rights, Oxford, 1991); El constructivismo ético, Madrid Centro de Estudios 

Constitucionales, 1989; Fundamentos de derecho onstitucional, Buenos Aires: Astrea, 1992; El 

presidencialismo puesto a prueba, Madrid: CEC, 1992; La Constitución de la Democracia Deliberativa, 

Madrid: Gedisa Editorial S. A., 1997; Radical Evil on Trial, New Haven: Yale University press, 1996.  
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Luigi Ferrajoli (2004)142, Gustavo Zagrebelsky (1943)143 e Uberto Scarpelli 

(1924/1993144), na Itália, entre tantos outros.  

Nesse estágio da evolução das teorias do Estado e do Direito acerca da 

legitimidade e legalidade do poder estatal (aqui apresentadas em visão caleidoscópica, 

evidentemente com sacrifício do rigor), podem ser destacados aspectos extremamente 

favoráveis à proteção e valorização do ser humano, que culminam nas teorias 

contemporâneas do constitucionalismo. Por via da paulatina racionalização do poder do 

Estado, as afirmações da vontade estatal deixaram de ser arbitrárias ou regidas pela força 

bruta; exemplos marcantes são o constitucionalismo e a teoria do poder constituinte 

originário, o reconhecimento da personalidade jurídica do Estado, assim como a teoria 

dos órgãos e de sua personalidade jurídica; a distinção e diferenciação das funções do 

Estado, com atribuição de competências a seus diversos órgãos. Devido à positivação 

dos direitos fundamentais em Constituições, alteraram-se as formas e os sistemas de 

governo, que passaram de estruturas excludentes de determinadas classes sociais à 

progressiva participação da totalidade do povo em decisões de governo, com isso se 

ampliando o elemento de adesão consensual nas relações sociais. Do ponto de vista 

político, a consagração do princípio da liberdade e o da igualdade perante a lei tornam-

se os elementos, por excelência, de legitimação do poder do Estado.    

Muito já se discorreu acerca da adaptabilidade da tradição liberal-democrática e 

dos postulados do Estado Moderno, problema que Canotilho (2002:1435) organiza 

diante de “dois dilemas”: o “liberal” (centrado no binômio um/todos) e o “comunitário” 

                                                 
142 Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, 2.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.   

162 Cf. Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Torino: Einaudi, 1992; Il «crucifige!» e la democrazia, 

Torino: Einaudi, 1995; G. Zagrebelsky, Pier Paolo Portinaro e Jorg Luther, Il futuro della Costituzione, 

Torino: Einaudi, 1996; G. Zagrebelsky e Carlo Maria Martini, La domanda di giustizia, Torino: Einaudi, 

2003; La leggenda del grande inquisitore, Brescia: Morcelliana, 2003; Principî e voti. La Corte 

costituzionale e la politica, Torino: Einaudi,2005; G. Zagrebelski, Massimo Salvadori, Riccardo Guastini, 

Pier Paolo Portinaro, Luigi Bonanate, Norberto Bobbio tra diritto e politica, Roma: Laterza, 2005; Essere 

delle istituzioni, Napoli:Editoriale Scientifica, 2005; Imparare la democrazia, Torino: Einaudi, 2007; 

Giuda. Il tradimento fedele, Brescia: Morcelliana, 2007; La virtù del Dubbio. Intervista su etica e diritto, 

Roma: Latreza, 2007. A cura di Geminello Peterossi, Roma: Laterza, 2007; Contro l'etica della verità, 

Roma: Laterza, 2008.  

144 Autor de vasta obra jurídica, destacam-se, no tema em discussão, Validità, legittimità, effettività del 

diritto, e positivismo giuridico, Perugia: Cluep, 1965; Cos’è il positivismo giuridico, Napoli: ESI, 1997;  

La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio, a cura di 

Uberto Scarpelli, Milano: Comunità, 1983; Il linguaggio del diritto, a cura di Uberto Scarpelli e Paolo Di 

Lucia, prefazione di Mario Jori, Milano: Led, 1994.  
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(centrado no binômio unidade/pluralidade)145. Ferrajoli (1999:15-19) enfrenta o mesmo 

problema a partir da perspectiva da perda de confiança na razão jurídica, enquanto Poggi 

(1978:154) sugere o desafio teórico do “reexame imaginativo e inovador das tradições 

do liberalismo e da democracia”. Não por outras razões, José Carlos Vieira de Andrade 

(2001:68), ao discorrer acerca da impropriedade de parte dos postulados modernos na 

contemporaneidade, identifica nos direitos fundamentais “a última grande narrativa da 

modernidade”.    

Ainda o mesmo problema, quando analisado do ângulo das funções do Estado, 

suscita posições contrárias.  De um lado, propugna-se a superação da teoria clássica da 

tripartição dos poderes, própria do Estado Liberal “fechado”, tendo em vista que o 

Estado Social exige um Executivo forte, enquanto o Estado Constitucional confere 

preeminência ao Judiciário no contexto de um Estado de Direito “aberto”.146  Por outra 

parte, caso fosse atribuída maior ênfase ao “equilíbrio de poderes” que à sua 

“independência”, o poder do Estado, considerado no seu conjunto, seria visto numa 

espécie de balança na qual qualquer alteração, por menor que fosse, afetaria igualmente 

os três poderes, como sugere Stephen Holmes (op. cit. p. 229-30).  Por este mecanismo, 

argumenta o autor americano, o poder do Estado estaria mais sensível à opinião pública 

do que no modelo da independência dos poderes. 147 

A perspectiva dos dilemas de Canotilho, a da crise da razão jurídica de Ferrajoli, 

ou a transposição do equilíbrio constitucional do Legislativo para o Judiciário no Estado 

                                                 
145 “O dilema comunitário trabalha com o código binário unidade/pluralidade, reconduzindo ou reduzindo 

a pluralidade de normas (jurídicas, éticas, religiosas) às normas adoptadas ou deliberadas pela comunidade 

e, por conseguinte, pela macrocultura comunitária. A territorialização da cultura e do poder reduz a 

pluralidade numa tendencial unidade comunitária. Por sua vez, o dilema liberal enfrenta a dicotomia 

um/todos, segundo as regras universais do voto ou do preço de mercado, esquecendo que a razão das regras, 

ditadas pelas eleições ou pelos mercados, pode marginalizar outras razões, as razões da cultura.” 

146 A propósito, Odete Medauar, em O Direito Administrativo em Evolução, 2.ed., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003: “No tocante à origem  dos integrantes dos poderes, com o advento do Executivo eleito, 

não mais se justificaria a supremacia do Legislativo, pois não haveria a situação de opor povo contra povo 

ou representantes do povo contra representantes do povo.  Outros fatores levaram à perda da hegemonia 

do Legislativo: a exigência constante de adoção de medidas no âmbito econômico e social [levou à] 

supremacia do Executivo, em todos os países, e o desprestígio do Legislativo; o Executivo passou a ter 

atuação legislativa mais intensa, ou mediante o grande número de normas que edita para si próprio 

(regulamentos, decretos etc.) ou por delegações do Legislativo, ou por atribuição de poder legislativo em 

hipóteses determinadas (ex: decretos-lei no Brasil, na CF de 1969) ou indeterminadas (medidas 

provisórias), ou pela elaboração da maior parte dos projetos de lei encaminhadas à deliberação 

parlamentar.” (cf.p. 121). Ver também, dentre outros, Stephen Holmes, Precommitment and the Paradox 

of Democracy, in Jon Elster e Rune Slagstad (orgs.), Constitutionalism and Democracy, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1988, p. 2195/273.  

147 Cf. também Jürgen Habermas, Direito e Democracia, op. cit., p. 299 e ss..  
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Democrático induzem novas relações entre o Poder e o Direito e uma ruptura na cultura 

política em termos ainda não inteiramente consolidados, mas possível no Estado 

Democrático de Direito, dada a racionalidade material do paradigma da Constituição 

como norma axiológica.  

A ser aceita a teoria de Alexy, como aqui se faz e, bem assim, a de Dworkin, a 

de Arendt (acerca da função do direito na delimitação do espaço público), e a de Rawls 

(sobre a justiça como fairness), os problemas de legitimidade e legalidade do poder do 

Estado, vistos do ângulo do Estado Democrático de Direito, encontram-se vinculados à 

efetivação da liberdade, “(...) entendida em seu ponto (básico) de partida como liberdade 

individual, autonomia moral e, por isso, de liberdade crítica, de expressão e de 

participação, [o que] constitui (...) o valor central e fundamental - já considerada a vida 

- tanto para uma teoria da legitimidade como para uma teoria da justiça.” (Díaz, 

1990:32). A garantia da dignidade humana, compreendida nesses termos, torna-se, 

portanto, o eixo da condução da política, da elaboração e interpretação do Direito.  

É o que se pode demonstrar por meio da precisa síntese do art. 1º da Lei 

Fundamental de Bonn:  

A dignidade da pessoa humana é inviolável. Todas as 

autoridades públicas têm o dever de respeitá-la e protegê-la. O 

Povo Alemão reconhece, por isso, os direitos invioláveis e 

inalienáveis da pessoa humana como fundamento de qualquer 

comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. Os direitos 

fundamentais a seguir enunciados vinculam, como direito 

diretamente aplicável, os poderes legislativo, executivo e 

judicial.  

Em conclusão, lembrando o “teorema fundamental da teoria jurídica” de 

Santiago Nino (1997:70), tem-se que: 

 (...) as ações e decisões, como as que se tomam a 

respeito de problemas constitucionais, não podem ser 

justificadas sobre normas positivas (...), mas somente sobre 

razões autônomas, que são, ao final das contas, princípios 

morais.  
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Capítulo 4.  A racionalização jurídica do poder no Estado 

moderno.  Os problemas de limitação do poder nas experiências 

históricas do Estado de Direito 

Já foi apontado que a primeira institucionalização coerente do Estado de Direito 

foi a do Rechsstaat, no contexto do liberalismo clássico, sob os influxos das Revoluções 

Francesa e Americana, da tradição política britânica e das concepções individualistas e 

jusnaturalistas que marcaram a primeira metade do século XIX. 148   Não por outras 

razões, o Rechsstaat foi a expressão jurídica da democracia liberal, sustentada tanto pela 

burguesia iluminada como pelo autoritarismo conservador da monarquia, da aristocracia 

agrária e militar.   Nesse sentido, constituiu a mais perfeita representação do Estado 

Liberal de Direito. 149 

Via especial do constitucionalismo alemão, também identificada como 

“liberalismo constitucional”150, o Rechsstaat afirmou-se após a restauração monárquica 

                                                 

148 A doutrina é unânime em relação a esta afirmação, muito embora a expressão Rechsstaten já houvesse 

sido empregada por Robert von Mohl (Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen den Rechtsstaates) 

na década dos trinta, com o sentido de assegurar a função primária de proteção da liberdade dos indivíduos 

por parte do Estado. Anteriormente, ainda, J. W. Placidus (1798), já havia se referido a Kant e seus 

seguidores como integrantes da Schule der Rechts-Staats-Lehre. Cf. Pietro Costa e Danilo Zolo, Estado de 

Direito, História, Teoria e Crítica, São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

149 A propósito do liberalismo alemão do século XIX, ver Joaquin Abellan, Liberalismo Aleman del siglo 

XIX: Robert Von Mohl, in Revista de Estúdios Políticos (Nueva Época), no. 33, mayo-junio 1983, 

p.123/45. O autor faz notar que o movimento liberal alemão, à época, possuiu características próprias, não 

se convertendo em fator dominante da sociedade ou do Estado. Tratou-se antes de um liberalismo “débil”, 

hipotecado pelas estruturas políticas e sociais vigentes, assim como pela herança cultural sob a qual se 

desenvolveu. Do ponto de vista político, confrontou-se com os Estados particulares alemães, surgidos com 

o desaparecimento do Reich em 1815; do ponto de vista socioeconômico, com a esmagadora estrutura 

agrária da economia; finalmente, por parte da herança cultural, enfrentou as ainda vigentes liberdades 

estamentárias do Reich.      

150 Na primeira metade do século XIX, são representantes dessa via especial: Friedrich Julius Stahl (Die 

Philosofie des Rechts, 1833-37), Rudolf von Gneist (Verwaltung, Justiz, Rechtsweg, Staatsverwaltung und 

Selbstverwaltung nach englischen und deutschen Verhältnissen mit besonderer Rücksicht auf 

Verwaltungsreformen und Kreisreformen in Preussen, 1869), Robert Von Mohl (Die Geschichte und 

Literatur der Staatswissenschaften, 1855), Otto von Bähr, dentre outros. Neste período, a teoria do 

Rechsstaat é a teoria das reformas liberais-constitucionais. Posteriormente, entre o período que 

compreende o Primeiro e o Segundo Império, juspublicistas como Carl Friedrich Von Gerber, Otto Von 

Gierke e George Jellinek, já referidos, além de Otto Mayer e Rudolf von Jhering, conferirão sofisticada 

sustentação teórica ao projeto ideológico do Rechsstaat, cuja teorização se torna técnica e despolitizada. 

Para Stahl, o Rechsstaat refere-se ao Estado que age conforme o direito,  não em razão de um sistema de 

vínculos de conteúdo, mas devido a uma fórmula que assim o determina. Comentando a obra de Stahl, 

Pietro Costa (2006, p.123) assinala que esta concepção não vê na ação do Estado uma ponte entre o 
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de 1848 (na esteira da rápida derrocada da revolução proletária que assolou a Europa 

Ocidental), situando-se entre as propostas do chamado “constitucionalismo de 

restauração”, que tem a monarquia e a soberania popular como princípios estruturantes, 

nos moldes da Carta Constitucional Francesa de 1814, outorgada por Luís XVIII.151   

O objetivo central do Rechsstaat foi garantir a transformação do poder estatal em 

poder de direito, de forma a eliminar qualquer possibilidade de exercício arbitrário ou 

discricionário do poder, em detrimento do livre desenvolvimento social e da vida 

privada, particularmente no que dizia respeito à produção e distribuição de riquezas.152 

A solução consistiu na fixação prévia de regras que definiam as finalidades do Estado, 

suas obrigações e direitos, de modo a condicionar sua atuação ao alcance e realização 

daqueles fins, segundo o método jurídico que empregava a separação de poderes e a 

tutela dos direitos fundamentais.   Todos - cidadãos, instituições religiosas e da 

sociedade civil, e o próprio Estado – nada mais eram senão “pessoas” igualmente 

submetidas à lei, entre as quais se estabeleciam relações recíprocas reguladas sob as 

mesmas normas. Enfim, o Estado é força e não protagonista na realização de uma 

“constituição civil perfeitamente justa” que administre o direito, como queria Kant 

(2003:10).  

A peculiaridade do modelo alemão, de importância para o que aqui se discute, 

reside na elaboração dos direitos individuais como “direitos públicos subjetivos”, 

instituídos pela a autoridade soberana do Estado – e não a da nação ou a do povo – no 

                                                 
soberano e o cidadão, construída pelo Direito. Constitui, antes, uma escolha política conservadora, 

dominada pela idéia de que o Estado é a personificação da comunidade humana. Desta interpretação 

diverge Mohl, para quem o Rechsstaat tem em seu centro a liberdade individual, de forma que a ação do 

Estado deve a cada um propiciar condições de expansão e afirmação, superando a rigorosa abstenção 

estatal visualizada por Kant. Cf. a propósito, Gustavo Gozzi, Estado de Direito e Direitos Subjetivos na 

História Constitucional Alemã, in Pietro Costa e Danilo Zolo, Estado de Direito, História, Teoria e Crítica, 

São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.308-337.  

151 O liberalismo constitucional da primeira metade do século XIX, porém, não considerava necessária a 

substituição do Estado pela sociedade civil, por identificar na monarquia o poder e a autoridade moral do 

reino, pelo qual se assegurava a unidade do Estado, cujos poderes eram limitados por meio do 

comprometimento dos governantes com leis racionais, supressoras das arbitrariedades e privilégios. Os 

direitos dos indivíduos, por outro lado, seriam assegurados pelas Assembléias estamentais. Para Abellan 

(op. cit., p. 125), esta corrente teórica não foi capaz de ir além de um dualismo constitucional de Governo 

e Estado. 

152 Lembra Ortega y Gasset (Kant, Hegel, Dilthey, Revista Occidente, Madrid, 1953), referido por 

Bonavides (Do Estado Social ao Estado Liberal, 1980, p.92), que a insegurança do burguês – industrial e 

advogado – exigiu que a economia e o direito fossem duas disciplinas de cautela. A figura do burguês, na 

filosofia moderna, reflete a suspicácia e a cautela que a caracterizam, em oposição ao temperamento bélico 

que caracterizou a filosofia e o homem da antiguidade e do medioevo.    
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momento de sua autolimitação por meio de leis positivas gerais, abstratas e não 

retroativas, de origem parlamentar.    

Há de se notar, contudo, que embora a teoria dos direitos públicos subjetivos 

tenha sido um passo importante para o equilíbrio das relações entre o Estado e os 

cidadãos, tal conquista foi efetiva apenas perante o Executivo e o Judiciário, não valendo 

para o Legislativo.  E isso porque conquanto monarca e juízes se encontrassem sujeitos 

à lei, o Legislativo, por sua própria natureza, era “senhor da lei”, razão pela qual a ela 

não poderia se sujeitar. Desnecessário relembrar que, àquela altura, prevalecia a visão 

hegeliana do Parlamento, como representação da identidade espiritual do povo alemão, 

da qual o “Estado-pessoa” é  corolário.   A preeminência do Parlamento, além da 

ideologia que a sustentava, veio ao encontro da possibilidade fática de permanente 

alteração de uma Constituição flexível.  

A doutrina alemã dos direitos subjetivos não foi além dessa elaboração, pela qual 

se desenhava um Estado bifronte, caracterizado de um lado pela face do Estado-pessoa 

(constituído pela Administração Pública encabeçada pelo governo monárquico), e de 

outro pela de Estado-ordenamento (constituído pelo direito vigente e encabeçado pelo 

legislador) – muito embora aí se identifique uma pálida tentativa de conferir alguma 

substância a direitos que hoje se denominariam fundamentais. Nesse sentido, pode-se 

concluir, com Zagrebelsky (2008:48), que os direitos, ainda que previstos na 

Constituição, não eram “substância”, mas simples “forma jurídica”, cuja garantia se 

reduzia à “reserva da lei”, a ponto de serem antes uma “diretiva jurídica não vinculante” 

do que uma garantia mais robusta.     

Sendo, pois, o Poder Legislativo a única fonte do Direito, e estando a matéria das 

liberdades sob reserva legislativa do Parlamento, a teoria dos direitos públicos subjetivos 

constituiu, em verdade, uma teoria “estatista” dos direitos fundamentais.153   

Em verdade, como se pode claramente perceber, na teoria do Rechsstaat o nexo 

entre Poder e Direito é dúbio: se por um lado toda a atividade estatal se encontrava 

conformada ao Direito, mediante vínculos administrativos e controle jurisdicional em 

                                                 

153 Zolo (2006:13) levanta a hipótese de que embora esta posição anticontratualista esteja mais próxima do 

constitucionalismo inglês que do francês, corresponde a uma preocupação moderada e talvez conservadora, 

ao mesmo tempo em que revela a exigência de uma rigorosa secularização do ordenamento jurídico. Nesse 

sentido, nada tem em comum com o contratualismo de Locke, que reconhece às liberdades públicas a 

origem pré-estatal.  
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relação aos quais não há qualquer possibilidade de atuação discricionária do Executivo, 

por outro concedia ampla liberdade decisória ao Legislativo, na qualidade de poder 

identificado com a soberania estatal.   Daí o epíteto de “Estado Legislativo” que lhe 

concederá, anos mais tarde, Carl Schmitt (1971:05), para evidenciar que o Parlamento, 

ao atuar “sobre a lei” ou “em nome da lei”, extinguia o poder soberano.  Mais 

criticamente (op. cit. p. 16), observou que o Estado de Direito formal, mercê da “benção 

da legalidade” que criava em virtude de suas normas gerais, previamente determinadas, 

aceitava “(...) a situação criada pelo absolutismo dos príncipes e, em particular, a 

supressão de todo direito de resistência (...)”.   Os argumentos, como se sabe, foram 

utilizados para legitimar, teoricamente, os amplos e extraordinários poderes do Fürher, 

na concepção de Schmitt o único e verdadeiro detentor da soberania, que concentrava a 

elaboração e a execução da lei. Não se pode negar, entretanto, um traço hobbesiano no 

Estado Legislativo, resultante da perfeita correspondência entre vontade estatal, 

legalidade e legitimidade, e da suposta adesão incondicional dos cidadãos a essa 

premissa.   

A aporia do “Estado Legislativo”, revelada na proteção dos direitos, apenas será 

solucionada após o final da I Guerra Mundial, com a introdução do controle de 

constitucionalidade pela Constituição de Weimar (1919), devido ao fundado temor de 

que o poder ilimitado do Parlamento pudesse violar a Constituição.   Somente após a II 

Guerra Mundial, contudo, o Tribunal Constitucional Federal foi elevado à condição de 

“guardião da Constituição”, alterando-se, igualmente, a concepção da Constituição de 

instrumento limitador do poder do Estado, vis-à-vis da liberdade individual, a 

positivação jurídica dos valores fundamentais da democracia alemã.  

   Produto da influente juspublicística alemã do século XIX, em torno da qual são 

formulados os seus postulados, a teoria do Rechsstaat alcançará a juspublicística italiana 

e francesa.  Será, posteriormente, reelaborada por Kelsen, no percurso teórico que 

desenvolve até a introdução da jurisdição constitucional na Constituição Austríaca de 

1920.   Em breve síntese, pode-se dizer que Kelsen se insurge contra a estatalidade do 

Direito, fundada sob o dogma da personalidade jurídica do Estado, tão caro aos 

juspublicistas do século XIX.  Decorrem dessa premissa críticas severas aos seus 

diversos postulados teóricos, seja no que concerne à visão do direito como imperativo, 

seja quanto à estruturação da tripartição dos poderes em benefício da salvaguarda do 

princípio monárquico e dos privilégios da Administração Pública.  A concepção 
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kelseniana do Estado de Direito, diversamente, apresenta além da dimensão formal, 

centrada na estrutura hierárquica do sistema jurídico, uma dimensão substantiva, ligada 

à primazia da Constituição e dos direitos.   A propósito da reflexão kelseniana, que 

impregnará o constitucionalismo do século XX, assinala Giorgio Bongiovanni 

(2008:398) que ela “(...) pode ser vista como doutrina da ‘democracia constitucional’, 

ou seja, das formas pelas quais o Estado de Direito se realiza na democracia (...) à luz 

das novas características do pluralismo e da liberdade.”   

De elaboração mais tardia, em comparação com o modelo alemão e o americano 

de rule of law, adiante referido, a doutrina francesa do État de Droit  pretendeu constituir 

uma síntese daqueles dois modelos, em crítica ao constitucionalismo e às instituições da 

Terceira República, mercê da formulação de Raymond Carré de Malberg (Contribuition 

à la Théorie Generale de l’État, 1920/1922).      

Seguindo os cânones da juspublicística alemã, Carré de Malberg promove uma 

análise puramente jurídica do Estado, a partir de princípios deduzidos da Revolução 

Francesa. Disso decorre a necessária autolimitação do poder do Estado, em benefício da 

tutela dos direitos subjetivos, mas a salvo da onipotência e do monopólio legislativo do 

Parlamento.  Tal concepção negativa era confirmada, no plano dos fatos e também no 

das leis constitucionais, pelo caráter “nulo” do Poder Judiciário – provavelmente 

fortalecido pela aversão ao gouvernement des juges - e do princípio da estrita legalidade 

que condicionava o Executivo. Por outro lado, o Poder Legislativo tendia, 

simultaneamente, a revestir-se das funções de poder constituinte originário e poder 

constituinte derivado, reivindicando um poder permanente de revisão.  A este cenário 

institucional de falta de equilíbrio entre os Poderes e de soberania parlamentar, em 

relação à qual todos os demais órgãos estatais se encontravam submetidos, Carré de 

Malberg denomina Estado Legal.   

O sistema do Estado Legal – que supõe a soberania da lei e seu caráter ilimitado, 

posto que la loi peut tout faire, la loi ne peut faire mal - é essencialmente um sistema de 

organização dos poderes que justifica a preponderância do Legislativo, enquanto o 

Estado de Direito é um sistema concebido no interesse dos cidadãos, o qual, por oposição 

ao Estado Legal, supõe o Parlamento como poder constituído e não constituinte, 

igualmente sujeito ao contraste dos cidadãos, sujeitos da soberania.   

Carré de Malberg pensa a personalidade jurídica do Estado em função do 

princípio da soberania nacional, daí se seguindo que um autêntico Estado de Direito 
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deve garantir aos cidadãos instrumentos de tutela de liberdades e direitos, inclusive para 

se oporem à vontade do legislador, se necessário.   A solução do judicial review 

americano, ainda que estranha e, em certa medida, repugnante à tradição francesa, 

sugere, no entanto, em linha de princípio, a possibilidade de submissão das leis 

ordinárias à Constituição.    O controle de constitucionalidade das leis, na França, não 

foi possível na III (1870/1940) e IV (1946/1959) Repúblicas, mas apenas a partir dos 

anos 1960, no curso da V República.   Seus traços fundamentais seguem o chamado 

“modelo europeu” (Favoureu, 1998:228), distinto do modelo americano, em razão do 

controle concentrado, confiado a jurisdição constitucional específica, que dispõe do 

monopólio da interpretação constitucional.  

Da perspectiva histórica, no entanto, a “exceção fundante” dentre as diversas 

experiências nacionais - para utilizar a expressão de Zolo (2006:26) -  é o Rule of law 

britânico, elaborado com total independência com relação ao Rechsstaat.     

Nesta experiência, deve-se a Albert Venn Dicey a elaboração teórica da 

supremacia do Rule of law (Introduction to the Law of the Constitution, 1885), cujos 

traços essenciais residem: (a) na igualdade jurídica dos cidadãos, independentemente de 

classe social e condições econômicas, em particular no que se refere à lei penal e à 

integridade patrimonial; (b) na atribuição de soberania ao Parlamento e ao Judiciário; 

(c) na tutela jurisprudencial dos direitos subjetivos, sem prejuízo da atividade legislativa 

no mesmo sentido.154      

Tal supremacia não pode ser compreendida fora do peculiar contexto político e 

institucional britânico que se delineia a partir da Revolução Gloriosa e da vigência do 

Bill of Rights, em 1689.  E isso porque a luta do século XVII não significou a revolta 

contra o poder do Rei, mas a revolta contra o poder absoluto do Rei, na qual o rule of 

law foi instrumento decisivo, mais por ter possibilitado a elaboração do direito positivo, 

                                                 

154 Esta é a definição de Dicey: Quando afirmamos que a supremacia ou o Estado de Direito é uma 

característica da Constituição Inglesa, estamos nos referindo, por meio de uma única expressão, a pelo 

menos três concepções semelhantes. Referimo-nos, em primeiro lugar, ao fato de que nenhum homem 

pode ser punido ou ter seus bens apreendidos senão após constatada violação à lei, com o devido 

reconhecimento perante os tribunais locais. Nesse sentido, o Estado de Direito opõe-se aos sistemas em 

que impera um exercício autoritário, arbitrário e discricionário do poder de punir. Significa, em um 

segundo sentido, igualdade perante a lei, de modo que todos, indistintamente, sujeitam-se às leis locais 

administradas pelos tribunais; (…) por fim, a expressão pode ser utilizada como uma fórmula a significar 

que no Estado de Direito as leis da Constituição que, no plano internacional, constituem uma espécie de 

código constitucional, não são a causa, mas sim a consequência dos direitos dos indivíduos, tal como 

definidos e protegidos pelos Tribunais (…).” (Introduction to the Law of the Constitution, op. cit. p. 110-

20, tradução nossa). 
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como limite ao absolutismo real, do que por garantir direitos subjetivos. Esses objetivos, 

por sua vez, propiciaram o estabelecimento de notável sinergia normativa entre o 

Parlamento e as Cortes judiciárias ordinárias, devido à associação da consagrada 

fórmula King in the Parliament à tradição do common law155.  Deste modelo decorreu o 

reconhecimento do Parlamento e do Judiciário como fontes soberanas do Direito.    

A pluralidade das fontes do Direito é a principal causa da complexidade da law 

of the land, em torno da qual gira o sistema constitucional inglês.  Neste sistema, os 

direitos fundamentais, deduzidos pela common law, não são resultado da Constituição, 

mas a base sobre a qual esta foi construída.  Da pré-existência formal dos direitos 

subjetivos, por sua vez, derivam, pelo menos, duas importantes conseqüências políticas: 

em primeiro lugar, os direitos do homem jamais foram clamores abstratos (direitos em 

sentido fraco, para usar a expressão de Bobbio,1992), seja sob a alegoria do “espírito do 

povo”, seja sob a concepção dos direitos naturais; em segundo lugar, o rule of law não 

representou a auto-limitação do Estado, como ocorreu no Rechsstaat, e sim a submissão 

do Estado à law of the land. De forma análoga, a diferenciação dos poderes do Estado 

não foi imposta pelo Estado, não resultou de uma “vontade geral” rousseauniana, de 

natureza contratualista, nem dependeu de Constituição escrita.  

A idéia de que o Direito constituia o eixo da organização social, em verdade, já 

era conhecida dos ingleses do século XVII.  A lógica do Rule of law, desde os seus 

primórdios, supõe, em linha de princípio, as raízes ancestrais da law of the land, sua 

continuidade e atualização, por força da atividade jurisprudencial e da legislativa. Neste 

sentido, a edição do Habeas Corpus Act (1679) pelo Parlamento, por exemplo, é 

                                                 
155 O common law é uma construção eminentemente histórica, elaborada pela estratificação de antecedentes 

judiciários e de interpretações ao longo do tempo. No Blacks’ Law Dictionary, é definida como: 

“Diferentemente do direito estatutário, criado com promulgação de leis pelo poder legislativo, o common 

law consiste em um corpo de princípios e regras de conduta, relacionados ao governo, à segurança das 

pessoas e à propriedade. Sua autoridade decorre exclusivamente de usos e costumes antigos, ou de 

julgamentos e decretos dos tribunais que reconhecem, afirmam e ratificam esses usos e costumes, o que 

ocorre particularmente no direito inglês não-escrito. (…) O common law constitui-se do direito estatutário 

e dos precedentes legais em vigor nas colônias inglesas e americanas antes da Revolução Americana”. Cf. 

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, St. Paul: West Ed., 1990. Este não é o único sentido da 

expressão common law, como aponta Guido Soares, Common Law – Introdução ao Direito dos EUA, 2.ed., 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p 31 e ss. Em sentido amplo, compreende todos os sistemas 

jurídicos que receberam influência do direito inglês, nos quais o direito não existe como um edifício lógico 

e sistemático, mas como instrumento para resolver situações concretas, preocupando-se antes com os writs 

(reliefs and remedies) do que com a coerência do sistema. Em suas origens, a expressão foi empregada 

como corruptela de commune ley para distinguir o direito produzido pelos Tribunais de Westminster 

(tribunais reais) dos direitos costumeiros, locais ou próprios das primitivas tribos celtas, aplicados pelas 

County Corts. Esta distinção foi suplantada no tempo, na medida em que os juízes do Rei, ao distribuírem 

sua justiça, unificaram o Direito aplicável no território inglês.   
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paradigmática, assumindo especial relevância quando comparada às lettres de cachet 

francesas, utilizadas pelas guardas reais com ilimitados poderes de prisão sobre os 

indivíduos, independentemente de qualquer acusação formal ou específica.   

Desde o início do século XVII, por obra de juristas e teóricos da política, dentre 

as quais se destacam Henry de Bracton e Sir Edward Coke (Chief Justice of the King’s 

Bench, de 1613 a 1616), o “domínio da lei” vinha sendo defendido como conseqüência 

lógica dos equânimes procedimentos judiciais britânicos, que asseguravam sólidas 

garantias legais aos acusados, a impedir o arbítrio do Rei.  Nesta construção, o Rule of 

law e a soberania do Parlamento já eram identificados como os pilares do sistema 

constitucional inglês.  É o que se evidencia na diferenciação entre jurisdictio e 

gubernaculum, teorizada por Bracton, com fundamento no art. 39 da Magna Charta 156, 

na qual jurisdictio designa o “lado da lei” ou o “reino dos direitos”, por assim dizer, e 

gubernaculum o “lado do Rei”, isto é, o das instituições políticas e políticas 

governamentais.  Jurisdictio, em relação ao gubernaculum, representa o limite que 

impede o Rei de definir o conteúdo dos direitos e de atuar contra alguém, senão mediante 

o devido processo legal.157 O rule of law é o elemento de ligação entre ambos, de tal 

forma que a distinção não é excludente, mas complementar, resultando no par 

jurisdictio-gubernaculum.    

Da obra jurídica de Coke, dois eventos, em particular, ilustram a consistência do 

sentido do rule of law no início do século XVII.  Na defesa da prevalência da Magna 

Charta sobre as prerrogativas reais perante o Parlamento, por ocasião da apresentação 

da Petition of Rights a Carlos I, em maio de 1628, Coke enfatizou o Direito como 

condição sine qua non da liberdade158, sendo “direito originário” de todo homem a 

                                                 
156 “39. Nenhum homem livre será detido ou preso, nem privado de seus bens (disseisiatur), banido 

(utlagetur) ou exilado ou, de algum modo, prejudicado (destruatur), nem agiremos nem mandaremos agir 

contra ele, senão mediante um juízo legal de seus pares ou segundo a lei da terra (nisi per lagale iudicium 

pareium suorum vel per legel terre).” Cf. Fabio Konder Comparato, A Afirmação Histórica dos Direitos 

Humanos, São Paulo: Saraiva, 1999,p.70. 

157 Comentando a teoria de Bracton, Gianluigi Palombella (Relocating the Rule of Law, op.cit., p.28) faz 

notar que a noção de jurisdictio não limita inteiramente o gubernaculum, posto que a definição da política 

comum do Reino é prerrogativa soberana do Parlamento, razão pela qual o gubernaculum se submete 

apenas em parte ao Direito.  

158 “(...) que nenhum homem, daqui em diante, seja obrigado (forçado) a fazer ou conceder qualquer doação, 

empréstimo, benevolência, imposto, ou ser cobrado de alguma forma, sem a aprovação comum por meio 

de Ato do Parlamento; e que ninguém seja chamado a responder, ou prestar juramento, ou ser confinado 

ou, de outra forma, ser perturbado ou incomodado pela sua recusa; e que nenhum homem livre, de nenhuma 

das formas mencionadas, seja aprisionado ou detido (...)”. Cf. Mike Ashley, Taking Liberties – The Struggle 

for Britains’s Freedoms and Right, op. cit., p. 34 (tradução nossa).  
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proteção que recebia do Parlamento (por meio da statute law) e do Judiciário (por meio 

da common law), para garantir seus bens, sua família, seu corpo, sua vida e sua honra 

contra agressões. Tal proteção, para ser efetiva, não poderia ser atenuada nem pelo 

Parlamento nem pelo Judiciário, mas garantida por ambos.  Esta posição se evidencia 

no Bonham’s Case (8 Co Rep 114, Court of Common Pleas, 1610),  no qual Coke atuou 

como Lord Chief Justice of Common Pleas.159 O argumento de Coke, centrado na 

máxima nemo debet esse iudex in propria causa, sugere que a common law controla os 

atos do Parlamento e o declara nulo não só quando for “repugnant, or impossible to be 

performed”, mas também quando for “against common right and reason”.160    

Ao final do século XVII, a concepção da common law como instrumento 

assecuratório das liberdades já se firmara em linha de princípio no território britânico, a 

ponto de ter praticamente anulado as diferenças feudais em face da lei, à exceção da 

situação das  mulheres. Observa Santoro (2006:203) que “um inglês do século XVII 

tinha, portanto, a impressão de que sua vida se desenvolvia em uma rede de relações 

jurídicas horizontais entre cidadãos formalmente iguais.” É evidente que a estabilidade 

e a permanência das conquistas revolucionárias, inseridas no espírito da common law, 

foram amplamente favorecidas por essa circunstância.  Outro fator fundamental na 

sedimentação do Rule of law reside na significação política da elaboração do Bill of 

Rights pelo Parlamento, em virtude da vitoriosa retórica Whig.161  

Ao reagirem contra as tentativas de importação de modelos juspositivos 

continentais para a Inglaterra, como forma de consolidar o poder absoluto do monarca, 

os whigs conferiram elaboração teórica ao common law, elevando-o de técnica de 

solução de conflitos a eixo da organização constitucional. Segundo Santoro (op. cit. p. 

204), “é com essa passagem que nasce o ‘mito’ do Rule of law e das ‘liberdades dos 

ingleses’”. Mais notável, ainda, neste processo, foi a espontânea submissão da classe 

dirigente ao rule of law, razão pela qual o common law não se afirmou como instrumento 

                                                 
159 Neste caso, considerando o fundamento do due process of law, restou assentado que o Judiciário poderia 

rever os atos do Parlamento, em situação na qual decisão do Royal College of Physicians, relativa à prisão 

do Dr. Bonham por exercício ilegal da medicina, foi anulada sob o argumento de que o College não tinha 

poderes para julgar casos nos quais era parte, ainda que tais poderes tivessem sido conferidos pela lei. 
160 Apud J. W. F. Allison, The English Historical Constitution, Cambridge: Cambridge University Press, 

2007, p.137.  

161 O termo whig é atribuído à facção política inglesa que se contrapôs aos tories (conservadores) na luta 

pela transferência dos poderes do Rei ao Parlamento, durante o século XVII.  
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deste ou daquele grupo, consistindo antes um importante instrumento de coesão 

social.162 

Foi somente no final do século XIX, porém, que a construção histórica do Rule 

of law foi analisada juridicamente, graças à obra de Dicey. The Law of the Constitution  

foi uma obra de seu tempo:  tenta compatibilizar o princípio da soberania do Parlamento, 

fortalecida pela extensão do sufrágio na Inglaterra entre 1866 e 1884, à supremacia da 

lei, optando por uma solução pragmática que consiste na apresentação do rule of law 

como princípio limitador do poder do governante e não de todo o Estado.   

Na base dessa concepção encontra-se a tese do filósofo e jurista inglês John 

Austin (1790/1859), admirador confesso dos juspublicistas alemães, segundo a qual no 

Estado deve haver um único órgão soberano, cujo poder é originário, sem nenhum limite 

pré-fixado; do contrário, não seria soberano, por definição. Deste ângulo, portanto, a 

soberania do Parlamento é absoluta, e o Direito, de concepção estatal. A lei, ou seja, 

ordem emanada do soberano (comando) é a forma típica do Direito e o fundamento 

último de toda norma política;  reconhece, no entanto, o direito produzido pelos juízes, 

recorrendo ao conceito de “autoridade subordinada”, pelo qual os juízes atuam com 

fundamento no poder que lhes é concedido pelo Estado. Austin integrou o cenário 

utilitarista e empirista da Inglaterra no século XIX, ao lado de B. Bentham, James e John 

Stuart Mill; suas noções de comando, obrigação e sanção são basilares no pensamento 

jurídico anglo-saxônico.  

Saliente-se que,. segundo Dicey (op. cit. p. 03-4), a soberania do Parlamento é 

absoluta e ilimitada, razão pela qual qualquer lei pode ser modificada;  segue-se daí ser 

incompatível com qualquer contrato social.163 Quando comparada ao sistema 

constitucional francês, por exemplo, tal teoria implica a inexistência de qualquer poder 

constituinte originário e, bem assim, a de qualquer rol de direitos fundamentais; em 

                                                 

162 A propósito, cf. Santoro (op. cit. p. 209), que analisa o bem sucedido processo de osmose entre cultura 

legalista e cultura popular que incentivou aquela submissão, assim legitimando o poder das classes 

dominantes. Para tanto, vale-se de recentes análises historiográficas elaboradas por Edward P. Thompson 

e Douglas Ray (Whigs and Hunters: the origin of the black act. New York: Pantheon, 1975), que confirmam 

a intenção whig de instituir um sistema de governo sob o império da lei, no qual os direitos de todos os 

cidadãos (born free englishmen) tinham uma efetiva tutela, assim como a afirmação definitiva do direito 

como valor dominante da sociedade inglesa no século XVIII, em virtude da estratégia whig.  

163 “O princípio da soberania parlamentar significa, nada mais nada menos, que o Parlamento, sob a égide 

da Constituição Inglesa, tem o direito de elaborar e revogar qualquer lei e, ainda, que a nenhum indivíduo 

ou entidade reconhece-se o direito de colocar-se a parte da legislação criada pelo Parlamento.” (tradução 

nossa) 
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comparação com o constitucionalismo americano, implica a inexistência de qualquer 

órgão que possa declarar a inconstitucionalidade das leis, inclusive por infringência a 

direitos fundamentais. A soberania do Parlamento, contudo, é apenas jurídica. Não 

alcança a soberania política, que é exclusiva do corpo eleitoral, sendo este, aliás, o único 

controle a que se submete.  Sob este aspecto, a teoria de Dicey aproxima-se da teoria 

alemã do Rechsstaat, na qual o Parlamento, igualmente, apenas se submete a controle 

político (muito embora Dicey  admita o direito de resistência como limite externo à 

soberania parlamentar, o que não ocorre no caso alemão).164 O rule of law, por sua vez, 

é um dado histórico, que consiste na elaboração dos direitos por tutela judiciária. O que, 

além de garantir a constitucionalização dos princípios do liberalismo, assegura a 

universalização do princípio da estrita legalidade. Constitui, em verdade, o melhor 

modelo de tutela da liberdade individual contra a garantia da ação arbitrária do 

governante, como comprovado historicamente, com a vantagem de ser elaborada a partir 

de instrumentos processuais de tutela, o que reforça sua efetividade.  

Cortes e Parlamento, nessa configuração, dispõem de poderes diferentes para 

desempenharem funções diferentes, porém complementares: o Parlamento, órgão 

legislativo, sistematiza e positiva a jurisprudência das Cortes; mesmo quando inova na 

ordem jurídica, atua como reelaborador da common law e não como elaborador de leis, 

no sentido clássico que lhe atribuiu Montesquieu.  Neste último caso, o Parlamento 

exerce a função de High Court; prova disso foi a própria edição do Habeas Corpus 

Act.165   

Ora, se o Parlamento é detentor da soberania, não estaria limitado pela common 

law? Por outro lado, se o Parlamento é realmente um poder ilimitado, qual a garantia da 

permanência da common law?  Em caso positivo, não seria a common law simplesmente 

o princípio da legalidade, o que reduziria o seu alcance material como construto 

                                                 
164 “Quanto ao limite atual imposto ao poder soberano do Parlamento, pode-se afirmar que o exercício de 

qualquer autoridade soberana, especialmente a do Parlamento, submete-se a duas limitações. Uma das 

limitações é externa, a outra é interna. O limite externo ao poder soberano consiste na possibilidade ou 

certeza de que os seus súditos, ou pelo menos a maioria deles, irão violar suas leis (…) e o que vale para o 

poder de um déspota ou para a autoridade de uma assembléia constituinte, vale também para a soberania 

do Parlamento, limitado, assim, pela possibilidade de resistência popular. (…) O limite interno ao exercício 

da soberania emerge da natureza mesma do poder soberano. Mesmo um tirano (déspota) exerce seu poder 

de acordo com o seu caráter que, por sua vez, é determinado pelas circunstâncias sob as quais ele vive, 

incluindo os sentimentos morais da época e da sociedade a qual ele pertence.” Cf. Dicey, op. cit., p. 30-2, 

tradução nossa.  
165 “Resumindo, os princípios do direito privado – pela ação dos tribunais e do Parlamento – têm sido 

ampliados de modo a determinar a posição da Coroa e seus servidores. Deste modo, a constituição é 

resultado do direito costumeiro da nação.” (op. cit., p. 121, tradução nossa).   
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histórico?  Considerando-se, ademais, que a ministração da justiça foi, originariamente, 

uma prerrogativa real, o reconhecimento teórico do dúplice papel ao Parlamento inglês, 

como órgão legislativo e judiciário, parece apenas atualizar a fórmula King in the 

Parliament, o que também seria contraditório. A compatibilidade entre soberania do 

Parlamento e supremacia do rule of law e, por conseqüência, a própria compatibilidade 

das relações entre o Parlamento e as Cortes, constituem dois dos problemas mais 

debatidos pelo constitucionalismo inglês desde então.166    

A intenção de Dicey, esclarece Santoro (2006:224), é sublinhar que o rule of law 

e a soberania do Parlamento constituem os dois eixos do constitucionalismo britânico, 

em relações permanentes de influência mútua assim demonstradas: “(...) a soberania do 

Parlamento, quando contrastada diferentemente de outras formas de soberania, favorece 

a supremacia do direito, enquanto que a predominância da rígida legalidade sobre as 

nossas instituições evoca e reafirma a autoridade da soberania do Parlamento.”167  Deste 

ponto de vista, o rule of law consistiria, de fato, em mero princípio da legalidade; há de 

se considerar, contudo, que para Dicey (op. cit. p. 122), a singularidade do sistema inglês 

reside no fato de serem as Cortes as fontes primárias do direito constitucional (se os 

direitos fundamentais dos ingleses estivessem codificados, a “constituição inglesa” em 

nada  diferenciar-se-ia de suas congêneres européias). O que significa dizer que “a 

constituição inglesa” é um sistema constitucional em sentido forte, tanto quanto o são as 

constituições européias, sem qualquer outra implicação substantiva no que concerne à 

sua eficácia e efetividade. Tanto assim, que as Cortes aplicam como direito aquilo que 

foi aprovado conforme as normas jurídicas prescritas, levando em conta a sua 

literalidade e não a intenção do legislador (op. cit. p. 269). “A idéia de que o legislador 

desapareça e permaneça apenas o texto legislativo”, prossegue Santoro (2006:241) é o 

pressuposto essencial do sistema constitucional delineado por Dicey: é a precondição 

que permite às Cortes o exercício de uma atividade normativa própria e autônoma. Ela, 

de fato, cria o quadro no qual a atividade judicial se configura não como a continuidade 

                                                 

166 Ver, a propósito das diferentes correntes interpretativas, favoráveis e contrárias à teoria de Dicey, o 

instigante capítulo de Emílio Santoro, Rule of Law e a ‘liberdade dos ingleses’. A interpretação de Albert 

Venn Dicey, in Pietro Costa e Danilo Zolo, Estado de Direito, História, Teoria e Crítica, op.cit., 2006, 

p.201-63. Cf. também, Gianluigi Palombella e Neil Walker (orgs.), Relocating the Rule of Law, Oxford: 

Hart Publishing, 2009.  

167 Cf. op. cit., p. 268: “(…) a soberania do Parlamento, em contraste com outras formas de poder soberano, 

favorece a supremacia da lei, (whist) a predominância da rígida legalidade nas instituições e desperta o 

emprego e, desse modo, aumenta a autoridade da soberania parlamentar.” (tradução nossa)   
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da obrado legislador, mas como uma atividade dotada de finalidades autônomas: as 

Cortes não devem dar execução à vontade do legislador, mas tem de amalgamar a sua 

vontade com a tradição incorporada no common law.” 

Como se pode notar, o problema que Dicey procurou resolver com a sua teoria 

do rule of law é o mesmo ao qual se propôs a juspublicística alemã, que lhe foi 

contemporânea. Seu ponto central é o da conciliação da soberania do Parlamento às 

liberdades individuais, acrescida, no caso inglês, da gênese jurisprudencial do rule of 

law, por via do common law. Negou, por conseguinte, as teorias de Rousseau e 

Montesquieu acerca dos elementos essenciais para a existência de uma Constituição 

(declaração de direitos e separação de poderes), sugerindo um “modelo de Estado de 

Direito alternativo” (Santoro, 2006:262) àquele que emergiu da Revolução Francesa, no 

qual, como visto, os direitos individuais emergem da tutela judicial e o sistema político 

prescinde da divisão dos poderes.  

Independentemente das diversas críticas acerca da concepção de Dicey sobre o 

rule of law (“possivelmente equivocada” e “seguramente paroquial”, na opinião de 

alguns teóricos ingleses, como Krygier, 2009:48), não há dúvida de que sua elaboração 

conferiu fundamento jurídico ao traço político mais importante do sistema constitucional 

inglês: o ideal do rule of law, identificado pelo impedimento ao monopólio da produção 

da lei, pelo repúdio ao formalismo legal como elemento de legitimação do Direito, e 

também pela concepção da atividade judiciária a partir da aplicação do Direito, das 

técnicas interpretativas e da cultura jurídica, em franca oposição à teoria do “Judiciário 

como poder nulo”, preconizada por Montesquieu e reelaborada por Kelsen.168 Para 

Palombella (2009:25) essas características ressaltam ainda mais o vazio material do 

Rechsstaat, que pode ser facilmente preenchido pelas doutrinas de Hitler e Mussolini.  

Os desafios atuais do sistema britânico consistem na adaptação do modelo 

tradicional da Constituição não escrita à proteção jurisdicional dos direitos fundamentais 

na União Européia, prevista nos Tratados da Comunidade Européia (TCE) e da União 

Européia (TUE), que, dada sua complexidade, encerra problemas concretos de 

efetividade e de harmonização de competências, procedimentos e interpretação.  

Problemas semelhantes se apresentam em relação à Convenção Européia de Direitos 

                                                 
168 Para uma compreensão ampla do constitucionalismo inglês após Dicey, cf. Stéphane Beaulac, The Rule 

of Law in International Law Today, in Gianluigi Palombella e Neil Walker (orgs.), Relocating the Rule of 

Law, op. cit. p. 197-223.   
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Humanos de 1948, revisada em 1996 para inclusão dos direitos sociais, em relação à 

qual foi editado o British Human Rights Act de 1998. 169   

  Já tivemos oportunidade de aprofundar esta temática em art. próprio, não sendo 

o caso de aqui retoma-la em vista do objeto ora examinado. Para este fim, é suficiente 

indicar que a Grã-Bretanha promoveu, em 1998, reformas constitucionais substantivas 

em relação à proteção dos direitos humanos, com a edição do British Human Rights Act 

(BHRA) e sua pertinente sanção pela Coroa.  170 Até então, a lei britânica não reconhecia 

formalmente nenhum conceito legal de direitos humanos, a despeito das obrigações 

internacionais assumidas.   

O BHRA, verdadeiro Bill of Rights, incorporou todos os art.s da CEDH e dos 

seus protocolos adicionais, cujo atendimento pelas autoridades estatais é supervisionado 

pela Equality and Human Rights Comission, criada em 2007.  Sob este aspecto é 

necessário observar que a CEDH confere aos direitos fundamentais nela previstos a 

qualidade de “standard minimum” (art. 53), não constituindo uma regulamentação 

completa e exaustiva de direitos fundamentais.  Deixa espaço, portanto, para as 

regulamentações nacionais ou internacionais mais protetoras, quando for o caso.    

O ponto central da adaptação promovida pelo BHRA reside na alteração do 

modus vivendi da democracia liberal inglesa, na medida em que a positivação de direitos 

desloca o voto popular do eixo central do self-government in a community of equals.  

Equivale a dizer que se reconhece que o exercício universal de direitos civis e políticos 

requer uma moldura de direitos sociais e econômicos, e não apenas da atuação do 

                                                 
169 No sistema vigente na União Européia, o cidadão pode reclamar proteção em face da violação de direitos 

assegurados pelo direito comunitário, pela Convenção Européia dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais (CEDH) e protocolos adicionais, ou em outros textos convencionais específicos, por atos ou 

omissões imputáveis a autoridades comunitárias.  Para tanto, dispõe de uma estrutura judiciária complexa, 

denominada triângulo judiciário europeu sobre os Direitos do Homem, que congrega as Cortes Nacionais 

de cada Estado Membro (o juízo nacional, primeiro responsável pela aplicação do direito comunitário), os 

Tribunais Comunitários (ou juízo comunitário, compreendendo a Corte de Justiça e o Tribunal de Primeira 

Instância) e a Corte Européia dos Direitos do Homem (o juízo europeu, previsto na CEDH). O 

funcionamento deste sistema é orientado pelo princípio do “juiz natural” e pela regra que exige o 

esgotamento dos recursos internos antes da demanda à Corte Européia, dentre outros.  Não restam dúvidas, 

no quadro da CEDH, de que a competência da Corte Européia é subsidiária, tanto do aspecto material como 

procedimental, dado o papel central das jurisdições nacionais no respeito e salvaguarda dos direitos 

fundamentais.  A diferenciação do âmbito de competência entre jurisdições nacional e comunitária é mais 

nebulosa.  Competindo àquela última o julgamento final da validade dos atos comunitários e a aplicação 

uniforme do direito comunitário, questões essenciais como existência e interpretação de direitos 

fundamentais comunitários, e violações desses direitos por parte de atos comunitários praticamente lhes 

estão reservadas, em detrimento do juízo nacional. Cf. Nina Ranieri, A Constituição Européia e a proteção 

dos direitos fundamentais na União Européia, Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo, 

v.7, 2004, p.325-330.  
170 Cf. texto integral em www.opsi.gov.uk.  Acesso em 23/03/09. 

http://www.opsi.gov.uk/
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Parlamento  ou do Judiciário.  Além disso, de acordo com as suas previsões, todas as 

autoridades públicas, incluindo-se os juízes em cortes e tribunais, estão adstritos ao 

BHRA e à CEDR, de maneira que fica vedado aos juízes expedir mandados que violem 

direitos nelas previstos ou construir jurisprudência em sentido diverso; como se pode 

notar, tanto a CEDH quanto o BHRA tem grande repercussão sobre a common law, 

inclusive no que diz respeito a litígios que não envolvam o Estado, a ponto de a 

jurisprudência da CEDH poder ser invocada como precedente, embora não seja 

vinculativa da decisão dos juízes.171  

Alteram-se, portanto, o princípio da soberania do Parlamento e o do Judiciário, 

e este é o aspecto principal em relação ao rule of law.  É neste sentido que se mostra 

profética a afirmação de Verdú (1975) relativa à universalização da matriz atual Estado 

Constitucional de Direito, como estrutura de convivência ocidental, em razão do padrão 

que confere às estruturas políticas dos Estados, suprimindo, com o tempo, 

individualidades territoriais e nacionais, devido à sua capacidade integradora.  

Malgrado as alterações substantivas do constitucionalismo britânico provocadas 

pelo BRHA, em termos formais e materiais, a aplicação do direito internacional pelos 

juízes, no exercício do rule of law, não é nova, nem inovadora.  Tanto o direito britânico 

quanto o americano já adotavam normas internacionais, mercê do chamado princípio da 

incorporação, cuja elaboração original é atribuída a Blackstone (1765). De acordo com 

esse princípio, o direito internacional consuetudinário incorpora-se à law of the land e, 

como tal, torna-se diretamente aplicável pelo juiz; a jurisprudência dos dois países é 

farta em exemplos de incorporação. 172   

A derivação americana do Rule of law, embora de matriz inglesa e com 

duplicidade de fontes de Direito, apresenta notáveis diferenças institucionais em relação 

àquela.  Em primeiro lugar, o modelo americano, além de estar fundado em Constituição 

escrita, conforma-se à organização federativa do país, compreendendo, portanto, os 

                                                 
171 Nesse sentido, Douglas & Ors v Hello Ltd. & Ors [2005] EWCA Civ 595 (18 May 2005) pelo qual 

encerrou-se controvérsia entre Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones e a revista Hello! acerca de 

publicação não autorizada de fotos de seu casamento, sob alegação de violação de privacidade.  A Corte 

decidiu que, desde a edição do BHRA, o direito à privacidade encontra-se fundado na doutrina da quebra 

de confiança.  O inusitado, nesta questão, foi a utilização do BHRA para questões mais comerciais do que, 

propriamente, de defesa de direitos humanos, posto que estabeleceu novo standard para julgamento de 

questões relacionadas à privacidade. Cf. a propósito, Keith D. Ewing, The Case for Social Rights, in Tom 

Campbell, Jeffrey Goldsworthy, Adrienne Stone (orgs.), Protecting Human Rights. Oxford: Oxford 

Univesity Press, 2005, p. 331.   
172 Cf. a propósito Stefano Mannoni, Estado de Direito e Direito Internacional, in Pietro Costa e Danilo 

Zolo, Estado de Direito, História, Teoria e Crítica, op.cit., p. 585-610. 
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diversos sistemas legislativos e judiciários estaduais, com competências próprias, e a 

legislação federal, de alcance nacional, elaborada pelo Congresso e cuja apreciação 

judicial compete às Cortes federais. Daí por que a law of the land é apenas a federal, 

naquelas matérias definidas pelos cases law julgados perante as Cortes federais ou 

constante dos federal statues.173 Em segundo lugar, porque os EUA adotaram a 

separação de poderes, com mútuas competências de controle, de tal forma que os atos 

do Congresso se sujeitam ao judicial review of legislation, de competência da Suprema 

Corte.174 Neste sistema, ainda que a lei seja expressão da soberania popular, o poder do 

Congresso em relação aos direitos fundamentais é bastante atenuado, com o fim de 

prevenir eventuais ameaças das maiorias em relação às liberdades fundamentais; do que 

deduz a implicação de que a certeza do Direito é um valor necessário, mas não suficiente 

à garantia das liberdades.  

Do ponto de vista jurídico, o rule of law americano não foi instituído como um 

sistema puro, mas um sistema misto entre o common law inglês e o civil law.   Do ponto 

de vista político, “os americanos olham para o ‘governo da lei’ como garantia de uma 

liberdade entendida, antes de tudo, como autodeterminação republicana”, sublinha 

Casalini (2009:266), posto ser a Constituição um ato da soberania popular.  Esta 

convicção é tão forte na construção da identidade política americana que o culto à lei se 

tornou “uma verdadeira e própria religião civil” (op. cit., p. 265), sobretudo pelo fato de 

                                                 
173 Cf. a propósito do sistema americano, Guido Soares, Common Law – Introdução ao Direito dos EUA, 

2.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 

174 Os motivos da opção pelo sistema de “cheks and balances” encontram-se expostos por J. Madison, nos 

Art.s Federalistas. Inicia-os afirmando que “O acúmulo de todos os poderes, legislativo, executivo e 

judiciário, nas mesmas mãos, seja de uma pessoa, de algumas ou de muitas, seja hereditário, autodesignado 

ou eletivo, pode ser justamente considerado a própria definição da tirania.” Analisa a separação e a 

interdependência dos poderes, tentando demonstrar que nenhum deles deve ter influência dominante sobre 

os demais, direta ou indiretamente. Preocupa-se em garantir às “várias classes de poder, de natureza 

legislativa, executiva e judiciária, (...) a garantia prática contra a invasão das outras, (...) sendo que a mera 

demarcação no papel dos limites constitucionais dos vários poderes não é salvaguarda suficiente contra 

aqueles abusos que levam à concentração tirânica de todos os poderes de governo nas mesmas mãos.” (p. 

338-42) “A única resposta que pode ser dada é que (...) deve-se sanar a falha arquitetando de tal modo a 

estrutura interna do governo que suas várias partes constituintes possam ser, por suas relações mútuas, 

instrumentos para a manutenção umas das outras nos seus devidos lugares.” (p. 345). “A grande garantia 

contra uma concentração gradual dos vários poderes no mesmo braço, porém, consiste em dar aos que 

administram cada poder os meios constitucionais necessários e os motivos pessoais para resistir aos abusos 

dos outros. As medidas de defesa devem, neste caso como em todos os outros, ser proporcionais aos perigos 

de ataque. A ambição deve poder contra-atacar a ambição.” (p. 350). Cf. James Madison, Alexander 

Hamilton, John Jay, Os Art.s Federalistas, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, nºs. XLVII a LI, p. 331 

e ss. 
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a Constituição remeter a um direito em torno do qual o cidadão pode se reconhecer, mais 

do que à certeza do Direito.  

A concepção da “Constituição- garantia” no sistema americano confere, desde o 

início, um papel proeminente ao Judiciário, em comparação com os demais Poderes, 

devido ao controle difuso de constitucionalidade.  Mas é a partir do julgamento de 

Marbury v. Madison175, na interpretação do Juiz Mashall acerca do controle de 

constitucionalidade, que o rule of the people, ou a soberania popular, começa a ser 

neutralizada, especialmente em razão de a Suprema Corte ser o único e último intérprete 

da Constituição. 176 

Outra forma de neutralização da soberania popular, da perspectiva da democracia 

liberal e da concepção originária do rule of law, reside na atuação positiva do Estado em 

favor dos direitos sociais. Não é difícil entender a rationale desta visão.  O Rule of law 

americano é tributário da forte convicção individualista de John Locke, na qual o Estado 

é essencialmente inconfiável; nesse sentido, é um instrumento contra os potenciais 

perigos que adveem da atuação do Estado, além de meio confiável de proteção do 

indivíduo e de sua propriedade contra as diversas correntes políticas que transitam no 

Estado, dado o culto à lei.  Os direitos insculpidos no Constitutional Bill of Rights, por 

sua vez, são direitos igualmente inseridos no rule of law;  logo, o seu sentido é 

                                                 
175 O caso Marbury versus Madison, como é sobejamente sabido, gira em torno da nomeação, por meio do 

Judiciary Act de 1801, do Juiz Marbury para ocupar cargo na Corte Federal norte-americana. Com a 

mudança de Governo, porém, o Secretário de Estado, Madison – orientado pelo presidente então eleito 

Thomas Jefferson – volta atrás, restabelecendo o Judiciary Act anterior, de 1789. Com isso, a nomeação de 

Marbury seria interrompida e o juiz não mais ocuparia cargo na Corte Federal. Diante dessa situação, o juiz 

Marbury propõe uma ação diante da Suprema Corte Americana contra Madison, pleiteando a conclusão do 

seu processo de nomeação para ocupar o cargo de juiz federal. Após análise do conflito, a Suprema Corte 

decide que o juiz Marbury tem o direito a reaver sua nomeação. Nesse contexto, o voto do Juiz Marshall 

foi de extrema relevância por constatar que o Judiciary Act de 1789 contrariava a Constituição, sendo 

necessária uma revisão judicial. Marshall afirmou ainda que era dever do Judiciário interpretar as leis e, 

nos casos de conflitos, dizer quais leis estão ou não estão de acordo com o texto constitucional. Sendo a 

Constituição a lei maior do ordenamento jurídico, caberia ao Judiciário a função de interpretar as leis 

inferiores de acordo com ela e, numa eventualidade de conflito entre elas, declarar a inconstitucionalidade 

da lei inferior. O voto de Marshall foi enfático ao afirmar o dever do Poder Judiciário em não apenas dizer 

o direito no caso concreto, como avaliar os conflitos de leis e assegurar a primazia do texto constitucional 

sobre as demais leis, culminando inclusive na exclusão de leis inconstitucionais do sistema. Pela primeira 

vez no Direito norte-americano, discutiu-se a constitucionalidade das leis – quando elas estão ou não estão 

de acordo com a Constituição – e, ainda, quem teria a “palavra final” sobre a determinação de uma eventual 

inconstitucionalidade. Por meio do caso em questão, firmou-se a primazia da Suprema Corte na deliberação 

sobre a constitucionalidade das leis, daí o caso ter tornado-se um paradigma no direito constitucional, por 

afirmar a primazia da Constituição e instituir o controle de constitucionalidade pelo Judiciário, com a 

conseqüente exclusão do sistema dos atos normativos contrários ao texto constitucional.  

176 A propósito, cf. Brunella Casalini, Soberania Popular, governo da lei e governo dos juízes nos Estados 

Unidos da América, in O Estado de Direito, História, Teoria, Crítica, op.cit.,, p.264-307, sobre as teorias 

de R. Dworkin, Bruce Ackerman e Antony Scalia a propósito da Suprema Corte e a soberania popular.   



 138 

constranger os atores políticos e não os motivá-los ou inspirá-los, o que poria em xeque 

a própria democracia representativa. 177 O exemplo mais conhecido dessa visão 

encontra-se nas decisões iniciais da Suprema Corte Americana relativas ao New Deal e 

ao seu programa de intervenção na economia, voltados a amenizar os efeitos da crise 

social que se seguiu à Grande Depressão de 1929.178    

A evolução da jurisprudência, desde então, tem mostrado uma maior 

preocupação com as instituições e mecanismos do rule of law em termos mais políticos 

do que estritamente jurídicos.  

As Constituições européias continentais contemporâneas, em particular as de 

Portugal e Espanha, e a Constituição Federal do Brasil no que interessa ao objeto desta 

tese, são tributárias dos princípios formais consagrados pelo Rechstaat e pelo État de 

Droit.  No caso brasileiro, sobreleva notar a influência do sistema americano de controle 

de constitucionalidade assim como a presença de vários de seus elementos constitutivos 

a repercutir no conceito de Estado Democrático de Direito.     

  

                                                 
177 O tema é amplamente abordado por Larry Alexander e Robin West. Em obra recente, Larry Alexander 

(Is There A Right Of Freedom Of Expression?, New York: Cambridge University Press, 2005) aponta as 

inconsistência entre a visão liberal do rule of law e a justificação da liberdade de expressão, porquanto 

toda lei positiva afeta a liberdade de expressão na medida em que influi no que será dito por quem, para 

quem e com qual efeito. Complementarmente, as conclusões de Robin West (Re-Imagining 

Justice:Progressive Interpretations of Formal Equality, Rights, and the Rule of Law, 2003) acerca da 

constitucionalidade da proteção e promoção dos direitos sociais pelo Estado Americano, embora se 

comprometam com a visão liberal do rule of law, justificam sua abertura a partir da visão política de 

Hobbes e Paine. Considerando que Hobbes declarava que os súditos necessitam da proteção do Estado, e 

que os direitos são reconhecidos como necessidades, inclusive em relação à violência privada, deduz que 

os direitos vão muito além da tarefa de controlar o Estado, o que se confirmaria perante a obra de Paine 

que, ao defender a democracia representativa, vê na lei produzida pelo Parlamento nada mais do que uma 

ação em benefício do povo (prestação positiva).       

178 Os principais pontos do programa, tal como apresentados ao Congresso Americano, por F. Roosevelt 

em 1933, por via de projetos de lei ordinária, afetavam o conceito de propriedade e a divisão constitucional 

de competências entre a União e os Estados. À mesma altura, diversos legislativos estaduais editaram 

normas destinadas a intervir e regular a economia e o setor produtivo. Ora, a jurisprudência da Suprema 

Corte, até então, pautara-se pela defesa intransigente da propriedade, mesmo em face do interesse público 

de natureza social, razão pela qual a legislação de cunho econômico ou trabalhista, a regulamentar salários 

e horários de trabalho, quando questionada junto à Corte, foi considerada inconstitucional, por afetar a 

liberdade de comércio. Os rumos da jurisprudência foram alterados a partir do final dos anos 1930, 

restringindo a Corte, paulatinamente, ao seu papel de supervisão da atividade legislativa da união e dos 

Estados em matéria econômica. 
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Capítulo 5. O poder do Estado moderno no início do século XXI.  

Os problemas de efetividade e inefetividade, centralização e 

descentralização do poder estatal 

 

5.1. Efetividade e inefetividade 

Como visto, o Estado moderno tende a corresponder a uma nação ou comunidade 

histórica de cultura, independente, na qual o fator de unificação política deixa de ser a 

religião, a raça, a ocupação bélica ou a vizinhança. Há consenso doutrinário no sentido 

de que o ponto diferenciador entre o Estado Moderno e as demais formas históricas de 

organização do poder consiste na centralização do poder numa instância, que tende a ser 

unitária, exclusiva e laica, favorecida pela base territorial e, no decorrer do tempo, pela 

noção jurídica de território como âmbito de validade e aplicação da norma jurídica. 

Essa matriz não se cristalizou numa única fórmula, sendo muitas as espécies do 

Estado Moderno: da perspectiva jurídico-política, identificam-se o Estado Estamental 

ou da monarquia limitada: o Estado Absolutista e o Estado Constitucional; Estado de 

Direito, Estado Democrático de Direito, Estado Social Democrático de Direito;  da 

perspectiva econômico-política, o Estado Liberal, o Estado de Bem-Estar Social, o 

Estado Intervencionista, o Estado Desenvolvimentista, o Estado Democrático de Direito, 

o Estado Constitucional de Direito, etc; da perspectiva social, o Estado Mínimo, o Estado 

Totalitário e assim por diante.   Forçoso concluir que o “gênero” Estado Moderno, por 

assim dizer, desenvolveu flexibilidade notável, modificando-se conforme as 

necessidades políticas, adaptando-se às exigências sociais, econômicas e culturais, sem 

perda da sua característica nuclear, inclusive em relação ao que se vem denominando 

“Estado Internacional”, em face dos peculiares traços do Estado Moderno 

contemporâneo. 179   O problema é saber até que ponto tal flexibilidade pode ser mantida 

e em que medida os seus postulados ainda atendem às demandas contemporâneas.     

                                                 

179 Observa Gianfranco Poggi ser da própria natureza do Estado Moderno o fato de existirem várias 

modalidades de “Estados”, dado que face à multiplicidade de arranjos institucionais apresentados desde a 

sua origem no século XVII até o final do século XX, “só nos é lícito falar de o Estado moderno como um 

sistema de governo em alto nível de abstração.” (A Evolução do Estado Moderno, Rio de Janeiro: Zahar, 

1981, p. 26). No mesmo sentido Reinhold Zippelius, para quem “Os Estados são construções complexas 
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A plasticidade do “gênero” Estado Moderno foi indiscutivelmente evidenciada 

com a sua bem-sucedida transposição do modelo para os países americanos de 

colonização européia, que se tornam independentes a partir do final do século XVIII. 180 

Na análise de Hedley Bull (2002:15-21), as Américas, em verdade, passam a funcionar 

como que “extensões da Europa”, fato que se repetirá posteriormente na Oceania, na 

África e na Ásia. O fato é significativo, especialmente ao se considerar que, até a 

expansão européia, o mundo se encontrava dividido em “sistemas internacionais” – 

denominação que é atribuída por Bull ao sistema Árabe-Islâmico, ao Indiano, ao Tártato-

Mongol e ao Chinês, considerados individualmente, nos quais um centro político fixava 

regras de conduta, de acordo com os seus próprios códigos culturais, que compreendiam 

religiões, governos, leis, escrita etc. Ainda que esses sistemas mantivessem recíprocos 

contatos eventuais ou permanentes, devido a relações bélicas, comerciais ou culturais, 

as instituições políticas não se equivaliam.181   

De outra parte, a transposição do mesmo modelo falhou, como empreendimento 

político, jurídico e institucional, nos Estados que se formaram artificialmente durante a 

descolonização, nos anos 1960, ou após a dissolução da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, nos anos 1990, nos quais, de modo geral, observa-se falta de 

legitimidade e autoridade governamental 182. Dadas as suas marcantes características de 

subdesenvolvimento, de impossibilidade de atendimento dos fins para os quais foram 

criados, ou de integração e agregação das inúmeras necessidades que derivam da própria 

constituição multifacetada da população, deu origem, nas teorias contemporâneas, à 

                                                 
que não podem ser reconduzidas, cabalmente, a um ou vários conceitos, sendo, pelo contrário, necessário 

captar esses fenômenos complexos na pluralidade de seus momentos conceituais.” (Teoria Geral do 

Estado, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997,  p.V). Cf. ainda, Norberto Bobbio, Estado, Poder e 

Governo, in Estado, Governo, Sociedade, 4.ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 53 e ss. 

180 Segundo Hobsbawn (A Era dos Impérios, op.cit., p.42), por volta de 1875, o número de Estados 

soberanos no planeta era relativamente modesto: “dezessete na Europa, incluindo as seis potências – Grã-

Bretanha, França, Alemanha, Rússia, Áustria-Hungria e Itália, além do Império Otomano; dezenove nas 

Américas; quatro ou cinco na Ásia, sobretudo o Japão e dois impérios antigos, o chinês e o persa e talvez 

três casos altamente marginais na África (Marrocos, Etiópia e Libéria).” A propósito da formação de 

Estados na América do Sul, ver José Murilo de Carvalho, A Construção da Ordem, Teatro de Sombras, 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.  

181 Sobre a expansão do estado moderno europeu, a difusão dos valores do iluminismo europeu e as 

variantes americana e britânica da ocidentalização no mundo, ver Timothy Garton Ash, Free World,  New 

York: Vintage Books, 2005.     

182 Análises políticas apontam que essas situações constituem parte da herança resultante do empenho 

americano na descolonização e desmantelamento dos impérios coloniais europeus, no pós-guerra. É 

inegável a expansão forçada do sistema internacional que de 51 países em 1945, passou a quase 200 nos 

dias de hoje. Cf. Chester Crocker, Why Failing States Endager América, in Foreing Affairs, sep/oct 2003, 

vol. 82, no. 5, p. 32-44. 
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elaboração de conceitos como “failed states” (para casos como os da Libéria e Ruanda, 

v.g., países que não sobrevivem sem ajuda humanitária externa), “weak states” 

(identificados por algumas das Repúblicas que se dissociaram da antiga URRS), “quasi-

states” (estados onde não se exercem atributos de soberania), “collapsed states” (estados 

nos quais o processo interno de desmoronamento das instituições políticas é banalizado, 

a exemplo do que ocorreu na Somália, em Moçambique, no Zaire e também na Libéria) 

etc. 183  Além da ameaça internacional que representam as guerras civis, nesses últimos 

casos observa-se, complementarmente, a reconstrução da relação entre poder do Estado 

e guerra, na medida em que a tentação de promover guerras torna-se mais presente nos 

Estados fracos que nos Estados fortes. 184
 

Observa Root (1994:311), ao analisar a formação do Estado Absoluto na França, 

que a capacidade de uma sociedade se tornar “moderna” depende de sua capacidade de 

instituir mecanismos que institucionalizem a confiança, a credibilidade, o controle.  Sem 

esses requisitos institucionais não se sustentam nem a política, nem a economia.  É o 

que também conclui Fukuyama (2004), em situação diversa, concernente à construção 

de Estados no século XX.  Com o propósito de identificar formas de reforçar as 

competências e instituições dos Estados fracos, analisou as variáveis que interferem na 

“estatalidade”, a saber, o “escopo das funções do Estado” e a “força das instituições 

                                                 

183 Sobre os “failed states”, cf. Gary King e Langche Zeng, Improving forecasts os State failure.  World 

Politics, Princeton, v.53, n.4, p.623-58, jul. 2001; William Reno, Warlord Politics in African States, 

London: Lynne Riener, 1998; Ursula C. Tafe, Intergovernamental Organizations, in Maryann K. Cusmano 

(org.), Beyond Sovereingnty: issues for a global agenda,  Belmont: Wadsworth, 2000, referido por E.R. 

Lewandowski (op. cit.); Robert Rotberg (org.) When States Fail. Causes and Consequences, New Jersey: 

Princeton University Press, 2004. Ver ainda Susan Strange, The Retreat of the State, The Diffusion of 

Power in the World Economy, Cambrigde: Cambrigde University Press, 1996, sobre as relações entre o 

mercado internacional e os failed states. Sobre os “quasi states”, ver Robert H. Jackson, Quasi-states: 

sovereingt, international realtions and the third world,  Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 

Sobre os “collapsed states”, ver William Zartman, Collapsed States: The Disintegration and Restoration 

of Legitimate Authority, London: Lynne Rienner, 1995, “apud” Bertrand Badie, Da Soberania à 

Competência do Estado, 2004, p.42. Karin von Hippel, The Proliferation of Collapsed States in the Post-

Cold War World, Brassey’s Defense Yearbook, 1997, p.193-303. Sobre os “weak states”, ver James Fearon 

e David Laitin, Neotrusteeship and the Problem of Weak States, in International Security Vol. 28, Issue 4 

- Spring 2004.  

184 Badie (2004, p.42) toma desse mal-sucedido conjunto de Estados recém criados para alertar que a utopia 

da universalização das estruturas políticas e institucionais do moderno Estado Nacional tem sido desnudada 

por disfunções e fracassos, que afetam a competência dos Estados de várias maneiras.   Dentre elas, no que 

interessa mais de perto ao tema da soberania, mostra-se paradigmático o enfraquecimento da função estatal 

de mobilização de homens e recursos que, simultaneamente, dá ensejo à valorização do papel de atores 

individuais e coletivos no território estatal e, da mesma forma, à emergência e fortalecimento de diversas 

redes de clientelas, cujas capacidades de mobilização são mais efetivas que as do próprio Estado. Nessas 

circunstâncias, ressalta o politólogo francês que “(...) o papel internacional das redes religiosas ou 

mercantis, das solidariedades comunitárias, tribais ou clássicas, é frequentemente decisiva, como sugerem 

os exemplos do mundo muçulmano, da África ou mesmo da América Latina.” 
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estatais”.  Os resultados alcançados a partir da aplicação dessa matriz a países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos evidenciam que a credibilidade (força) do poder do 

Estado é mais importante que o escopo de suas funções, e que para se alcançar um 

patamar suficiente de força legítima, acompanhada da correlata sanção, são necessárias 

instituições públicas em bom funcionamento, além de certos hábitos mentais.  Partindo 

de diferentes argumentos, Krygier (2009:58/9), Tom Ginsburg e Tamir Moustafa (2008) 

concluem igualmente pela necessidade de institucionalização das vias de exercício do 

poder, para garantia do Estado de Direito.     

Ora, o postulado da centralidade do poder estatal funda-se no pressuposto de que 

só o Estado tem a capacidade de exercer as funções de proteção e ordem que se esperam 

do poder político – o que supõe capacidade de recolher impostos e de garantir moeda e 

contratos - sendo este, originalmente, o fundamento da teoria clássica da soberania. Se 

o apelo à universalização ilusória do modelo estatal evidencia, nas hipóteses indicadas, 

o problema da ineficácia do poder estatal fraco, corrupto ou inoperante, em outras 

circunstâncias as estruturas institucionais, jurídicas e políticas que propiciam confiança, 

credibilidade e controle no âmbito do moderno Estado nacional, também falharam ao 

não se revelarem efetivas o suficiente para assegurar a ordem e a coesão sociais.     

Foi o que ocorreu por motivo da desnacionalização que se seguiu à I Guerra 

Mundial, conforme sublinha Hannah Arendt (1989).  No caso dos estados criados na 

Europa oriental e meridional, após 1914-18, a matriz do Estado Nação revelou a sua 

incapacidade constitucional para proteger os direitos humanos daqueles que haviam sido 

despojados de seus direitos nacionais: “Se já se podia colocar em dúvida a prudência de 

estender uma forma de governo que, mesmo nos países de antiga e estabelecida tradição 

nacional, não sabia como resolver os novos problemas da política mundial, era ainda 

mais duvidoso que ela pudesse ser transplantada para uma área onde sequer existiam as 

condições básicas para o surgimento dos Estados-nações, ou seja, a homogeneidade da 

população e a fixação ao solo.” Na linha das teorias teleológicas do Estado, que 

propugnam a adequação de suas funções aos fins que deve perseguir em benefício da 

comunidade estatal, conclui Arendt (op. cit: 302-3): “(...) o Estado Nação não pode 

existir quando o princípio da igualdade perante a lei é quebrado.” 185   

                                                 
185 De maneira geral, e em traços simplificados, pode-se dizer que o problema das minorias surge quando 

os princípios do Estado Nacional se realizam de forma imperfeita. Foi o caso da desintegração da ex-

Iugoslávia, a partir de 1990, local onde diferenças culturais, étnicas e religiosas levaram ao grave conflito 

civil frente às pretensões hegemônicas da Sérvia e a independência da Eslovênia e da Croácia. A ampliação 
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A exacerbação ou a neutralização da soberania estatal em detrimento do 

indivíduo não constituem novidades na história do Estado Moderno, nem podem ser 

exclusivamente atribuídas às suas estruturas. O que se coloca em xeque, nos dois 

exemplos, é a finalidade do Estado e a capacidade funcional das suas estruturas em 

relação à consecução daquela.   A propósito deste tema, Timothy G. Ash (2005:215-6) 

oferece uma interessante visão da relatividade da aplicação dos valores ditos 

“ocidentais” no próprio Ocidente, vis-à-vis os fins do Estado, notadamente a 

democracia, os direitos humanos, a liberdade de expressão, o Rule of law etc. Na direção 

de Arendt, antes lembrada, faz notar que, durante a primeira metade do século XX, para 

milhões de europeus o fascismo e o comunismo foram melhores alternativas que a liberal 

democracia, e que Adolf Hitler foi um “anti-Ocidente ocidental”,’ embora europeu e 

produto da civilização ocidental.186 Essa foi uma das razões pelas quais, por mais de 

uma geração, a tendência da política mundial foi enfraquecer a estatalidade, aduz 

Fukuyama (2004:155-6). 

Já na segunda metade do século XX, o mesmo esforço foi percebido em situações 

nas quais a redução do escopo do Estado se fez necessária para minimizar os efeitos da 

excessiva de regulamentação e intervenção estatais na economia. No período posterior 

a 11 de setembro de 2001, entretanto, inverteu-se o sentido da política internacional, 

sendo mais importante ampliar a estatização.  Diante disso, como mostrou Fukuyama 

(id.ibid.): “para as sociedades individuais e para a comunidade global, o 

enfraquecimento do Estado não é um prelúdio para a utopia, mas para o desastre.”  A 

avaliação permanece atual, em face da crise econômica e financeira mundial iniciada em 

                                                 
da guerra civil, incluindo a Bósnia-Hersegóvina, e a magnitude dos massacres perpetrados na região 

conduziram à “limpeza étnica”, termo que passou a ser utilizado para designar a eliminação, efetuada por 

um grupo étnico que exerce poder em determinado território, dos membros dos demais grupos, pela morte 

ou seu local de origem. Cf. a propósito, dentre outros, Alberto do Amaral Júnior, Direito de Assistência 

Humanitária, op.cit., 2003, p.200.  

186 A questão, para o autor (op. cit., p.217), consiste no uso desses valores “ocidentais”, para fundamentar 

o triunfalismo fundamentalista de algumas correntes (a do governo Bush, a partir de 2002, por exemplo) e 

o relativismo cultural de outras (“vulgar Huntingtonism”), o que por si só revela a arrogante aspiração 

“ocidental” de espalhar esses valores além do ocidente, dificultando sua aceitação por parte da maior parte 

dos países do mundo, localizada no Oriente e Médio Oriente. Para exemplificar, transcreve trecho de 

conversa entre o Presidente soviético M. Gorbachev e o Presidente americano George H. W. Bush, em 

dezembro de 1989, ocasião em que ambos tratavam da abertura do regime soviético. Segundo descreve, 

concordou-se, após alguma hesitação, que fossem os “valores ocidentais” denominados “valores 

democráticos” para que os soviéticos não se sentissem deles excluídos culturalmente. Ademais, lembra 

que noções de tolerância, pluralismo, justiça, obrigações do legislador com a pessoa etc, como também 

ressalta Amartya Sen (Desenvolvimento como Liberdade, op.cit., 2001) já eram encontrados em Confúcio, 

nos profetas islâmicos e mesmo na Índia, no século IV a.C.       
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2008, contrariando, mesmo, os argumentos do fim da história, decorrente das 

circunstâncias que levaram ao fim da Guerra Fria e da polaridade leste-oeste, 

apresentadosanteriormente pelo próprio Fukuyama (1992) e também por Huntington 

(1993). 187 

 Nas últimas cinco décadas, não por acaso, a maioria dos Estados do planeta se 

tornou democrática, em movimentos que Huntington (A Terceira Onda, 1994) 

denominou “a segunda e a terceira onda de democratização”.188  Já se sabe, porém, que 

a escolha de governantes submetida à soberania popular não é o único meio, nem o mais 

importante, de garantia da consolidação democrática. A expansão da democracia por 

meio militar, promovida pelos Estados Unidos na última década em países do Oriente 

Médio, é exemplo marcante de que o apelo moral por eleições, como passo essencial 

para assegurar o respeito aos direitos humanos, pode encobrir o desejo de ampliação de 

bases militares e a incapacidade de lidar com crises humanitárias, bélicas ou nucleares, 

como as que ocorreram no Sudão, no Líbano ou em relação ao Irã. 189  O problema 

                                                 
187 Samuel P. Huntington em The Clash of Civilizations (Foreing Affairs, summer 1993, vol. 72, n.3,  p. 

22-49), também fala do fim da Historia da perspectiva do grande conflito que resultará da força cultural 

que divide a humanidade, e não do retorno às tradicionais rivalidades entre os Estados, ou do declínio do 

Estado em face do conflito localismo/globalismo, nacionalismo/globalismo. Em sua opinião, os Estados 

Nação permanecerão como os mais poderosos atores no cenário mundial, mas os principais conflitos 

políticos globais ocorrerão entre nações e grupos culturais distintos. Os conflitos entre civilizações, para 

Huntington, serão a última fase na evolução dos conflitos do mundo moderno.  Da Paz de Westphalia ao 

século XIX os conflitos foram entre príncipes. Após a Revolução Francesa, foram entre os príncipes e o 

povo. Após a I Grande Guerra, entre ideologias (comunismo, nazi-facismo e democracia liberal). Durante 

a guerra fria, entre as duas super-potências (EUA/URSS).   Todos esses conflitos foram, basicamente, 

conflitos da civilização ocidental. Com o fim da guerra fria, a política internacional move-se em direção à 

interação entre civilizações ocidentais e não ocidentais e intra não ocidentais, sendo este o seu núcleo duro.   

188 Segundo Huntington (1993), as ondas de democratização consistem em movimentos simultâneos, que 

ocorrem em curto espaço de tempo, nos quais se operam transições de regimes autoritários para regimes 

democráticos. A primeira onda de democratização ocorreu após a Revolução Francesa, durante o século 

XIX e início do século XX, mais precisamente entre 1828 e 1926, período no qual o sufrágio se espalhou 

pelo continente europeu e norte americano. Este movimento foi sucedido pela onda inversa do 

totalitarismo, à qual se seguiu a segunda onda de democratização, entre 1943 e 1962, com a democratização 

da Alemanha, Itália e Coréia do Sul. A onda reversa, por sua vez, é identificada na expansão dos regimes 

militares ditatoriais na América do Sul. A terceira onda, finalmente, inicia-se com a Revolução dos Cravos 

em Portugal (1974), alcançando, sucessivamente, o sul da Europa (Espanha e Grécia), a América Latina e 

o leste europeu nas décadas seguintes.    

189 O fato não é inédito. Alberto Amaral Jr., em A Institucionalização Internacional dos Direitos Humanos: 

conquistas e desafios, em obra organizada por Flavia Piovesan, Direitos Humanos, Globalização 

Econômica e Integração Regional: Desafios do Direito Constitucional Internacional, São Paulo: Max 

Limonad, 2002, p.647, anota que: “O processo de multiplicação e universalização dos direitos humanos 

colidiu, não raro, com a política de poder dos Estados, denunciando o contraste entre validade e eficácia 

das normas, entre o mundo abstrato das normas e o mundo concreto dos fatos. A ordem bipolar que 

organizou as relações internacionais durante quase 50 anos transformou os direitos humanos em arma 

ideológica na disputa que opôs o bloco ocidental liderado pelos Eua ao bloco oriental comandado pela 

URSS. Enquanto os EUA acusavam a URSS de desrespeitar as liberdades civis e políticas, esta frisava a 
importância dos direitos econômicos e sociais para a construção de uma sociedade justa e solidária. (...) 
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central estáem garantir o primado da lei em função dos direitos humanos, do que 

decorrem a confiança dos cidadãos nas instituições e sua legitimação formal e simbólica, 

como vem mostrando a história recente. 190 

No campo da paz e da segurança, se os atentados terroristas de 11 de setembro 

de 2001 nos Estados Unidos e os de Madri em março de 2004, além de tantos outros, 

expuseram a vulnerabilidade dos Estados, a guerra do Iraque, em particular, trouxe à luz 

as profundas divisões da comunidade internacional e as diferenças entre os Estados 

membros no enfrentamento de ameaças à segurança mundial. A ação unilateral dos 

Estados Unidos no Iraque, ademais, pôs em xeque a autoridade da ONU e a insistente 

denúncia de que a guerra violava a Carta das Nações Unidas, por parte de seu Secretário 

                                                 
Os direitos humanos estiveram, em muitos casos, a serviço dos interesses estratégicos das grandes 

potências. A disparidade de tratamento em relação a violações dos direitos humanos, em diferentes partes 

do mundo, revela a existência de políticas seletivas, que flutuam ao sabor das conveniências, ora 

mobilizando esforços para por fim às perseguições de minorias étnicas e religiosas, ora exibindo a mais 

profunda indiferença perante esses acontecimentos.”  

190 Direitos do Homem, direitos humanos, direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, direito 

público subjetivo, direito subjetivo, são expressões que remetem a diferentes conceitos. A expressão 

“Direitos Humanos” é normalmente empregada para designar os direitos que existem independentemente 

de seu reconhecimento na ordem jurídica estatal, com validade universal;  corresponde também a “direitos 

do homem”. Peres Luño qualifica os “Direitos Fundamentais”, por sua vez, como os direitos consagrados 

nas Constituições, representando a base ética do sistema jurídico estatal. Podem não ter a vigência 

universal, própria dos Direitos Humanos (Comparato, 1999, p. 172). Luño, ainda, distingue os direitos 

humanos dos direitos fundamentais pelos diferentes graus de concretização positiva destas categorias. O 

conceito de Direitos Humanos, portanto, seria mais amplo e impreciso do que a noção de Direitos 

Fundamentais: “Direitos Humanos consistem num conjunto de faculdades e instituições que, em cada 

momento histórico, concretizam exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem 

ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos no nível nacional e internacional. (...) 

Direitos Fundamentais são os Direitos Humanos garantidos pelo ordenamento jurídico positivo, na maior 

parte por normas constitucionais e que, por esta razão, dispõem de uma forte tutela.” (Los Derechos 

Fundamentales, Madrid: Tecnos 1995, p. 46-7). Já a UNESCO – Les Dimensions Internationales des 

Droits de l’Homme, 1978 – considera os direitos humanos fundamentais como a proteção 

institucionalizada dos direitos da pessoa humana contra os excessos de poder cometidos pelos órgãos do 

Estado, e as regras que estabelecem condições humanas de vida e desenvolvimento da pessoa humana. A 

distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais encontra-se hoje superada, sendo mesmo 

irrelevante, posto constituírem um só instituto jurídico (Resende de Barros, 2003, p.29), cuja 

essencialidade Ferreira Filho (2002) recuperou pela expressão “direitos humanos fundamentais”. A 

expressão “direito público subjetivo” indica direito em relação ao qual o Poder Público tem obrigação de 

oferecer (é o caso do ensino fundamental, na forma do art. 208 da CF/88). “Direito subjetivo”, a seu turno, 

consiste em prerrogativa estabelecida de conformidade com regras de direito objetivo, cujo exercício, ou 

não exercício, depende da vontade de seu titular; o conceito é insuficiente em face dos direitos sociais, 

econômicos e culturais, assim como em face dos demais direitos que exigem atuação ativa dos poderes 

públicos. Designa também direitos oponíveis ou exigíveis, isto é, quando considerada situação subjetiva 

de vantagem dotada de eficácia jurídica, permissão concedida pelo Direito Constitucional positivo ao 

homem (José Afonso da Silva, Comentários Contextuais à Constituição, 2006, p.794). “Liberdades 

públicas” é a expressão oriunda do direito francês, que tem o sentido político de autogoverno, próprio da 

primeira geração de direitos voltada à garantia da liberdade.   
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Geral, provocou ataques da ala conservadora americana à Organização e ao próprio 

Secretário.   

Por outro lado, a excessiva preocupação com a segurança coletiva ante  ameaças 

como o terrorismo, narcotráfico, crime organizado e as armas de destruição em massa 

arrefeceu iniciativas internacionais em prol do combate à AIDS, à extrema pobreza e à 

degradação ambiental na África e no sudeste Asiático, que não teem ainda revertidas as 

respectivas taxas de crescimento191. No campo dos direitos humanos, a despeito de 

muitas conquistas, as necessidades especiais da África somam-se a violações do direito 

humanitário internacional (a exemplo do ocorrido em Darfur, no Sudão) e a violações 

sistemáticas de direitos em situações de deslocamento forçado de pessoas (como 

verificado no Congo, na Costa do Marfim e na Libéria).  De acordo com o Relatório 

Anual de 2008 do Heidelberg Institute for International Conflict Research, um total de 

345 conflitos irromperam no ano de 2008, ao redor do mundo. Deste total, 39 conflitos 

estiveram marcados pelo uso intenso de violência e 95 desenvolveram-se com o uso 

esporádico de violência. Conflitos ditos não-violentos totalizaram o montante de 211, 

subdivididos em 129 conflitos manifestos e 82 conflitos latentes. E, ainda, desse total de 

345 conflitos, 254 (portanto mais de dois terços) foram disputas intra-estatais, ao passo 

que 91 foram disputas interestatais. Em termos regionais, a região da Ásia/Oceania 

concentra o maior número de conflitos, com o total de 111 (quase um terço), seguida da 

África (com 79 ). Em terceira posição figura a Europa, com 65 conflitos, seguida da 

região do Oriente Médio e Magreb, com 47; e, por fim, as Américas, com 43 conflitos 

no ano de 2008. 192 

Os direitos humanos só se tornaram um tema político com o fim da Primeira 

Grande Guerra; até então, como já demonstrou Arendt (1949), foram invocados de 

forma perfunctória, ou para defender direitos individuais contra o crescente poder do 

                                                 
191 Dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) indicam que, com a crise mundial, a taxa de crescimento 

na África Subsaariana deve reduzir-se para cerca de 3,3% em 2009, menos três pontos percentuais em 

relação às projeções feitas pelo Fundo em abril de 2008. No que se refere à Ásia, o Fundo estima uma taxa 

de crescimento em torno de 4,9% no ano de 2009, menor, portanto, do que os 6% observados no ano de 

2008. Para os países que compõem a chamada “Ásia em desenvolvimento” (excluindo-se aqui Coréia do 

Sul, Cingapura, Hong Kong e Taiwan), a taxa de crescimento prevista é de 5,5% em 2009, bem inferior à 

taxa de crescimento em 2008, de 7,8%. 

 
192 Cf. http://hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2008.pdf., acesso em 07/04/09. 

 

http://hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2008.pdf
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Estado, ou para mitigar a insegurança social, porque não eram considerados direitos de 

cidadania ou de nacionalidade.  

Como é sobejamente sabido, a concepção do Estado Liberal de Direito, calcada 

na supremacia do Parlamento, favoreceu a tal ponto a relativização dos direitos humanos 

que o Legislativo poderia alterá-los, ou restringir sua garantia a determinados grupos, 

como ocorreu em relação aos stateless people ou displaced persons (os apátridas e 

refugiados) nos anos 1920. 1930 e início de 1940.  Malgrado sua positivação, tais 

direitos eram direitos em sentido fraco (Bobbio, 1992), o que, da perspectiva dos 

stateless, poderia significar direito algum.     

O ponto revelado dramaticamente pelos apátridas e refugiados é que os direitos 

humanos foram concebidos para resolver problemas domésticos, no interior dos Estados 

nacionais; logo, desprovidos de nacionalidade e cidadania, deixavam de ter proteção 

legal.  O que se demonstrou nas situações extremas dos campos de extermínio europeus 

é que a necessidade do status civitatis vai muito além da mera repatriação, do direito de 

asilo, das nacionalizações ou mesmo da reconstrução de Estados.  A prova inequívoca é 

o fato de vivermos num único mundo; e isto não é força de expressão. A perda da 

cidadania, da qualidade de homem cívico (“um ser sem lar, sem família e sem leis”, 

Aristóteles, 1991:04), expulsa o indivíduo da humanidade.  Dito de outra forma: “only 

in a complete organized humanity could the loss of home and political status become 

identical with being expelled from humanity altogether.” Arendt (1949:30).  

O mesmo problema é evidenciado de outros ângulos.  A corporativização dos 

direitos humanos pela estatização fascista ou o seu confisco pela funcionalização 

marxista-leninista, em benefício de um projeto totalitário de sociedade, são exemplos 

análogos.  Autores como Bobbio (1992), Comparato (1999), Ferreira Filho (2002) e 

Vieira de Andrade (2002) observam que, na passagem do Estado Liberal para o Estado 

Social, a despeito de os direitos humanos ganharem em concretude, estes perderam em 

universalidade porque ficaram restringidos aos cidadãos, do que resultou, em certa 

medida, a subversão da originária concepção expansiva liberal.  O paradoxo é evidente: 

não há garantia ou titularidade dos direitos humanos em qualquer uma das situações.  

Descolados de ou vinculados à cidadania, as restrições aos direitos são concretas.  

Tornou-se claro, desde então, que as transições para a democracia envolvem 

necessariamente muito mais do que a (re)construção de instituições e o desmantelamento 

das forças não-democráticas de exercício do poder, quer sejam, em sua essência, 
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autoritárias, corporativas ou coercivas. A democratização é um processo complexo, que 

envolve mudanças sociais, políticas e jurídicas, de tal sorte que o desafio fundamental 

no período pós-transição é combinar mudanças institucionais à expansão da cultura e 

práticas democráticas que inclua atores individuais e coletivos.  

A doutrina dos direitos humanos fortaleceu esse entendimento, após a criação da 

ONU; fortaleceu, igualmente, a definição das finalidades dos Estados democráticos e as 

da ordem internacional, em função da proteção da vida e dignidade humanas, 

independentemente de nacionalidades. Os Estados, neste contexto, tornam-se 

necessários não apenas como instâncias de concretização, mas também como instâncias 

decisórias para efetivação dos direitos humanos, de tal sorte que a ordem internacional 

ganha o status de espaço público universal, fundado no princípio da igualdade perante a 

lei.    

Retomamos aqui as reflexões de Arendt (1949:33) a respeito da igualdade como 

resultado da organização humana, gerada e guiada pelo princípio da justiça. Direitos 

humanos, diz Arendt (op. cit., p. 34), só existem em razão de habitarmos a Terra na 

companhia de outros homens. Nesse sentido, os direitos humanos representam uma 

garantia de convivência pacífica, que os membros de uma dada comunidade, e todos os 

habitantes do planeta, conferem uns aos outros.  Os direitos humanos, enfim, são obra 

da civilização jurídica e pressupõem a existência do Estado, que ordene a sociedade e 

assegure as suas condições de validade e exercício. 

Hoje não mais se discute acerca da universalidade dos direitos humanos, em 

relação a titulares e destinatários, de suas características como direitos morais, 

preferenciais, fundamentais e abstratos, tal como foram precisamente identificadas por 

Robert Alexy (1999)193, ou de seu caráter acumulativo, variado e aberto (Vieira de 

                                                 

193 São direitos morais porque independem de positivação; basta que se verifique a validade moral da 

norma que os consagra, assegurada pela justificação racional perante todos aqueles que a aceitam. São 

direitos preferenciais, porque ocupam posição de prioridade no ordenamento jurídico, tendo em vista que 

os direitos morais importam o direito à proteção por parte do ordenamento jurídico. A garantia e eficácia 

dos Direitos humanos, ademais, têm o mérito de conferir legitimidade à ordem legal vigente. São direitos 

fundamentais: abrangem interesses e carências essenciais do homem, e por esta razão desfrutam de 

prioridade face aos demais direitos contemplados pela ordem jurídica. A essencialidade decorre do fato de 

a sua violação ou não satisfação importarem morte ou grave sofrimento dos indivíduos ou quando afetarem 

o seu núcleo essencial de autonomia. São direitos abstratos: necessitam de ponderação para sua aplicação, 

especialmente em caso de conflitos de direitos. (Robert Alexy, Direitos Fundamentais no Estado 

Constitucional Democrático, in Revista de Direito Administrativo, jul-set, n.217, Rio de Janeiro, 1999, p 

58 e ss.) 
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Andrade, 2001).194 O problema é a efetividade desses direitos, a sua concretização, o 

que nos leva a questões de ordem teórica e prática: o que são direitos humanos e como 

identificá-los? Identificados, qual a forma mais efetiva e legítima de promovê-los?   

Na ordem internacional, a questão se mostra mais aguda, posto que o sistema 

internacional é um sistema mais fraco que o nacional, o que implica sua sustentação 

quase que exclusivamente pela pressão social. O tema não é novo, já tendo sido 

enfrentado por Bobbio (1992) e Habermas (1999), dentre tantos outros.  A solução, para 

Bobbio, seria a criação de um sistema internacional de coerção; para Habermas, o dilema 

só se resolveria quando os destinatários dos direitos humanos, no nível global, se 

compreendessem como seus autores, o que implica a implementação dos direitos em 

sentido jurídico-democrático.  

No interior dos Estados nacionais democráticos, a situação, embora diversa em 

termos de coerção, não é menos importante.  Lewandowski (2002:264/5) faz notar que 

os diferentes graus de eficácia da proteção dos direitos humanos são análogos, no plano 

interno e externo dos Estados. A maior eficácia é a dos direitos civis e políticos que, 

institucionalizados há mais de trezentos anos, contam com uma série de garantias bem 

definidas, que variam de um sistema jurídico para outro; nesses campos, de modo geral, 

os ofendidos podem recorrer ao Judiciário, invocando remédios processuais adequados 

para fazer cessar a violação.  Os direitos econômicos, sociais e culturais, de elaboração 

mais recente, apresentam menor eficácia e nem sempre podem ser exigidos perante os 

tribunais, por dependerem da atuação do Estado para se concretizarem; ademais, como 

muitos desses direitos estão inseridos em normas programáticas, sua exigência é mais 

política que estritamente jurídica. Os direitos difusos ou de titularidade coletiva, de 

defesa quase que exclusivamente política, são os que apresentam menos eficácia, à 

                                                 
194 Vieira de Andrade (op. cit., p. 65-6) identifica a acumulação, a variedade e a abertura como as palavras-

chave da evolução histórica dos Direitos Humanos. Acumulação devido ao fato de que em cada momento 

histórico formam-se novos direitos, típicos de seu tempo, que se somam aos antigos. Bobbio (1992) chama 

este fenômeno de “multiplicação”. São suas causas: a) o aumento de bens merecedores de tutela; b) a 

extensão da titularidade de alguns direitos a titulares que não o homem, considerado individualmente; c) o 

homem não ser considerado como ente genérico, ou em abstrato, mas na sua especificidade das suas 

diversas maneiras de ser em sociedade: criança, velho, doente etc. Em síntese: mais bens, mais sujeitos, 

mais status do indivíduo. O processo de multiplicação por especificação ocorreu principalmente no âmbito 

dos direitos sociais. Variedade porquanto os direitos diversificaram-se em virtude do processo de 

acumulação. A variedade ainda se afirma diante da constatação de que os direitos humanos não são 

uniformes, desdobrando-se em diversas dimensões normativas. Abertura porque nenhuma Constituição 

nacional pretendeu esgotar o conjunto de direitos ou determinar o seu conteúdo, aceitando a existência de 

direitos humanos não escritos ou  a de faculdades implícitas.  
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exclusão do direito ao meio ambiente e de proteção ao consumidor, protegidos por ações 

específicas no âmbito do ordenamento dos diversos países. A constatação é irrefutável, 

mas merece qualificações particularmente em relação aos direitos sociais, tendo em vista 

os objetivos desta tese. 

Na longa história do Estado Moderno, às funções básicas de garantia de justiça, 

segurança coletiva, convivência social coesa, recolhimento de tributos e fiança da moeda 

e dos contratos foram acrescidas diversas outras funções, tão importantes quanto as 

primeiras.195 Da promoção do bem-estar e da cultura à gestão da economia e defesa do 

meio ambiente, que decorre do alargamento das necessidades humanas na sociedade 

global de comunicação, informação e consumo, a sociedade pós-moderna, a sociedade 

de risco ou a “sociedade do desaparecimento”, devido aos perigos ecológicos e genéticos 

(Vieira de Andrade, 2001), apresenta-se uma nova trilogia de direitos humanos, 

fundados na segurança, na diversidade e na solidariedade.  

Direitos de segurança ampliados pelo direito à identidade genética, garantia 

contra dos riscos de utilização de tecnologias e da experimentação científica, pelo direito 

à privacidade, contra os riscos de transmissão e utilização de imagem e dados pessoais, 

inclusive por via eletrônica, tudo implicando o alargamento e o adensamento das 

liberdades e direitos de defesa.  Direitos de diversidade expressos pela necessidade de 

preservação da diversidade cultural da humanidade, como seu patrimônio comum, em 

face do comércio internacional e da evolução das tecnologias de informação e 

comunicação. Direitos de solidariedade - direitos difusos ou de titularidade coletiva, 

inclusive em relação às gerações futuras, na medida em que esteja em causa a 

sobrevivência da sociedade – que se fundam numa identidade de circunstâncias de fato 

e não em impulso associativo, como os de proteção da natureza e de defesa do meio 

ambiente e do patrimônio cultural e, em alguns aspectos, os direitos dos consumidores. 

                                                 
195 A palavra “função” no direito público é utilizada com várias conotações, dentre as quais: a) atribuição 

ou competência ou encargo de um órgão (ex: a função da USP é ensino, pesquisa e extensão); b) fim a que 

se destina a atividade do órgão público (o vestibular tem por fim selecionar o ingresso de alunos...); c) 

exercício do poder do Estado pré-ordenado a um fim (como é o caso das atividades da Administração 

Pública); a referibilidade a um fim mostra o caráter instrumental do poder. Não há divergência na doutrina 

acerca dessas conotações. Em todos os sentidos se revela o elemento finalístico, posto que a  atividade não 

existe por si mesma. Cf. Odete Medauar, Direito Administrativo Moderno, 13.ed., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009; Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 22.ed., São Paulo: Atlas, 2009; 

Marcello Caetano, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, 6.ed., Coimbra: Almedina, 2006, 

p. 148; Jorge Miranda, Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
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São suas características apresentarem-se indeterminados pela titularidade, indivisíveis 

com relação ao objeto, e colocados a meio caminho entre os interesses públicos e os 

privados, próprios de uma sociedade de massa e resultado dos conflitos de massa, 

carregados de relevância política e capazes de transformar conceitos jurídicos 

estratificados, como a responsabilidade civil pelos danos causados no lugar da 

responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos etc.196 

A crescente complexidade das funções assumidas pelo Estado vem determinando 

a adoção de políticas econômicas de extrafiscalidade, com destinação de recursos 

públicos para prestações sociais, subvenções culturais, previdenciárias, 

educacionaisetc., além dos gastos militares e de hegemonia política, sejam sob a forma 

de gastos de transferência, sejam sob a de inversão, variáveis segundo a conjuntura. 

Diferentemente do que ocorreu com a política liberal do imposto neutro, destinado ao 

fluxo regular de receitas e despesas públicas, i.e. aos gastos de funcionamento, os gastos 

extrafiscais do Estado Social intervencionista não se enquadram na categoria de “reação 

automática” (Neumark, 1964:180), mas de despesas discricionárias determinadas por 

opções e medidas ad hoc da própria política econômica e social.  São expressivos para 

esses fins os aportes do “keynesianismo”, doutrina ativista que acentua a relação de 

dependência entre política fiscal e financeira e a economia política, assim como do 

planejamento estatal, na promoção e sustentação do pleno emprego em economias 

empresariais.197 Os problemas inerentes às falhas do mercado, nessa conjuntura, levam 

                                                 

196 Desenvolvidos especialmente no plano internacional, são eles: o direito à paz (deduzido do art. 20, do 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, AGONU/66); o direito ao desenvolvimento (Declaração 

sobre o Direito ao Desenvolvimento, ONU/86); o direito ao meio ambiente (Declaração de Estocolmo/72; 

Declaração do Rio de Janeiro/92); o direito ao patrimônio comum da humanidade (indiretamente, desde 

74, na Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, em relação ao fundo do mar e subsolo); o 

direito à autodeterminação dos povos (plena afirmação no Pacto sobre Direitos. Civis e Políticos/66, art. 

1º: todos os povos têm direito à autodeterminação), o direito à comunicação (objeto de várias 

manifestações da UNESCO, a partir dos anos 1980). Ada Pellegrini Grinover, em Significado Social, 

Político e Jurídico da Tutela dos Interesses Difusos (in Revista de Processo, ano 25, nº 97, jan-mar de 

2000. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 09) esclarece que o estudo dos interesses difusos ou coletivos 

iniciou-se na Itália, nos anos 1970; em pouco tempo tornou-se clara a dimensão social desses interesses, 

interesses sociais comuns a um conjunto de pessoas e somente a estas. “Trata-se de uma nova forma de 

limitação ao poder do Estado,  em que o conceito de soberania, entendida como soberania absoluta do 

povo, delegada ao Estado, é limitada pela soberania social atribuída aos grupos naturais e históricos que 

compõem a nação.  Em conseqüência, a teoria das liberdades públicas forjou uma nova geração de direitos 

fundamentais (...) representado pelos direitos de solidariedade, decorrentes dos interesses sociais.  E assim 

foi que o que aparecia inicialmente como mero interesse elevou-se à dimensão de verdadeiro direito, 

conduzindo à reestruturação de conceitos jurídicos que se amoldassem à realidade.” (op. cit., p. 10).  

197 “A teoria keynesiana, em parte como herança do seu próprio criador, tem como objeto o mundo real, 

de modo a ter bem claro que a construção de conceitos e modelos não é, de modo algum, um fim em si 

mesmo, mas um instrumento de pesquisa empírica e derivação de políticas de ação. Como todo 
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à reintrodução do Estado no sistema econômico, mediante a edição de normas legais e 

regulamentares destinadas a fazer-lhes frente e produzir os resultados desejados pela 

população.  

Foi crucial, nesse processo, a preocupação com a valorização dos direitos sociais.  

Em verdade, mais do que os processos de redemocratização, os movimentos populares 

pelos direitos sociais modificaram profundamente o sentido e a direção dos direitos 

humanos, embora a tradição liberal não tenha sido dissolvida. 198   O pano de fundo é a 

passagem do individualismo para uma visão social ampliada do homem como pessoa, 

cidadão e trabalhador, e de suas correlatas demandas por prestações estatais, o que supõe 

escolha de prioridades pelo governo. Sendo o Estado o locus do conflitual e não o da 

neutralidade, a definição de prioridades tem sido feita, muitas vezes, por meio de 

critérios não isentos: conforme varie a força da pressão e da persuasão dos sujeitos 

envolvidos, varia a capacidade de reivindicar e de ver satisfeitas as aspirações e 

demandas políticas.199 Nesse processo, atenuadas as fronteiras entre o público e o 

privado, das quais foi tão cioso o Estado Liberal, aumentaram as solicitações dirigidas 

ao aparelho estatal, o que, em muitos casos, deu causa, a médio prazo, à paralisia do 

aparelho estatal.   

Nesse tema, ainda que sujeita a certo reducionismo, parece-me suficiente lembrar 

que, para o Estado Moderno, a socialidade redundou em estatalidade, na medida em que 

o predomínio da vontade pública sobre a privada propiciou a reconquista da intervenção 

política enquanto atributo de poder do próprio Estado.  Dallari (2007:283) sintetiza o 

                                                 
instrumento, conceitos e modelos tendem a tornar-se obsoletos com o tempo, e têm de ser modernizados 

para que sua eficiência deva ser mantida.” Cf. Fernando J. Cardim de Carvalho, Keynes e o Brasil. Econ. 

soc.,  Campinas,  v. 17,  n. spe, Dec.  2008 .   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 6182008000400003&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em: 20  Mar.  2009.  

198 Tais movimentos reuniam inicialmente camponeses e operários, e, mais tarde, outros grupos, como 

mulheres, moradores da periferia ou jovens, criando um processo histórico marcado por características 

altamente contraditórias. Na América Latina, durante a terceira onda de democratização, a expansão 

baseou-se em modelos profundamente enraizados no clientelismo e no apadrinhamento político, 

característicos do populismo; aos poucos, “as relações sociais de cima para baixo, associadas a tais modelos, 

passaram a coexistir com as pressões exercidas de baixo para cima, tanto por uma maior distribuição 

democrática do poder como por mais participação”. Cf. Elizabeth Jelin e Eric Hershberg, Construindo a 

democracia: direitos humanos, cidadania e sociedade na América Latina. São Paulo: Edusp, 2006.  

199 Ensaios nas áreas das ciências sociais e política (Lascoumes e Le Bourhis, 1996; Bourdieu, 1990; 

Thoening, 1987), frente a essa realidade, defendem que o fenômeno reforçou o papel do Direito como 

instrumento de poder à disposição dos agentes burocráticos, seja na formulação seja na implementação (o 

que no Brasil pode ser exemplificado pela prática do chamado “decretismo”). 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-%206182008000400003&lng=en&nrm=iso
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processo, opondo à idéia liberal do Estado como “mal necessário” a de “financiador, 

sócio e consumidor altamente apreciado” do Estado Social, cuja atitude intervencionista 

é cada vez mais estimulada “justamente pelos grupos que mais se opunham a ele”. 

De tudo resulta que o Estado intervencionista tende a desenvolver formas mais 

amplas de poder que o Estado protetor, uma vez que tem condições de substituir (em 

certa medida) o mercado e a sociedade nas formas de controlar comportamentos, hajam 

vista as sanções positivas (incentivos fiscais, isenções fiscais, etc).  Por outro lado, o 

aumento do grau de incerteza relativo ao referencial legal administrativo assim 

provocado, além de desencadear táticas defensivas, não cooperativas, por parte dos 

grupos afetados, tende a relativizar o Direito em sua generalidade abstrata que perde, 

por causa de sua validade formal, a capacidade de legitimar as políticas 

governamentais.200  

A complexa concepção antropológica do Estado social, somada às dificuldades 

inerentes aos processos de coordenação e implementação de políticas públicas pelo 

Estado (expressas pelas incertezas da urgência, pelos exíguos lapsos de tempo para 

atendimento das demandas, e pela velocidade com que se entrelaçam as circunstâncias 

dessa própria situação de complexidade, numa sociedade pluriclasse e multicultural), 

vem pondo em xeque as antigas bases de planejamento e políticas de longo prazo. Este 

é o tema da ingovernabilidade, como resultado da sobrecarga das demandas sociais, às 

quais o Estado responde com expansão de serviços até o limite da crise fiscal.   

O problema, a nosso ver, é a identificação e a promoção dos direitos humanos 

em busca de sua efetividade. Um primeiro equacionamento desta temática se dá por via 

da constatação de que não há direitos absolutos. Seja em razão das diferenças entre as 

pessoas (do que são exemplos as diferenças entre educação regular e especial, 

alfabetização de jovens e adultos etc.), seja em razão de relativa essencialidade dos 

próprios direitos (como o direito ao lazer, previsto no art. 24 da DUDH, na comparação, 

v.g., com o direito à saúde), não é possível uma análise conceitual geral do que sejam 

direitos fundamentais, particularmente em termos juspositivos.     

                                                 
200 Já abordei este tema em diversas oportunidades. De forma mais ampla em Governabilidade e Estado 

Democrático de Direito, in Maria Garcia (coord.), Democracia Hoje. Um Modelo para o Brasil, São Paulo: 

Celso Bastos, 1997; e em Do Estado Liberal ao Estado Contemporâneo. Notas sobre os processos de 

exaustão dos modelos políticos e da ordem jurídica, in Revista de Direito Constitucional e Internacional, 

São Paulo: RT; Ano 9, julho/setembro 2001, no. 36. Mais especificamente, em relação ao direito à 

educação, em Educação Superior, Direito e Estado, São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2004.   
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É a idéia da justiça como eqüidade (Rawls, 1971), o que implica uma nova 

concepção dos direitos sociais, a partir de aproximações pragmáticas e funcionais.   O 

Estado pode assegurar serviços essenciais em certas áreas, mas não necessariamente em 

regime de monopólio e gratuitamente; além disso, as decisões relativas a políticas 

públicas devem ser pautadas pelos seus impactos sociais, de maneira a propiciar 

respostas específicas e apropriadas aos diferentes níveis de exigências e demandas.  

Nesse sentido, os direitos “são conclusões e não premissas” (Campbell, 2005). Os 

direitos a prestações sociais, enquanto direitos fundamentais, tendem a se apresentar 

como discriminações positivas e cada vez menos podem ser concebidos como direitos 

universais de igualdade (Vieira de Andrade, 2002;  Bobbio, 1992).  É o que também se 

sustenta em termos de política econômica, na qual a idéia de justiça vem identificada a 

uma preocupação de distribuição de renda, inclusive por intermédio de medidas de 

estímulo fiscal para o processo desenvolvimentista (Nusdeo, 2001), posto que as 

exigências de intervenção pública só podem ser satisfeitas em um determinado nível de 

desenvolvimento econômico e tecnológico.   

A análise funcional dos direitos, no sentido de explicitar prioritariamente as 

necessidades para as quais se voltam os direitos sociais, inclusive por via judicial, 

implica menos retórica e mais justiça (Dworkin). É a preocupação que Bobbio expressa 

ao distinguir direitos atuais de direitos potenciais ou de expectativas futuras que não 

podem ser jamais satisfeitas (1992:79), porquanto não existem direitos sem obrigações 

e vice-versa, para concluir, enfim, que “a defasagem entre teoria e prática dos direitos 

humanos só pode ser superada por forças políticas.” (op. cit., p. 83). O que está em jogo, 

portanto, não é a falência financeira do “Estado providência”, mas o paradigma da 

intervenção estatal.  

Efetividade e inefetividade do poder do Estado, no início do século XXI, 

prendem-se, fundamentalmente, à garantia dos direitos humanos e à proteção da 

dignidade humana contra ameaças que resultem das estruturas de poder estatal e da 

sociedade.   Neste moto- contínuo, sempre que surjam novas formas de poder ou de 

ameaça aos direitos humanos, surgirão novos direitos para a preservação de 

determinados bens e valores; a questão é saber até que ponto o Estado poderá responder 

a essas demandas e como.  Outro problema reside no fato de que o enfoque funcionalista 

que as atuais sociedades nacionais plurifinalísticas requerem dos Estados, substituindo 

a fundamentação moral e ideológica do Poder e do Direito, abre espaço para um pensar 
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não sistêmico do Direito, o que é potencializado pela dispersão do poder em múltiplas 

fontes, que passa a ser analisado a seguir.    

 

5.2. Centralização e descentralização 

Outro importante ângulo de análise das estruturas do Estado Moderno, para a 

compreensão de sentido do Estado de Direito, refere-se à sua adequação, ou não, às 

características e necessidades do mundo contemporâneo.  Muito já se discorreu acerca 

da inadequação dos elementos caracterizadores do Estado Moderno ao Estado dos 

primórdios do século XXI. Sabemos que este passou a se defrontar, no seu território e 

na ordem internacional, com uma pluralidade de centros decisórios e de produção do 

direito.  Tais centros, não- estatais ou supra-estatais, põem em dúvida o valor das 

premissas modernas da centralidade, unidade e territorialidade do poder  estatal e, 

conseqüentemente, as premissas do próprio conceito de Estado Moderno e de Estado 

Nacional, o que levaria à exaustão paradigmática dos seus principais modelos teóricos e 

analíticos201. À ausência de paradigmas alternativos ao da dogmática jurídica 

cristalizada sob as estruturas do Estado Moderno, argumenta-se, seria necessário 

                                                 

201 Sobre a relativização da soberania estatal, ver Philip Allott, Euronomia – New Order for a New World, 

Oxford: Oxford University Press, 2001; Bertrand Badie, Um Mundo sem soberania – Os Estados entre o 

artifício e a responsabilidade, Lisboa: Instituto Piaget,1999; Ulrich Beck, O que é Globalização: 

equívocos do globalismo, respostas à globalização, São Paulo: Paz e Terra, 1999;  Jurgen Habermas, A 

Era das Transições, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003; Stephen D. Krasner, Sovereignty, Organized 

Hypocrisy, Princeton: Princeton University Press, 1999; Gonzalo Maestro Buelga, Globalización y 

Constitución Débil, in Teoría y Realidad Constitucional, UNED, no. 7, 2001; José Joaquim Gomes 

Canotilho, Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, Coimbra: Coimbra Editora Limitada, 1994; 

Sabino Cassese, L´Erozione dello Stato: uma vicenda irreversible?, in Dallo Stato Monoclasse alla 

Globalizzazione, Milano: Giuffré, 2000; José Eduardo Faria, O Direito na Economia Globalizada, São 

Paulo: Malheiros, 1999; Pedro García de Vega, Mondializzazione e Diritto Costituzionale: la crisi del 

principio democratico nel costituzionalismo attuale, in Diritto Publico, CEDAM, nº 3, 2001, p. 1031-94; 

Maximo Severo Giannini, La Denominada Crisis Del Estado, in Revista de la Faculdad de Derecho, 

Universidad Complutense, Curso 1987-1988, Madrid, 1988; Otávio Ianni, Teorias da Globalização, Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001; Enrique Ricardo Lewandowski, Direito Comunitário e soberania, 

in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 92, 1997, e Globalização, 

Regionalização e Soberania, São Paulo: Ed. Juarez Oliveira, 2003; Mario G. Losano, Una Carta 

Fondamentale per l’Unione Europea: Costituzione o trattato? 2004, SaoPauloITALCostituzione – 

04/12/04 – 74.500; Christian Philip, La Constitution Européenne, Paris: Presses Universitaires de France, 

2004; Nina Ranieri, Estado e Nação: novas relações?, in Política Externa, São Paulo: Paz e Terra, vol. 13, 

no. 1, junho-julho-agosto 2004, p. 29-38; A Constituição Européia e a Proteção dos Direitos Fundamentais 

na União Européia, in Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 

nova série, ano 7, n.14, julho-dezembro 2004, p. 325-30; Giovanni Sartori, Elementos de Teoria Política, 

Madrid: Alianza Editorial, 2002, cf. “sociedad libre”, p. 169-200; Marie-Claude Smouts (org.), As Novas 

Relações Internacionais, Brasília: UNB, 2004; dentre outros. 
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repensar a Ciência do Direito.  Invocando Tocqueville (1987:540), dir-se-ia mesmo que 

“como o passado já não esclarece o futuro, o espírito marcha nas trevas.” 202  

Conforme já expusemos anteriormente, as circunstâncias mundiais e domésticas 

que levaram o Estado contemporâneo a conviver com novos centros de poder não 

implicam, necessariamente, a perda da sua importância ou centralidade.   Não significa, 

tampouco, que se tenha substituído o conteúdo político westphaliano, o seu padrão 

horizontal ou o elemento jurídico como critério conceituador prevalecente.  E isso 

porque, a nosso ver, a conceituação teórica contemporâneo se faz pela adaptação do 

conceito de Estado moderno às novas realidades do início do século XXI, sem perda da 

centralidade do poder estatal, por meio de sua abertura e expansão.  Não haveria, 

portanto, que se cogitar de um Estado “pós-moderno”, nem tampouco que se formular 

novas bases para a dogmática jurídica, uma vez que o processo de institucionalização da 

modernidade não se teria esgotado (é o que se comprova, por exemplo, diante do fato de 

que as constituições nacionais continuam sendo o fundamento da legalidade e 

legitimidade das comunidades estatais). Desta premissa derivam as diversas respostas, 

dadas pelos diferentes Estados, relativamente à estrutura e regulamentação das 

obrigações e direitos além das fronteiras estatais. 203 

Do ponto de vista jurídico, aliás, a dispersão da centralidade do poder no Estado 

Moderno não é exclusiva da contemporaneidade, pelo contrário.  Os problemas teóricos 

enfrentados pelos jusnaturalistas do contratualismo clássico de Hobbes a Monstesquieu 

não foram outros senão aqueles decorrentes da multiplicidade das fontes normativas que 

caracterizaram o Estado Moderno até o advento do constitucionalismo.    

De fato, é notório que o grau de complexidade que caracterizava as diversas 

esferas de poder na sociedade feudal foi de tal magnitude que em algumas regiões, por 

volta do século XIII, levou mesmo à negação total de qualquer poder superior.  Esta foi 

uma tensão herdada, em grande medida, pelos sistemas jurídicos dos Estados nacionais 

formados no século XVII que, por sua vez, produziram um direito mais complexo, 

                                                 
202Cf. José Eduardo Faria, O Direito na Economia Globalizada, São Paulo: Malheiros, 1999; Peter 

Haberle, El Estado Constitucional, México: Universidad Autônoma de México, Instituto de investigación 

Jurídica, 2001. Ver ainda Norberto Bobbio, O Futuro da Democracia, 5.ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1986, p. 17-40; Susan Strange, The Retreat of the State – The Diffusion of Power in the World Economy, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1996.  

203 Cf. Nina Ranieri, Estado e Nação: novas relações?, in Política Externa, São Paulo: Paz e Terra, vol. 13, 

no. 1, junho-julho-agosto 2004, p. 29-38. 
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irracional e desregulado que o atual.  Prova disso se encontra na ordem jurídica do 

Ancien Regime, integrada por diversas fontes normativas e pela superposição de 

ordenamentos. O pluralismo normativo impregnou de tal forma a concepção jurídica 

européia que a Escola Histórica do Direito, nesse sentido, fez forte oposição aos projetos 

de codificação do século XIX, voltados à previsibilidade e segurança jurídicas.204 Ainda 

no início do século XX, o pluralismo remanescente é qualificado por G. Mosca (A 

Decadência do Estado Liberal), no início do século XX, como um fenômeno de 

“neofeudalismo”.  Léon Duguit (As Transformações do Direito Público, 1913), ante o 

mesmo fato, chegou a declarar: “O Estado morreu”.   

Todos esses fatos nos demonstram que o pluralismo normativo tem convivido 

com o Estado Moderno, sem descaracterizá-lo. A existência de poderes e ordenamentos 

não-estatais já foi reconhecida e elaborada pela Teoria do Estado do século XIX (por G. 

Jellinek e Otto Von Gierke, em particular), inclusive em relação ao direito internacional 

(aqui, principalmente por Jellinek, em Die rechtliche Natur der Staatenverträge, de 

1880), e pela doutrina italiana (notadamente com Santi Romano, O Ordenamento 

Jurídico, 1917), e convive com a esfera deôntica estatal, até porque escapa ao centro 

político estatal o interesse relativo à esfera privada, uma vez que se volta, 

primordialmente, à res publica.    É por essas razões que parte da doutrina nas áreas da 

sociologia, da Ciência Política e da história se tem posicionado em favor da natureza 

relativa, e não dogmática, da soberania, mesmo antes do fenômeno da globalização.  205 

                                                 
204 De forma sucinta, a Escola Histórica do Direito, cujo principal expoente foi Friedrich Carl von Savigny 

(influenciado pela teoria do direito natural de Gustav Hugo), tinha como pressuposto central a idéia de que 

o direito não poderia originar-se da vontade racional do legislador, mas sim da vivência de um povo e de 

uma existência espiritual que se desenvolve ao longo das gerações. Assim como todo produto espiritual, 

também o direito decorreria, inicialmente, dos costumes e da crença populares e, apenas posteriormente, da 

jurisprudência e da lei. Seriam, portanto, forças internas à sociedade – e não o arbítrio do legislador – os 

fatores principais de criação do direito. A esse conjunto de forças internas, constituído por costumes, 

crenças, opiniões e a própria jurisprudência, Savigny designou o “espírito do povo” (Volksgeist), 

compreendido este como a essência, aquilo que governa o desenvolvimento “orgânico” do direito na 

história. Tal espírito do povo pode ser compreendido como uma matriz de identidade que se mantém 

inalterada no movimento do devir histórico, adaptando-se a novas realidades sem perder a sua essência e 

especificidade. Em relação ao direito e aos institutos germânicos, Savigny identificava no direito romano a 

base, a matriz e fonte originária, a partir da qual nenhuma inovação substancial seria cabível. A Escola 

Histórica, partindo desse paradigma, pretendia uma sistematização do direito com base nessa base positiva, 

em cima das quais caberiam apenas alterações pontuais, mas sem mudanças substanciais. Contrariamente 

ao paradigma da codificação, a técnica jurídica da Escola Histórica preocupou-se com a identificação, nas 

raízes do positivo, de uma permanência, uma continuidade histórica a ser interpretada, mas não inovada ou 

materialmente alterada. 
205  A propósito, ver R. Zippelius, Teoria Geral do Estado, op.cit., 1997, p. 74. Cf. também Bertrand, Badie, 

Um Mundo sem Soberania: os Estados entre o Artifício e a Responsabilidade, Lisboa: Instituto Piaget, 

1999; Thomas Biersteker e Cynthia Webwe, State Sovereingty as Social Construct,, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996; Stephen Krasner (org.) Problematic Sovereingt. Contested Rules and Political 
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De outra parte, não é simples pensar o Estado como entidade política 

interdependente, quando todas as definições que lhe foram atribuídas supõem a sua 

independência. Do ponto de vista político, a prevalência da economia sobre a política, 

em grande parte por obra de processos de transnacionalização dos mercados de insumos, 

produção, capitais, finanças e consumo (os quais Marie-Claude Smouts [2004:130] 

insere no “núcleo duro” da cooperação internacional), e da perda do controle estatal 

sobre a moeda, associadas à tecnologia da informação e à organização da sociedade em 

rede (Castells, 2002), relativizou a soberania dos Estados.  Assim, renascem os Estados 

como “atores” (Badie: 2004), com sua competência institucional original dividida entre 

outros atores públicos e privados no cenário mundial, sofrendo a concorrência dos jogos 

informais de poder, animados por redes com as quais os Estados têm que conviver, 

dentro e fora de seu território.206  No contexto mundial dos bancos centrais 

independentes, das instâncias econômicas supranacionais como o Banco Mundial ou o 

Fundo Monetário Internacional, da Organização das Nações Unidas – ONU, da União 

Européia - UE, da Organização Mundial de Comercio - OMC, da Organização 

Internacional do Trabalho, e também do reconhecimento da personalidade jurídica  dos 

povos, minorias étnicas, movimentos de libertação, organizações não-governamentais 

etc., Cassese (1988) sugere que o conceito de “Estado”, comparado à sua conotação 

moderna original, é um “quase-nome”.   

Paralelamente, o declínio da autoridade estatal, em razão do alargamento da base 

eleitoral, do fortalecimento dos sindicatos e dos partidos, todos envolvidos em manobras 

de coalisão, configurou o que a doutrina italiana vem chamando de “Estado 

Pluriclasse”.207 Neste contexto, a responsabilidade política – favorecida pelo fenômeno 

                                                 
Possibilities, New York: Columbia University, 2001. Stephen Krasner. Soverreingty, Organized Hypocrisy,  

Princeton: Princeton University Press, 1999; dentre outros.  

206 Sobre os atores não estatais ver, dentre outros Brian Hocking, Catalytic Diplomacy: beyond 'newness' 

and 'decline', in Jan Melissen (org.), Innovation in Diplomatic Practice, Basingstoke: MacMillan, 1999, p. 

21-42; Daphné Josselin e William Wallace (org.), Non-State Actors in World Politics, Basingstoke: 

Palgrave, 2001; Thomas Risse-Kappen, Bringing Transnational Relations Back In: Non-State Actors, 

Domestic Structures and International Institutions, Cambridge: Cambridge University Press, 1995; Saskia 

Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization. New York: Columbia University Press, 

1996. Susan Strange, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996. 

207 Cf. conceito proposto por Massimo Severo Giannini (1988). No campo da teoria política, o pluralismo 

decisório tem sido equiparado à poliarquia, ou governo de muitos, como apontam G. Sartori (1994), N. 

Bobbio (1992) e Robert Dahl (1971). 
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da dispersão do poder - não pode ser atribuída a entes claramente identificados, o que 

implica problemas de legitimidade e legalidade.  

Do ângulo da soberania externa, a emergência do direito internacional público 

sob a orientação dos valores das Nações Unidas, expressos na Carta de 1946 e na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, vem delineando “Estado 

Internacional” não como produto da globalização ou da regionalização, intensificadas 

na segunda metade do século XX, mas como um tipo de Estado Moderno que 

compartilha valores no nível mundial. A este compartilhamento Guido Soares (2002:32-

3) denominou “globalização vertical”, fenômeno que se caracteriza pela intrusão das 

normas de direito internacional na ordem jurídica estatal, em campos outrora reservados 

exclusivamente aos governos nacionais.  É ainda conseqüência do mesmo processo a 

formação de uma sociedade civil internacional, na qual os direitos dos indivíduos se 

encontram acima dos direitos dos Estados e independem do status do cidadão de um 

Estado particular. 208  

Estariam esses acontecimentos a anunciar uma nova metamorfose do Estado 

Moderno, ou, mais radicalmente, a crise dos seus postulados? Até que ponto a soberania 

ainda pode ser definida como uma competência estatal ou como uma competência 

referida a todos os atuais atores econômicos, sociais e culturais, produtores de uma soft 

law eficaz? Mais, se a emergência do Estado Moderno está ligada à combinação de uma 

série de variáveis que ensejaram uma forma particular de desenvolvimento político, 

respondendo a necessidades sociais e culturais específicas, é possível supor a 

permanência e a eficaz utilização das suas estruturas para fins diversos dos que 

originalmente se apresentaram?    

Esse conjunto de questões vem sendo enfrentado pela doutrina já há algum 

tempo, tanto sob o signo da crise quanto sob o da metamorfose do Estado Moderno na 

atualidade, sem consenso teórico.  Basicamente, segundo a classificação de Cassese 

(1996:7-10), podem ser identificadas na doutrina três grandes correntes: (a) a funcional 

                                                 
208 Cf. Celso Lafer, A Internacionalização dos Direitos Humanos, São Paulo: Manole, 2005; Alberto do 

Amaral Junior, O Direito de Assistência Humanitária; Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 73-83 e p. 104-

24. Jurgen Habermas, Da Política do Poder à Sociedade dos Cidadãos Cosmopolitas, in A Era das 

Transições, Rio de Janeiro:Tempo Brasileiro, 2003, p.39-52. Nina Ranieri, Um conceito mais amplo de 

liberdade: desenvolvimento, segurança e direitos humanos para todos – multilateralismo e cidadania 

mundial, in Política Externa, Rio de Janeiro, 2005, v. 14, p. 25-40. Ver, também, Liliana Lyra Jubilut, O 

Direito Internacional dos Refugiados e sua aplicação no Ordenamento Jurídico Brasileiro, São Paulo: 

Método, 2007. 
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ou macropolítica, que afirma o enfraquecimento do Estado em benefício do mercado e 

de interesses privados; (b) a administrativa, que atribui a perda de poder pelo Estado à 

criação das organizações internacionais e à atribuição de maior poder às regiões; (c) a 

nacional ou doméstica, que entende que o processo de perda de poder se deve a 

alterações internas, resultantes de processos de privatização, de reformas administrativas 

do setor público e, em decorrência, do enfraquecimento da máquina  estatal, 

particularmente do executivo.209  

Embora todas as correntes tenham em comum a preocupação com a soberania do 

poder do Estado e com as limitações a ela impostas, as duas primeiras correntes 

raciocinam em termos de “governança”, entendida esta como o vasto conjunto de 

instituições, redes, regulamentações, normas, costumes e usos de natureza pública ou 

privada, política ou social, escritas ou não, que contribuem para a estabilidade, 

orientação e efetividade de um regime político e da máquina pública estatal, e asseguram 

sua legitimidade. A terceira corrente raciocina em termos de “governabilidade” 210.   

                                                 
209 Sobre as metamorfoses do Estado contemporâneo ver, dentre outros, Jean-Bernard Auby, La 

globalisation, le droit et l'Etat, Paris: Montchrestien, 2003; Jim Caporaso, The European Union and Forms 

of State: Westphalian, Regulatory or Post Modern?, Journal of Common Market Studies, 1996, vol. 34, 

n°1; Philip G. Cerny, Paradoxes of the Competition State: The Dynamics of Political Globalization, in 

Government and Opposition, printemps 1997, p. 251-274; Jacques Chevallier, L'Etat post-moderne, Paris: 

L.G.D.J., 2003; Samy Cohen, La résistance des Etats. Les démocraties face aux défis de la mondialisation, 

Paris: Seuil, 2003. Peter Evans, The Eclipse of the State? Reflections on Stateness in an Era of 

Globalization, in World Politics, octobre 1997, vol.50, p. 62-87; Colin Hay, The Political Economy of New 

Labour. Labouring under False Pretences? Manchester: Manchester University Press, 1999; Miles Kahler 

e David Lake (orgs.), Governance in a Global Economy. Political Authority in Transition. Princeton: 

Princeton University Press, 2003; Patrick Le Gales, Le desserrement du verrou de l'Etat?, in Revue 

internationale de politique comparée, 1999, n°3, p. 627-652; Michael Mann, Etat-nation: mort ou 

transfiguration?, in Le Débat, mars-avril 1995, n°84, p.49-69; Jean-François Medard, Clientélisme, 

politique et corruption, in Revue Tiers-Monde, janvier-mars 2000, p.75-87; Richard Rosecrance, The Rise 

of the Virtual State, in Foreign Affairs, juillet-août 1996, vol.75, n°4, p.45-60; Richard Rosecrance, 

Bertrand Badie, Pierre Hassner e Pierre Senarclens, Débat sur l'Etat virtuel, Paris: Presses de Sciences-Po, 

2002; Martin Shaw, Theory of the Global State. Globality as an Unfinished Revolution, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000; Georg Sorensen, Changes in Statehood. The Transformation of 

International Relations, Basingstoke: Palgrave, 2001. Voir surtout le très clair: The Transformation of the 

State. Beyond the Myth of Retreat. Palgrave, 2004, Third World Quarterly, 1999, vol. 20, n°3; Hélène 

Tourard, L'internationalisation des constitutions nationals, Paris: L.G.D.J., 2000; Martin van Creveld, The 

Rise and Decline of the State, Cambridge: Cambridge University Press, 1999; Linda Weiss (org.), States 

in the Global Economy. Bringing Domestic Institutions Back In, Cambridge: Cambridge University Press, 

2003; Vincent Wright e Sabino Cassese (orgs.), La recomposition de l'Etat en Europe, Paris: La 

Découverte, 1996.  

 
210 Sobre os conceitos de governança e governabilidade, pode-se afirmar que os termos referem-se a 

fenômenos antigos. No entanto, é recente a atenção dada a eles pela doutrina estrangeira e nacional. Isso 

ocorre, para citar Norberto Bobbio, porque “os sistemas políticos atuais são bem mais difíceis de governar 

e de transformar do que os sistemas políticos historicamente já existentes” (Norberto Bobbio, Nicola 

Pasquino e Gianfranco Matteucci (orgs.), Dicionário de Política, op.cit., verbete “governabilidade”, p. 

553). Por esta razão é que o emprego desses termos é mais freqüente na atualidade. Para Luiz Carlos Bresser 
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Mas a despeito dos seus diferentes pontos de partida, as três correntes teóricas 

apontam os mesmos fatores como responsáveis pela difusão ou compartilhamento do 

poder estatal e, resultante disso, pelo enfraquecimento do Estado.  Em breve síntese, são 

eles: 1- as conseqüências da estagnação econômica nas finanças da maior parte dos 

Estados nacionais, que se seguiu aos “choques do petróleo’, nos anos 1970; 2- a mudança 

do paradigma  econômico, que de dirigista e keynesiano passa a monetarista e neoliberal, 

encorajado pelo Fundo Monetário Internacional-FMI, pelo Banco Mundial - , e pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com 

conseqüências diretas na diminuição do papel do Estado nas políticas públicas;  3- o 

enfraquecimento das coalizões que normalmente sustentavam o expansionismo dos 

Estados (sindicatos, profissionais liberais, partidários da proteção socialetc.), e 

simultâneo fortalecimento de setores que apoiavam a retração do Estado (Ministério da 

Economia, bancos centrais, empresas multinacionais etc.); 4- as pressões emanadas do 

mercado financeiro,  cada vez mais significativas à medida que este foi se tornando mais 

liberalizado, internacionalizado e multinacional;  5- a criação da União Européia, a 

adoção da moeda única, o enfraquecimento da legislação nacional em face das decisões 

das Cortes européias211; 6- a revolução tecnológica, as conseqüentes alterações de tempo 

e espaço, os seus efeitos na liberalização dos mercados financeiros e as alterações 

provocadas nas estruturas administrativas e hierárquicas dos serviços públicos; 7- as 

                                                 
Pereira, em “A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle” (disponível em 

http://www.clad.org.ve/fulltext/0030101.html) governabilidade é a capacidade política de governar, que 

deriva da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade. Em sua concepção, a 

governabilidade nos regimes democráticos depende: a) da adequação das instituições políticas capazes de 

intermediar interesses dentro do Estado e na sociedade civil; (b) da existência de mecanismos de 

responsabilização (accountability) dos políticos e burocratas perante a sociedade; (c) da capacidade da 

sociedade de limitar suas demandas e do governo de atender aquelas demandas afinal mantidas; e, 

principalmente, (d) da existência de um contrato social básico. Este acordo social básico, afirma Bresser 

Pereira, seria justamente o contrato social hobbesiano, que garante às sociedades avançadas legitimidade e 

governabilidade. Tal acordo, nos países em desenvolvimento – marcados por forte heterogeneidade – está 

muitas vezes ausente ou imperfeito, daí a importância de pactos políticos com projetos de desenvolvimento 

que viabilizem o governo. Governança, também na concepção de Bresser Pereira, é a capacidade financeira 

e administrativa do governo, em sentido amplo, de implementar políticas. No mesmo sentido, afirma Eli 

Diniz em “Planejando o Desenvolvimento: a centralidade da dimensão político-democrática” (disponível 

em 

http://www.ie.ufrj.br/desenvolvimento/pdfs/planejando_o_desenvolvimento_a_centralidade_da_dimensao

_politico_democratica.pdf) que governança refere-se à capacidade de governo do Estado e à possibilidade 

de implementação das políticas e consecução das metas coletivas. Pode-se compreendê-la como o conjunto 

de mecanismos e procedimentos que se relacionam à dimensão participativa e plural da sociedade, em seus 

diversos seguimentos. 
211 A propósito, ver Nina Ranieri, A Constituição Européia e a proteção dos direitos fundamentais na União 

Européia, Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo, v.7, 2004, p.325-330; e ainda, Nina 

Ranieri, Conceitos de Estado, in Paulo Borba Casella, Elisabeth de Almeida Meirelles, Fabrício Polido e 

Humberto Celli Junior (orgs.), Direito Internacional, Humanismo e Globalidade - Guido Fernando Silva 

Soares Amicorum Discipulorum Liber, São Paulo: Atlas, 2008.   

http://www.clad.org.ve/fulltext/0030101.html
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reformas administrativas do setor público, inspiradas pelo setor privado, traduzidas  nas 

privatizações, desregulamentaçãoetc.; 8- as mudanças de política interna e internacional 

provocadas pelo terrorismo, redes criminosas internacionais, lavagem de dinheiro, e 

também pela proteção do meio ambiente, dos imigrantes etc., e a necessidade da 

cooperação internacional.  

Sopesados todos os fatores, o que há de novo no cenário contemporâneo da 

pluralidade de centros decisórios e de produção do Direito, ao que tudo indica, é uma 

forma inédita de socialização, decorrente da interação dos múltiplos centros decisórios, 

na qual nenhum deles se encontra apto a exercer o poder de forma hegemônica e 

preeminente, como faz o Estado.  O problema consiste, pois, em saber de que maneira 

essa novidade afeta a capacidade de o Estado cumprir suas funções e em que medida tais 

efeitos repercutem na soberania estatal.  Parece evidente que, se as finalidades para as 

quais o Estado é configurado são atendidas, a relativização da soberania é um fator 

menos relevante do que aparenta ser, inclusive no plano do Direito. 

Manuel Castells (2002) propõe o conceito da “sociedade em rede” para designar 

a nova morfologia social da era da informação, na qual, apesar de tudo, “o Estado e a 

afirmação da identidade coletiva nacional/cultural provaram reunir forças decisivas na 

arena da concorrência global”. (op. cit., p.257). “Rede” significa, literalmente, “um 

conjunto de nós interconectados”; dependendo do tipo de rede, varia a natureza do nó.  

As redes têm capacidade de expansão ilimitada: impulsionadas pelas novas tecnologias 

de informação, integram novos nós, à velocidade da luz, desde que compartilhem dos 

mesmos códigos de comunicação, dos mesmos valores ou objetivos.  É o caso, v.g., dos 

mercados de bolsas de valores e suas centrais de serviço, na rede dos fluxos financeiros 

globais; dos Conselhos Nacionais de Ministros e de comissários europeus, na rede 

política que governa a Europa; e também dos campos de coca e papoula, laboratórios 

clandestinos, pistas de aterrissagem secretas etc., nas redes ilícitas de tráfico de drogas, 

que invadem economias, sociedades e Estados no mundo inteiro.212 A morfologia da 

                                                 

212 Sobre as redes ilícitas e as transformações mundiais, cf. Moisés Naím, Ilícito, Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2005. Ver ainda, dentre outros, Mafias, banques, paradis fiscaux : la mondialisation du crime 

". L'économie politique, 3ème trimester, 2002; Margaret Beare (org.) Critical Reflections on Transnational 

Organized Crime, Money Laundering and Corruption, Toronto: University of Toronto Press, 2003. 

Richard Friman e Peter Andreas (orgs.), The Illicit Global Economy and State Power, Lanham: Rowman 

& Littlefield, 1999. David Kyle e Rey Koslowski (orgs.), Global Human Smuggling. Comparative 

Perspectives. Baltimore: John Hopkins University Press, 2001; R.T. Naylor, Wages of Crime. Black 

Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy. Ithaca: Cornell University Press, 2002. Phil 
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rede, adverte Castells (op. cit. p. 566-7), “é uma fonte de drástica reorganização das 

relações de poder. As conexões que ligam as redes (por exemplo, fluxos financeiros 

assumindo o controle de impérios de mídia que influenciam os processos políticos) 

representam os instrumentos privilegiados do poder. Assim, os conectores são os 

detentores do poder.  Uma vez que as redes são múltiplas, os códigos interoperacionais 

e as conexões entre redes tornam-se as fontes fundamentais da formação, orientação e 

desorientação da sociedade.”  Além disso, a difusão da lógica das redes modifica 

substancialmente a operação e os resultados dos processos produtivos, de poder e de 

cultura, dado que o espaço dos fluxos e o dos espaços físicos, o do tempo instantâneo 

das redes computadorizadas e o tempo cronológico das relações cotidianas, vivem lado 

a lado, sem se relacionarem.213 

É o que demonstram as análises fenomenológicas relativas ao “tempo mundial” 

(Laidi: 2004), conduzidas no campo da Ciência Política, que vão muito além do exame 

das mudanças temporais normalmente provocadas nos Estados, pelo evolver da história, 

dos valores e da cultura. A aceleração das mudanças internacionais e o desenvolvimento 

dos processos de mundialização subverteram, efetivamente, as temporalidades políticas 

dessas sociedades; mais que isso: afastou-as das balizas pelas quais antes avaliavam o 

tempo.214 Mais que isso, possibilitaram a emergência do que a doutrina vem 

denominando “Estado virtual”, ou seja, aquele no qual o território não significa poder, 

                                                 
Williams e Dimitri Vlassis (orgs.), Combating Transnational Crime. Concepts, Activities and Responses, 

Londres: Frank Cass, 2001. 

213 Na sua avaliação, porém, a sociedade em rede representa uma transformação qualitativa da experiência 

humana, marcado pela autonomia da cultura vis-à-vis as bases materiais da existência humana. No que diz 

respeito às relações entre a Natureza e a Cultura, a sociedade em rede propiciou “um modelo genuinamente 

cultural de interação e organização social” Historicamente, o primeiro modelo é o da dominação da 

Natureza sobre a Cultura; o segundo, estabelecido nas origens da Era Moderna, presenciou a dominação 

da Natureza pela Cultura; no novo estágio, encontramo-nos face a um modelo no qual a Cultura refere-se 

à Cultura, tendo suplantado a Natureza a ponto de a Natureza ser renovada artificialmente como forma 

cultural. Op. cit. p. 564-73. 

214 Zaki Laidi, O Tempo Mundial, in Marie-Claude Smouts (org.), Novas Relações internacionais: práticas 

e teorias, Brasília: UNB, 2004, p.188. Para compreender o novo tempo mundial, propõe Laide (op. cit. p. 

183) análises por meio da idéia de “ressonância”, pela qual designa a capacidade de  determinados 

acontecimentos fazerem eco num dado momento, para que deles se extraiam novas e inéditas significações, 

em termos de irreversibilidade e coerência, de tal forma que a própria existência do acontecimento 

propague a idéia de uma nova era, que permita a demarcação do antes e do depois, propiciando um novo 

repertório de unidade de medida do tempo. Sobre o tema “tempo mundial”, ver ainda, dentre outros: 

Manuel Castells, La galaxie Internet, Paris: Fayard, 2001; John Corner, Philip Schlesinger e Roger 

Silverstone (orgs.), International Media Research. A Critical Survey, Londres: Routledge, 1997; Robert 

Keohane e Joseph Nye, States and the Information Revolution, in Foreign Affairs, septembre-octobre 

1998, vol. 77, n°5, p. 81-94; Hugh Lough e alli, Phone Calls and Fax Machines: The Limits of 

Globalization, in The Washington Quarterly, printemps 1999, vol. 22, n°2, p. 83-100. 
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dado que a economia “is reliant on mobile factors of production” 

(Rosencrance,1996:47).215   

Por todas essas razões, o postulado da territorialidade, inerente à natureza dos 

Estados- Nação, deve ser reexaminado. Nesse sentido, aponta Karoline Postel-Vinay 

(2004:158), a conveniência de adotar-se uma noção de “espaço” que supere, na 

conjuntura atual, as instabilidades da divisão interno/externo, em geral decorrentes tanto 

das transformações do cenário internacional quanto das mutações das regiões, como se 

observa, por exemplo, na internacionalização das regiões.216 Ou seja, propõe uma noção 

de espaço situado além da territorialidade, de visualização ainda confusa, mas que tem 

na hipótese regional sua manifestação mais tangível.  A região, desta forma, aparece 

como uma terceira dimensão, que permitiria ultrapassar a oposição entre “território” e 

“redes”. Exemplo disso, diz a autora, apoiada em estudos desenvolvidos no Japão acerca 

das novas regiões transfronteiriças asiáticas217, é o elo lógico que se estabeleceu entre o 

                                                 
215 “O Estado virtual especializa-se em técnicas modernas e serviços de pesquisa; e suas rendas derivam 

não apenas pesquisas de fabricação de alto valor, mas também de design de produtos, marketing e finanças. 

A racionalidade de sua economia é a eficiência alcançada por meio de uma produtiva redução de tamanho. 

O tamanho não mais determina o potencial econômico de um Estado. Nações virtuais mantêm a solução da 

competitividade para alcançar ainda maior prosperidade no século XXI. Elas certamente irão substituir o 

tamanho continental e as unidades auto-suficientes que prevaleceram no passado”. No original: “The virtual 

state specializes in modern technical and research services and derives its income not just from high-value 

research manufacturing, but from product design, marketing and financing. The rationale for its economy 

is efficiency attained through productive downsizing. Size no longer determines economic potential. Virtual 

nations hold the competitive key to greater wealth in the 21st century. They will likely supersede the 

continental sized and self-sufficient units that prevailed in the past.” Rosencrance, op. cit., p. 47. 
216 Sobre a regionalização ver, dentre outros, Fred Bergsten. Open Regionalism, in The World Economy, 

automne 1997, p. 545-565; Dorval Brunelle e Christian Deblock (orgs.), L’Alena. Le libre-échange en 

défaut. Montréal: Fides, 2004. Jean Coussy, Causes économiques et imaginaires économiques de la 

régionalisation, Cultures & Conflits, été 1996, n°21-22, p. 347-372; Louise Fawcett e Andrew Hurrell 

(orgs.), Regionalism in World Politics. Regional Organization and International Order, Oxford: Oxford 

University Press, 1995, 342 p.; Jean Grugel e Wil Hout (orgs.), Regionalism across the North-South Divide, 

Londres: Routledge, 1999, 198 p.; Björn Hettne, Andras Inotai e Osvaldo Sunkel (orgs.), Globalism and 

the New Regionalism. Basingstoke: MacMillan, 1999, 268 p.; Glenn Hook e Ian Kearns (orgs.). 

Subregionalism and World Order, Basingstoke: MacMillan, 1999, 268 p.; Philippe Hugon. Les économies 

en développement à l’heure de la  regionalization, Paris: Karthala, 2003, 335p.; Edward Mansfield e Helen 

Milner, The New Wave of Regionalism, in International Organization, été 1999, vol. 53, n°3, p. 589-627. 

Stanley Payne (org.). The New Regional Politics of Development, Basingstoke: Palgrave, 2004, 290p.; 

Markus Perkmann e Ngai-Ling Sum (orgs.). Globalization, Regionalization and Cross- Border Regions. 

Basingstoke: Palgrave, 2002, 26 p.; Jean-Marc Siroen. La régionalisation de l'économie mondiale. Paris: 

La Découverte, 2000, 121 p.. 

217 Dentre esses, destaca-se o de Kenichi Ohmae, The Rise of Region States, “in” Foreing Affairs, 72, 

1992/1993, pp. 78/86, no qual os Estados regionais são conceituados como “zonas econômicas naturais”, 

estas, sim, relevantes para o mapa da globalização econômica.   Nesse sentido, pouco importam as 

fronteiras políticas do Estado Nação que, como unidade de convivência e organização, se tornou artificial 

e mesmo disfuncional, visto que o vínculo primário dos Estados regionais é com a economia global e não 

com seus “hospedeiros” .  É o caso, por exemplo, do norte da Itália, do País de Gales, e também da região 

formada entre San Diego (Califórnia) e Tijuana (México), entre a Indonésia e Singapura, entre Hong Kong 

e o sul da China.         
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regionalismo clássico e o regionalismo fundado na atividade translocal, sendo este 

último nada mais do que o prolongamento do primeiro; seu fio condutor seria, 

justamente, “(...) a reivindicação de uma entidade espacial caracterizada por uma certa 

coerência sociológica e geográfica (que lhe daria sua qualidade regional) e representaria, 

precisamente, um espaço pertinente para a ação.” 218 

Todavia, em que pesem a nova forma de socialização evidenciada neste início de 

século e o ineditismo das circunstâncias mundiais em matéria de aproximação dos 

sujeitos e atores nacionais e internacionais, os Estados são e permanecem sendo 

indispensáveis instâncias de decisão, destinatários de protestos e reivindicações por 

parte de indivíduos e grupos e, bem assim, instâncias públicas de intermediação de 

âmbito nacional e internacional.   

Aderindo a essa idéia, Fukuyama (2004:156-7) enfatiza a necessidade de 

conferir-se ao poder do Estado sua devida dimensão, tanto no plano nacional quanto na 

ordem internacional: “Aqueles que se manifestam a favor do ‘crepúsculo da soberania’ 

– quer sejam partidários do livre mercado, à direita, quer sejam multilateralistas 

comprometidos com a esquerda- precisam explicar o que irá substituir o poder dos 

Estados-nação no mundo contemporâneo. O que preenche de fato esse vazio é uma 

mistura heterogênea de corporações multinacionais, organizações não-governamentais, 

organizações internacionais, sindicatos do crime, grupos terroristas, e assim por diante, 

que podem ter algum grau de poder ou legitimidade, mas raramente ambos ao mesmo 

tempo.“  Já Kenneth Waltz (1979) lembra que os Estados se impõem hoje, mais do que 

nunca, como parceiros credíveis, como reguladores, mantendo ou ampliando suas 

funções diplomáticas e estratégicas, como comprova, por exemplo, a constituição do G- 

7.219    

                                                 
218 Op. cit. p. 170.  Sobre os estudos relativos ao que se vem chamando “a nova geografia”, aquela que vem 

contemplando as alterações geográficas provocadas pela modificação da base social em escala mundial, 

bem como o desenvolvimento das redes e fluxos e das relações econômicas induzido pela globalização, ver 

Antonio Carlos Robert de Moraes, Geografia – Pequena História Crítica, São Paulo: Annablume, 2003. Ver 

ainda, dentre outros, Laurent Carroue, Géographie de la mondialisation, Paris: Armand Colin, 2002, 254 

p.; Olivier Dollfus, La mondialisation, Paris: Presses de la FNSP, 1997, 166 p. PERRY, Richard Perry e 

Bill Maurer (orgs.), Globalization under Construction. Governmentality, Law and Identity, Minnesota 

University Press, 2003, 359p.  

 
219 Kenneth Waltz , Theory of International Politics.  Massachussets:Addison-Wesley, 1979, apud BADIE, 

Bertrand, “Da Soberania à Competência do Estado”, “in” As Novas Relações Internacionais:Práticas e 

Teorias, Marie-Claude Smouts, Brasília:UnB, 2004:40.  
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No terreno da identificação das necessidades sociais que definem as funções 

atribuídas ao Estado contemporâneo, Badie (2004:51) cunhou a expressão “Estado 

Instrumento”, para identificar o Estado Moderno não mais como um fim em si mesmo, 

mas como um instrumento a serviço da comunidade humana.  Seu escopo é a 

responsabilidade solidária pelo espaço terrestre, dado que a maioria das suas ações e a 

dos desafios com os quais se confronta têm efeitos globais.  Antes de ser soberano, 

portanto, é responsável, o que vem ao encontro da noção de Estado Constitucional de 

Direito, antes mencionada.    Na mesma direção caminharam as reflexões de Timothy 

G. Ash (2005) sobre o “mundo livre” e as de Kofi Annan (2005), sobre “um conceito 

maior de liberdade”,  ao propugnar a necessidade de provocar um círculo virtuoso de 

proteção ao indivíduo, em qualquer lugar.  

Annan prega a indivisibilidade entre desenvolvimento, segurança, e direitos 

humanos, e a idéia da cidadania mundial, fundada em nossa humanidade comum e em 

princípios e responsabilidades compartilhadas, que compõem o núcleo do conceito de 

liberdade defendido, retomando o pensamento de Arendt (1949).  A liberdade, nesta 

perspectiva, transcende as tradicionais configurações elaboradas pela doutrina dos 

direitos humanos, mediante as sucessivas gerações de direitos (liberdades públicas e 

direitos civis e políticos, direitos econômicos e sociais, direitos de solidariedade), 

visando alcançar um patamar no qual a indivisibilidade e a interconexão das áreas, bem 

como a ausência de fronteiras para garantia formal e material de direitos de 

desenvolvimento, segurança e vida digna, romperiam os limites anteriores.  Estes 

também são os argumentos apresentados por Ash, para desenvolver a idéia do “mundo 

livre”. Annan ressalta, ainda, a necessidade do multilateralismo sob coordenação da 

ONU, sem  concessão ao unilateralismo: cada Estado desenvolvido é responsável pelo 

seu próprio desenvolvimento e pela proteção e garantia dos direitos de seus cidadãos, 

mas sozinho não tem como realizar essa missão.220 

                                                 

220Na mesma na mesma linha de reflexão, Cf. Por uma Governança Global Democrática, São Paulo: 

Instituto Fernando Henrique Cardoso, 2005, obra coletiva na qual Rubens Ricupero, no art. intitulado“Por 

uma Globalização Interdependente e Solidária” enfatiza que: “(...) construir uma globalização 

interdependente e solidária tem de ser o objetivo central de uma nova ordem cosmopolita, não por 

inspiração moral ou idealista, mas por imposição de realismo e do que, em inglês, se chama enlightened 

self-interest.”  No mesmo sentido, a manifestação de Lionel Jospin constante da obra. A propósito do 

relatório de Annan, manifestei-me no art. Um conceito mais amplo de liberdade: desenvolvimento, 

segurança e direitos humanos para todos – multilateralismo e cidadania mundial. Política Externa, Rio 

de Janeiro, 2005, v. 14, p. 25-40. Ver ainda, Thomas Fues, Global Governance Beyond the G8:Reform 
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Celso Lafer (2005:75) mostra-se cético a respeito da possibilidade de afirmação 

de uma ordem cosmopolita no início do século XXI, uma vez que não se confirmaram 

os sinais premonitórios tendentes à construção de uma ordem dessa natureza, verificados 

desde a década dos 1990.  A razão reside na lógica da “fragmentação de forças 

centrífugas”, que tanto enseja a sublevação de particularismos como o solapamento da 

ONU pelo unilateralismo (à maneira de Carl Schmitt), a xenofobia, os maciços 

investimentos em armamentos etc. De tudo isso resulta a multiplicação de tensões, de 

hegemonia e de equilíbrio, que têm o efeito de impedir, no plano dos fatos, a 

indivisibilidade da solidariedade.  

Por outro lado, é inegável a existência efetiva de um “direito de cooperação”, 

expresso por normas internacionais a serviço das necessidades humanas, com vocação 

para se estender a todos os domínios, inclusive àqueles que tradicionalmente constituíam 

matéria de direito interno, como é o caso da proteção dos estrangeiros, saúde, 

educaçãoetc.  Prova disso são os fins coletivos de proibição do recurso à força, de 

emancipação dos povos colonizados, o direito ao desenvolvimento, a proteção do 

patrimônio comum da humanidade, dentre outros, demonstram que o direito 

internacional não está exclusivamente a serviço da “ordem interestatista”.  Igualmente o 

comprova a elaboração do Direito de Assistência Humanitária e do Direito Internacional 

dos Refugiados, assim como do Direito Internacional de Proteção ao Meio Ambiente. 

221 

A fundamentação do direito internacional público, hoje, embora ainda repouse 

em valores do pensamento contratualista, subjacentes à visão grociana da sociedade de 

Estados, foi acrescida da liberdade, da igualdade, do consentimento, da reciprocidade e 

da imparcialidade, como já se mencionou acima. Se os atores internacionais 

contemporâneos não são os lobos de que nos fala Hobbes, é possível supor a 

intensificação da estruturação do direito internacional a partir de princípios de justiça 

aceitáveis por todos os Estados, democraticamente legitimados e fundados no valor da 

dignidade humana.  É o que consta do art. 28 da Declaração Universal dos Direitos do 

                                                 
Prospects for the Summit Architecture, in International Politics and Society, Berlin: Friedrich-Ebert-

Stiftung, no. 2/2007.  

221 A propósito, cf. Alberto do Amaral Junior, Direito de Assistência Humanitária. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003. Cf. também Liliana Lyra Jubilut, O Direito Internacional dos Refugiados e sua aplicação no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro, São Paulo: Método, 2007. 
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Homem: “Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos 

e  liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.”  

Há quem veja nestes novos arranjos a oportunidade de difusão mundial da 

democracia, do entendimento e da paz (Petot, 2000:669) que, favorecida pela diluição 

das fronteiras, pelo livre comércio, pela interdependência e pela internacionalização, 

permite a construção, pelos Estados, de regimes jurídicos internacionais, de modo a 

organizar expectativas e comportamentos na ordem internacional.  É o que decorre das 

chamadas “cláusulas democráticas”, já mencionadas, em relação ao reconhecimento 

internacional dos Estados não comprometidos com os valores ocidentais, ou mesmo no 

que concerne à sua inclusão em organismos internacionais.  Pode-se deduzir dessas 

circunstâncias uma responsabilidade estatal comum que, por vezes, transcende as 

fronteiras nacionais para adquirir uma dimensão internacional (Badie, 1999), do que é 

prova a ingerência humanitária (Amaral Filho, 2003), igualmente beneficiada pela 

relativização da soberania.   

Essas idéias se encontram expressas no art. 8º da Declaração e Programa de Ação 

de Viena, elaborados por ocasião da II Conferência Mundial para os Direitos Humanos 

em 1993: “A democracia, o desenvolvimento e o respeito aos direitos humanos e 

liberdades fundamentais são conceitos interdependentes que se reforçam mutuamente. 

A democracia se baseia na vontade livremente expressa pelo povo de determinar seus 

próprios sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais e em sua plena participação 

em todos os aspectos de suas vidas. Nesse contexto, a promoção e proteção dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais, em níveis nacional e internacional, devem ser 

universais e incondicionais. A comunidade internacional deve apoiar o fortalecimento e 

a promoção da democracia e o desenvolvimento e respeito aos direitos humanos e 

liberdades fundamentais no mundo inteiro.” 

A reflexão crítica, porém, nos lembra que as boas intenções não são suficientes 

para garantir soluções. O corpus ideológico da responsabilidade comum é cheio de 

confusões, incoerências e miopias de alto risco.  Os Estados continuam a acumular 

recursos bélicos que potencializam o seu papel de ator principal no cenário internacional, 

processo claramente demonstrado pela dissuasão nuclear.222   De outra parte, a 

relativização da soberania, aliada à descoberta da heterogeneidade, nacional e 

                                                 
222 Nesse sentido, ver Celso Lafer, Comércio, Desarmamento, Direitos Humanos, São Paulo: Paz e Terra, 

1999. 
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internacional, poderia afetar o domínio dos valores e marcar a vitória do utilitarismo,  

enviesado pelos nacionalismos e pelo protecionismo econômico. 

A esses princípios somam-se o multilateralismo, a solução pacífica de 

controvérsias entre Estados, a criação de tribunais internacionais etc.223 Ora, o ideal 

kantiano da paz perpétua foi o que levou à criação da Liga das Nações em 1919 e da 

ONU em 1945.  Muito embora a Liga das Nações não tenha alcançado o almejado 

universalismo, nem tampouco a efetividade necessária para fazer frente a potências 

agressoras, a organização criada pelo Tratado de Versalhes pretendeu constituir-se em 

fórum permanentemente aberto aos Estados para a discussão e resolução de questões 

internacionais, o que finalmente foi alcançado com a bem- sucedida criação da ONU. 224 

Desde então, seus princípios vêm alicerçando o que a doutrina contemporânea tem 

denominado “constitucionalismo global” 225, que tem na desterritorialização da 

cidadania seu corolário.  Desterritorialização, bem entendida, no sentido de que a 

titularidade dos direitos expressos na DUDH e nos Pactos de Direitos Civis, Políticos, 

Econômicos, Sociais e Culturais aplica-se universalmente, independentemente da 

concepção de cidadania como pertencimento a uma dada comunidade nacional.  

                                                 

223 Paulo Casella em Fundamentos do direito internacional pós-moderno. 2006. Tese (Concurso para 

Professor Titular) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, demonstra que o 

“direito internacional pós-moderno”, entendido como “instrumento de regulação do sistema internacional, 

seja este o interestatal, tal como nos legou o direito internacional clássico, seja em relação aos novos 

agentes e atores, em relação aos quais se começa a delinear a configuração do equivalente internacional da 

‘sociedade civil’, e, tentativamente, se refere como a sociedade civil internacional ou a kantiana ‘sociedade 

civil universal’” (p. 16-7), encontra-se, hoje, entre “técnica, espírito e utopia”, sendo “técnica” o conjunto 

de tratados e acordos internacionais, “espírito” os valores que conferem unidade ao sistema internacional 

e “utopia” a integração, como patamar posterior à coexistência e à cooperação já alcançadas na convivência 

entre Estados.   

224 “Nós, os POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS a preservar as gerações vindouras do 

flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, 

e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade 

de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições 

sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito 

internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro 

de uma liberdade ampla. E para tais fins, praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons 

vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação 

de princípios e a instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no interesse comum, 

a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. 

resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução desses objetivos. Em vista disso, nossos respectivos 

governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus 

plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações 

Unidas e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo nome de 

Nações Unidas.” Cf. www.onu-brasil.org.br.  Acesso em 15/12/08. 

225 Cf. Luigi Ferrajoli, Derechos y Garantias, Madrid: Trotta, 1999, 116.  

http://www.onu-brasil.org.br/
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Por outro lado, deve ser lembrado que na elaboração do constitucionalismo 

global, e também nos organismos internacionais, em geral, não há espaço público 

institucionalizado para o exercício da democracia.  Não entraremos aqui no debate do 

déficit democrático nas relações internacionais. É suficiente indicar, para os propósitos 

desta tese, que tal déficit toma por referência um dos princípios fundamentais da 

democracia representativa, qual seja, o da conexão dos cidadãos às decisões que os 

afetam.  Para superá-lo, far-se-ia necessário, idealmente, desenvolver parâmetros 

cosmopolitas de legitimidade democrática.  Temos, assim, o seguinte paradoxo: 

enquanto a substância da política se globaliza nas áreas do comércio, economia, 

pandemias, segurança, proteção dos direitos fundamentais, produção do direito 

internacional etc., o processo político se mantém atrás.  As instituições democráticas 

tradicionais permanecem ancoradas no nível nacional ou local (eleições, partidos 

políticos, parlamentos), verificando-se que sua influência e aplicabilidade em matéria de 

governança mundial são muito pequenas.. A clássica separação de poderes com seus 

mecanismos de controle do Executivo pelo Legislativo tampouco se aplica tão 

claramente às instituições intergovernamentais.  Como implementar, portanto, a 

cidadania global?   

Mais relevante que o problema da implementação é, certamente, o da convicção 

política individual acerca da cidadania global. Sim, porque a ética política, visando ao 

interesse e  salvaguarda da coletividade mundial , não pode ser um simples reflexo da 

moralidade individual; a cidadania supõe, nesse sentido, a conciliação dos direitos do 

homem com os deveres do cidadão, freqüentemente esquecidos.  O problema se amplia 

em virtude do não compartilhamento de valores universais por todos os povos, devido a 

fatores eminentemente culturais, problema sobre o qual muito já se discutiu em matéria 

de direitos humanos, tanto do ângulo do relativismo quanto do universalismo. 226   

Na “era da ambivalência” (Bauman, 1999), na qual se identificam a nova 

topografia política dos regionalismos, os novos aspectos simbólicos decorrentes da 

globalização, as novas técnicas dos governos interdependentes que transformam a 

                                                 
226 Ver, além da conhecida obra de Amartya Sen, Desenvolvimento como Liberdade, São Paulo: Companhia 

das Letras, 2000, Flávia Piovesan, Direitos Humanos e Justiça Internacional, 1.ed., São Paulo: Saraiva, 

2006;  Boaventura de Souza Santos (org.) Reconhecer para Libertar. Os Caminhos do cosmopolitismo 

Multicultural, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003; Antonio Augusto Cançado Trindade, Dilemas 

e desafios da proteção internacional dos Direitos Humanos no limiar do século XXI, in Revista dos 

Estudantes de Direito da Universidade de Brasília, p. 31-34, 1998; Jack Donelly, Cultural Relativism and 

Universal Human Rights, in Human Rights Quartely, vol 6 no.4, p. 400-19, 1984. completar citação ver se 

tem na FD Pedido feito 17/04/2009   
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soberania estatal, bem como as novas gramáticas normativas que encerram não só os 

postulados de liberdade, igualdade e fraternidade, mas também os novos pontos de vista 

relacionados à diferença, à assistência, à solidariedade, à empatia, à auto-

responsabilidade, à responsabilidade pelo meio ambiente, pelas novas gerações, pelo 

nascituro etc., de que modo a esfera política nacional – ainda, e por muito mais tempo 

ainda, o Estado Moderno se adaptará às exigências contemporâneas de descentralização 

e atuação consertada?  (Veriificar)   

Em outras palavras, se, para os Estados, autonomia e interdependência são 

valores que podem suplantar os tradicionais paradigmas da independência e a 

cooperação da ordem internacional, para onde nos leva o paradigma da interação?  Qual 

o destino dos Estados?  

Diversos autores trataram, de várias perspectivas, do embate entre autonomia e 

interdependência, culturalismo e universalismo, mas nenhum deles exclui a necessidade 

de compartilhamento de valores aceitos pelas diversas comunidades estatais e não- 

estatais.  Badie (1999:322) conclui pela vitória do mundo da distinção e das autonomias 

múltiplas, de complexidade e heterogeneidade crescentes. 227  Sua hipótese parece 

confirmar outras visões do mesmo problema, segundo as quais as saídas para os atuais 

processos de contestação tanto poderiam rumar para um “federalismo internacional”, 

por níveis de regionalização, como para um “tribalismo planetário”, por via de 

decomposições convulsivas (Sur, 1997). São conhecidas as funestas previsões de S. 

Huntington acerca do “choque das civilizações”, como sendo a última fase dos conflitos 

do mundo moderno.  O regionalismo, porém, tem sido a tendência prevalecente, devido 

à crescente conscientização do imperativo da cooperação e desenvolvimento 

concertados.  

Krasner (1999:237), mais pragmático, se pronuncia pela acomodação sucessiva 

das novas entidades e instituições à ordem internacional, como ocorreu com as ex-

colônias européias na década de 1960, e anteriormente com a Autoridade Palestina, e 

mesmo com a Ordem de Malta e Andorra, que obtiveram reconhecimento internacional 

                                                 

227 “A autonomia é a autonomia dessas coortes de atores não estatais que exigem contracenar com os 

Estados no palco mundial. A complexidade tem a ver com o seu número e com a pluralidade dos processos 

internacionais. A heterogeneidade é a de um mundo que não só se descobre pluricultural, mas também 

constituído (...) por racionalidades múltiplas e espaços desordenados.” Badie, id.ibid.. 
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fora dos padrões convencionais.228  Para o politólogo norte-americano, como o sistema 

internacional não é um jogo de xadrez, os legisladores internacionais jamais excluirão 

alternativas, muito embora as instituições internacionais operem em ambiente fluído. O 

que significa dizer que há espaço e interesse no desenvolvimento de formas de 

cooperação e interdependência que atendam politicamente aos interesses comuns da 

ordem mundial, desde que os valores em que se fundem sejam compartilhados. 

Também, no plano doméstico dos Estados nacionais, instituições políticas e 

jurídicas consolidadas e em bom funcionamento dificilmente serão afetadas pela 

ambivalência contemporânea, na medida em que se fundamentem em valores 

amplamente compartilhados pela comunidade e em estruturas hierárquicas de 

autoridade. Neste contexto, no que concerne às relações entre Direito e Poder, 

relembramos, aqui, os dilemas de Canotilho e a crise da razão jurídica de Ferrajoli, com 

a transposição, no Estado Democrático, do equilíbrio constitucional do Legislativo para 

o Judiciário, antes citados, para reforçar a idéia das novas formas de relacionamento 

entre ambos.  

Ferrajoli (2002), por outro lado, em tom mais dramático e na esteira de Kelsen 

(O problema da soberania e a teoria do direito internacional. Contribuição para a  

                                                 
228 O reconhecimento da Ordem Soberana e Militar de Malta como organização internacional ocorreu em 

1966, não figurando a entidade como Estado, no plano internacional. Sua sede, diferentemente do que 

muitos pensam, não está em Malta (este sim Estado europeu reconhecido enquanto tal), mas sim na cidade 

de Roma, onde possui um território de 6 km². Embora não seja um Estado, a Ordem de Malta possui 

membros, que recebem – além da nacionalidade do país em que nasceram –, a “nacionalidade” maltesa. 

Atualmente, a Ordem de Malta figura como uma organização humanitária internacional, cuja principal 

função é dirigir hospitais e centros de reabilitação em diversos países. Apesar de não ser um Estado e não 

poder ser parte em tratados internacionais, a Ordem mantém relações diplomáticas com diversos países 

onde, inclusive, possui embaixadas. Sua presença em conferências internacionais costuma ocorrer, no papel 

de entidade observadora. Como se pode perceber, a Ordem de Malta é uma entidade que foge à regra das 

pessoas jurídicas que compõem o direito internacional, exigindo um reconhecimento também fora dos 

padrões estabelecidos. Quanto a Andorra, embora já figurasse como região independente de França e 

Espanha – países entre os quais se situa –, o reconhecimento internacional do Principado de Andorra deu-

se, em definitivo em 1993, com a ratificação e aprovação de sua primeira Constituição. O documento em 

questão não só estabeleceu uma clara divisão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário – até então 

inexistente – como determinou ser o Estado uma democracia parlamentar, formado pelo Conselho Geral 

(Parlamento), um Chefe de Governo e dois co-príncipes, com poderes limitados: o Presidente da França, 

representando os interesses franceses e o Bispo de Urgell, representando os interesses espanhóis. A 

transformação política de Andorra, com a constituição formal de um estado democrático de direito, 

decorreu essencialmente de uma exigência feita pelo Conselho da União Européia em 1990. Para poder 

integrar o bloco europeu, seria necessária tal transformação, adotando o Estado um modelo de Constituição 

moderna, com a devida proteção dos direitos de seus cidadãos. Formou-se então uma comissão tripartite 

com vistas a elaborar o texto constitucional, finalizado em abril de 1991. Após ser submetida a um referendo 

popular, a Constituição foi aprovada em 1993, definindo a estrutura político-institucional do Estado, bem 

como os poderes dos Chefes de Estado (os dois co-príncipes) e do Chefe do Governo, eleito pela população. 

Também em 1993, Andorra ingressa nas Nações Unidas. A despeito de não integrar, oficialmente, a União 

Européia, Andorra é um país reconhecido pelo bloco, figurando entre os países europeus juntamente aos 

outros países não-membros.   
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Teoria Pura do Direito, 1920), considera que a superação das atuais aporias relativas à 

soberania estatal depende da mudança radical do próprio conceito de soberania.  Em 

primeiro lugar porque com a subordinação do poder legislativo de maioria à 

Constituição e aos direitos fundamentais nela estabelecidos, conseqüência direta do 

modelo do Estado Constitucional de Direito, a soberania interna como poder absoluto 

dissolveu-se completamente (op. cit., p. 33).  Em segundo lugar, porque a soberania 

externa hoje se desvanece na presença de um direito internacional, considerado como 

ius cogens pelos Estados (op. cit., p.. 41). Em terceiro, porque a oposição entre soberania 

e direito, entre a ausência e a existência de limites e regras é um problema de consistência 

e legitimidade conceitual, o que, do ponto de vista da teoria do Direito, torna a soberania 

um “pseudoconceito” ou um “conceito antijurídico” (op. cit., p.44).   

As reflexões de Krasner (1999) remetem a conclusões semelhantes.  

Identificando quatro diferentes sentidos para o termo soberania - soberania doméstica, 

soberania interdependente, soberania legal internacional e soberania westphaliana – 

qualifica os dois últimos como “hipocrisia organizada”, eis que embora estruturados 

sobre fundamentos lógicos, não resistem à lógica de conseqüências, posto que os 

poderes dos Estados são assimétricos e não submetidos a autoridades institucionais 

efetivas, especialmente no sistema internacional.229 O alcance da expressão “hipocrisia 

organizada” fica claro ao considerarmos, com o autor, que, longe de assegurar equilíbrio 

e igualdade dos Estados nos plano nacional e internacional, tanto em face do poder de 

influência ou coerção de Estados mais fortes quanto perante poderes não- estatais, a 

efetividade de suas normas está sempre em jogo, devido a manobras de coalização, 

cooptaçãoetc. Isso sem se levar em conta a impossibilidade de um sistema jurídico 

nacional ou internacional tudo prever e tudo controlar.  Apesar de tudo, ressalta, a 

soberania dos Estados nacionais é tomada como pressuposto lógico de um sistema 

político-jurídico efetivo entre os Estados.  

                                                 

229 Para o politólogo americano, a soberania doméstica refere-se à organização interna de um Estado e ao 

nível de eficácia do controle exercido pelas autoridades estatais.  A soberania interdependente concerne à 

habilidade das autoridades públicas no controle dos movimentos transfronteiriços.  A soberania legal 

internacional refere-se ao reconhecimento mútuo dos Estados e outras entidades como pessoas jurídicas 

de direito internacional.  Finalmente, a soberania westphaliana refere-se à idéia do “poder incontrastável 

de mando” que caracteriza o poder do Estado.  Cf. Stephen D. Krasner, Sovereingty – Organized 

Hypocrisy, Princeton: Princeton University Press, 1999, p.9-40.        
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Neil Maccormick (2001) pensa os mesmos problemas no contexto da União 

Européia, para concluir que as características originalmente atribuídas à soberania estão 

longe de serem verificadas na Comunidade, razão pela qual fala em “pós-soberania”: 

nem politicamente nem juridicamente, nenhum Estado membro tem condições de 

decidir soberanamente sobre os seus assuntos internos, mas somente de forma partilhada 

ou compartilhada. Considera, entretanto, que a soberania não foi inteiramente negada 

pelos tratados constitutivos da EU, posto que, em matéria de política externa, os Estados 

conservam sua independência.   

Nessa direção confluem, ainda, as conclusões de Lewandowski (2004:300), visto 

que “ (...) embora os Estados possam ter eventualmente a autonomia cerceada em alguns 

aspectos, a soberania, ao menos no que tem de essencial, não se vê afetada.  Na realidade, 

jamais um Estado, por mais poderoso que fosse, logrou subtrair-se integralmente aos 

condicionamentos de natureza jurídica ou de ordem fática. (...) As teorias que sustentam 

o declínio da soberania, ademais, refletem uma compreensão inadequada desse conceito, 

em especial porque não levam em conta o locus de onde provém a autoridade política, 

que corresponde ao Estado, o qual, por sua vez, aufere seu poder do povo.” No caso da 

EU, prossegue:   

(...) falta-lhe, de resto, a competência das competências, 

ou seja, a capacidade originária de alterar ou alargar o seu 

âmbito de competências, que é própria do poder soberano.  Por 

essa razão, mantém-se ainda intacto o padrão westphaliano de 

relacionamento horizontal entre os Estados, enquanto modelo 

fundado na soberania, na supremacia da ordem jurídica interna, 

na aplicação do direito internacional em conformidade com os 

ditames da legislação local e na consideração do povo 

territorialmente localizado como fonte de legitimidade, ainda 

que, em outra áreas, sobretudo na econômica, a heteronomia 

decisória tenda a avançar mais.” (op. cit. p. 301). 

No contexto das sociedades cada vez mais diferenciadas, complexas e sujeitas a 

pressões globais, parece inevitável, na composição política dos interesses, a criação de 

governos em vários níveis (local, nacional, regional, internacional), com uma dispersão 

transversal da soberania, na linha já firmada pelo princípio da subsidiariedade.   O 

substrato dessa compatibilização reside na idéia de que as decisões que afetam interesses 

locais devem ser tomadas o mais próximo possível dos cidadãos, intervindo o ente maior 
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apenas nas situações em que sua ação é mais eficaz que a local;  em nenhuma situação 

a convivência política despreza a autonomia dos entes envolvidos. 

Os assustadores eventos financeiros de alcance global, verificados no segundo 

semestre de 2008, parecem confirmar a hipótese do necessário compartilhamento de 

valores e da atuação subsidiária conjunta. Além de recolocar o Estado Moderno no 

centro dos debates políticos mundiais, deixaram claro que somente os Estados, 

individualmente e em conjunto, têm força (soberania) e poder econômico para conter a 

fúria da crise financeira e os seus perversos efeitos em relação à economia dos diversos 

países e, em conseqüência, de suas repercussões nos diversos sistemas nacionais de 

proteção social, particularmente nos países menos desenvolvidos. O problema tem sido 

discutido nos órgãos internacionais, ainda sem equacionamento. 230 

A crise, ao que tudo indica, foi basicamente alimentada pela emissão dos 

chamados “papéis podres” nos Estados Unidos, mas não só. 231  Para Alain Touraine 

(2009:4-5), o que se observou naqueles eventos foi tanto a “marginalização dos atores 

sociais e políticos”, impossibilitados de reequilibrar a sociedade, quanto a “crise da 

dominação ocidental”, devido ao deslocamento geopolítico do poder de decisão para os 

países asiáticos, em particular China, Japão e Coréia.   O sociólogo francês atribui os 

dois acontecimentos à forma de funcionamento da economia nos últimos vinte e cinco 

anos, em moldes de gestão, sem regulação estatal, e não em moldes políticos, definidos 

por objetivos nacionais e coletivos e, portanto, “descolado” da política. O retorno do 

Estado, por assim dizer, não significa, entretanto, uma tendência de fortalecimento de 

sistemas de governo mais autoritários ou de economias protecionistas, justamente 

                                                 
230 Cf. a propósito, 10ª Sessão Especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de 20/02/09, acerca 

dos efeitos da crise mundial, na qual foi adotada a Resolução A/HRC/10/2, da qual se extrai o seguinte 

excerto: “Constatando que as crises econômica e financeira são globais e requerem soluções conjuntas, 

desenvolvidas por toda a comunidade internacional com vistas a prevenir e reduzir seus impactos na busca 

pela realização efetiva dos direitos humanos e liberdades fundamentais, I. Expressa profunda preocupação 

com o fato de a realização universal dos direitos humanos ser desafiada pelas crises econômica e financeira 

que atingem todo o mundo. 2. Reconhece os fortes impactos que essas crises econômica e financeira têm 

tido na possibilidade de os países, especialmente os países em desenvolvimento, mobilizarem recursos para 

se desenvolverem e para suportarem o impacto das crises. Nesse contexto, urge a necessidade de os Estados 

e da comunidade internacional como um todo atuarem no sentido de reduzir os impactos negativos das 

crises em questão, de modo a garantir a realização e o gozo de todos os direitos humanos” (tradução nossa), 

em “The Impact of the Global Economic and Financial Crises on the Universal Realization and Effective 

Enjoyment of Human Rights”. www.2ohchr.org.  

231 Cf a propósito da crise financeira mundial do final de 2008, Eric Helleiner, Crisis and Response.  Five 

Regulatory Agendas in Search for Outcome, in International Politics and Society, Berlin: Friedrich-Ebert 

Stiftung, 2009, p.11-26, vol. 1; Jacques Sapir, From Financial Crisis to Turning Point. How the US 

‘Subprime Crisis’ Turned into a Worldwide one and will change the Global Economy, in International 

Politics and Society, Berlin: Friedrich-Ebert Stiftung, 2009, p.27-44. 

http://www.2ohchr.org/
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devido à força do pluralismo, como se observa, por exemplo, em relação aos 

movimentos ecológicos que levaram à intensificação da regulação estatal e 

internacional. O que é inviável, reafirma, é a separação entre economia e política. 232    

Ora, política e economia dizem respeito a diferentes esferas da vida social.  A 

política refere-se ao poder, regras e autoridade; a economia, a recursos escassos ou à 

produção e distribuição de bens. Logo, é necessário distinguir entre sistemas políticos 

(democracia, totalitarismo) e sistemas econômicos (capitalismo, socialismo) e suas 

respectivas instituições.   

Se Tourraine propõe a análise conjunta dos dois sistemas, Habermas (2008) se 

manifesta por uma análise mais centrada na política e na efetividade do direito 

internacional que na economia propriamente dita. 233 Afinal, argumenta, os 

especuladores agiram dentro das regras existentes: “Esse é um escândalo político (...) A 

política se torna ridícula quando moraliza, em vez de se apoiar no direito coativo do 

legislador democrático.” 234  Nota-se que a figura de um legislador global é central na 

visão de Habermas, reforçando as relações entre Direito e poder na esfera internacional.   

Já disse Luhmann (1985:163-4), porém, que: 

 (...) a continuidade do desenvolvimento não depende da 

fidelidade normativa do direito positivo com referência a 

                                                 
232 Cf. entrevista concedida ao jornal “O Estado de S. Paulo”, edição de 01/02/09, Caderno “Aliás”, p. 4-

5.  

233 Cf. Entrevista concedida a Thomas Assheuer, publicada no Caderno Mais da Folha de São Paulo em 09 

de novembro de 2008, tradução Érika Werner. Texto disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0911200811.htm.  

 

 
234 Eis o teor de suas afirmações: “Quando hoje falamos de ‘política’, estamos amiúde falando da ação de 

governos que herdaram uma autoconcepção como atores coletivos, que decidem de forma soberana. Mas 

essa autoconcepção de um Leviatã, que, desde o século 17, se desenvolveu junto com o sistema de Estados 

europeu, hoje já não é mais vigorosa.” “Na União Européia, por exemplo, os Estados-membros, no passado 

e no presente, guardam o monopólio da força e também transpõem, mais ou menos sem reclamações, o 

direito que é determinado na esfera supranacional. Essa mudança de forma do direito e da política também 

se relaciona a uma dinâmica capitalista que pode ser descrita como interação entre abertura forçada 

funcionalmente e fechamento sócio-integrativo em níveis cada vez mais elevados. (...)  O Estado social é 

uma proeza tardia e frágil. Os mercados e as redes de comunicação sempre em expansão já tiveram uma 

força de arrombamento, que, para o cidadão individual, é, ao mesmo tempo, individualizante e libertadora. 

A isso, porém, sempre seguiu uma reorganização das velhas relações de solidariedade numa moldura 

institucional expandida. Esse processo iniciou-se no início da modernidade, quando os estamentos 

dirigentes da Alta Idade Média se tornaram, passo a passo, parlamentares -como na Inglaterra- ou foram 

subjugados por reis absolutistas -como na França. Essa domesticação jurídica do Leviatã e do antagonismo 

entre as classes não foi simples. Mas, pelas mesmas razões, a bem-sucedida constitucionalização do Estado 

e da sociedade aponta hoje, após um surto de globalização econômica, para uma constitucionalização do 

direito internacional e da esfacelada sociedade mundial.” Habermas, Id. Ib. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0911200811.htm
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pressupostos suprapositivos de expectativas humanas globais, 

mas sim da capacidade de enfrentamento de problemas que, 

enquanto capacidade de análise e decisão, de reestruturação 

assimilativa e de adaptação de programas, terão de ser inseridos 

no sistema jurídico tanto em termos categoriais como 

institucionais. 

  Sua proposta é a reconstituição da paz e da justiça ante pequenos grupos sociais, 

assegurando-se a constância das expectativas, no mesmo sentido explorado por Bobbio 

(1997:165) em relação à função normativa do Direito, sem prejuízo de uma agenda 

política mundial centrada na tolerância cultural, na cooperação e na integração.  

Esta é a proposta do próprio Huntington, como também a de Amartya Sen (2001) 

e de Boaventura de Souza Santos (2003) e de tantos outros.  Nesse contexto, o direito 

ao desenvolvimento e à educação como direito, incluída a educação para os direitos 

humanos, desempenham papéis de destaque. O direito ao desenvolvimento, tal como 

hoje o entendemos, tem significado diverso do antigo conceito provindo do Direito 

Internacional clássico, que o qualificava como um direito passivo perante a comunidade 

internacional, posto que, embora todos os indivíduos desfrutassem de tal direito, este 

seria promovido apenas em âmbito nacional, sem interferência da comunidade 

internacional; além disso, tal direito se referia, primordialmente, ao campo 

econômico.235   

Cláudia Perrone-Moisés (1998:49-50) já demonstrou que, pelo menos desde 

1975 e até o marco da Conferência de Viena de 1993, o sentido do direito ao 

desenvolvimento se expandiu, a ponto de pressupor uma aproximação econômica e 

social integrada e uma ação global tanto no plano individual quanto em relação aos 

Estados e a toda a humanidade, o que vem sendo reconhecido e reafirmado pela 

comunidade internacional em inúmeros documentos:  

                                                 

235 Este era o sentido do art. 55, da Carta das Nações Unidas: “Com o fim de criar condições de estabilidade 

e bem estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao 

princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão:  a) 

níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social; 

b) a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; a cooperação 

internacional, de caráter cultural e educacional; e  c) o respeito universal e efetivo à raça, sexo, língua ou 

religião. “ 
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Hoje, dentro do desenvolvimento progressivo de uma 

nova ordem mundial e reafirmando o art. 1º, § 3, da Carta das 

Nações Unidas, a expressão ‘direito ao desenvolvimento’ 

implica uma atividade. Neste sentido, prevê-se a cooperação dos 

países desenvolvidos e países em desenvolvimento, fundada no 

conceito de justiça econômica distributiva.”    

A individuação da pessoa humana como sujeito central do desenvolvimento, 

aliada ao caráter global do direito ao desenvolvimento, encontra-se expressa no art. 10 

da Declaração e Programa de Ação de Viena:  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 

reafirma o direito ao desenvolvimento, previsto na Declaração 

sobre Direito ao Desenvolvimento, como um direito universal e 

inalienável, e parte integral dos direitos humanos fundamentais. 

A partir deste enunciado, ao se pensar em desenvolvimento, diz Perrone-Moisés 

(op. cit., p. 56), é necessário ter em mente “paz, economia, meio ambiente, justiça, 

democracia”, o que implica uma “visão humanista do desenvolvimento”, centrada nos 

direitos humanos. Mais ainda, considerada a indivisibilidade, a interdependência e a 

complementaridade dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, o 

direito econômico tem feição multifacetada, a exemplo do que ocorre com o direito à 

educação, sendo também, nesse sentido, um overarching right.  As relações entre ambos 

serão analisadas mais à frente, aqui apenas se introduzindo “da perspectiva do Sul”, por 

assim dizer, uma temática que lhe é própria. 236 Extraordinária, nessa discussão, é a 

responsabilidade dos Estados, individual e coletivamente considerada. Se os direitos 

sociais são atividades prioritárias para os Estados nacionais, iniciativas internacionais 

como as Metas do Milênio, por exemplo, apenas os reforçam, sem desonerá-los. 237   

                                                 

236 A respeito do direito ao desenvolvimento em relação à Metas do Milênio, cf. Nina Ranieri, Um conceito 

mais amplo de liberdade: desenvolvimento, segurança e direitos humanos para todos multilateralismo e 

cidadania mundial, Política Externa -USP, São Paulo,  v. 14, n. 2,  2005, p. 25-40.  Já abordei, em outra 

oportunidade, a temática das relações entre direito à educação e direito ao desenvolvimento e das mútuas 

condições de promoção e tutela, enfatizando o favorecimento destas  últimas pela ampliação do papel do 

Ministério Público e pelas ações jurídicas que a Constituição Federal de 1988 havia incorporado; E Nina 

Ranieri, Direito ao desenvolvimento e direito à educação: relações de realização e tutela, Cadernos de 

Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo:, v.6, 1994, p.124- 34.  

237 As Metas do Milênio constituem princípios mínimos de ação individual e coletiva, acordados pelos 

Estados membros, com prazo de implementação previsto para 2015, nas seguintes áreas: igualdade de 

gênero, meio-ambiente, desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano, sistemas de saúde, educação, 

ciência, tecnologia e inovação.   A novidade da iniciativa reside na fixação de parâmetros mínimos para 

cobrança de responsabilidades no nível nacional, a partir de metas quantitativas e temporais, visando alterar 
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E ainda que as Metas do Milênio não tenham sido suficientemente 

implementadas238, e que o consenso de Viena seja um consenso frágil, posto que não 

ratificado, cooperação internacional e objetivos comuns fixados em torno da proteção 

dos direitos humanos como “estatuto da humanidade” são as prováveis tendências do 

novo século, como, aliás, já evocava a Declaração Universal dos Diretos Humanos, “(...) 

como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo 

de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 

Declaração, se esforce, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a 

esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 

internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e 

efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos 

territórios sob sua jurisdição.”   239 

A Declaração Universal, em verdade, expressa a “única prova do consenso geral” 

(Bobbio, 1992:26) acerca da validade de um sistema de valores fundado na pessoa 

humana.  Expressa, de maneira clara, na vis directiva do pactum societatis, a “idéia de 

                                                 
a relação dos Estados com a extrema pobreza por meio da indução de um novo paradigma de 

desenvolvimento sustentável.  Sua execução, contudo, tem apresentado inúmeras dificuldades,  inerentes 

às desigualdades regionais, em termos de quantitativos e qualitativos. As Metas do Milênio decorrem dos 

chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM (Millennium Development Goals – MDGs),  

estabelecidos no ano de 2002 pelos Estados Membros da ONU na Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, em Johanesburgo. Para cada um dos objetivos correspondem metas 

quantitativas específicas de redução das atuais taxas, que variam entre 50% e 25%, com prazo para serem 

cumpridas, definidas no Projeto do Milênio. 

238 A despeito de alguns avanços significativos, no que se refere ao alcance das Metas do Milênio, como 

por exemplo a redução da mortalidade infantil de 103 para 88 mortes em 1000 nascimentos, a expectativa 

média de vida – que elevou-se de 63 para 65 anos, o aumento de 8% no montante de pessoas com acesso à 

água, nos países em desenvolvimento e, ainda, um aumento de 15% no montante de pessoas com acesso a 

serviço de saneamento básico, ainda há muito o que conquistar. Isso porque o alcance das metas pelos 

diversos países ainda é extremamente desigual. Reconhecidamente, o epicentro da crise é a África 

subsaaariana, onde ainda impera o problema da fome e da pobreza, com altos índices de mortalidade infantil 

e materna, grandes contingentes de pessoas morando em favelas e uma dificuldade extrema em se alcançar 

a maioria das Metas propostas. Na Ásia, região em que os progressos foram notáveis, a pobreza ainda atinge 

centenas de milhares de pessoas. Por seu turno, a América Latina, o Oriente Médio e o Norte da África 

constituem regiões nas quais se identificam, ao mesmo tempo, grandes progressos – em alguns setores – e 

estagnação, em outros. Em termos de Educação (lembrando que a Meta do Milênio da ONU prevê o acesso 

de toda e qualquer criança à Educação Básica, até o ano de 2015), também há muito trabalho pela frente. 

Segundo dados da ONU, apesar do acesso à educação básica ter se ampliado para cerca de 28 milhões de 

crianças, ainda existem aproximadamente 75 milhões de crianças fora da escola, sendo 34 milhões de 

meninos e 41 milhões de meninas, evidenciando que ainda estamos longe dos ideais previstos. 

 

239 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Adotada e proclamada pela resolução 

217 A (III) da  Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Cf. www.mj,gov.br.  

Acesso em 04/02/09. 

 

http://www.mj,gov.br/
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obra a realizar”, como pontua Lafer (2008:27),  “da construção de uma sociedade 

internacional não só de Estados igualmente soberanos, mas de indivíduos livres e 

iguais.”   Dessa visão emerge, de forma incontestável, a idéia da educação como meio 

de pleno exercício da cidadania, o que se confirma em face do art. XVIII da mesma 

Declaração: “Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os 

direitos e  liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente 

realizados.”  Este é o conceito de cidadania global, reforçado no documento “Por um 

conceito maior de liberdade”, antes citado.  

Não por outras razões, o art. XXVI da DUDH enfatiza a educação como meio 

para alcance  

 (...) do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos 

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. 

 Em análise a este artigo, Lafer (2008:34) faz notar que sua dicção, além de 

reafirmar a importância da educação na promoção dos direitos humanos, visando uma 

compreensão comum dos direitos e liberdades, “endossa o pacifismo ativo de fins 

voltado para construtivamente atuar sobre o ser humano por meio da pedagogia”. E, 

mais, que, ao estabelecer um nexo entre educação, compreensão, tolerância e amizade 

entre todos, endossa o pacifismo, atribuindo à educação a finalidade de “combater o 

espírito de intolerância e o ódio”, o que lhe dá um caráter particular, como já apontara 

Austregésilo de Athayde, na condição de delegado do Brasil na III Comissão da 

Assembléia Geral da ONU, em 1948.   

De tudo resulta, mais especificamente, que o sujeito de direito não é, pois, o 

membro isolado de uma comunidade, mas o de uma universalidade plural, caracterizada 

pela liberdade como igualdade de direitos civis, econômicos, sociais e políticos, a ser 

exercida em governos democráticos.   

Essa não é uma visão panfletária ou meramente retórica.   Basta lembrar que uma 

das principais vantagens de uma educação voltada às relações dinâmicas entre a lei, a 

cidadania e os direitos humanos é o impacto psicológico que causa na pessoa. Ao 

compreender e questionar os padrões de organização social, política e jurídica da 
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sociedade em que vive, o indivíduo se torna habilitado a prever, desenvolver raciocínios 

e atuar dentro de padrões condizentes com a dignidade humana.   

Em outras palavras, há uma diferença substantiva entre os direitos do homem, no 

sentido de direitos naturais, e direitos do homem na qualidade de cidadão, membro de 

uma comunidade política instituída como fonte do direito positivo (voltaremos ao tema 

mais adiante).  Aí reside a distinção entre capacidade e realização apontada por Ricoeur 

(2008:31). A capacidade, inerente à tradição liberal contratualista e jusnaturalista, 

decorre do fato de o indivíduo já ser um sujeito de direito completo, antes mesmo de 

entrar na relação contratual, que é aleatória e revogável. A realização, por sua vez, é 

própria do liberalismo político; supõe necessariamente a mediação institucional e o 

pertencimento a um corpo político.  

Esse é um tema republicano, dada a sua relevância para a supremacia do bem 

comum, especialmente nas sociedades de massa, complexas e diferenciadas, cujo 

pluralismo, como visto, pode conduzir a insuportáveis fragmentações e 

corporativizações da esfera política, nas quais o individualismo se torne o valor 

dominante.  Dito de outra forma, a relação que existe entre forma e substância, entre 

Direito e Justiça, no Estado Democrático de Direito, não é um fato sujeito a interpretação 

unívoca, o que significa que no âmbito das sociedades políticas pluralistas os co-

cidadãos podem ter valores e interesses legítimos, mas incompatíveis entre si. Isto supõe 

o confronto político em termos aceitáveis para todas as partes, como é próprio das 

democracias representativas, o que possibilita alcançar um sentimento compartilhado de 

bem comum.  O acordo político, fundado em valores comuns, portanto, toma o lugar do 

consenso prévio (inerente ao contratualismo clássico), o que nos revela que no Estado 

Moderno do poder difuso não se dispensa a idéia de liberdade como conquista cívica, 

nem a concepção das instituições do Estado de Direito em temos mais políticos do que 

estritamente jurídicos.    

É assim que podem ser consolidadas as relações entre governantes e governados 

fora das hipóteses de domínio, mas nas de construção e alcance comum do bem público, 

o que também se aplica à ordem internacional.    

Provas disso são o significativo aumento de países independentes e democráticos 

no final do século XX, quando no seu início constituíam apenas 10% do total, e a 

extraordinária ampliação das liberdades, devido à integração de países e indivíduos por 

meio de um sistema internacional de proteção à pessoa humana, desde a última metade 
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do mesmo século.   Basta lembrar que a Convenção Internacional para a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação Racial (adotada pela Resolução n.º 2.106-A da 

Assembléia Geral da ONU, em 21 de dezembro de 1965 e ratificada pelo Brasil em 27 

de março de 1968), e a Convenção Internacional para Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher (adotada pela Resolução nº 34/180 da Assembléia Geral 

da ONU, de 18 de dezembro de 1979 e ratificada pelo Brasil em 1º de fevereiro de 1984, 

com reservas)  foram ratificadas por 173 e 185 países, respectivamente. No plano dos 

direitos econômicos e sociais, o tema do desenvolvimento social, sob a ótica 

populacional, do meio ambiente, ou das cidades como questão global, foi objeto de 

conferências mundiais específicas, organizadas pelas Nações Unidas. 

No que diz respeito ao direito à educação, além da Declaração Mundial sobre a 

Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança, formalizada durante o 

Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, em 28 e 29 de setembro de 1990, na sede das 

Nações Unidas, em Nova York, com a participação de 71 Chefes de Estado, também 

foram celebrados inúmeros acordos internacionais no âmbito das Nações Unidas que, 

direta ou indiretamente, cuidam de garanti-lo: Convenção sobre a luta contra a 

discriminação no domínio do ensino (1960); Recomendação acerca da luta contra a 

discriminação no domínio do ensino (1960); Convenção Internacional para a eliminação 

de todas as formas de discriminação racial (1965); Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (1966), já mencionado; Recomendação acerca da 

condição dos trabalhadores da educação (1966); Recomendação sobre educação para a 

compreensão, a cooperação e a paz internacionais e educação relativa aos direitos 

humanos (1974); Recomendação sobre o desenvolvimento de educação de adultos 

(1976); Convenção sobre o ensino técnico e profissional (1989);  Convenção para a 

proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e membros de suas famílias 

(1990); Recomendação sobre o reconhecimento de estudos e de títulos de ensino 

superior (1993);  Recomendação acerca da condição do pessoal docente de educação 

superior (1997); Recomendação revisada acerca do ensino técnico e profissional (2001); 

Convenção sobre os direitos dos deficientes (2006).  

José Augusto Lindgren Alves (2001) destaca, a propósito da centralidade que os 

direitos humanos assumiram na política internacional e no interior dos Estados a partir 

da década de 1990, que, malgrado o recorrente descompasso entre as garantias 

conferidas aos direitos civis e políticos e os econômicos e sociais, há de se realçar a 



 183 

crescente participação de organizações da sociedade civil nos temas internacionais e a 

disposição dos Estados em aceitar o monitoramento da implementação dos direitos 

humanos.     O que denota que, contrariamente ao que se supunha, “as sociedades ditas 

‘pós-modernas’ não se tornaram apolíticas, indiferentes aos destinos extracomunitários, 

nem descartaram a solidariedade como caminho do universalismo.” (op. cit., p. 323).    

Em que pesem a nova forma de socialização evidenciada neste início de século 

e o ineditismo das circunstâncias mundiais em matéria de aproximação dos sujeitos e 

atores nacionais e internacionais, reafirmemos, para concluir, que os Estados são e 

permanecem sendo indispensáveis instâncias de decisão, destinatários de protestos e 

reivindicações por parte de indivíduos e grupos e, bem assim, instâncias públicas de 

intermediação de âmbito nacional e internacional.   Esse fato tampouco significa que se 

tenha substituído o conteúdo político westphaliano, ou seu padrão horizontal, ou o 

elemento jurídico como critério prevalecente na conceituação teórica do Estado 

contemporâneo.  Não haveria, portanto, que se cogitar de um Estado “pós-moderno”, 

posto que possível a adaptação do Estado Moderno à realidade do início do século XXI.  

Vai nesta direção o conceito de Estado apresentado por Giddens (2001:45), que 

valoriza a capacidade de exercer o poder e de acionar os meios de violência e não o 

monopólio do poder, nos seguintes termos: “Um Estado pode ser definido como uma 

organização política cujo domínio é territorialmente organizado e capaz de acionar os 

meios de violência para sustentar esse domínio.” (g.n).  Krasner compartilha da mesma 

tese ao enfatizar mais a autoridade que o controle em seus estudos acerca da soberania 

no mundo contemporâneo (1999). 

Desde que Thomas Kuhn (1996) identificou a estrutura das revoluções 

científicas, sabe-se que a adaptação de paradigmas em virtude de novas descobertas não 

implica a ruptura de suas bases teóricas.  Vejamos. 

Para Kuhn, um paradigma só se altera quando fracassa na resolução dos 

problemas relacionados a determinados fenômenos, devido à descoberta de novos 

fenômenos pela pesquisa científica.  O fracasso de um paradigma teórico só se concretiza 

quando os problemas com os quais está relacionado já foram identificados pela ciência 

e por ela supostamente resolvidos, ou quase resolvidos.  Quanto maior a incapacidade 

de solucionar os problemas já resolvidos, revelada por novas descobertas, maior a 

intensidade do fracasso. Foi o caso, por exemplo, da alteração dos paradigmas 

astronômicos de Ptolomeu pela teoria de Copérnico, ou o da alteração do paradigma 
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newtoniano pela teoria da relatividade de Einstein. Apenas a  ruptura absoluta com as 

explicações anteriores propicia verdadeiras “revoluções científicas”(Kuhn, 1996:94 e 

ss.), e apenas estas quebram os paradigmas anteriores.   

Diversamente, se o fenômeno observado, ainda que anômalo, se adequar ao 

paradigma em vigência, não há revolução científica. O processo de adequação é a etapa 

final de um procedimento científico pelo qual se identifica e analisa a anomalia, com o 

reconhecimento de que, de alguma maneira, a natureza violou as expectativas 

paradigmáticas que governavam determinada teoria. Este trabalho somente se encerra 

quando a teoria do paradigma for ajustada, “de tal forma que o anômalo se tenha 

convertido no esperado.” (Kuhn, op. cit. p. 78).  

Um paradigma é um modelo explicativo, uma espécie de novelo teórico, por 

meio do qual se afirma uma teoria substancial. A função do paradigma é solucionar 

quebra-cabeças, diz Kuhn. A solução, contudo, é um empreendimento altamente 

cumulativo (novelo teórico), cuja qualidade teórica é tão maior quanto a possibilidade 

de contínua ampliação do alcance e da precisão do conhecimento científico: “A ciência 

normal não se propõe a descobrir novidades no terreno dos fatos ou da teoria; quando é 

bem sucedida, não os encontra.” (Kuhn, 1996:77).    

A pesquisa orientada por um paradigma deve ser, afinal, “um meio 

particularmente eficaz de induzir mudanças nesses mesmos paradigmas que a orientam.  

Esse é o papel das novidades fundamentais relativas a fatos e teorias.” (Kuhn, op. cit. p. 

78)    

Cremos que estamos, exatamente, diante de uma novidade fundamental que se 

expressa pela relativização da soberania do Estado Nacional e pela fundamentação 

axiológica do Direito e do Estado nos planos nacional e internacional. Esta novidade 

vem delineando uma nova modalidade do Estado Moderno, que se caracteriza tanto por 

ser “Estado Internacional” quanto “Estado Constitucional de Direito”.  As razões são 

evidentes. 

Estado Internacional, em razão da emergência do direito internacional público, 

sob a orientação dos valores das Nações Unidas, expressos na Carta de 1946 e na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, delineado não como produto da 

globalização ou da regionalização, intensificadas na segunda metade do século XX, mas 

como um tipo de Estado Moderno que compartilha valores no nível mundial.  Estado 
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Constitucional de Direito, devido aos valores e princípios de justiça que constituem o 

núcleo do modelo axiológico da Constituição como norma, com possibilidade 

permanente de atualização do sistema jurídico diante das sociedades pluralistas 

contemporâneas.  Deve-se ao Estado Internacional e Constitucional de Direito a 

compreensão alargada do princípio da legalidade, por via da necessária adequação da 

produção jurídica da lei, bem como de sua aplicação e interpretação, aos valores 

expressos na Constituição e nas normas internacionais, especialmente em matéria de 

proteção à pessoa humana. Ou seja, no Estado Internacional e Constitucional de Direito 

são mantidos os mesmos modelos axiológicos do direito positivo, com novo conteúdo. 

Da perspectiva da evolução do Estado de Direito, o Estado Internacional está,  então,  

para o Estado Constitucional de Direito como o Estado Nacional esteve para o Estado 

Liberal de Direito e para o Estado Social, em sua primeira fase.  

Pela conjunção do Estado Internacional ao Estado Constitucional de Direito, são 

neutralizadas eventuais rupturas na dogmática jurídica, em virtude da alteração dos 

limites da soberania estatal, seja em face da multiplicidade das fontes do Direito, seja 

em razão da permeabilidade das fronteiras estatais.  E isso porque, no plano teórico e no 

plano dos valores, tanto a produção jurídica nacional quanto a internacional giram em 

torno de um único fundamento de valor, que é a dignidade da pessoa humana.   

O Estado Constitucional de Direito internacionalizado, na tipologia das formas 

de Estado, é, portanto, aquele no qual a relativização da soberania se faz em benefício 

da solidariedade, da integração e da adoção de parâmetros e diretrizes comuns em 

matéria de direitos fundamentais, mediante fundamentos e procedimentos democráticos.  

São espécies deste modelo de Estado o “Estado Social Democrático de Direito”, o 

“Estado de Direito Democrático” e o “Estado Democrático de Direito”.  

O Estado Democrático de Direito é o conceito nuclear do regime político jurídico 

adotado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Nele, o 

“democrático” é a espinha dorsal que lhe dá sentido, direção e conteúdo normativo.  Não 

que o Estado de Direito seja de menor importância, dando-se o inverso; mas é o 

democrático que o qualifica, o que enseja importantes conseqüências políticas e 

jurídicas, como se verá nos capítulos subseqüentes.   

Interessa-nos aqui, ao encerrar esta Parte I, sublinhar que se as transformações 

por que vem passando o Estado Moderno contemporâneo não alteram a centralidade de 

seu papel na promoção dos direitos fundamentais, a legitimação do poder estatal pela 
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democracia impõe prioridades à atuação do Estado e da sociedade.  É que a democracia, 

como fundamento do Estado e forma de vida nas comunidades políticas, exige cidadãos 

ativos. Neste plano, autonomia individual como liberdade, dignidade humana como 

igualdade, e a própria autodeterminação da comunidade política                 guardam 

afinidades mútuas e profunda correspondência com os fundamentos do Estado 

Democrático de Direito. É o que se passa a examinar.  
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PARTE II -  SOBRE O ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO E O DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É como cidadãos que nos tornamos humanos. O 

querer viver em instituições justas não significa outra 

coisa.  

 Paul Ricoeur  

O Justo 1, São Paulo:Martins Fontes, 2008: 11 
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Capítulo 1 – Sobre o Estado Democrático de Direito 

 

 

1.1 - A Dimensão Política  

1. 1. 1- A democracia contemporânea como poliarquia   

A democracia nas complexas sociedades de massa contemporâneas exige 

cidadãos ativos, capazes de formular e expressar suas preferências a seus concidadãos, 

governantes e representantes. Exige, também, que os cidadãos tenham as suas 

preferências consideradas por seus representantes e governantes na determinação de 

políticas públicas e ações governamentais, sem discriminação de conteúdo ou fonte da 

preferência.  Um regime democrático, portanto, é aquele que tem capacidade de 

responder e de ser responsável pelas preferências de seus cidadãos, todos, sem exceção, 

considerados politicamente iguais.   

Essa é a conhecida e influente tese de Robert Dahl (Polyarchy, 1971) acerca da 

democracia nas sociedades de massa, na qual os regimes políticos relativamente 

democratizados são denominados “poliarquias”, e o termo democracia é atribuído 

apenas aos regimes políticos que detêm total capacidade, ou quase total, de responder e 

ser responsável por seus cidadãos: 

(...) a característica central de uma democracia é o dever 

governamental de responder continuamente às preferências de 

seus cidadãos, tidos como iguais politicamente. Eu reservaria o 

termo  ‘democracia’ para designar um sistema político cuja 

característica é a qualidade de ser completamente, ou quase 

completamente, atento e ativo frente às necessidades de todos os 

seus cidadãos.240 (op. cit., p. 1-2, tradução nossa).  

 

                                                 
240 No original: “a key characteristic of a democracy is the continuing responsiveness of the government to 

the preferences of its citizens, considered as political equals. (..) I should  like to reserve the term 

‘democracy’ for a political system one of the characteristis of which is the quality of being completely or 

almost completely responsive to all its citizens”.  
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Poliarquias, portanto, podem ser pensadas como 

regimes relativamente, porém não completamente, democráticos 

ou, em outras palavras, poliarquias são regimes que foram 

substancialmente liberalizados, isto é, altamente inclusivos e 

extensivamente abertos à contestação pública.241 (op. cit., p. 08).   

Daí se segue que os processos de democratização constituem processos 

progressivos de ampliação da competição e da participação políticas, ou seja, processos 

nos quais a contestação pública possa livremente se manifestar, para o que são 

indispensáveis determinadas condições institucionais, tais como o pluralismo, o 

multipartidarismo e garantias efetivas para os direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais.242 

Regimes não- democráticos são denominados “regimes hegemônicos”, podendo 

o grau de hegemonia variar, de acordo com as condições de competição e participação 

públicas e de garantia de direitos que apresentem. Hegemonias fechadas, por 

conseguinte, são aquelas que apresentam baixa, ou nenhuma, possibilidade de 

competição e participação, e ínfima ou nenhuma garantia de direitos.  Se o regime se 

liberaliza, isto é, se se ampliam todas aquelas condições, a hegemonia é diminuída até o 

ponto de se tornarem “oligarquias competitivas” ou, em situações de maior contestação 

pública, poliarquias.  Na hipótese de o regime político apenas se tornar mais 

participativo, e não competitivo, a evolução se faz em direção ao que Dahl denomina 

“hegemonias inclusivas”. (op. cit., p. 05-7).  Acima da poliarquia está a democracia, 

entendida como o regime com elevadíssimo e contínuo grau de responsiveness.  

Todas as hegemonias fechadas podem caminhar sucessivamente ou diretamente 

em direção à poliarquia, assim como para os estágios da hegemonia inclusiva, da 

oligarquia competitiva e da poliarquia; da mesma maneira que hegemonia inclusivas e 

                                                 
241 No original: “Polyarchies, then, may be thought os as relatively (but incompletely) democratized 

regimes, or to put in another way, polyarchies are regimes that have been substantially liberalized, that is, 

highly inclusive and extensively open to public constestation”. 

242 A opção de Dahl (1971, p.09) pela palavra poliarquia, literalmente “governo de muitos” na tradução do 

grego, visa tem um propósito específico: evitar discussões semânticas ou terminológicas a respeito da 

diferença entre a democracia em sentido prescritivo e democracia em sentido descritivo, discussão que 

entende ser irrelevantes para a apuração do grau de contestação pública existente em uma dada sociedade 

política estatal.  A “contestação”, que é um dos conceitos-chave na formulação de Dahl, designa “debate”, 

“conflito” ou “oposição”, como o próprio Dahl esclarece, enquanto que a palavra responsiveness, sem 

tradução literal para o português, é utilizada para designar “capacidade de responder”, no sentido de 

“atender completamente a uma demanda”. (Black, op. cit., p. 1312).  
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oligarquias competitivas podem se tornar poliarquias e, finalmente, democracias.  Para 

tanto, é necessário que se criem e se ampliem, em benefício dos cidadãos, oportunidades 

de formular, significar e ter as suas preferências atendidas pelo governo, o que, no 

mínimo, faz supor os seguintes requisitos: a liberdade de associação e a de expressão, o 

direito de votar e ser votado, o direito de disputa política, a existência de fontes 

alternativas de informação, assim como a de instituições que permitam a adoção de 

políticas governamentais mediante manifestações de preferência, além de eleições livres 

e justas (op. cit., p. 03).  

De acordo com observações empíricas, Dahl verificou que a existência de 

condições e requisitos favoráveis à ampliação da contestação pública independem do 

processo histórico de desenvolvimento local, posto que as estruturas políticas favoráveis 

à ampliação do grau de democracia podem ser igualmente encontradas em países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. 243 

Conclui, finalmente, que o sucesso ou insucesso das transições democráticas 

está, pois, vinculado às relações entre liberdade política e pluralismo, consideradas a 

partir das variáveis “competição política” e “participação política”, sendo estes os 

critérios metodológicos empregados nas pesquisas conduzidas por Dahl, no campo da 

teoria democrática, acerca das condições de transição de regimes não democráticos para 

democracias, no período posterior à II Guerra Mundial.244      

Dahl foi um dos mais importantes cientistas políticos do pós-guerra, não só 

devido às suas reflexões sobre as democracias contemporâneas, mas também por ter 

                                                 
243 De acordo com esses elementos, Dahl elabora a sua classificação dos regimes políticos contemporâneos, 

comparando 114 Estados de acordo com as variáveis competição e participação políticas no ano de 1969. 

Os diferentes níveis de oportunidade para oposição variam numa escala que vai do maior (1) ao menos (31), 

considerado poliarquias os regimes que se incluam entre 1 e 8.  Nos níveis mais elevados (1 a 8), incluem-

se, sucessivamente, Suíça, Bélgica, a Dinamarca, a Finlândia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Suécia, 

Chile, Islândia, EUA, Israel, Islândia, Chipre, Itália, República Dominicana, Reino Unido, Austrália, 

Áustria, Canadá, Alemanha Ocidental, Japão, Nova Zelândia, Filipinas, Uruguai, França, Turquia, Líbano, 

Índia, Jamaica, Trinidad e Tobago, Costa Rica e Malásia.  Nos piores níveis (30 a 31), encontram-se Cuba, 

Nigéria, Arábia Saudita, Togo e Yemen. O Brasil, àquela altura, foi classificado no nível 19, juntamente 

com Ruanda.  
244 Afirma Dahl: “Considerando um regime no qual os opositores do Governo não podem, aberta e 

legalmente, organizarem-se em partidos politicos de forma a se contrapor ao Governo em eleições livres e 

justas, quais as condições que favorecem ou dificultam a transformação desse regime em outro no qual eles 

possam? Essa é a questão com a qual esse livro se preocupa”. No original: “Given a regime in which the 

opponents of the government cannot openly and legally organize into political parties in order to oppose 

the government in free and fair elections, what conditions favor or impede a transformation into a regime 

in which they can? That is the question this book is concerned. Cf. Polyarchy, op. cit., p. 1.   
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propiciado a construção teórica de paradigmas empíricos para analisá-las. 245  Se por um 

lado sua inovação metodológica é tão comparativista quanto o que há de melhor na 

chamada teoria da modernização (da qual são representantes, dentre outros, Seymour M. 

Lipset [Political man, 1959], Barrigton Moore Jr. [Social origins of dictatorship and 

democracy: lord and peasant in the making of modern world, 1966] e Samuel P. 

Huntington [Political order in changing societies, 1968]), de outro, a partir da 

poliarquia, afirmou-se, no campo da Ciência Política, a utilização de variáveis políticas 

como instrumentos autônomos e eficazes à compreensão de processos políticos.246  

Retomando a teoria de Kuhn (1996) acerca das revoluções científicas, temos, 

portanto, com Dahl, não a ruptura de paradigmas teóricos sobre a democracia, mas o 

espessamento do novelo teórico da teoria democrática, por via da confluência de seus 

aspectos substantivos e formais. A metodologia e a definição de Dahl permitem, 

efetivamente, “solucionar quebra-cabeças”- como diz Kuhn (op. cit.).  Essa solução, 

como empreendimento cumulativo, alia-se a outras proposições de teóricos da 

democracia, como Sartori e Bobbio por exemplo.  

Sartori (2002) concebe simultaneamente a democracia como princípio de 

legitimidade, sistema político e ideal, para, por fim, defini-la, paradoxalmente, como 

uma instituição política insaciável. Por ser princípio de legitimidade democrática, 

impede as auto-investiduras e o emprego da força como fonte do poder;  como regime 

político, vincula-se aos problemas qualitativos e quantitativos relativos ao autogoverno, 

ao passo que, como ideal,  a democracia inevitavelmente se depara com o dilema do 

progressivo aumento da igualdade, isto é, o dilema de como converter o que deve ser em 

ser, que jamais será suficientemente resolvido.  

Em face do paradoxo da insaciedade democrática, Sartori conclui que somente a 

democracia representativa é viável nas complexas sociedades contemporâneas, porque 

não exige a separação entre a titularidade do poder e o seu exercício.  Daí a importância 

                                                 

245 David Held (Models of democracy, 2006), em conhecida obra acerca dos modelos de democracia, 

classifica a teoria de Dahl como uma “teoria pluralista clássica”.  

246 Larry Diamond e Leonardo Morlino (Assessing the quality of democracy, 2005), por exemplo, dentre 

tantos outros, empregam metodologias pragmáticas assemelhadas para avaliar a qualidade das democracias 

contemporâneas, com fundamento em quatro condições: grau de liberdade e igualdade políticas, controles 

populares sobre políticas públicas e policy makers realizados por meio de instituições legítimas, estáveis e 

sob regulamentação legal. 
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de se aliar a proposta de Sartori à definição mínima de democracia de Bobbio (1992:12), 

de caráter procedimental, expressa nos seguintes termos:  

 (...) por regime democrático entende-se primariamente 

um conjunto de regras de procedimento para a formação de 

decisões coletivas, em que esta prevista e facilitada a 

participação mais ampla possível de interessados.   

Como se pode perceber, a elaboração de Dawl tanto abarca o paradoxo 

democrático de Sartori, neutralizando-o, como confirma a definição procedimental de 

Bobbio, dela se beneficiando. É que a abordagem pragmática que caracteriza a definição 

de Dawl  não mira um ideal, mas a desejável implementação progressiva das reais 

condições de participação democrática (a conversão do dever ser em ser, de que nos fala 

Sartori), inclusive devido à possibilidade de melhoria contínua dessas condições. Dahl, 

bem ao estilo anglo-saxão, não enfatiza postulados teóricos – até porque seria 

impensável uma definição de democracia que fosse operativa em todo e qualquer 

contexto social – mas sim a necessidade de procedimentos e instituições, o que dá 

destaque às “regras do jogo” tão caras a Bobbio (1994:38).  Sob esse prisma, Dahl revela 

a importância do direito e das instituições políticas na configuração do regime 

democrático, para o fim de facilitar a mais ampla participação na formação das decisões 

coletivas.  

Não menos importante na teoria de Dahl é o fato de que democracia e poliarquia 

foram conceituadas e definidas poucos anos antes da emergência da “terceira onda de 

democratização” (Huntington, 1994), ocorrida entre 1974 e 1990, período no qual cerca 

de trinta países fizeram a transição do autoritarismo para a democracia, o Brasil, a 

Espanha e Portugal entre eles, o que demonstra sua atualidade e aplicabilidade prática.  

Lembramos, ainda, que, ao final do mesmo período, a antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviética se dividiu em doze novas democracias247, que diminuíram na Ásia 

                                                 
247 O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e surgimento de 12 novas democracias deu-se em 

razão do enfraquecimento do poder central (então de orientação socialista) e fortalecimento dos 

movimentos separatistas das repúblicas que haviam sido anexadas à força, durante o período de domínio 

comunista. Tais movimentos separatistas, que começaram nas repúblicas bálticas (Letônia, Estônia e 

Lituânia), acabou disseminando-se pela União, tornando insustentável a manutenção da União e o poder do 

então presidente Mikhail Gorbachev. Após um fracassado golpe militar em agosto de 1991, Boris Yeltsin, 

então presidente do Soviete Supremo, defendeu a abertura política e contribuiu significativamente – com o 

apoio da população – para a dissolução do regime socialista e implantação de um novo sistema. Nesse 

contexto, Yeltsin assumiu a presidência da Federação Russa e deixou de reconhecer o poder de Gorbachev. 

Em 25 de dezembro de 1995, Gorbachev assinou o decreto que pôs fim a União Soviética. Com o objetivo 

de organizar a transição do regime federativo para um regime de independência, as ex-repúblicas soviéticas 
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e na África os regimes políticos de partido único, que a Indonésia realizou eleições248, 

assim como Irã, Omã e Kuwait249, embora sem permitir o voto feminino.  

É no contexto das novas democracias que o conceito e a definição de poliarquia, 

fundados sobre as idéias de responsiveness e accountability e nas condições de 

participação e competitividade políticas, vêm se mostrado operativos, inclusive em face 

do conteúdo que a doutrina jurídica atribui ao Estado Constitucional de Direito.  Em 

apoio a essa afirmação, note-se que a classificação qualitativa das democracias 

contemporâneas, realizada anualmente pela Freedom House – organização não- 

governamental criada em 1941 nos Estados Unidos da América, para promover e 

monitorar a paz e a democracia –, emprega a metodologia das variáveis políticas 

inaugurada por Dahl.250 E isso porque as eleições, embora indispensáveis, não garantem 

                                                 
criaram, ainda em 1991, a Comunidade dos Estados Independentes (CEI), a partir da reunião das antigas 

repúblicas da União Soviética, com exceção da Letônia, da Estônia e da Lituânia. 
248 Após 31 anos de regime ditatorial, ocorreu, em 7 de junho de 1999, a primeira eleição democrática na 

Indonésia, marcando a redemocratização do país.  
249 No Irã, as eleições que marcaram um início de abertura democrática ocorreram em 23 de maio de 1997, 

quando – pela primeira vez desde a Revolução Islâmica de 1979 – a população votante pode escolher entre 

um candidato fundamentalista e outro moderado. No Kuwait, após dissolução da Assembléia Nacional em 

1986 e conseqüente suspensão de suas atividades, a democracia voltou ao cenário político em outubro de 

1992, com convocação de novas eleições para compor o Parlamento. Apesar da participação popular, cabe 

ressaltar que – nesse momento – apenas 14% da população gozava do direito ao voto, excluídas as mulheres 

e aqueles que não possuíam cidadania do País. Apenas em maio de 2005, a Assembléia Nacional aprovou 

em votação apertada o voto feminino, aumentando significativamente o número de pessoas aptas a votarem. 

Também em 2005 as mulheres tornaram-se elegíveis, ocorrendo a primeira indicação pelo Primeiro 

Ministro para uma mulher ocupar um dos cargos ministeriais. Nas eleições parlamentares de 2008, dos 275 

candidatos, 27 eram mulheres, mas nenhuma delas logrou êxito para ocupar posto na Assembléia Nacional. 

Por fim, no Sultanato de Omã, onde o sistema político baseia-se no poder central do sultão (monarquia 

hereditária), auxiliado por dois órgãos parlamentares: o Conselho de Estado (cujos membros são indicados 

pelo sultão) e o Conselho Consultivo, a democracia vem aos poucos se instalando. Até 1991, praticamente 

não havia participação popular: operava tão somente o Conselho de Estado, com seus membros nomeados 

exclusivamente  pelo sultão. Em 1991, com vistas a promover a participação popular, foi criado o Conselho 

Consultivo, constituído por 83 membros a serem eleitos diretamente. O grande problema é que apenas uma 

pequena parcela da população gozava do direito ao voto, sendo ainda limitada a participação do povo. 

Apenas em 2003 é que se instituiu o sufrágio universal, podendo tomar parte nas eleições um contingente 

mais significativo da população, incluídas aí as mulheres. 

250  Partindo dessa premissa é que a Freedom House, de um total de cento e noventa e um Estados 

analisados em 2008, classificou cento e vinte e um (cerca de 63%) como democracias. São assim 

consideradas aqueles Estados cujas últimas eleições estiveram abertas a todos os cidadãos, 

independentemente de ideologia, etnia ou condições sócio-econômicas, e foram realizadas de acordo com 

padrões internacionais de liberdade, competição e normalidade. Foram apreciados, também, dentre outros 

critérios, a capacidade das instituições políticas e sua atuação na defesa e promoção da democracia, a partir 

de um conteúdo mínimo de Estado de Direito. São eles: Albânia, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, 

Austrália, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize, Benin, Bolívia, Botswana, Brasil, 

Bulgária;Burundi;Canadá; Cabo Verde, República Centro Africana, Chile, Colômbia, Comoros; Costa 

Rica; Croácia, Chipre, Republica Tcheca, Dinamarca, República Dominicana, Timor Leste, Equador, El 

Salvador, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Gana, Grécia, Grenada, Guatemala, Guine-

Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungria, Islândia Índia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Jamaica, Japão,  

Kiribati, Latvia, Lesotho, Libéria, Liechtenstein,  Lituânia, Luxembourg, Macedônia, Madagascar, 

Malawi, Mali, Malta, Ilhas Marshall, Mauritânia, Mauritius, México, Micronésia, Moldova, Mônaco, 
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a democratização nem asseguram a qualidade da democracia, mas apenas demonstram 

que a escolha de representantes esta submetida à soberania popular. 

De fato, a experiência recente tem evidenciado que regimes políticos 

caracterizados como democracias eleitorais, mesmo assegurando a ampliação dos 

direitos civis e políticos dos cidadãos, não atendem, necessariamente, a todos os critérios 

que demonstram o caráter democrático do regime, seja porque violam o primado da lei 

ou o dos direitos humanos, seja porque usam a corrupção e/ ou a malversação de recursos 

públicos em benefício de interesses privados (Hagopian, 2004; Moisés, 2006; Sorj e 

Martucelli, 2008). 251 Nesses casos, não há responsiveness, e muito menos 

accountability por parte dos governos, malgrado a existência da democracia formal. 252 

O que está em jogo, na verdade, é a qualidade da democracia (Diamond e Morlino, 

2004), ainda que não existam sinais de preferência por regimes antidemocráticos.   

Por todas essas razões, mas especialmente devido à importância que confere ao 

consenso e ao pluralismo - critérios igualmente relevantes na formulação do Estado 

Constitucional - é que adotamos as definições de democracia e poliarquia de Dahl como 

pressupostos teóricos para examinar o Estado Democrático de Direito, previsto no art. 

1º da Constituição Brasileira de 1988, como modalidade do Estado Constitucional de 

Direito.   

De fato, seja como “Estado de justiça” (Díaz, 1981:114), seja como “Estado do 

futuro” (Silva, 2006:12) ou “Estado Constitucional Democrático” (Alexy, 1999:55), ou 

Estado Democrático de Direito, o Estado Constitucional de Direito - “categoria central 

                                                 
Mongólia, Montenegro, Moçambique, Namíbia, Nauru, Holanda,  Nova Zelândia, Nicarágua,Nigéria, 

Noruega, Palau, Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, Polania, Portugal, România; St. Kitts e Nevis, 

St. Lucia, St. Vincent e Grenadines, Samoa, San Marino, São Tome e Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, 

Serra Leoa, Eslováquia, Eslovênia,África do Sul, Coréia do Sul, Espanha, Sri Lanka, Suriname, Suécia, 

Suíça,, Taiwan, Trinidad e Tobago, Turquia, Tuvalu, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguai, 

Vanuatu, Venezuela, Zâmbia.  Cf. www.freedomhouse.org. Acesso em 15/03/09.  

251 No momento, são monitorados pela Freedom House como Estados em transição:  

Albania;Armenia;Azerbaijan;Belarus;Bosnia-Herzegovina;Bulgaria;Croatia;Czech Republic;Estonia; 

Georgia;Lithuan;Hungary;Kazakhstan;Kosovo[Serbia];Kyrgyzstan;Latviaia;Macedonia;Moldova;Monten

egro;Poland;Romenia;Russia;Serbia;Slovakia;Slovenia;Tajikistan;Turkmenistan;Ukraine;Uzbekistan.  Cf. 

www.freedomhouse.org. Acesso em 15/03/09.  
252 A palavra accountability também não tem tradução em português. A doutrina política atribui-lhe o 

sentido de expressar “(...) the continuing concern for checks and oversight, for surveillance and institutional 

constrains on the exercise of power.” “(…) In essence, it claims that the notion of political accountability 

carries two basic connotations: answerability, the obligation of public officials to inform about and to 

explain what they are doing;  and enforcement, the capacity of accounting agencies to impose sanctions on 

powerholders who have violated their public duties.” cf. Andreas Schedler, Conceptualizing 

Accountability, in Andreas Schedler, Larry Diamond, Marc F. Plattner (orgs.), The Self-Restraining State 

– Power and Accountability in New Democracies, London: Lynne Rienner Publishers, 1999, p. 13-14.     
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do direito público europeu” ou “fórmula clássica do constitucionalismo de nosso tempo” 

(Cascajo de Castro, 2003:118) - supõe o pluralismo como uma aguda consciência de 

solidariedade (Verdu, 1975:96). Supõe, também, a idéia de que o Estado “precisa de 

sócios solidariamente responsáveis” (Vitzthum, 2000:464), porquanto a ação cívica 

constitui uma das condições da vitalidade da democracia. 

O Estado Constitucional de Direito é o Estado, enfim, no qual os valores da 

democracia, da liberdade, da paz e dos direitos fundamentais se institucionalizam, de 

acordo com princípios que são próprios do Estado de Direito.  

Essa é a fórmula que se encontra expressa, de diferentes maneiras, no art. 2º, da 

Constituição da República Portuguesa de 1976, no art. 1º da Constituição Espanhola de 

1978, e no art. 1º da Constituição Federal do Brasil de 1988, praticamente sob os mesmos 

fundamentos e evocando os mesmos princípios.  Vejamos: 

Art. 2º – A República Portuguesa é um estado de direito democrático, baseado na 

soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito 

e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e 

interdependência dos poderes, visando a realização da democracia econômica, social e cultural 

e o aprofundamento da democracia participativa.  (Constituição da República Portuguesa de 

1976- CRP). 

Art. 1º. – 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 

propugna como valores superiores de su ordenameiento jurídico la libertad, la justicia, la 

igualdade y el pluralismo político. 2. La soberania nacional reside em el pueblo español, del que 

emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquia 

parlamentaria.   (Constituição Espanhola de 1978 - CE). 

 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 

fundamentos: 

I-   a soberania; 

II -  a cidadania; 

III -  a dignidade da pessoa humana; 

IV -  os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

 V -  o pluralismo político. 
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Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  (Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 - CF).  

Preliminarmente à análise do sentido do Estado Democrático de Direito, previsto 

no art. 1º da Constituição Brasileira, que é o que nos interessa, são necessárias algumas 

definições, para não incidir em confusões terminológicas.      

Isso porque, no campo da Teoria Geral do Estado, há grande confusão 

terminológica em relação às expressões “forma de governo”, “sistema de governo” e 

“regime político”, enunciações que, no campo da sociologia e da política, remetem às 

noções de “sistema”, “sistema social”, “sistema econômico” e “sistema político”.     

A confusão é ampliada pelo fato de as palavras “governo” e “política” serem 

utilizadas, indistintamente, para qualificar os substantivos forma, sistema e regime, 

embora se refiram a realidades distintas. Além disso, a palavra “social” acha-se na raiz 

de denominações indiscriminadamente atribuídas a sistemas econômicos (socialismo) e 

políticos (social democracia, Estado Social ou Welfarestate), e a movimentos sociais, 

direta ou indiretamente relacionados à democracia. A situação se complica porque 

economia e política são formas específicas de relações sociais. À ausência de definições- 

padrão, é conveniente, desde logo, precisar, esse conjunto de palavras e expressões.  

  Dallari (2009:224) emprega “forma de governo” para designar a estrutura dos 

órgãos de governo e suas mútuas relações, e “sistema de governo” para nominar as 

relações que se estabelecem entre as instituições políticas; emprega “regime político”, 

de outra parte, para referir-se à “estrutura global da realidade política, com todo o seu 

complexo institucional e ideológico”. Nota-se aí, com clareza, o uso indistinto de 

governo e política, a despeito de o ilustre jurista distinguir as duas noções, em outras 

passagens de sua obra e de sua advertência acerca da sinonímia entre “forma de governo” 

e “regime político” estabelecida pela maioria dos doutrinadores.   

Ferreira Filho (2001:XIII) emprega as expressões em contextos distintos. Para o 

constitucionalista, “forma de governo” equivale à essência do governo, ou seja, à 

qualidade essencial que distingue um determinado governo de outros, enquanto modo 

de organização da vida coletiva.  A forma ajuda na identificação das espécies de 

governo, o que permite uma classificação; esse também é o sentido adotado por 

Zippelius (1997:204) e por Bobbio (1994:33), em sua famosa Teoria das Formas de 
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Governo, no que é secundado por Lafer (1994:20) em introdução à mesma obra.  A 

democracia, para Aristóteles, é forma de governo, assim como para Montesquieu e 

Rousseau.   

  “Regime de governo”, prossegue Ferreira Filho (id.ibid.), consiste num “retrato 

da realidade”, que identifica os seus elementos principais e complementares;  designa, 

pois, o ser. A mesma linha conceitual encontra-se em Lucio Levi (in Bobbio, Pasquino 

e Mateucci, 1991:1081), segundo o qual regime político é “(...) o conjunto de instituições 

que regulam a luta pelo poder e o seu exercício, bem como a prática dos valores que 

animam essas instituições.” Como é a estrutura do regime “(...) que condiciona o modo 

de formação da vontade política”, aduz Levi (id. ibid.), o uso de determinados meios 

para a formação das decisões políticas condicionará os fins buscados. Levi inclui a 

democracia no rol dos regimes políticos. 

Por fim, a expressão “sistema de governo”, de Ferreira Filho (id. ibid.), é 

empregada para indicar princípios e normas gerais que, praticados, resultam no regime 

de governo; designa o dever ser.  No mesmo sentido conflui a definição de Zippelius 

(1997:32), para quem: “as importantes características do sistema político resultam das 

estruturas organizatórias segundo as quais são distribuídos e reciprocamente articulados 

domínios funcionais, sobretudo competências de regulação (...)”. Giuliano Urbani (in 

Bobbio, Pasquino e Matteucci, 1991:1163), define sistema político, em sua acepção mais 

geral, como “qualquer conjunto de instituições, grupos ou processos políticos 

caracterizados por um certo grau de interdependência recíproca.” Na distinção de 

Ferreira Filho, o plano do jurista é o do sis tema, enquanto que o plano do politólogo é 

o do regime. 

Como se pode perceber, à exceção do sentido atribuído a “forma de governo”, as 

definições variam entre os diversos autores. Considerando-se que não existem definições 

e conceitos universais, nem classificações verdadeiras ou falsas e que definições, 

conceitos e classificações são operativas em função da realidade a ser estudada, 

empregamos, aqui, a expressão sistema político lato sensu, isto é, como conjunto de 

instituições e processos políticos caracterizado por interdependências mútuas, no sentido 

apontado por Urbani; já o regime político, como o conjunto de instituições que regulam 

a luta pelo poder e seu exercício, no sentido a que nos remete Levi.  No primeiro caso 

(sistema), estamos sob a perspectiva do dever ser; no segundo (regime), na do ser.  
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De fato, um sistema pressupõe interação, sendo o sistema social uma espécie de 

ordem inclusiva na qual a interação se faz entre duas ou mais pessoas que, nela, podem 

perceber como os outros agem ou agirão, além de terem condições de atuar em conjunto 

para a consecução de determinados objetivos. Essa é a definição utilizada por Dahl 

(1991), com apoio em Talcott Parsons253. Sistemas econômicos e sistemas políticos, por 

conseguinte, são subsistemas do sistema social.   

À luz desse entendimento, democracia, autoritarismo, totalitarismo e ditadura 

referem-se a sistemas políticos, enquanto capitalismo e socialismo referem-se a sistemas 

econômicos.  O par democracia/autoritarismo implica a dicotomia maior/menor 

oportunidade de participação nas decisões estatais, ao passo que o par 

capitalismo/socialismo diz respeito à dicotomia público/privado em relação à 

propriedade dos bens de produção. Mas como nenhum sistema político é inteiramente 

democrático ou ditatorial, nem inteiramente capitalista ou socialista (como é o caso da 

China, por exemplo), as dicotomias apontadas tendem a simplificar a complexidade que 

se estabelece pela sua interação, até porque determinadas instituições ou processos 

podem ser vistos, para certos propósitos, como parte do sistema político e do sistema 

econômico, concomitantemente (Dahl, 1991:06). 

Uma sociedade democrática pode ser definida, por conseqüência, como “o 

sistema social que não só inclui subsistemas políticos democráticos, mas também um 

número de outros tantos subsistemas que contribuem, direta ou indiretamente, para 

fortalecer o processo político democrático.” (Dahl, 1991:08).  Não nos esqueçamos, 

neste passo, que os subsistemas políticos democráticos incluem, necessariamente, 

amplas condições de participação e contestação políticas, de acordo com as definições 

de democracia e poliarquia empregadas por Dahl.   

Uma sociedade autoritária, ao contrário, contém diversos subsistemas (tais como 

a família, as igrejas, as escolasetc.) que atuam para fortalecer o autoritarismo do processo 

político.   O socialismo é um subsistema econômico em relação a uma sociedade 

autoritária, assim como o capitalismo o é em relação a uma sociedade democrática; já 

do ponto de vista sociológico, capitalismo e socialismo não são modos de produção, mas 

modos de desenvolvimento social, distinguindo-se o modo de produção do de 

                                                 
253 Towards a General Theory of Action, Cambridge: Harvard Univesity Press, 1951. 
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desenvolvimento pela separação das relações de trabalho da ação política (Touraine, 

2004).   

Como sistema econômico, socialismo indica uma forma de interação social na 

qual: a) os direitos de propriedade são fortemente limitados, b) os principais recursos 

econômicos estão sob o controle das classes trabalhadoras, e c) a sua gestão tem por 

objetivo promover a igualdade social e não somente a jurídica ou política, mediante 

intervenção do Estado (Bobbio, Pasquino e Matteucci, 1991). 254   

Como movimento social, a idéia do socialismo foi inseparável do 

desenvolvimento da sociedade industrial e, fora da Europa, pouco foi aceita. Na América 

Latina, em particular, quase não penetrou; segundo Alain Touraine (2004:10): “(...) os 

problemas desse continente, ao mesmo tempo dependente de uma ordem econômica 

mundial que ele não controla e em rápida transformação social, não são problemas de 

uma  sociedade de classes.”     

Diante das transformações mundiais relativas aos modos de produção da 

sociedade pós-industrial, Touraine (op. cit., p. 15-7) sugere a da morte do socialismo, 

não da perspectiva do fim da história ou da modernidade, mas como passagem de um 

tipo de sociedade para outro, que o filósofo francês denomina “pós-socialismo”.  No 

pós-socialismo, os movimentos sociais (sejam eles em prol das mulheres, de 

regionalismos, sejam contra o uso de energia nuclear, por exemplo), não se insurgem 

contra os problemas sociais próprios da industrialização, nem se subordinam à ação 

política; caracterizam-se, essencialmente, como movimentos de defesa social, 

independentes da política, buscando seu próprio significado.   

Como já expusemos no Capítulo 5, da Parte I, o essencial na nova sociedade 

mundial não é a ciência e a tecnologia, em oposição ao modo de produção industrial 

                                                 

254 As palavras “socialismo” e “socialista” adquiriram seu significado moderno nos programas de 

cooperação estabelecidos entre as classes trabalhadoras operárias que se foram formando durante a 

Revolução Industrial, tendo-se estabelecido certa equivalência entre socialismo e comunismo na Europa, 

a partir de 1840, com variantes em função das diversas formas associativas (sindicais, políticas, 

comunitárias) presentes nos programas de cooperação. Em recente comentário sobre a revolução cubana 

e seus efeitos, Leôncio Martins Rodrigues (OESP, 07/03/09 p. 2) lembra que “regimes socialistas não 

florescem espontaneamente do modo de produção capitalista, como a guerrilha fidelista foi mais um 

exemplo.” Expressam a idéia de sociedade planejada, de forma que a “construção do socialismo neste 

sentido, não é uma metáfora.” Dadas as suas características, nenhum outro regime como o socialismo 

oferece tanto poder a quem tem poder.  
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tradicional, mas a intervenção global sobre o sistema de produção que, do conhecimento 

técnico, passou a valorizar a informação como elemento chave.  Nessa passagem, as 

relações entre causa e efeito, isoladas em seu contexto, deixam de ser prioritárias ante 

os encaminhamentos sistêmicos de alcance global, promovidos por atores estatais e não- 

estatais, que permitem conduzir um conjunto de instituições complexas a um fim por 

eles programado e desejado.    

O termo social democracia, por sua vez, tem sido empregado para designar os 

movimentos socialistas que, no âmbito das instituições democráticas, aceitam a função 

positiva do mercado e a propriedade privada, dentro de certos limites.  A social 

democracia, nesse sentido, distingue-se do socialismo revolucionário em suas várias 

expressões históricas (anarquismo, sindicalismo revolucionário, leninismo etc.), não por 

negar as instituições liberais democráticas, mas por considerá-las insuficientes para 

garantir uma efetiva participação popular nas decisões coletivas.   Seu objetivo, em 

linhas gerais, é o aperfeiçoamento contínuo do Welfarestate, mediante a ampliação da 

igualdade (Bobbio, Pasquino e Mateucci, op. cit., p. 1188). 255 Esse era o espírito da 

comunidade de trabalho prevista no art. 165 da Constituição de Weimar, referido à 

democracia econômica. 256  

                                                 
255 Das origens germânicas novecentistas, a social democracia evolui, no século XX, para o reformismo, 

entendido este como “o movimento que visa a melhorar e a aperfeiçoar, talvez até radicalmente, mas nunca 

a destruir o ordenamento existente, pois considera valores absolutos de civilização os princípios em que se 

baseia (Bobbio, Pasquino e Mateucci, op. cit., p. 1077).  Após  a década de setenta do século passado, esta 

evolução parece ter se completado em vários países, pela instituição de sistemas sociais e econômicos que 

atua em colaboração institucionalizada entre Estado, empresas e sindicatos de trabalhadores. Sartori (2002, 

p.32) credita a Tocqueville, de uma certa perspectiva,  a raiz da sociedade igualitária preconizada pela social 

democracia, em razão da inexistência de herança feudal e de uma particular característica do espírito 

coletivo americano, enfatizadas pelo filósofo francês. . 
256 “Article165: Workers and employees are called upon to participate, on an equal footing and in 

cooperation with the employers, in the regulation of wages and working conditions as well as in the 

economic development of productive forces. The organizations formed by both sides and their mutual 

agreements are recognized. Workers and employees are granted, in order to represent their social and 

economic interests, legal representations in Enterprise Workers' Councils as well as in District Workers' 

Councils, organized for the various economic areas, and in a Reich workers' council. District workers' 

councils and the Reich workers' council, in order to fulfil the economic tasks and to execute the socialization 

laws in cooperation with the employers, join Discrict economic councils and a Reich economic council, in 

which the employers' representatives and other concerned circles also participate. The district economic 

councils and the Reich economic council are to be organized in such a way, that all important professions 

are represented according to their economic and social importance. Basic law drafts of social-political and 

economic character are to be presented by the Reich government to the Reich economic council for 

approval, before they are presented to Reichstag. The Reich economic council is entitled to propose such 

law drafts. If the Reich government does not approve to such a draft, it has to present the draft to Reichstag, 

accompanied by an explanation of its diverting position. The Reich economic council is entitled to have 

one of its members represent the draft in the Reichstag. Supervision and administration authority may be 

transferred to the workers' and economic councils within the area they are responsible for.  The regulation 

of consistence and tasks of the workers' and economic councils, as well as their relation to other bodies of 
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Para os politólogos que, como Joseph Schumpeter (ex-ministro da Economia na 

Áustria e, posteriormente, professor de economia em Harvard; Capitalism, Socialism 

and Democracy, 1942), se encontram vinculados à chamada teoria realista da 

democracia, a associação entre democracia, capitalismo e socialismo é meramente 

funcional. Em argumentação que foi largamente explorada pelos teóricos do 

Welfarestate, sustenta que, definida a democracia como um sistema de legitimação de 

governo - no qual eleições, partidos e Parlamento operam como elementos em interação 

-, torna-se indiferente se o sistema econômico é capitalista ou socialista.  Já para 

Crawford Brough Macpherson (A Democracia liberal: origens e evolução, 1978), cuja 

doutrina pode ser identificada dentre as teorias participativas da democracia (David 

Held, Modelos de democracia, 1978), o socialismo só é incompatível com a democracia 

liberal clássica, mas não com a democracia desenvolvimentista.   

No campo do Direito constitucional brasileiro, português e espanhol, a 

associação do termo “social” a “democracia” tem o sentido de indicar a preocupação 

com a realização da justiça econômica e social (Silva, 2006:39; Canotilho, 2002:337; 

Miranda, 1997:358), o que também significa a ampliação da tutela das liberdades e dos 

direitos fundamentais para quem anteriormente dela não a havia desfrutado (Pérez Luño, 

2006:229).  

Assim, longe de implicar o debilitamento das garantias de liberdade individual, 

inerentes ao conceito clássico de Estado de Direito, essa associação significou seu 

alargamento e também sua aplicação às instituições sociais nas quais o cidadão 

desenvolve sua personalidade. A igualdade social, nesta concepção, adquire nova 

dimensão, que congrega a igualdade formal à  material.  

A questão não é teórica. Desde Aristóteles sabe-se que iniqüidades extremas 

promovem regimes hegemônicos (se bem que países com economias avançadas também 

possam fazê-lo, como ocorreu na Alemanha Oriental e na ex-URSS).  Segundo Dahl 

(1971:81/2), as iniqüidades, mesmo em ambiente de isonomia, afetam as chances do 

pluralismo social em virtude da distribuição de recursos e de instrumentos políticos ou 

do desenvolvimento de sentimentos de ressentimento e frustração.  

                                                 
self-administration is exclusively a Reich matter.” Acessível em 

http://www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php.  Acesso em 05/05/09.  

http://www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php
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 Não por outros motivos, saúde, educação, previdência, informação, emprego, 

alocação de riquezas, status etc. constituem recursos sociais pelos quais os diferentes 

atores políticos podem influenciar o comportamento de outros, dependendo do quanto 

deles dispõem, pelo menos em algumas circunstâncias.    Recursos sociais assim 

empregados são recursos políticos; logo, a desigualdade de sua distribuição implica, 

necessariamente, a desigualdade política.  É o que vem demonstrado a experiência 

recente: países nos quais os recursos políticos são distribuídos desigualmente tendem a 

reproduzir as mesmas iniqüidades no exercício do poder político, como comprovou Dahl 

(1971).  

Na teoria democrática de Dahl, a relação entre a contestação pública e o nível 

das condições socioeconômicas é central, posto que uma economia desenvolvida, além 

de proporcionar educação e informação, facilita a afirmação de uma ordem social plural 

e, por conseqüência, favorece a participação. Um sistema econômico desenvolvido, 

ademais de desconcentrar recursos e instrumental político (capacidade organizativa 

etc.), propicia uma ordem pluralista e tende a diminuir desigualdades, o que equilibra a 

disputa entre grupos (Dahl, 1971/74).   

É evidente a importância do direito à educação nesse contexto, e o próprio Dahl 

faz menção expressa a ela (1971:75/6): o baixo grau de oposição e competitividade 

política em determinados países pode ser creditado ao analfabetismo e à baixa 

escolaridade, quantitativa e qualitativamente considerados.  A premissa inversa, todavia, 

não se mostrou verdadeira, dado que países essencialmente rurais e não- 

industrializados, com baixos níveis de escolaridade, podem apresentar condições 

mínimas para o exercício da poliarquia, devido a outras variáveis tais como a liberdade 

de associação e de comunicação, além da imprensa livre (o que já fora percebido por 

Tocqueville).   

Podemos concluir, portanto, que o grau de oposição, participação e 

competitividade políticas exige um conjunto mínimo de recurso sociais, que possibilitem 

o que Weffort (1992:100) chamou de “fenômeno da individuação”, ou seja, “a formação 

social do indivíduo na sociedade moderna”, para capacitação do cidadão ativo, o que é 

condição sine qua non para o pluralismo.  

As democracias são difíceis e, como apontam teóricos tão diferentes como 

Sartori (op. cit., p. 31) e Bonavides (1985:105), devem ser continuamente promovidas e 

acreditadas.  Democracia e educação sempre andaram junto, o que não significou, na 
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evolução histórica em direção à democracia representativa contemporânea, que todos, 

indistintamente, recebessem ensino ou participassem da vida política, ou ambos.  Essa é 

uma tendência que se torna mais visível a partir do século XVIII, como ocorreu nos 

Estados Unidos e também, com sucesso, em regimes monárquicos de matriz européia, a 

exemplo da Áustria e da Prússia.   

Da democracia antiga à poliarquia, o espectro da participação política variou de 

acordo com o grau de cidadania conferido à população ativa, que foi paulatinamente 

ampliado à medida que os privilégios individuais foram abandonados e se afirmava a 

natureza fundamental dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais – ,o 

que não ocorreu simultaneamente.     

Direitos fundamentais, participação e competição políticas são os elementos em 

torno dos quais as diversas teorias democráticas perfilarão a liberdade e a igualdade 

como condição dos sistemas democráticos.  As discussões mais significativas a esse 

respeito são apresentadas a seguir, não com a pretensão de realizar uma enumeração 

exaustiva ou esgotá-las, mas com a preocupação de traçar as grandes linhas que as 

aproximam da educação como instituição democrática.  

 

1.1.2- Da democracia antiga à poliarquia contemporânea  

A democracia antiga é comumente associada à conotação negativa que a 

tipologia aristotélica das formas de governo lhe conferiu.  

Lembremos, em brevíssima síntese, que de acordo com essa tipologia as formas 

de governo são classificadas conforme a quantidade de pessoas que exercem o poder e 

a qualidade de seu exercício. Segue-se, em conseqüência, que o poder poderá ser bem 

ou mal exercido, em qualquer uma das seis formas de governo identificadas por 

Aristóteles. Será bem exercido quando se voltar ao bem comum, isto é, ao bem da polis, 

e mal exercido quando se voltar a interesses privados, seja de um ou de muitos. Realeza, 

aristocracia e politéia são formas boas em oposição à tirania, à oligarquia e à democracia, 

formas ruins; cada uma delas designa, respectivamente, o governo de um, de poucos ou 

de muitos.   

Por mais de dois mil anos, a democracia dos antigos conservou tal conotação 

negativa, em parte devido a certa incompreensão de seus pósteros sobre o significado da 

simbiose entre vida política e vida religiosa e entre titularidade e exercício do poder, que 



 207 

se operava nas cidades gregas 257, e em parte devido à confusão dos conceitos de 

democracia e república, na qual incidem, dentre outros, Montesquieu, Rousseau e 

Madison ao tomarem a espécie e o gênero como formas de governo sobrepostas.258    

No primeiro caso, a concepção da lei como expressão da vontade ilimitada de 

alguns cidadãos e a tomada de decisões por unanimidade, mediante aclamação, são, na 

visão dos modernos, os problemas mais evidentes que emergem dessa simbiose. 

Consideremos, porém, que a pólis não era, propriamente, uma cidade-Estado, como 

muitas vezes se define a respeito, mas uma cidade-comunidade (Sartori, 2002:39), ou 

koinonia,  na qual tudo se fundia no demos;  reconhecer a regra da maioria ou o princípio 

da soberania popular, nesse contexto, equivaleria a fomentar a desunião.  Além disso, a 

participação política, exclusivamente masculina, se associava ao pertencimento à 

cidade-Estado, condição sine qua non da cidadania.   

Exemplo marcante da associação simbiose entre vida política e religiosa reside 

no fato de que, antes de meados do século V a.C., a educação dos cidadãos gregos foi 

dominada pela vida social e política; e mesmo após a introdução, pelos sofistas, de 

práticas educativas mais voltadas ao indivíduo, a partir da segunda metade do século V 

a.C., manteve-se o preparo para a vida coletiva.  É o que se nota em A república de 

Platão (427-347 a.C.) e na Política de Aristóteles (469-399 a. C.).  

A idéia em torno da qual se desenvolveram as considerações educacionais de 

Platão em A república é simples: cada indivíduo, ao realizar o seu próprio bem, realiza 

o maior bem possível para a sociedade.  Para realizar o próprio bem, cada um deve se 

dedicar a fazer aquilo que esteja mais de acordo com suas aptidões; nessa linha de 

postulação, a virtude cívica deriva do conhecimento.   Não por outras razões Platão 

                                                 

257  Fustel de Coulanges (1966, p.259), a propósito, lembra que “O cidadão era reconhecido por sua 

participação no culto da cidade, e dessa participação provinham todos os seus direitos políticos e civis. 

Renunciar ao culto era renunciar aos direitos.” As cidades gregas foram fundadas como “uma religião”, 

uma religião voltada ao culto dos antepassados e dos heróis, a ponto de um cidadão ateniense, por exemplo, 

não poder jamais mudar-se para qualquer outra cidade, uma vez que se o fizesse perderia  o direito aos 

cultos e, portanto, os direitos políticos, tornando-se um “ser sem lar, sem família, sem leis”.  Numa 

sociedade desse tipo, é evidente que a liberdade individual não existia. “A religião, que dera origem ao 

Estado, e o Estado, que sustentava a religião, apoiavam-se mutuamente, sustentavam-se um ao outro, e 

formavam um só corpo; esses dois poderes associados e perfeitamente unidos constituíam um poder quase 

sobre humano, ao qual a alma e o corpo se submetiam igualmente.” (id.ib.). 

258 É o que se nota em Montesquieu no uso ambíguo das duas formas, do Livro II de O espírito das leis, 

em Rousseau no elogio à República de Genebra e em Madison  na definição da república como governo 

onde esta presente o esquema da representação, que se distingue da democracia em função do menor 

número de representantes e da maior extensão territorial do governo (Os federalistas, no. X).       

 



 208 

preconiza idêntica educação para homens e mulheres, independentemente de qualquer 

outro fator. Em Aristóteles, diversamente, a virtude cívica deriva do uso da razão.  

Concebe, pois, a educação como meio de estimular e ampliar o bem em cada indivíduo, 

propiciando-lhe “a suprema excelência do homem”, isto é, “o seu bem”, o que “consiste 

no funcionamento em sua vida social das idéias ou princípios de conduta de validez 

universal.” (Monroe, 1968:67).   

Como se pode perceber, tanto Platão como Aristóteles anteciparam, de diferentes 

modos, proposições análogas ao imperativo categórico de Kant, nas quais reside o 

fundamento ético da paidéia..  

A paidéia visou moldar, por via da aquisição do conhecimento ou da prática do 

bem, o cidadão que melhor servisse à pólis. Mas bem poucos podiam desenvolver, 

intelectualmente, o conhecimento ou o bem, razão pela qual as  propostas de Platão e 

Aristóteles apresentam um marcante viés aristocráticos, o que não lhes retira o mérito 

da concepção dual da educação, como meio de favorecer o desenvolvimento integral da 

personalidade humana e de habilitar o homem livre a fazer uso de sua liberdade, 

finalidades que se tornaram universais e atemporais. Essa concepção será retomada 

parcialmente na Renascença, e de forma mais completa nos séculos XIX e XX, como 

faz, por exemplo, em outro contexto e em outras circunstâncias, o art. 205 da 

Constituição Brasileira de 1988, ao proclamar as finalidades da educação.      

As estreitas relações entre a educação e a sociedade grega, assim como as 

obrigações do cidadão educado para com seus concidadãos, incentivadas pelo Estado e 

realizadas pelas famílias, foram abandonadas no “período cosmopolita da educação 

grega”, por volta de meados do século III a.C. (Monroe, 1968:71).  E isso porque, na 

medida em que o individualismo se exacerbou, o cidadão se isolou e se distanciou da 

comunidade.  Foi com esse novo caráter que a paidéia grega se espalhou pelo Ocidente, 

após a conquista romana.  

 No período que vai do início do final da Idade Média, a educação se apresenta, 

sobretudo, como um rígido regime de conduta moral, pautado pela doutrina da Igreja e 

pela prática do culto religioso, igualando os indivíduos - e as suas circunstâncias - no 

ideal da caridade cristã. Mas se essa característica pode ser considerada um traço mais 

democrático, por assim dizer, das práticas educacionais medievais em comparação ao 

aristocrático elemento intelectual prevalecente no mundo grego, aquelas não tiveram 

nenhuma preocupação com a formação política ou com o desenvolvimento do indivíduo 
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e, não obstante a intensa atividade intelectual do final da Idade Média, jamais deixaram 

de ser formais e medíocres (Monroe, 1968:171). 

   Entretanto, foi graças à retomada dos estudos clássicos a partir do final do 

século XII, sob o influxo das traduções do grego e do latim postas à disposição de alunos 

e mestres em algumas escolas, que as idéias políticas derivadas dos clássicos da 

Antiguidade greco-romana, apropriadas pela nobreza emergente dos laços feudais, 

contribuíram para a afirmação do Ständestaat, a comunidade política dos estados ou das 

“cortes”, de que nos fala Poggi (1981:49).   

É por intermédio dessas comunidades, onde se praticava a tomada de decisões 

coletivas fora do ambiente das assembléias ou dos conselhos e das limitações do 

mandato imperativo feudal, que foram facilitadas a colaboração recíproca entre 

governante e governados, bem como a divisão de encargos de natureza pública e geral, 

em intensa atividade de participação política.  Relata Poggi (id.ib) que, a partir do séc. 

XIII e até a afirmação do absolutismo, praticamente por toda a Europa ocidental 

surgiram os Ständestaat onde haviam nascido cidades e escolas urbanas devido à 

alteração do equilíbrio de poder entre governantes territoriais e feudatários, com 

sensíveis benefícios para os últimos que, em algumas localidades da França e da 

Inglaterra, chegaram mesmo a fiscalizar os gastos públicos. 

Embora não se possa dizer que a democracia tenha sido praticada no Ständestaat, 

é inegável que o ambiente desses órgãos, aliado à autonomia das cidades, favoreceu as 

demandas de autogoverno, para salvaguarda de um sistema social baseado em atividades 

produtivas (Poggi, op. cit., p. 52).  Outro importante resultado da prática das discussões 

coletivas foi o aprimoramento de certas prerrogativas,  que se tornaram menos 

rudimentares e arbitrárias.     

A discussão coletiva de problemas comuns, assim como a participação coletiva 

na tomada de decisões, foram características da Confederação Helvética (1291), da 

República das Sete Províncias Unidas da Holanda (1579/ 1795) e do Sacro Império 

Germânico (800/1806). Segundo Salvo Mastellone (2006:8), em relato histórico acerca 

da democracia na Europa, Montesquieu, ao descrever os traços essenciais da república 

democrática no Capítulo II, do Livro II de O espírito das leis 259, tinha em mente a antiga 

                                                 
259 “Quando, na República, o Povo no seu todo tem o poder soberano, é uma Democracia. Quando o poder 

soberano esta nas mãos de uma parte do Povo, chama-se Aristocracia.” (1992: 84). 
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solução da confederalização de cidades e províncias, que conjugava o ideal do governo 

popular das pequenas localidades à segurança própria dos grandes Estados.  260 

Seja como for, o fato é que com Montesquieu – e posteriormente, com Rousseau 

e Madison – a participação popular e o paradigma representativo serão incorporados à 

democracia moderna, este último como a sua principal característica, o que soluciona o 

problema do exercício da democracia em territórios de quaisquer tamanhos e por grandes 

conjuntos de cidadãos.261 

Montesquieu, mesmo influenciado pela admiração que nutria pelos governos de 

Atenas e Roma (admiração que já revelara em Considerations sur les causes de la 

grandeur des romains et de leur décadence, 1734), inova, dessa maneira, a clássica 

tripartição aristotélica das formas de governo: 

Há três espécies de Governo: o Republicano, o 

Monárquico e o Despótico. (...) o Governo Republicano é aquele 

onde o Povo no seu todo, ou somente uma parte do povo, tem o 

poder soberano; o Monárquico, aquele onde só um governa, mas 

por leis fixas e estabelecidas; ao passo que, no Despotismo, um 

só, sem lei e sem regra, arrasta tudo segundo a sua vontade e os 

seus caprichos. (1992:83)   

Consideremos, porém, que ao distinguir entre as três formas clássicas, a intenção 

de foi diferenciar o governo despótico da monarquia constitucional (que Montesquieu  

concebia como a melhor forma de governo) e não enaltecer o governo republicano. 

Tanto assim que, ao descrever a monarquia britânica, revela, com clareza, a 

compreensão de que o governo representativo precisava de instituições inovadoras para 

se firmar, tais como o constitucionalismo e a separação de poderes.   

 Essa posição não o impediu, contudo, de examinar acuradamente a natureza da 

forma republicana, esclarecendo que:   

                                                 
260 Essa solução já fora teorizada anteriormente por Samuel von Pufendorf [1632/1694] em  De iure naturae 

et gentium, 1672).  Mastellone (id.ib.) não atribui ao conhecimento da obra as considerações de 

Montesquieu. 
261 A propósito, vale lembrar que T. Paine em Os Direitos do Homem (1791), refere-se expressamente a 

este aspecto: “Democracia simples era a sociedade se governando a si mesma, sem a ajuda dos meios 

secundários. Enxertando representação na democracia, chegamos a um sistema de governo capaz de 

abranger e confederar todos os vários interesses  e qualquer extensão de território e população (...)” (cf. Os 

Direitos do Homem, Petrópolis: Vozes, 1989, p.155). 
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Quando, na República, o Povo no seu todo tem o poder soberano, é uma Democracia.  

Quando o poder soberano está nas mãos de uma parte do Povo, chama-se Aristocracia. (1992: 

84). 

A pedra de toque da república consiste, pois, na soberania popular que se 

restringe ao direito de sufrágio, devidamente previsto em lei.  A sua proposta, portanto, 

é a de uma democracia eleitoral, representativa, na qual o povo escolhe direta ou 

indiretamente os seus representantes.   Daí decorre a premissa de que o povo sabe 

escolher, mas que nem todos têm a capacidade de gerir os negócios da república (O 

espírito das leis, Capítulo II, Livro II).   

O bom desempenho de representantes e representados, nesse esquema teórico, 

relaciona-se a um elemento moral que Montesquieu denomina “virtude” – ou amor à 

pátria – elemento que, obviamente, não é necessário para a manutenção da monarquia 

ou do governo despótico, mas é fundamental para impedir a corrupção da república.  

Vemos aí, tal como nas teorias democráticas contemporâneas, a preocupação 

com a qualidade da democracia.  Para assegurá-la, Montesquieu (1992:111) atribui à 

educação a missão de preparar os indivíduos para amar as leis e a Pátria, e aos pais a de 

transmiti-la aos filhos, porque, sendo o patriotismo uma renúncia a si mesmo (“coisa 

muito penosa”), se aqueles não tiverem amor pela república dificilmente transmitirão tal 

amor aos filhos. E amar a república, afirma Montesquieu, é a única forma de preservar 

a democracia (capítulo V, Livro IV), o que exige  “(...) a contínua preferência do 

interesse público sobre o seu próprio”.  Os limites entre o público e o privado, por sua 

vez, são estabelecidos pela lei que assim assegura a igualdade entre todos.  

A identificação da igualdade à “alma do Estado na Democracia” (1992:119), 

como apresentada por Montesquieu, não resolve, contudo, o problema da oposição entre 

liberalismo e democracia, logo manifestado.262  Nesta seara, será Rousseau (O Contrato 

Social) quem apresentará a melhor solução para o dilema de, simultaneamente, limitar 

e distribuir o poder do Estado.  

Como ao aderir ao “Estado social” o indivíduo se torna sujeito da autoridade da 

lei, faz-se, igualmente, igual a todos os demais cidadãos integrantes desse “corpo moral 

e coletivo”. O contrato social, portanto, é um pacto que estabelece a igualdade entre os 

                                                 
262 Atribui-se a Benjamin Constant a primeira enunciação da antítese entre liberdade e democracia, em 

discurso no Ateneu Real de Paris em 1818, conforme A liberdade dos antigos comparada à dos modernos. 
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cidadãos e assegura sua liberdade, consistindo igualdade e liberdade a essência do 

espírito social que sustenta o Estado democrático.  O problema é que ao vincular a 

vontade geral à igualdade, Rousseau revela uma concepção individualista do Estado e 

uma concepção estatista da sociedade, como observa Bobbio (1986:94).  

Esse tipo de sociedade requeria, por evidente, um projeto de educação, que 

Rousseau expõe em Emílio (1792). Sua tônica reside, como na paidéia, no 

desenvolvimento integral da personalidade, alcançado por via de uma “educação 

negativa”, que não dirige, obriga ou controla o indivíduo, mas que, por respeitar a 

integridade do desenvolvimento humano, lhe confere condições para que, na posse de 

todas as suas possibilidades criativas, as utilize em benefício próprio e no da 

coletividade, o que é fundamental para a formação da vontade geral.   

Salvo em Rousseau, a grande maioria das teorias liberais e democráticas opôs a 

liberdade à igualdade e vice-versa, entendendo que uma não poderia se realizar sem 

limitar fortemente a outra.  Desse ponto de vista, uma sociedade liberal e partidária do 

livre-comércio seria, inevitavelmente, não igualitária, assim como uma sociedade 

igualitária seria inevitavelmente não- liberal (Bobbio, 1994:39).     

Em verdade, sabemos que o Estado liberal clássico foi posto  em xeque pela 

progressiva ampliação do sufrágio universal, como já o adivinhava James Madison que, 

ao mesmo tempo em que defende o governo pelo povo, faz restrições à ampla 

participação, entendendo-a uma ameaça à minoria privilegiada; por isso era a favor do 

direito natural à propriedade.   Na mesma linha de argumentação encontram-se Jeremy 

Bentham (Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, 1789) e James 

Mill (Elements of Political Economy, 1821), filósofos utilitaristas que, partindo de 

diferentes pressupostos teóricos, concluíram que qualquer ameaça ao direito à 

propriedade ou à sociedade de mercado ameaçava o bem comum, único fundamento real 

para a adesão dos cidadãos ao governo. 

 Na opinião de Held (2006:75), os utilitaristas, de modo geral, conceberam a mais 

coerente justificativa do Estado Liberal de Direito. Além disso, a prometida 

maximização do bem- estar público implicou, em certa medida, a reversão do papel não 

intervencionista do Estado para uma espécie de “intervenção benigna”, em áreas que 

garantissem a manutenção do sistema, como foi o caso da educação pública e da saúde, 

por exemplo.  Mas se sob esse ângulo Bentham e Mill podem ser considerados 

precursores na defesa de instituições democráticas, de outro demonstraram forte 
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conservadorismo ao defender a prisão dos descontentes e de todos os que ameaçassem 

o sistema.  Não por outras razões, as prisões foram a marca desta nova era (Held, 

2006:76), e a democracia foi identificada com as instituições estatais.   

A democracia liberal, em verdade, restringiu a participação política e, bem assim, 

o próprio sentido da política, tanto porque a política se encontrava numa esfera distinta 

da sociedade, como porque se encontrava separada do sistema econômico.  A idéia de 

liberdade, nesse contexto, se conectava à liberdade de escolher entre diversas 

alternativas e não à de se submeter a decisões políticas previamente tomadas, mesmo 

que por deliberação da maioria.   

É a Tocqueville, sobretudo, que deve ser creditada essa construção. A 

democracia liberal, em sua visão, não se contrapunha ao liberalismo, mas o assegurava, 

porquanto, se a igualdade era a igualdade de direitos, a liberdade estava, justamente, na 

possibilidade de gozar esses direitos, sendo esta a razão do sucesso da democracia 

americana. A liberdade democrática, assim, era uma liberdade de compromisso, uma 

convenção moral que o homem reivindicava para a defesa de seus direitos. 263  

Não que Tocqueville tenha sido um democrata; antes de tudo, foi um liberal, que 

protegeu a liberdade do indivíduo quando contrastada à igualdade social, como já o 

demonstraram Bobbio (Liberalismo e democracia) e Mastellone (2006:50); nesse 

sentido, vale lembrar a sua argumentação a respeito da tirania da maioria e dos perigos 

do despotismo democrático.    Mas nem por isso deixou de defender a democracia, como 

ocorreu, por exemplo, perante a Assembléia Constituinte francesa de 1848, ocasião em 

que exaltou a igualdade em liberdade que a democracia propiciava em oposição à 

igualdade na servidão, imposta pelo socialismo.    

O passo decisivo em direção à consolidação teórica da democracia 

representativa, contudo, deve ser creditado a John Stuart Mill (Considerations on 

Representative Government, 1861).  Diz Mill (1983:49):  

(...) é evidente que o único governo capaz de satisfazer inteiramente todas as exigências 

do estado social é aquele em que o povo todo participe; que é útil qualquer participação, mesmo 

nas funções públicas mais modestas; que a participação deverá ser por toda parte tão grande 

quanto o grau geral de melhoramento da comunidade o permita; e que é de desejar-se, como 

                                                 

263 Cf. Tocqueville, Aléxis  de – A Democracia na América, São Paulo: EDUSP/Itatiaia, 1987. 
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situação extrema, nada menos do que a admissão de todos a uma parte do poder soberano do 

Estado. Todavia, desde que é impossível a todos, em uma comunidade que exceda a uma única 

cidade pequena, participarem pessoalmente tão-só de algumas porções muito pequenas dos 

negócios públicos, segue-se que o tipo ideal de governo perfeito tem de ser o representativo. 264 

A conciliação entre democracia e liberalismo, tal como Mill a apresentou, reside 

na idéia de participação: votar, fazer parte da vida comunitária e do júri constituíam o 

germe do desenvolvimento político, ou da “educação pública dos cidadãos” (1983:185).  

Na base de tudo, encontrava-se, também, a preocupação com a máxima expansão das 

capacidades humanas.   

Held (2006:92) denomina a formulação de Mill de “democracia 

desenvolvimentista”. Nessa interpretação pouco convencional, a democracia opor-se-ia 

conceitualmente à democracia elitista, na linha do contrato social de Rousseau; e, como 

nesse, alguns autores percebem na obra de Mill um viés totalitarista, perceptível à 

medida que a liberdade na busca dos interesses individuais fosse constrangida pela 

vontade geral. 265  Seja como for, na visão de Mill, o sistema representativo, juntamente 

com a liberdade de expressão, a de imprensa e a de associação, garantiria que o poder 

do Estado fosse vigiado e controlado (o que revela uma certa desconfiança em relação à 

autonomia dos representantes). Apesar de tudo, Mill via no Parlamento o locus, por 

excelência, da defesa da liberdade; este, ademais, era o órgão do poder público que, 

idealmente, garantiria o máximo de vantagens para todos.   

Na doutrina de Mill, são considerados elementos indispensáveis à maximização 

das vantagens coletivas a educação pública (gratuita, para os que não pudessem pagar) 

e o voto, ambos universalizados e associados a um complexo sistema de votação plural, 

o que reduziria a ameaça de tirania pela maioria (op. cit., p. 118 e ss. e 122 e ss.).   

Ora, a importância social e política da educação pública gratuita como 

preparação para a cidadania já fora reconhecida por diversos líderes políticos no século 

                                                 

264 Mais especificamente, para Mill a “Democracia representativa (...), representativa de todos e não 

somente da maioria – nas quais os interesses, as opiniões, os graus de intelecto que são excedidos pelo 

número seriam, apesar disso, ouvidos, e que teriam a oportunidade de obter pelo peso do caráter e pela 

força do argumento influência que não pertenceria à força numérica – essa democracia, que é a única 

igual, a única imparcial, a única que seja governo de todos por todos, o único tipo de verdadeira 

democracia, ver-se-ia livre dos maiores males das democracias assim falsamente chamadas, que hoje 

predominam, e das quais se deriva exclusivamente a idéia corrente de democracia.” (Mill, 1983:109).    

 

265 Cf. a propósito Frank Cunningham, Teorias da Democracia, Porto Alegre: Artmed, 2009. 
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XVIII, como é o caso de Frederico da Prússia, Maria Tereza da Áustria, Immanuel Kant, 

Nicolas de Condorcet, e também de Benjamin Franklin, George Washington, Thomas 

Jefferson, dentre outros.  O que há de importante nesse fato é a atribuição de uma 

natureza pública à educação, conseqüência lógica do Iluminismo e da necessidade social 

de habilitar os indivíduos a atuarem na sociedade em que viviam como eleitores 

esclarecidos e trabalhadores qualificados.  

Abrindo um parêntesis, vale a pena retomar alguns marcos da célebre obra de 

Nicolas de Condorcet (1743/1794) sobre a moderna escola republicana francesa 

(composta das Cinq Memoires sur l’ Instruction Publique, 1791, e do Rapport sur 

l’Instruction Publique, 1792). Condorcet considera, por um lado, que a instrução pública 

faria do bem público a preocupação de cada cidadão e, de outro, que garantiria o saber 

contra a tirania. A excelência seria, portanto, a forma mais alta de igualdade. Além disso, 

como cada criança era vista como um sujeito racional de direito, a instrução pública não 

deveria se sujeitar a vontades particulares ou à utilidade imediata que pudesse propiciar, 

mas assegurar a educação nacional. Como podemos notar, Condorcet estabelece o liame 

entre a instrução, a adesão dos cidadãos aos direitos do homem e à formação da vontade 

geral.266     

  Nesse sentido, observa Cury (2002:251) que: 

 (...) se o Estado, como ente racional, deve seguir a razão 

e seus ditames, cabe a ele assegurar condições para que seus 

cidadãos ajam segundo o seu próprio arbítrio, para o que são 

necessárias ‘as luzes da razão’.  

Marshall (1967:73) reconheceu, nessa iniciativa, o “direito do cidadão adulto ser 

educado”, direito sem qualquer conflito com os direitos civis, do modo como eram 

compreendidos pelo individualismo: os “direitos civis se destinavam a ser utilizados por 

pessoas inteligentes e de bom senso, que aprenderam a ler e a escrever.” É no 

desenvolvimento da educação primária pública no século XIX, aliás, que Marshall 

identifica o passo decisivo em prol da consolidação dos direitos sociais de cidadania no 

século XX (op. cit., p. 74).  

                                                 
266 “Uma Constituição verdadeiramente livre, em que todas as classes da sociedade desfrute dos mesmos 

direitos, não pode subsistir se a ignorância de uma parte dos cidadãos não lhes permite a natureza e os 

limites, os obriga a sentenciar sobre aquilo que não conhecem, a escolher quando não podem julgar.” 

(Condorcet, 1994, p.80-1, tradução nossa).    
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Àquela altura, porém, mais do que um direito individual, a educação  primária 

configurava-se como um dever imposto pela sociedade, justificando-se, dessa maneira, 

a aparentemente paradoxal imposição estatal da escolaridade compulsória e gratuita 

(“desvio notável do laissez-faire”, diz Marshall, id.ib), como ocorreu na Inglaterra, na 

França, Prússia e nos Estados Unidos. Não por outra razão, instituiu-se, em várias partes, 

a exigência da alfabetização como requisito para o voto, na esteira da consolidação da 

democracia representativa. 267  George Washington, em mensagem ao Congresso, datada 

de 1790, exalta a essencialidade do saber, num país como os Estados Unidos, onde “(...) 

as medidas do governo decorrem tão imediatamente dum senso de comunidade” 

(Monroe, 1968:340). No Brasil, a educação primária não chegou a ser universalizada, 

embora constasse o seu oferecimento pelo Estado na Constituição Imperial de 1824.268 

A educação como salvaguarda da democracia e da responsabilidade do Estado é 

tema igualmente elaborado por Thomas Jefferson, pelo ângulo da compatibilização entre 

constitucionalismo e democracia.  Para o federalista, o pré-cometimento do povo com a 

Constituição, mais do que constituir uma herança disfarçada dos monopólios 

hereditários de poder, contrariava a premissa do desenvolvimento intelectual humano, 

que acompanha o progresso da ciência:  

(...) na medida em que isso se torna mais desenvolvido, 

mais esclarecido; na medida em que novas descobertas são 

realizadas, novas certezas reveladas, hábitos e opiniões mudam 

com as mudanças das circunstâncias, as instituições também 

devem avançar e se manter no ritmo do seu tempo. 269 

                                                 

267 A propósito, esclarece Hobsbawn (2006, p.45), que por volta de 1880, o “mundo desenvolvido” podia 

ser identificado pelos países ou regiões nos quais a maioria da população masculina – e cada vez mais a 

feminina - era alfabetizada. Itália, Portugal, Espanha, Rússia e os países balcânicos estavam, na melhor 

das hipóteses, à beira do desenvolvimento, enquanto que os países do chamado Terceiro Mundo 

permaneciam com suas populações urbanas majoritariamente analfabetas e, portanto, excluídos daquele 

grupo. A educação de massa então assegurada nos países desenvolvidos, era universalmente oferecida no 

ensino primário, promovido ou supervisionado pelo Estado, distinguindo-se da educação das elites. Esta 

diferença acentuava-se em proporção direta ao aumento do grau de analfabetismo. Marshall (1967, p.74) 

refere, na Inglaterra, a instituição de um notável sistema de bolsas de estudo em 1890, “escada educacional” 

sem precedentes, seja em razão da excelência exigida e do treinamento oferecido.    

268 Cf. nesse sentido, Lorenzo Luzuriaga, Historia da Educação pública, São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1959. 
269 Trecho de carta de Jefferson, em obra organizada por Merril Peterson, Thomas Jefferson writings. New 

York: Library of America, 1984, citado por Stephen Holmes, Precommitment and the Paradox of 

Democracy, em John Elster e Rune Slagstad (orgs.), Constitutionalism and Democracy, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1988, p. 205-6. No original: “(…) as that becomes more developed, more 

enlightened, as new discoveries are made, new trusts disclosed, and manners and opinions change with the 

change of circunstances, institutions must advance also, and keep pace of the times”.  
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Implícita a essa visão esta a idéia de que a educação pública tende a propiciar a 

superação do contrato original, concepção já expressada por Locke (1689) quando 

afirma que ninguém tem o direito de entrar num acordo que não pode ser alterado,  

porque deve conservar a liberdade de compreender e avaliar suas circunstâncias.270 Kant 

(2002:15) manifestou-se no mesmo diapasão, ao repudiar a idéia de que uma geração 

impedisse as gerações seguintes de corrigir os rumos da vida social e política devido ao 

progresso do conhecimento. 271       

A concepção dos líderes políticos oitocentistas e a de seus sucessores opôs-se à 

educação tradicional dominante, especialmente a religiosa, que lhe atribuía a função de 

desenvolver habilidades, formar hábitos e caráter de modo que o indivíduo se adaptasse 

a padrões sociais de conduta e pudesse prosperar.272  A importância do fato pode ser 

aquilatada quando consideramos que a alfabetização em Massachussets, no séc. XVII,  

tornou-se obrigatória para que se fizesse a leitura da Bíblia.  Residem aí os fundamentos 

da common scholl americana; apesar de Glenn (2002:40) referir que o primeiro sistema 

de ensino obrigatório público surgiu na Holanda, em 1801, ocasião em que o país se 

encontrava sob ocupação francesa e, portanto, sob influência da teoria de Condorcet.    

Fazendo do preparo dos indivíduos para um ambiente de mudanças a maior 

síntese de seus desígneos, pode-se afirmar que a educação pública, desde os primórdios 

do séc. XIX, pelo menos, se voltou aos princípios básicos da vida comunitária, com 

exaltação do altruísmo e do patriotismo, além de conferir maior destaque às matérias 

históricas, econômicas e literárias (Monroe, op. cit., p. 341/2).  O propósito final era 

                                                 
270 “Dir-se-á que o magistrado pode usar argumentos, e assim conduzir o heterodoxo para a verdade e 

proporcionar-lhe salvação. Concordo, mas isto lhe é comum com os outros homens. Ensinando, instruindo 

e corrigindo os que erram por meio de argumentos, ele certamente faz o que convém a qualquer pessoa 

bondosa fazer. A magistratura não o compele a pôr de lado a humanidade ou a cristandade. Mas uma coisa 

é persuadir, outra é ordenar; uma coisa é insistir por meio de argumentos, outra por meio de decretos. 

Enquanto esta é função do poder civil, aquela depende da boa vontade humana. Todo homem tem o direito 

de admoestar, exortar, convencer a outrem do erro e persuadi-lo através do raciocínio a aceitar sua opinião; 

mas é função do magistrado dar ordens por decreto e compelir pela força. Afirmo, pois, que o poder civil 

não deve prescrever art.s de fé, ou doutrinas, ou formas de cultuar Deus, pela lei civil. Porque não lhes 

sendo vinculadas quaisquer penalidades a força das leis desaparece, mas, se as penalidades são aplicáveis, 

obviamente são fúteis e inadequadas para convencer o espírito. Se alguém deseja adotar certa doutrina ou 

forma de culto para a salvação de sua alma, deve acreditar firmemente que a doutrina é verdadeira, e que a 

forma de culto será agradável e aceitável por Deus. As penalidades, porém, não são de modo algum capazes 

de produzir tal crença. O esclarecimento é necessário para mudar as opiniões dos homens, e o esclareci-

mento de modo algum pode advir do sofrimento corpóreo (...)”. John Locke, A Letter Concerning 

Toleration, 1689. Disponível em http://www.constitution.org/jl/tolerati.htm. Acesso em 20/03/2009. 
271 Cf. Immanuel Kant, Resposta à pergunta: o que é o iluminismo?, in  A Paz Perpétua e Outros 

Opúsculos, trad. Artur Morão, Lisboa: Ed. 70, 2002, pp. 11-19.  
272 Cf. a propósito, Charles Glenn, Jr., The mith of the common school, Oakland: Institute of Contemporary 

Studies, 2002. 

http://www.constitution.org/jl/tolerati.htm.%20Acesso%20em%2020/03/2009
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assegurar a estabilidade e o melhoramento da sociedade, especialmente em face do 

progresso industrial, o que trouxe como resultado a educação pública, universal e 

gratuita. Nesse cenário, ainda segundo as análises de Monroe (op. cit., p. 346), a 

educação pública expressava uma forma de controle social e de elaboração da 

mentalidade social que a equiparou à teoria darwiniana da evolução das espécies: era, 

para o mundo social, “o que a seleção natural é para o mundo sub-humano – o fator 

principal no processo de evolução”.   

O tema da participação cívica como expressão da liberdade e igualdade será 

posteriormente desenvolvida por John Dewey (The Public and its Problems, 1927), 

notável pedagogo americano, para quem a discussão, a consulta e a persuasão na tomada 

de decisões são a base da democracia.  Nesse sentido, a democracia tanto é uma forma 

de garantia da liberdade individual quanto uma forma de garantia da igualdade, eis que 

a experiência das decisões coletivas é o que permite aos indivíduos alcançarem o bem 

comum como ethos igualitário. 273 

Dewey acreditava que somente por meio desse processo a democracia se tornaria 

discussão pública (democracy as social inquiry), ou seja, a melhor forma de lidar com 

os conflitos de interesse numa sociedade.274 O que significa dizer que a democracia não 

é uma simples forma de expressão de interesses, mas um modo de vida, no qual o povo 

reconhece em suas ações e na tomada de decisões coletivas conseqüências duráveis e 

amplas em garantia dos interesses individuais e sociais. 275 

                                                 

273 “Do ponto de vista do indivíduo, isso [a democracia] consiste em um compartilhamento responsável de 

acordo com a capacidade de formar e dirigir as atividades dos grupos aos quais o indivíduo pertence e em 

compartilhar, de acordo com as necessidades, os valores que os grupos sustentam.  Do ponto de vista dos 

grupos, a democracia demanda a liberação das potencialidades dos membros de um grupo em concordância 

com os interesses e bens que são comuns”. (tradução nossa). No original: “From the standpoint of the 

individual, it consists in having a responsible share according to capacity in forming and directing the 

activities of the groups in which one belongs and in participating according to need in the values which the 

groups sustain. From the standpoint of the groups, it demands liberation of the potentialities of members of 

a group in harmony with the interests and goods which are common. (The Public and Its Problems, LW2) 

Id. Ibid.. 

274 “O método da democracia – enquanto aquele pertencente a um conhecimento organizado – é trazer à 

tona os conflitos para que suas reivindicações especiais possam ser discutidas e julgadas à luz de interesses 

mais conjuntos do que se cada uma delas [cada reivindicação] fosse apresentada separadamente”. (tradução 

nossa). No original: ‘The method of democracy – inasfar as it is that of organized intelligence – is to bring 

these conflicts out into the open where their special claims can be discussed and judged in the light of more 

inclusive interests than are represented by either of them separately’ (Liberalism and Social Action, LW11). 

Id. Ibid., Cf. www.plato.stanford.edu/entry/dewey-political, acesso em  27/03/09.  
275 “(...) o ponto mais consistente a ser apresentado em defesa das práticas políticas fundamentais que a 

democracia conquistou, como o voto popular, a prevalência da maioria e assim por diante, é que, até certo 

http://www.plato.stanford.edu/entry/dewey-political
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Atentando para o fato de que a democracia envolve, necessariamente, a 

expressão dos interesses dos votantes, Dewey não vê a  democracia como ideal, mas 

como um sistema político que pode ser aperfeiçoado, no que diz respeito aos processos 

formais de tomada de decisões políticas e à qualidade da discussão.276  Se a pedra de 

toque da teoria democrática de Dewey reside na participação cívica (assim como em 

Tocqueville e Mill), em sua filosofia da educação encontra-se no desenvolvimento da 

personalidade.  Na primeira o objetivo é a solução conjunta dos reais problemas da 

comunidade, enquanto na segunda é a necessária integração do indivíduo, na mesma 

linha de Platão, Aristóteles, Rousseau e Mill.  Dewey, porém, ampliou os fundamentos 

de suas respectivas proposições (Democracy and education: an introduction to the 

philosophy of education, 1916), ao vincular o desenvolvimento integral da personalidade 

ao princípio democrático.  

Dewey tornou-se o mais célebre filósofo da chamada corrente do pragmatismo; 

no campo específico da educação, elaborou o método da educação progressiva, 

orientado pelo princípio democrático.     

Posto isso, releva mencionar que na discussão de Dewey, como também na de 

Tocqueville e Mill, Kant, Condorcet, e ainda de Benjamin Franklin, George 

Washington, Thomas Jefferson, antes mencionados, é a participação, o que aponta para 

a necessidade da formação educativa do indivíduo como forma de integrá-lo à vida 

coletiva.  Comum a todos é, também, a preocupação com a qualidade da democracia.  

Em Dewey, Tocqueville e Mill, particularmente, percebemos que a participação, 

além de tornar o liberalismo compatível com a democracia, faz da democracia uma 

dimensão e um estágio “natural” do Estado liberal, se tomada pela sua fórmula política 

e não pelo ideal igualitário (Bobbio, 1994:42/3).  E isso porque a participação direita ou 

indireta do maior número possível de cidadãos na formação da lei tende a melhor 

garantir os direitos de liberdade, da mesma maneira que o direito de voto tende a 

                                                 
ponto, elas envolvem debates e discussões referentes aos problemas e necessidades sociais”. (tradução 

nossa). No original: “(…) the strongest point to be made in behalf of even such rudimentary political forms 

as democracy has attained, popular voting, majority rule and so on, is that to some extent they involve a 

consultation and discussion which concerns social needs and troubles” (The Public and Its Problems, LW2).  

Cf. www.plato.stanford.edu/entry/dewey-political, acesso em 27/03/09.  

276 Assim sendo, nem o princípio da maioria, associado a eleições livres, nem o consenso na definição de 

normas legais, são essências à democracia, como fazem notar críticos da obra de Dewey (v.g. Ian Shapiro, 

Democratic Justice, 1999).   

 

http://www.plato.stanford.edu/entry/dewey-political


 220 

assegurar a expressão das liberdades públicas inerentes ao liberalismo.  É o que nos diz 

Bobbio (op. cit. p. 44), nos seguintes termos:  

(...) se é verdade que os direitos de liberdade foram 

desde o início a condição necessária para a direta aplicação das 

regras do jogo democrático, é igualmente verdadeiro que, em 

seguida, o desenvolvimento da democracia se tornou o principal 

instrumento para a defesa dos direitos de liberdade. 

Durante o século XIX, e em boa parte do século XX, contudo, a milhares foi 

negado o direito de voto, inclusive na democracia americana, da qual não participaram 

os negros até os movimentos pelos direitos civis e políticos dos anos cinqüenta e sessenta 

do século XX.   Foi somente com a extensão do sufrágio universal a homens e mulheres 

adultos e, em algumas situações, a jovens e analfabetos, como é o caso brasileiro, que a 

democracia representativa assumiu sua feição contemporânea. 

O problema da representação será retomado no século XX por diferentes 

correntes teóricas, de perspectivas diversas.  Hans Kelsen, por exemplo, entende que “a 

democracia é uma forma, apenas um método de criação da ordem social” (A 

Democracia, 1993:103), seja ela direta ou indireta, o que não resolve o problema do 

conteúdo da vida social.  Mas a grande vantagem da democracia é o relativismo político, 

que lhe é inerente, e que garante a liberdade:  

A democracia julga da mesma maneira a vontade 

política de cada um, assim como respeita igualmente cada credo 

político, cada opinião política cuja expressão, aliás, é a vontade 

política. 

Assim sendo,  

(...) [a] ordem coercitiva estatal deve ser organizada de 

tal modo que mesmo a minoria, que não está completamente 

equivocada nem absolutamente privada de direitos, possa tornar-

se maioria a qualquer momento.  Este é o sentido exato do 

sistema político que denominamos democracia e que pode ser 

oposto ao absolutismo político apenas porque é expressão do 

relativismo político. (op. cit., p. 107).  

Em Kelsen (A essência e o valor da democracia, 1929, e outros ensaios escritos 

entre 1922 e 1948), o valor fundamental da democracia é a liberdade individual e, mais 
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precisamente, a garantia do menor grau possível de não- liberdade; daí se segue que o 

princípio da maioria simples é preferível ao da maioria ou ao da unanimidade, por 

permitir que a minoria se torne maioria.  A soberania popular, por outro lado, é 

descartada como elemento fundamental essencial à democracia, posto que o governo do 

povo, visto da perspectiva da noção jurídica de povo (isto é, do conjunto dos titulares de 

direitos políticos, como Kelsen já apontara em sua Teoria Geral do Direito),  nada mais 

designaria senão qualquer sistema jurídico que se apresentasse como ordenação jurídica.    

Os pontos fundamentais de sua doutrina democrática, portanto, encontram-se 

focados no problema da contraposição entre autonomia (como aspiração do homem à 

liberdade) e heteronomia (coerção externa exercida pelo Estado) e entre liberdade e não- 

liberdade.  É que a teoria das formas de governo de Kelsen encontra-se organizada pelo 

critério da força, que tanto pode derivar da base da pirâmide social (governo ascendente), 

como de seu vértice (governo descendente).  A democracia é o sistema político pelo qual 

a ordem social é criada e aplicada pelos que estão sujeitos à ordem, de tal modo que a 

liberdade política, no sentido de autodeterminação, esteja assegurada (op. cit., p. 145).  

Mas não basta a liberdade política, é necessário que a liberdade e a autonomia 

intelectuais também estejam asseguradas (op. cit. , p. 184), de tal forma que a oposição 

se expresse.    

Além da teoria procedimental de Kelsen, adotando a classificação das teorias 

democráticas elaborada por Held (2006), podemos dizer, em brevíssimo resumo, que o 

debate se desenvolveu entre realistas, pluralistas, democratas participativos e 

neoliberais. São seus expoentes: Joseph Schumpeter entre os realistas (também 

chamados revisionistas ou “minimalistas”); Dahl entre os pluralistas; Crawford Brough 

Macpherson e Carole Paterman277 entre os teóricos da democracia participativa; Robert 

Nozick e Friedrich Hayek278, que podem ser apontados como neoliberais que creditam 

ao mercado as virtudes da condução da vida social e econômica, preconizando o Estado 

Mínimo.   

                                                 
277 Dentre as principais obras de C.B. Macpherson estão The Real World of Democracy (1965), Democratic 

Theory: Essays in Retrieval (1973), The Life and Times of Liberal Democracy (1977) e The Rise and Fall 

of Economic Justice (1985). Carole Paterman, por sua vez, publicou entre outros títulos, Participation and 

Democratic Theory, 1970. 
278 Friedrich Hayek, entre outras obras, publicou: Individualism and economic order (1948), The 

constitution of liberty (1960), Law, legislation and liberty (1973), The fatal conceit: the errors of socialism 

(1989). De Robert Nozick, cabe destacar Anarchy, State and Utopia (1974).  

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Life_and_Times_of_Liberal_Democracy&action=edit&redlink=1
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Procurando entender o funcionamento real das democracias (realismo), 

Schumpeter conclui que as sociedades democráticas não são governadas pelo povo ou 

pela maioria, mas por representantes eleitos, que atuam em conformidade com seus 

próprios interesses e com juízos de conveniência e oportunidade, sob influência de 

partidos políticos não eleitos e servidores burocratas. O bem público, portanto, não será 

buscado nem encontrado em parte alguma; nesse contexto, a educação é irrelevante: os 

problemas políticos domésticos e internacionais encontram-se tão longe da vida normal 

da população que por eles poucos se interessam.  

Por todas essas razões, Schumpeter propõe a revisão da teoria clássica da 

democracia (revisionismo). Na verdade, afirma, nem o romantismo de Rousseau ou o 

utilitarismo de Mill, ao considerarem que as preferências particulares gravitariam 

naturalmente em direção ao bem comum, são reais.  Nas sociedades do século XX, a 

democracia nada mais é senão um método de garantir a concorrência na escolha de 

governos (minimalismo), dentro das elites disponíveis, denominado leadership 

democracy ou competitive elitism (Capitalism, Socialism and Democracy, 1942).  Logo, 

qualquer sociedade política em que se processem eleições livres e justas, nas quais todos 

votam em iguais condições, independentemente de sexo, cor, religião, classe, etc é tão 

democrática quanto qualquer outra que assim o faça.  Como podemos verificar, 

Schumpeter retoma as idéias kelsenianas acerca da não essencialidade da soberania 

popular nas democracias. A despeito disso, Schumpeter não deixou de considerar que a 

democracia exige líderes políticos qualificados, burocracia especializada, cidadãos 

reciprocamente tolerantes e pluralismo partidário, assim como Constituição rígida e 

sistemas eficientes de controle de constitucionalidade.    

O minimalismo de Schumpeter não deve ser confundido com o Estado Mínimo 

preconizado pela corrente que Held (2006:201) denomina “democracia legal”, que se 

identifica com as teorias políticas de direita, neoliberais ou neo-conservadoras, que 

retomam o entendimento da doutrina liberal clássica, segundo o qual vida política e vida 

econômica são assuntos concernentes à liberdade individual. Doutrina libera, parte II   

Seus principais teóricos são Robert Nozick  e Friedrich Hayek, que, ao 

preconizarem a redução do Estado Mínimo, pensam na expansão do mercado como uma 

forma de ampliar as liberdades individuais, limitada pelo poder da burocracia, dos 

sindicatos e dos grupos de interesses.  Advogam, pois, novamente, a idéia de que o bem 

de cada indivíduo conduzirá, necessariamente, ao bem comum, na medida em que o 
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Estado não interfira na competição individual. A vinculação com o mercado é a chave 

da organização econômica e social, o que, paradoxalmente, exige um Estado forte o 

suficiente para assegurar a prosperidade do próprio mercado.  Como o problema aqui 

volta a ser o da compatibilização democracia/liberalismo, o Estado de Direito é 

concebido como instrumento assecuratório da liberdade individual e da liberdade de 

iniciativa.  

Contrapondo-se a esse modelo, Macpherson e Pateman, no período que se 

estende do início dos anos setenta ao início dos anos 1990,  desenvolvem a teoria da 

democracia participativa, segundo a qual somente a mais ampla igualdade de direitos 

garantiria que a participação política estivesse voltada para os problemas comuns da 

sociedade.  Para tanto, entre outras medidas, propõem que os cidadãos participem 

diretamente da regulamentação das instituições sociais e que os partidos políticos 

prestem contas diretamente aos cidadãos.    

Podemos notar que, se na teoria democrática liberal, na democracia 

representativa e no pluralismo clássico os problemas giram em torno da participação e 

da igualdade, na teoria realista a discussão se dá em torno do problema da representação, 

assim como ocorre na democracia legal.  Nas duas últimas, os argumentos teóricos 

decorrem de observações empíricas sobre a distribuição de poder nas diversas 

sociedades estatais. As visões acerca do pluralismo também variam de umas para as 

outras: liberais-democratas e neoliberais entendem que o pluralismo permite aos 

indivíduos a busca de seus próprios interesses; para os minimalistas, como o âmbito da 

participação política é reduzidíssimo, o pluralismo restringe-se à competição entre 

partidos e políticos. Em todas, porém, o Estado de Direito é invocado como estrutura 

essencial; todas apontam, igualmente, a participação e as instituições democráticas como 

condições essenciais da democracia. 

De outra parte, vistas a partir dos ângulos da finalidade da participação política 

e do âmbito da atividade estatal, ou as teorias democráticas se encontram voltadas para 

a realização política do indivíduo ou para a segurança coletiva dos cidadãos, seja contra 

o poder estatal, seja para sua proteção mútua. No último caso, a democracia se apresenta 

como meio e não como fim; tem caráter instrumental: preserva as liberdades e garante 

um mínimo de bem- estar, por intermédio do Estado de Direito, do sistema eleitoral e de 

redes de proteção social.  No primeiro caso, a democracia propicia uma espécie de auto- 
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realização, valorizada a participação política como atividade cívica, voltada ao bem 

comum.    

E ainda que essas teorias não permitam atribuir um sentido unívoco à 

democracia, nenhuma delas discrepa do quanto consta do art. 31 da DUDH: 

Art. 31 - 1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no 

governo de seu país, diretamente ou por intermédio de 

representantes livremente escolhidos.      

2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço 

público do seu país.  

3. A vontade do povo será a base  da autoridade do 

governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e 

legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou 

processo  equivalente que assegure a liberdade de voto. 

Nem dos art.s 25 e 26 do Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos: 

Art. 25 - Todos os cidadãos gozarão, sem qualquer das 

distinções mencionadas no art. 2.º, e sem restrições indevidas, 

dos seguintes direitos e oportunidades: 

a) Participar na direção dos assuntos públicos, quer 

diretamente, quer por intermédio de representantes livremente 

eleitos; 

b) Votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, 

realizadas por sufrágio universal, por voto secreto que garanta a 

livre expressão da vontade dos eleitores; 

c) Ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções 

públicas do seu país. 

Art. 26 - Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm 

direito, sem discriminação, a igual proteção da lei. A este 

respeito, a lei proibirá toda  discriminação e garantirá a todas as 

pessoas proteção igual e efetiva contra qualquer discriminação 

por motivos de raça, cor, sexo, língua, religião, opiniões 

políticas ou outras, origem nacional ou social, posição 

econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
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A consolidação da democracia representativa, enfim, é um fenômeno do século 

XX, como o comprovam a segunda e terceira ondas de democratização.  No início do 

século XXI, contudo, o que está em questão não é apenas a manifestação da soberania 

popular ou o bom desempenho dos governos, mas a qualidade da democracia e a 

confiança que os cidadãos depositam nas instituições democráticas e, em particular, em 

seus representantes.   

A discussão a respeito da qualidade da democracia – que, como vimos, não é 

inédita - remete a um estágio avançado do debate teórico, no qual a pesquisa empírica 

assume importância capital, como demonstrou Dahl.  As instituições e os mecanismos 

de representação democrática são o objeto principal das análises acerca da qualidade da 

democracia, tendo em vista seu aprimoramento.  

Aprofundando essa abordagem, Morlino (2007:127) usa uma definição mínima 

de democracia - que supõe, necessariamente, sufrágio adulto universal e eleições livres, 

justas, competitivas e periódicas, além da existência de mais de um partido e mais de 

uma fonte de informação - para propor um teste empírico de qualidade, fundado em três 

diferentes critérios de análise: procedimento, conteúdo e resultado. A “boa” democracia, 

ou a democracia de qualidade, é a que se apresenta  “como uma estrutura estável, que 

promove a liberdade e a igualdade dos cidadãos  por meio do correto funcionamento de 

suas instituições e mecanismoa” (Morlino, 2007:129).279 Na base dessa definição 

encontram-se, pelo menos, supremacia do direito (Rule of law) e accountability 

(procedimento), responsiveness (resultado), direitos civis e políticos e a progressiva 

implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais, em benefício da eqüidade 

(conteúdo).     

Especificando cada um desses elementos, Morlino inclui, entre as condições 

necessárias à efetiva supremacia do direito, as garantias de igualdade perante a lei, 

inclusive no plano supranacional; inexistência de corrupção nas áreas policiais, 

administrativas e judiciárias; a existência de burocracias competentes, que apliquem a 

lei sem favoritismos e que sejam responsabilizas por erros que venham a cometer;  a 

existência de uma polícia eficiente, que respeite direitos e liberdades fundamentais;  

igual acesso ao judiciário; independência do judiciário e mecanismos de resolução de 

conflitos.  Embora ressalte as dificuldades práticas de averiguação dessas condições, 

                                                 
279 No original, em ingles: (…) as a stable institutional structure that realizes the liberty and equality of 

the citizens though the legitimate and correct functioning of its institutions and mechanisms. 
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Morlino (op. cit., p. 133-4) enfatiza que recentes pesquisas acerca da efetividade do 

Estado de Direito sugerem que a difusão dos ideais democráticos e liberais junto à 

população e às elites, complementada por uma boa imagem do serviço público e do 

Legislativo, são instrumentos essenciais à total implementação do Estado de Direito em 

bases democráticas.         

 A accountability, por sua vez, deve ser vertical e horizontal.  A vertical se 

verifica quando os eleitores pedem contas a seus representantes; a horizontal,  quando 

os governantes prestam contas a instituições ou partidos com competências de controle. 

Accountability supõe a supremacia da lei, com as características acima apontadas, assim 

como alternativas eleitorais genuínas e polarização entre os partidos políticos e imprensa 

livre.  Além dessas condições, é essencial que cidadãos ativos, interessados, educados e 

informados, que tenham internalizado os valores fundamentais da democracia, estejam 

envolvidos no processo político.  A participação, em última análise, é a chave para a 

efetiva accountability, conclui Morlino.  A capacidade de o governo atender às 

demandas dos governados (responsiveness), isto é, a representação in action (op. cit., p. 

138), relaciona-se diretamente com a accountability: depende da adequação das políticas 

públicas ao interesse público; do bom funcionamento dos serviços públicos e da 

extensão dos bens simbólicos que criam, reforçam ou reproduzem sentimentos de 

lealdade e apoio da população em relação ao governo.   

Os direitos civis e políticos, assim como os econômicos, sociais e culturais,   são 

elementos de conteúdo que não têm aplicabilidade ou efetividade sem os elementos 

procedimentais, ainda que sejam mais importantes que estes para o sucesso da 

democracia.  O problema de sua efetivação, porém, reside mais nos custos que os direitos 

sociais, em particular, impõem à comunidade, do que na existência daquelas condições; 

além disso, o ideal da eqüidade nem sempre é compartilhado pelos defensores da 

democracia, alerta Morlino. 

As democracias, nessa metodologia, variam de acordo com a maior ou menor 

realização das condições apontadas e das combinações que se estabelecem entre elas. 

Democracias sem qualidade, por outro lado, são as que realizam parcialmente, ou de 

forma reduzida, ineficiente, irresponsável, desigual ou ilegítima, aquelas condições.   

Segundo o autor, a maioria das democracias neste início de século pode ser incluída na 

última categoria, ainda que em diferentes situações.    
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Ao compararmos os objetivos das pesquisas de Dahl e Morlino – a identificação 

das causas que levam à democratização de regimes hegemônicos e a identificação dos 

requisitos e condições que conferem qualidade aos regimes democráticos, 

respectivamente – podemos perceber quão problemáticos e dificultosos são ambos 

processos.    Quando agregamos a esses processos as atuais  desilusão e a insatisfação 

públicas com os regimes democráticos,  devido a perda de confiança nas instituições 

democráticas, a crescente alienação política dos cidadãos e a generalizada percepção de 

que governos democráticos e políticos são corruptos e irresponsáveis, mais complexos 

se tornam.  Nessa contextura, muitos autores falam em crise da democracia.280   

Não podemos perder de vista, contudo, que deles emergem a competição e a 

participação políticas como instrumentos fundamentais tanto para a transição 

democrática quanto para a busca contínua da qualidade da democracia. Podemos dizer, 

portanto, que se as discussões sobre a representação caracterizaram a democracia nos 

séculos XIX e XX, no final deste e no início do século XXI a participação política do 

cidadão ativo assume especial relevância, 

Se há concordância acerca da caracterização do atual regime político brasileiro 

como uma poliarquia - isto é, na qualidade de regime que permite participação e 

contestação públicas, em face dos mecanismos de representação política e das 

instituições democráticas previstas pela Constituição Federal de 1988 -  resta saber até 

que ponto o direito à educação tem sido percebido, pela população e pelo Judiciário, 

como um instrumento em prol da participação política e, reflexamente, da qualidade da 

democracia.    

      

1.1.3- A democracia como princípio político pré-constitucional  

Os sistemas políticos enfrentam problemas de escolha; escolher pressupõe 

comparação entre o melhor e o pior, e entre as maneiras de como realizar o melhor.   A 

comparação entre o melhor e o pior sistema, contudo, não implica, necessariamente, 

valorações acerca do “bom” ou do “verdadeiro”, do “mau” ou do “falso”, em sentido 

                                                 
280 Cf. Max Kaase and Kenneth Newton, Beliefs in Government, Oxford:Oxford University Press, 1995;  

Susan J. Pharn e Robert D. Putnam, eds. Dissafected Democracies: What’s troubling trilateral countries, 

Princeton:Princeton University Press, 2000.   
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absoluto, uma vez que preferências políticas podem ser justificadas racionalmente 

(Sartori, 1994:30). 

Todas as chamadas “novas democracias” (Weffort, 1992; Bruneau, 1990; 

O’Donnel, 2005), entre elas a República Portuguesa pós-revolucionária, a Monarquia 

Parlamentar Espanhola e a República Federativa do Brasil, apesar de suas muitas 

diferenças econômicas, sociais e culturais, fizeram escolhas políticas voltadas à 

superação de regimes totalitários ou ditatoriais e a restauração de democracias que, em 

nenhum dos casos, haviam antes se consolidado. Em todas, o modelo de Estado, com 

algumas variações, seguiu o padrão do Estado Constitucional de Direito.281 

Em Portugal, a transição democrática iniciou-se com o golpe promovido pelas 

Forças Armadas, em 25 de abril de 1974, denominado “Revolução dos Cravos”.  

Realizadas eleições para a Assembléia Constituinte (nas quais o Partido Socialista e o 

Partido Comunista alcançaram, juntos, a maioria das duzentos e cinqüenta cadeiras do 

Parlamento), a atividade constituinte, submetida ao pacto celebrado com as Forças 

Armadas e influenciada pelo fervor revolucionário do período,  produziu uma 

Constituição que refletiu esses dois condicionamentos. 

A Constituição da República Portuguesa - CRP, de 2 de abril de 1976, a sexta 

das Constituições portuguesas e a terceira do século XX,  garantiu às Forças Armadas, 

por intermédio do Conselho da Revolução, extinto apenas em 1982, uma função de 

supervisão no governo; à ordem econômica e social, por sua vez, conferiu um detalhado 

conteúdo programático, voltado ao alcance do socialismo.     

A natureza política pré-constitucional da CRP repercutiu diretamente na 

compatibilização do princípio democrático ao Estado Constitucional de Direito: 

continha o que Vital Moreira (2001:272) denominou “excesso de Constituição”, ou seja, 

um excesso de limitação da liberdade da maioria, o que, em última instância, limitou o 

próprio princípio democrático.  O seu caráter de “Constituição dirigente”, ademais, ao 

vincular a política econômica do Executivo, produziu um déficit de direção, devido à 

hipertrofia das normas programáticas.   

Todos esses fatores, alinhados aos problemas econômicos da política externa e à 

dinâmica política interna, transformaram a Constituição em objeto de discussão política, 

                                                 
281 Integram o conjunto das novas democracias todas aquelas instaladas após a Revolução dos Cravos, no 

sul da Europa nos anos 70 (Espanha, Grécia), na América Latina nos anos 80 (Argentina, Brasil, Guatemala 

e Peru), no leste europeu, em 1989 (Polônia, Romênia, Hungria) e na União Soviética (1991).  
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imediatamente após a sua promulgação.   De parte dos empreendedores privados, era 

vista como um obstáculo ao desenvolvimento da Nação; de parte dos partidos de direita, 

em particular o Partido Social Democrata, era vista como obstáculo à alternância 

política, própria dos regimes democráticos (Bruneau, 1990:175);  razões pelas quais sua 

revisão foi um dos principais objetivos de ambas as correntes.  

A CRP sofreu sete revisões entre 1980 e 2005, a despeito de sua extrema rigidez 

relativamente aos limites materiais de revisão, que não se limitavam apenas aos 

princípios fundamentais, e do período quatrienal de intangibilidade constitucional.  Na 

opinião de Vital Moreira (2001:272), as sete revisões não alteraram o espaço 

constitucional: “(...) verificou-se uma extensa flexibilização de numerosos preceitos 

constitucionais, que atenuaram grandemente o efeito da hiperconstitucionalização e que 

funcionam, assim, como sucedâneo ou contorno da desconstitucionalização que não 

houve coragem para fazer.” 

Tal flexibilização, que Vital Moreira (id.ibid.) denomina “poder constituinte 

evolutivo”, merece qualificações.  A alteração da versão originária da CRP, sem rupturas 

formais, inclusive em aspectos anteriormente vetados à revisão constitucional, foi 

possível, diz o constitucionalista, mediante “uma interpretação soft das cláusulas pétreas, 

que as reduziu a salvaguarda de princípios genéricos, mais do que à garantia do concreto 

regime estabelecido nas formulações constitucionais.” Com isso, na revisão de 1989, 

foram revistos os próprios limites originários que, eliminados, modificados ou 

suavizados, libertaram determinadas matérias.  

Adequou-se, assim, o sistema jurídico português às necessidades reais da política 

e da economia, especialmente em razão de seu ingresso na Comunidade Européia, o que, 

por evidente, era incompatível com uma Constituição dirigente. O problema é que, 

diante de tantas revisões, a CRP, aos olhos da população, apresenta pouca legitimidade.  

Na Espanha, a transição se fez por vias completamente diferentes; não houve 

golpe e a promulgação da Constituição, em 1º de dezembro de 1978, após referendum 

popular, encerrou um processo de transição marcado pelo compromisso e pelo consenso, 

que se havia iniciado em agosto de 1977.   

Os fundamentos dessa transição encontram-se no Pacto de Moncloa (que levou 

o nome do local onde foi celebrado), de resultados altamente positivos.  À exceção de 

uma breve insurreição militar em 1981, o Pacto promoveu a paz social e propiciou a 
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passagem da ditadura de Francisco Franco, instalada após a Guerra Civil (1933/1936), 

para a democracia, sem quebra da legalidade.  

A peculiaridade do caso espanhol reside no fato de o processo constituinte do 

país ter se desenrolado sob a lei da reforma política, espécie de “lei-ponte” (Baracho, 

1988:119), que permitiu a superação das leis fundamentais franquistas em direção à nova 

ordem constitucional. A lei da reforma política, submetida à aprovação do povo 

espanhol, por meio de referendum, estabeleceu as normas eleitorais que presidiram a 

convocação das eleições para as Cortes Gerais, órgãos do poder Legislativo, compostos 

pelo Congresso dos Deputados e pelo Senado.   

Devido à singular composição das Cortes, nenhum partido ou tendência obteve 

maioria.  Além disso, tomou-se a decisão de evitar polarizações e politização extremas 

nos debates públicos, medida particularmente bem- sucedida diante de temas candentes 

da política espanhola, tais como a autonomia das regiões e as relações entre o Estado e 

a Igreja.  Analistas políticos, como Bruneau e Ethier (1990), creditam aquela decisão 

comum à traumática herança da Guerra Civil e dos quarenta anos da ditadura de 

Francisco Franco. Não por outras razões, em seus 169 art.s, a Constituição Espanhola 

preocupa-se mais com o processo político do que com questões socioeconômicas.      

A Constituição foi aprovada pelo referendum de 6 de dezembro de 1978, e 

sancionada pelo rei perante as Cortes após dezesseis meses de elaboração. Em relação 

às Constituições européias que lhe são anteriores, como a francesa (1958), a alemã 

(1948), a italiana (1948) e a portuguesa (1976), não apresenta, de forma geral, novas 

concepções a respeito do regime democrático, mantendo as linhas mestras de suas 

predecessoras. A grande inovação fica por conta do chamado Estatuto das Comunidades 

Autônomas, tradução constitucional da vocação de autogoverno de dezessete regiões do 

país, às quais o art. 2º reconhece e garante o direito de autonomia das “nacionalidades e 

regiões”. 282 

A diferença mais marcante entre as Constituições portuguesa e espanhola, 

independente dos respectivos processos constituintes, reside em suas respectivas 

perspectivas: enquanto a espanhola compatibilizou o passado a novas demandas sociais, 

                                                 
282 São, ao todo, dezessete comunidades autônomas, a saber: Andaluzia, Aragão, Astúrias, Baleares, País 

Basco, Ilhas Canárias, Cantabria, Catalunha, Castela-La Mancha, Castela e Leão, Extremadura, Galiza, La 

Rioja, Comunidade de Madrid, Região de Múrcia, Comunidade Foral de Navarra, Comunidade Valenciana 

e duas cidades autônomas, Ceuta e Melilla. 
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apresentando, em trinta anos, notável estabilidade, a portuguesa mirou o futuro, com 

medidas economicamente irrealistas e politicamente limitadas no tempo, que exigem 

revisão contínua diante de novas demandas sociais.   

A Constituição brasileira, em relação às duas anteriores, se por um lado garantiu 

os direitos de cidadania em geral - com inovações importantes no capítulo dos direitos 

individuais – foi, na área econômica, um “espelho retrovisor” (Lamounier, 2005), 

opinião também compartilhada por constitucionalistas (Bastos, 1993; Ferreira Filho, 

2006), devido a seu marcante viés nacionalista, estatista e  intervencionista, a exigir, 

igualmente, constantes revisões   (cinqüenta e sete, até o final de 2008).   

No conjunto das novas democracias, a transição espanhola foi um caso à parte; 

constituiu o padrão de referência para futuras transições em outros países, inclusive no 

Brasil. Mas a cópia do modelo espanhol não poderia se dar no Brasil, nem em qualquer 

outro país do Cone Sul; as condições eram muito diferentes.   

O alto grau de estruturação dos grupos sociais, na Espanha, permitiu que fosse 

conferida a seus representantes ampla margem de legitimidade.  O rei Juan Carlos I, 

militar de carreira, tinha, ademais, prestígio suficiente para aproximar todas as correntes.  

Nem no Chile, nem no Brasil, nem na Argentina a conjuntura social, a política ou a 

econômica se aproximavam da espanhola.  De mais a mais, em todos esses países foram 

mantidas, em certa medida, instituições autoritárias do regime anterior, mesmo após a 

transição, como ocorrera em Portugal. Foi o caso do Chile, onde as Forças Armadas 

conservaram parte de seu poder, e também o do Brasil, considerado o relativo apoio ao 

regime militar. Na Argentina, ao contrário das experiências chilena e brasileira, a 

transição se fez de forma brusca, em virtude, sobretudo, do fracasso da Guerra das 

Malvinas. 

O Brasil foi o primeiro país da América Latina a entrar em regime militar (1964), 

e o último a sair (1985).  A transição democrática, iniciada em 1974 pelo general Geisel, 

sob as denominações indefinidas de “liberalização”, “distenção” e “abertura”, só foi 

concluída quatorze anos depois, com a promulgação da nova Constituição, em 1988.283  

                                                 

283 Liberalização e democratização são conceitos diferentes. A primeira designa um conjunto de mudanças 

político e sociais dentro de um regime autoritário, tais como libertação de presos políticos, volta de exilados 

políticos, menos censura de imprensa, reintrodução de garantias legais etc.  Democratização supõe 

contestação política, pelo direito de assumir o governo, o que requer eleições livres. A liberação diz 

respeito às relações Estado sociedade civil; enquanto a democratização diz respeito às relações Estado 

sociedade política (Stepan, 1988, p.13).   
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Mas, ainda que tenha começado dentro do governo e sido estimulada por algumas de 

suas próprias instituições, não pode ser desvinculada de uma série de eventos.  Nos anos 

setenta, a pressão das oposições, a atuação da Igreja na denúncia das torturas, as greves 

sindicais, os desentendimentos entre os setores civis que apoiavam o regime e, 

principalmente, problemas no interior das Forças Armadas, do Exército em particular.  

Nos anos oitenta, os movimentos sociais  que, aliados à realização de eleições diretas 

para vereadores e governadores e à grande mobilização da sociedade pela eleição direita 

para presidente da República, provocaram uma inflexão na percepção da população 

acerca dos valores democráticos.   

A importância conferida às eleições, à legitimidade do mandato dos eleitos e à 

liberdade de expressão demonstra que a democracia, no Brasil, foi objeto de intensos e 

profundos debates, característica que distingue sua transição dos demais processos sul- 

americanos e europeus que lhe foram contemporâneos.  Por isso mesmo, a despeito de 

sua duração e complexidade, o período de transição, que culminou com a eleição indireta 

de Tancredo Neves e a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, pode ser visto, 

segundo Thomas Skidmore (1988:590), “como uma prova da capacidade da elite política 

brasileira de manobrar entre obstáculos rumo à democracia eleitoral e ao império da lei”.   

A Assembléia Constituinte iniciou seus trabalhos em 1º de fevereiro de 1987, 

conforme determinara a Emenda Constitucional nº 26, e os encerrou, formalmente, em 

05 de outubro de 1988, com a promulgação da nova Constituição. 

É fato notório que a Assembléia, convocada pela Emenda Constitucional nº. 26, 

de autoria do Poder Executivo, foi uma constituinte congressual e não autônoma.  

Acumulou poderes constituintes com funções legislativas ordinárias, a serem 

reassumidas logo após o término da Constituição, o que pôs em xeque sua legitimidade, 

mormente porque, além da sub-representação dos grandes Estados na composição do 

colégio constituinte, os vinte e três senadores indiretos, os chamados senadores 

“biônicos”, indicados pelo general Ernesto Geisel em 1982, àquele foram integrados. Na 

verdade, mesmo a eleição dos novos senadores foi entendida como quebra da soberania 

plena, porquanto já revelaria um pré-compromisso com a forma federativa de Estado 

(Bonavides e Paes de Andrade, 1991:489). De mais a mais, o Congresso Nacional, como 

poder constituído e limitado, não era, a rigor, um órgão de soberania.  
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A fragilidade partidária, produto da dissolução dos partidos no período militar, 

se aprofundou,  em conta da sua não- reorganização para a fase constituinte.  De fato, 

saídos de uma eleição geral, os partidos não modificaram seus programas, nem 

ajustaram suas práticas partidárias à missão constituinte. Mas não foi só: as regras 

eleitorais elaboradas durante a transição propiciaram fragmentação e infidelidade 

partidárias, a ponto de quase cem constituintes mudarem de legenda antes do término do 

processo constituinte.  

À falta de lideranças, balizamento partidário ou projeto de Constituição próprio, 

observa Lamounier (2005:189), também deputado constituinte, “o Congresso engajou-

se num processo de elaboração constitucional atomizado, seguramente um dos mais 

desagregados e carentes de foco até hoje registrados pela Ciência Política.” Tanto assim 

que diversos dispositivos constitucionais resultaram de maiorias eventuais, e não de 

projetos ou de consenso. 

Vale salientar que os trabalhos foram desenvolvidos por oito Comissões 

Temáticas, cada uma delas divididas em três Subcomissões, que trabalharam 

isoladamente, criando sérios problemas de harmonia interna no texto.  Esse fato, 

acrescido do enfraquecimento da ação partidária e do conseqüente fortalecimento dos 

grupos com os quais o governo dialogava, inclusive para encaminhar soluções de 

maioria para as votações, refletiu na difícil sistematização conduzida por Bernardo 

Cabral.    

De tudo resultou um longo texto constitucional, com duzentos e quarenta e cinco 

art.s, somados a outros setenta do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 

adentra em áreas de natureza não- constitucional, refletindo os anseios corporativos dos 

diferentes grupos que atuaram na Assembléia Constituinte.    Não se pode negar, porém, 

que o princípio democrático constituiu sua espinha dorsal, conferindo-lhe, nesse aspecto, 

unidade de sentido, nem que o texto aprovado  se mostrava sintonizado com os grandes 

temas da atualidade, tais como a garantia de direitos fundamentais e proteção do meio 

ambiente, inclusive pela incorporação de normas internacionais.  Na área econômica, 

contudo, foi na contramão das políticas liberalizantes dos anos oitenta, do século XX, 

impondo pesada nacionalização das suas estruturas, a despeito da previsão do inciso IV, 

do art. 1º, que designa os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como um dos 

fundamentos do Estado Brasileiro.   
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Politicamente, as opções positivadas na Constituição confirmam a inexistência 

de um compromisso mais consistente entre todos os grupos, em termos de prioridades 

ou de consciência das reais possibilidades de efetivação das normas; em termos 

jurídicos, indicam que, se a idéia dos diversos grupos havia sido constitucionalizar as 

mais diferentes regras, para assegurar o seu cumprimento, o resultado não foi o desejado. 

Ao impor ao Estado e à sociedade obrigações materiais nem sempre exeqüíveis, a 

Constituição acabou por passar à população a sensação de que dificilmente seus 

princípios e suas regras se transformariam em práticas cotidianas, desvalorizando a 

própria idéia de Constituição e, bem assim, sua pretensão normativa.  

Outro fator de incerteza foi a transitoriedade da Constituição que, refletindo o 

clima de instabilidade vivido no País, previu a definição do sistema presidencialista e da 

forma republicana mediante plebiscito popular, para cinco anos após sua promulgação 

(Art. 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT), assim como sua 

primeira revisão (Art. 3º, ADCT).  

Em curto prazo, as promessas constitucionais não cumpridas contribuíram tanto 

para a decepção da população com a democracia, reduzindo sua força simbólica, quanto 

para as constantes revisões constitucionais, o que conturbou a síntese entre o Estado de 

Direito e o Estado Social (Ferraz, 1998). Esses são aspectos que vêm exigindo do 

Supremo Tribunal Federal uma intensa atividade de integração e exegese constitucional, 

para que não se frustrem os princípios e valores da Constituição, mas, pelo contrário, 

para que sejam assegurados, em nome da coerência, consistência e unidade de sentido 

do ordenamento jurídico.  Tal atividade, por evidente, não substitui, nem invalida, a 

atividade de densificação dos princípios própria do Poder Legislativo, em face do art. 2º 

da CF, até porque a distinção entre ambas reside em suas diferentes legitimações: a do 

Poder Legislativo, do princípio representativo, a do Supremo Tribunal, da sua missão 

precípua de guardião da Constituição e a da intangibilidade dos direitos fundamentais.  

Não se pode perder de vista, entretanto, que a Constituição é uma “obra em 

construção” (Arendt), e que sua autoridade não advém da coação ou da força de suas 

estruturas, nem de sua legitimação material ou formal, mas da disposição de todos para 

realizá-la (Hesse, 1991). A constitucionalização, na verdade, não é um processo que se 

esgota na fase constituinte, mas apenas o primeiro passo do árduo processo de 

implementação dos princípios e regras constitucionais (Vieira, 1999:132), sendo 
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inegável que, em vinte anos de vigência, a Constituição Federal de 1988, estruturada em 

torno do princípio democrático, induziu modernização social e política. 284   

Pesquisas empíricas conduzidas por Sonia Draibe (2000) demonstram que os 

processos de reforma social no Brasil, desde então, apresentaram significativa melhoria 

quando comparados aos períodos anteriores, podendo-se mesmo apontar uma inflexão 

no padrão brasileiro de proteção social. A alteração positiva percebida deve-se, 

fundamentalmente, a quatro condições promovidas pela Constituição Federal de 1988: 

valorização dos direitos sociais e impulso à sua universalização; descentralização de 

competências; novos parâmetros para alocação de recursos e a redefinição das relações 

público-privadas no que diz respeito ao financiamento e oferecimento de bens e serviços 

sociais.   E apesar do ajuste fiscal promovido no período, cresceram os gastos públicos 

realizados no período com reformas sociais, como comprovam os dados oficiais que 

fundamentam a pesquisa de Draibe.  

Malgrado os inegáveis avanços, o País ainda apresenta indicadores sociais ruins. 

Permanecem iniqüidades no campo social e econômico, resultado do alto nível de 

pobreza e de baixa escolaridade, em meio a outros fatores.  Nesse contexto, as demandas 

pela consolidação da cidadania, identificada como o eixo de articulação das demandas 

por inclusão e emancipação sociais, próprias das sociedades complexas, desiguais e 

diferenciadas como a brasileira, superaram as discussões sobre a política e a 

democratização, embora não resolvam o problema da desconfiança nas instituições 

democráticas (Moises, 2005).    

De toda sorte, a modéstia dos resultados sociais alcançados, de nenhum modo 

faz justiça à intensidade das mudanças que, mesmo sem grandes reformas, alteraram o 

perfil do Estado Social Brasileiro, inclusive em prol da consolidação da cidadania, 

afirma a autora da pesquisa (Draibe, 2000).  O que nos leva a concluir que, a despeito 

dos problemas institucionais e estruturais da Assembléia Constituinte, o árduo processo 

de implementação das normas constitucionais vem produzindo resultados. 

                                                 
284 A propósito dos resultados alcançados, vale a pena  mencionar as observações de Hélio Jaguaribe (Ed.), 

Brasil 2000. Para um novo pacto social, Rio de Janeiro:Paz e Terra, 1986, 3ª. Ed. Segundo sustenta, até o 

final da década de 1980,  o Brasil se apresentava como uma “democracia regulatória”, isto é, aquela que 

tem por base os setores organizados da população, sejam ou não proprietários.  Interpretanto essa visão; 

Weffort (1992:20) conclui que o sentido da afirmação de Jaguaribe revela-se na idéia de uma democracia 

é corporativista no que se refere à participação dos segmentos organizados da sociedade, mas com a mesma 

natureza reguladora das antigas democracias liberais.  
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Seria razoável supor, contudo, que, a despeito dos avanços, a democracia 

brasileira possa conviver indefinidamente com o descrédito dos cidadãos e/ou com 

cidadãos não- ativos?  Como aplicar a metodologia de Dahl para avaliar a qualidade do 

regime, se os cidadãos não confiam nas instituições e pouco participam do processo 

político, em termos de cobrança de accountability de filiação a partidos políticos?   Essas 

indagações, objeto de pesquisas atualmente conduzidas pela Ciência Política, ainda 

inconclusivas, não constituem o problema da presente tese. Não obstante, reforçam o 

imperativo da formação de cidadãos ativos como condição da democracia, fato já 

comprovado pela grande mobilização da sociedade civil brasileira no final dos anos 

setenta e início dos anos oitenta do século passado. As atuais demandas por inclusão e 

emancipação sociais, aliás, não revelam outra coisa.  

Conforme já mencionamos na Introdução, com apoio, principalmente, nas 

pesquisas conduzidas por José Álvaro Moisés, embora a democracia brasileira esteja 

relativamente consolidada, com alternância no poder e estabilidade política, dados 

empíricos mostram que se a percepção negativa das instituições estatais tem influído 

positivamente na disposição dos cidadãos em escolher governantes e representantes, 

também projeta efeitos negativos na participação política, gerando alienação e 

desinteresse de parte da maioria da população.   

Em suma: em vinte anos de regime democrático (período igual ao do regime 

ditatorial pregresso) tornamo-nos uma “democracia eleitoral”, mas não uma 

“democracia efetiva”, na qual predominem temas como direitos, lei e uma compreensão 

mais ampla das possibilidades inerentes ao exercício da cidadania no Estado 

Democrático de Direito. Desconfiança dos cidadãos em instituições públicas, 

insatisfação com o desempenho do regime e apoio à democracia convivem, portanto, de 

forma contraditória.  

Já vimos que é a confiança que garante o respeito às leis e às normas de disputa 

política democrática, a competição pacífica pelo poder e a cooperação dos cidadãos com 

o Estado, facilitando a sua função de coordenação social. Contudo, como nos lembra 

Canotilho (2002:291), um dos traços da democracia é a sua “continuidade transpessoal”, 

irredutível a qualquer vinculação do processo político a determinadas pessoas. Além 

disso, o princípio democrático não se compadece com uma compreensão estática ou 

unilateral da democracia.  Se a Constituição é uma “obra em construção”, a democracia 

também o é, até porque, como processo dinâmico e multidimensional, inerente a uma 
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sociedade aberta e ativa, oferece aos cidadãos a permanente possibilidade de 

desenvolvimento integral e de participação crítica no processo político.   

Nesse sentido é que devem ser interpretadas as normas constitucionais que 

apontam a transformação do Estado brasileiro em direção a uma sociedade livre, justa e 

solidária (art. 3º, I), para o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), para a erradicação da 

pobreza e da marginalização, além da redução das desigualdades sociais e regionais (art. 

3º, III), bem como para a promoção do bem de todos (art. 3º, IV).  

 

1. 2 -A Dimensão Jurídica   

Dissemos, no início deste Capítulo, que a democracia nas sociedades de massa 

contemporâneas exige cidadãos ativos, capazes de formular e expressar suas 

preferências, individual e coletivamente, porquanto as preferências são os elementos 

direcionadores de políticas e ações governamentais.  Dissemos, também, que um regime 

democrático é aquele que tem capacidade de responder às preferências de seus cidadãos,  

todos, sem exceção, considerados politicamente iguais, e de ser responsável por elas.  

Essa concepção de democracia supõe o pluralismo, o multipartidarismo e as garantias 

efetivas de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais; essa concepção de 

democracia conecta-se, igualmente, ao conceito de Estado de Direito em sentido amplo 

(cf. Capítulo 1, da Parte I), que indica uma forma de organização estatal, de natureza 

política e jurídica, na qual o poder do Estado se encontra limitado pelo Direito, com a 

finalidade de garantir os direitos fundamentais.     

A Constituição Federal de 1988 prevê condições institucionais, requisitos e 

garantias jurídicas assecuratórios do regime democrático, considerados todos os 

aspectos acima mencionados. Para realizá-los, elege como fundamentos do Estado 

Brasileiro a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e a prevalência dos direitos e 

liberdades fundamentais (art. 1º), com o objetivo fundamental de construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o 

bem de todos, sem nenhum preconceito ou outra forma de discriminação (art. 3º).      

Temos, portanto, um Estado legitimado pela democracia, com valores, princípios 

e objetivos formalmente expressos, que adotou uma Constituição material rígida, longa 
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e densa, cujos princípios e regras limitam o poder, definem as linhas de atuação do 

Estado e condicionam a atividade dos particulares em suas relações privadas.   Daí se 

segue que o Estado Democrático de Direito, tal como previsto no art. 1º, só se configura, 

como tipo de Estado, mediante a realização dos elementos axiológicos e teleológicos 

que o caracterizam, considerados, nesta realização, os valores e a concepção de 

sociedade que constam do Preâmbulo da Constituição de 1988. 

A dimensão jurídica do Estado Democrático de Direito suscita, no nosso 

entender, três problemas principais, a saber: qual o conteúdo específico do principio 

democrático?  Como este princípio se articula com a exigência do império da lei e com 

os fundamentos da República? Qual a sua efetividade no sistema constitucional 

brasileiro?      As respostas a essas indagações são parte dos elementos que compõem o 

conceito teórico consistente do Estado Democrático de Direito.  

Antes de tudo, porém, uma questão metodológica. Adotamos, aqui, a palavra 

princípio no sentido de “mandamentos de otimização”, conforme o faz Alexy (2008:90).   

São, portanto, normas constitucionais que se distinguem das regras justamente por 

determinarem que os valores ou os fins que enunciam sejam realizados na maior medida 

possível, dentro das possibilidade jurídicas, fáticas e econômicas existentes. 285 Foi o 

que já firmamos no item de no. 3.5, do Capítulo 3, da Parte I, retomado aqui a doutrina 

de Dworkin (2002:42), para enfatizar que um princípio é ‘(...) um padrão que deve ser 

observado, não porque vá assegurar ou promover uma situação econômica, política ou 

social considerada desejada, mas porque é uma exigência de justiça e equidade ou 

alguma outra dimensão da moralidade”.  

Os princípios nos sistemas jurídicos são a expressão do relacionamento entre 

Direito e moral; correspondem aos direitos fundamentais, base moral que torna o direito 

obrigatório.  Princípios constitucionais fundamentais, por decorrência lógica, são  

aqueles que definem e qualificam a sociedade e o Estado, e enumeram as principais 

opções político-constitucionais; nas suas múltiplas dimensões e desenvolvimentos, 

formam o “cerne da Constituição” e consubstanciam sua “identidade intrínseca”  

(Canotilho e Vital Moreira, 2007:189). Também denominados “normas fundamentais” 

(Silva, 2006:29), “princípios prescritivos” ou “princípios deônticos” (Ferreira Filho, 

                                                 
285 Ver a propósito da doutrina substancialista de Alexy, a crítica de Manuel Gonçalves Ferreira Filho 

(Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 2006, p.393), acerca da definição dos princípios 

como mandados de otimização, uma vez que todas as normas, incluídas as regras, são mandados de 

otimização.  
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2006:392), “preceitos fundamentais” (Tavares, 2002:109), traduzem os valores que 

inspiram as Constituições e são fontes imediatas das demais normas.  Como prescrições 

genéricas que se especificam em regras, além da função de direcionamento, exercem 

função corretiva, segundo uma estrutura hierarquizada (Grau, 1997).   

De outra parte, a palavra valor é empregada no sentido que lhe atribui Reale, 

antes citado (Capítulo 1, Parte I), ou seja, como referência axiológica que qualifica o 

fato (acontecimento social, de natureza política ou econômica, psicológica, religiosa ou 

ideológica), e se consagra na norma, seja ela princípio ou regra.  É, pois, por intermédio 

dos valores, consagrados em princípios, que a Constituição indica os seus fundamentos.    

Já nos referimos, também, ao fato de que o acolhimento dos valores pelas Constituições 

desmistificou sua neutralidade axiológica, particularmente no Estado Constitucional de 

Direito.     

A Constituição Espanhola é exemplo paradigmático dessa concepção.  Diz seu 

art. 1º que são “(...) valores superiores de seu ordenamento jurídico a liberdade, a 

igualdade e o pluralismo político”, sendo valores superiores os valores da Constituição 

material, ou seja, do núcleo básico das normas constitucionais que se voltam a organizar 

o exercício do poder. 

 A Constituição brasileira, em seu Preâmbulo, fala em “valores supremos”, 

localização que, como se sabe, não lhes confere caráter normativo, mas indica a opção 

política pré-constitucional.  Menciona os valores, novamente, ao infirmar os “valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa”, como fundamento do Estado, no Título I, 

referente aos seus Princípios Fundamentais, no inciso II do art. 1º. Evidentemente que, 

neste último caso, contém um sentido análogo ao dos “valores superiores” da 

Constituição espanhola, porquanto cuida de materialidade essencial.  Não obstante a 

distinção teórica entre princípios e valores, o sentido normativo de ambos, em termos de 

eficácia, exige integração legislativa ou interpretação judicial frente ao caso concreto.     

O substantivo “fundamento”, a seu turno, implica, na língua portuguesa, a idéia 

de alicerce, suporte, sustentáculo (Caldas Aulete, 1964:1866), que . Essa idéia se reflete 

na acepção constitucional, a ponto de a omissão de qualquer um dos fundamentos do art. 

1º causar a descaracterização do Estado Democrático de Direito. Mas “fundamento” 

também pode significar elemento primordial, como se depreende do teor do referido art. 

1º; é neste sentido que qualifica os objetivos previstos no art. 3º da Constituição Federal, 
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impondo-lhes prioridade de atendimento. Por essa razão, fundamentos e princípios, em 

última análise, referem-se ao cerne constitucional. 

Resumindo, indagávamos acerca do conteúdo específico do principio 

democrático, de sua articulação com o Estado de Direito e com os fundamentos da 

República, para chegarmos à um conceito consistente de Estado Democrático de Direito, 

no qual possam ser identificados os seus elementos caracterizadores.    Vejamos. 

 

1.2.1 – Democracia, república e dignidade humana na Constituição 

Federal de 1988  

O regime constitucional da República Federativa do Brasil tem na  democracia 

seu princípio estruturante.   Desnecessário pontuar a importância do art. 1º, da CF/88, 

na organização política do Brasil, que expressa os dois grandes princípios de 

legitimidade da Constituição - república e democracia – bem como a enfática declaração 

do Estado de Direito a eles associada.  Democracia, república e Estado de Direito, 

entrelaçados, dão unidade à ordem constitucional brasileira, sendo vã a tentativa de 

compreendê-la sem levar em conta as mútuas influências e inter-relações desses 

princípios.  

O princípio republicano designa a supremacia do bem comum sobre os interesses 

individuais, o que implica moralidade e responsabilidade públicas, além da igualdade de 

todos e a valorização da dignidade humana. O princípio democrático designa, de modo 

geral, a supremacia da vontade popular e implica a preservação da liberdade e a 

igualdade de direitos, assim como todos os demais direitos fundamentais. 

Desses princípios decorrem outros, que podem ser organizados, como o faz Silva 

(2006), sob as denominações de princípios fundamentais relativos ao regime 

democrático e princípios fundamentais relativos à vida política.  São princípios relativos 

ao regime democrático: o da soberania popular, o da representação política e o da 

participação popular direta (art. 1º, parágrafo único); são princípios relativos à vida 

política: o princípio da cidadania, o da dignidade da pessoa humana e o do pluralismo 

político (art. 1º, II, III, V).   

Todos ensejam a afirmação dos elementos essenciais do Estado Constitucional 

de Direito, a saber: maior ênfase nos controles jurídicos que nas garantias políticas, o 

que leva a uma concepção de democracia que vai muito além da regra da maioria ou do 
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respeito às regras do sistema; orientação geral do sistema social e de seus subsistemas 

político, jurídico e econômico, fixada por valores fundados na dignidade humana e em 

seus direitos fundamentais.  

No Brasil, o sentido geral do Estado Democrático de Direito não discrepa do 

atribuído ao Estado Democrático português e espanhol.  De modo geral, a opção 

político-constitucional expressa nos três modelos implica a previsão de garantias 

jurídico-processuais relativas ao regime democrático e à vida política.   

Algumas dessas garantias, já indicadas no Capítulo 1, da Parte I, como princípios 

originais do Estado de Direito, se expressam pelo reconhecimento constitucional da 

personalidade jurídica individual, no sentido de que todos são sujeitos de direitos e 

centros de imputação jurídica (CRP, art. 12, CE, art. 9º ; CF, art. 5º, I); da igualdade 

perante a lei, que implica iguais conseqüências jurídicas para todos (CRP, art. 13; CE, 

art. 14; CF, art. 5º, caput); da certeza e previsibilidade do direito, que supõe a definição 

prévia de crimes e penas, a publicidade dos atos legislativos e administrativos, 

enunciados normativos com redação compreensível, o princípio do juiz natural (CRP, 

art. 18; CE, art. 17; CF, art. 5º, XXXVI); do reconhecimento constitucional dos direitos 

subjetivos, com o poder de faze-los valer perante os órgãos do Estado, o que implica o 

princípio da judiciabilidade (CRP, art. 20; CE, art.9,  CF, art. 5º, XXXV; art. 37).   Tais 

elementos somam-se, por sua vez, aos respectivos mecanismos de diferenciação interna 

do poder (tri-partição clássica [CRP, art. 110; CE, arts. 66, 97, 117; CF, art. 2º]; formas 

de organização territorial, federativa [CF, art. 1º], unitária [CRP, art. 6, nº.1] e regional 

[CE, art. 2º]; sistema de partidos não vinculados ao aparelho do Estado [CRP, art. 114; 

CE, art. 6º; CF, art. 17).   

Na CRP, um dos conceitos chave é o do Estado de Direito Democrático.  Na 

opinião dos juristas portugueses J. J. G. Canotilho e Vital Moreira (2007:204), a fórmula 

sintetiza a complexidade de dois conceitos que, sem prejuízo de suas especificidades, 

não podem ser compreendidos um sem o outro: “O Estado de direito é democrático e só 

sendo-o é que é Estado de Direito. Há uma democracia de Estado-de-direito, há um 

Estado de direito de democracia.” O raciocínio não é tautológico; designa, antes de tudo, 

o horizonte da democracia material delimitado pela democracia econômica social e 

cultural (art. 2º, in fine), mediante a transformação e a modernização das estruturas 

econômicas e sociais (art. 9º, “d”), tudo sob a sujeição do poder a princípios e regras 

jurídicas.       
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Na CRP o “democrático” qualifica o Direito e não o Estado, o que, como faz 

notar Silva (2006:15), resulta na mesma fórmula adotada pelos constituintes espanhóis 

e brasileiros, porquanto em todas o Estado  se encontra fundado na soberania popular.  

Já o conceito de “democracia econômica, social e cultural”, nada mais designa senão o 

que a Constituição Espanhola denominou “Estado Social”, traduzindo a 

responsabilidade pública na efetivação de níveis básicos de proteção social e trabalhista. 

E ainda que a Constituição Brasileira não tenha instituído um Estado Democrático de 

Direito de conteúdo socialista, como o fizeram Portugal e Espanha, abre perspectivas de 

“realização social profunda pela prática dos direitos sociais que ela inscreve e pelo 

exercício dos instrumentos que oferece à cidadania, que possibilita concretizar as 

exigências de um Estado de justiça social fundado na dignidade da pessoa humana.” 

(Silva, op. cit., p. 17). 

De fato, o art. 1º da Constituição Espanhola proclama a soberania popular, 

confirmando o caráter democrático do Estado, e emprega, simultaneamente, o termo 

“social” para distinguir a nova democracia da fórmula liberal do século XIX, como de 

resto já o fizera a Lei Fundamental de Bonn, especificando os seus princípios no 

Capítulo III, do Título I. Tanto na fórmula do art. 1º da Constituição Espanhola  como 

na do art. 1º da Constituição Brasileira -,  expressa-se tão- somente o ponto de partida 

do constituinte.  

Relata Aragon Reyes (2001:162) que o emprego do termo social, no art. 1º. da 

Constituição Espanhola,  foi objeto de intensos debates doutrinários acerca do aporte 

que sua inclusão expressa ao texto constitucional trazia à ação social do Estado, às 

pretensões jurídicas dos indivíduos e às obrigações do Estado. As correntes se dividiram 

entre aqueles que entendiam a fórmula do “Estado Social e Democrático de Direito” 

como designadora do princípio da constituição econômica, sendo esta a majoritária; os 

que argumentavam em favor de uma forte intervenção na economia, a corrente 

intermediária; e os que, no outro extremo, preconizavam que a fórmula não tinha 

expressão constitucional, mas apenas infraconstitucional, o que significava dizer que 

não tinha outra expressão senão programática.  Firmou-se a primeira corrente, revelam 

a doutrina e a jurisprudência, restando assentado não ser possível, por parte dos cidadãos, 

deduzir pretensões jurídicas imediatas do art. 1º, pois seu desenvolvimento, na legislação 

infraconstitucional, é que demonstra a eficiência prática.  Outro ponto importante, nesta 

construção, foi a afirmação do caráter principiológico do Estado Social, critério de 
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interpretação das normas infraconstitucionais e de orientação para a atividade do Estado, 

seja desenvolvida pelas autoridades centrais, seja pelas locais (art. 140 e 141) ou pelas 

autônomas (art. 152). 

É para assegurar o princípio democrático e todos os demais princípios que dele 

derivam que, nos três casos, ainda se impõem a supremacia da Constituição sobre a 

produção jurídica, a aplicação e a interpretação da lei ordinária; a subordinação da 

vontade legislativa ao conteúdo de justiça previsto na Constituição; a irradiação do 

conteúdo de justiça, por intermédio de princípios e valores por todo o sistema jurídico; 

a aplicação da incidência da Constituição nas relações privadas e sobre os poderes 

públicos.  A importância das cláusulas pétreas, nesse sistema, como limites materiais de 

reforma constitucional, é clara.   

No Brasil, a vedação imposta ao Congresso Nacional, pelo art. 60, §4º, da CF 286, 

nada mais significa senão que a esfera política, que é a esfera do “decidível”, se encontra 

delimitada e vinculada por aqueles princípios e direitos que, a seu turno, constituem a 

esfera do “indecidível” (Ferrajoli, 1999). Em outras palavras: “ninguém se sobrepõe, 

nem mesmo os grupos majoritários, aos princípios superiores consagrados pela 

Constituição da República”, conforme assentado pelo Min. Celso de Mello, em acórdão 

prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2005. 287    

E, ainda que a democracia não conste do rol do art. 60, §4º, isso não significa 

que não seja cláusula pétrea material, pelo contrário. É cláusula pétrea material implícita, 

porquanto todos os seus fundamentos se encontram protegidos pelo próprio conteúdo 

material da norma.  “Defender as cláusulas pétreas não significa outra coisa senão 

defender a integridade da democracia brasileira”, lembra Aires Britto (s/d, 40).  

Assim, se imaginarmos o Estado brasileiro como uma circunferência, composta 

por vários círculos concêntricos, teremos, no núcleo, a democracia; no primeiro círculo, 

os fundamentos que asseguram a democracia: a soberania, a cidadania, a dignidade da 

                                                 
286 “Art. 60, § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma 

federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os 

direitos e garantias individuais.”   

287 O problema do alcance da regra da maioria foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, no Mandado 

de Segurança no. 24.849-1 - Distrito Federal (DJU de 29/09/06), do qual foi relator o Min. Celso de Mello, 

em situação de impedimento, por omissão, de instauração de inquérito parlamentar destinado a apurar s 

utilização dos bingos na prática do delito de lavagem de dinheiro, entre outros.    
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pessoa humana e os direitos fundamentais que lhe são inerentes, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e a declaração da origem popular do 

poder; acompanham-nos o princípio republicano, a forma federativa e a separação de 

poderes.  No segundo círculo, estão as garantias jurídico-processuais relativas ao regime 

democrático e à vida política.   

Paulo Ferreira da Cunha (2008:153) observa, com propriedade, que os valores 

mais especificamente jurídicos e constitucionais de nosso tempo são as chamadas 

“virtudes republicanas”, virtudes cívicas entendidas como “hábitos políticos positivos 

que decorrem da vivência cotidiana dos valores constitucionais modernos”, que 

convergem em direção a uma “particular (e coerente) forma de governar” (op. cit., p. 

156). Daí o renovado interesse que o estudo do princípio republicano vem apresentando 

na doutrina contemporânea como valor que designa empenho político na coisa pública, 

sob a égide da liberdade e da democracia.288  

Com raízes na Antiguidade clássica, a palavra república deriva da tradução literal 

da expressão latina res publica, que designa a “coisa do povo” ou “da comunidade”, tal 

como a empregou Cícero em De Re Publica (VI, 13), para nomear a res populi, forma 

de organização do poder que se opõe ao governo dos reis e aos governos injustos. O 

aspecto central da definição ciceroniana - que pautou o pensamento clássico em geral 

(Homero, Sócrates, Eurípides, Tucídides, Ovídio, Juvenal, Sêneca) reside na 

conformidade do governo com uma lei comum, único direito pelo qual uma comunidade 

afirma a sua justiça (Mateucci, 1991:1108).  Note-se, aí, a convergência entre o ideal da 

república e o do Estado de Direito como governo de leis, já presente no direito romano, 

sentido com o qual o termo foi empregado por Bodin, Maquiavel e Kant e recepcionado 

pela Revolução Francesa, após períodos de utilização diversa na Idade Média e no início 

da Idade Moderna, do que são exemplos as provícias holandesas, assim que libertadas 

da monarquia espanhola, e o republicanismo inglês. .  

A partir do final do século XX, o republicanismo passou a representar uma 

corrente de pensamento revigorada por historiadores norte-americanos, que vem 

                                                 
288 Cf. por todos, Felix Ovejero (org.), Nuevas ideas republicanas, Barcelona, Buenos Aires, México: 

Paidós, 2003. Philip Petit, Republicanism - A theory of Freeedom and government, Oxford: Oxford 

University Press, 2007; Ricardo Leite Pinto, Neo-repubicanism and constitutional law. A Republic of 

reasons, Comunicação ao VII Congresso Mundial de Direito Constitucional, Atenas, 11/15 de junho 2007, 

www.enelsyn.gr/papers/w7. Paulo Ferreira Cunha, Princípio republicano e virtudes reprublicanas, in 

Direitos Humanos Fundamentais, Revista Mestrado em Direito, Osasco, ano 8, no. 2, julho/dezembro 2008, 

p. 145-174, eentre outros.    

http://www.enelsyn.gr/papers/w7
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investigando as origens teóricas da tradição anglo-americana, em fontes até então não 

consideradas. 289 De acordo com as conclusões – diga-se de passagem, compartilhadas 

em outras áreas como o Direito, a Ciência Política e a Filosofia, devido a pesquisas 

próprias - as principais influências intelectuais do republicanismo contemporâneo não 

são, exclusivamente, liberais e individualistas. Seu núcleo comum reside na 

reivindicação da liberdade, associada à persistente defesa de determinados valores 

cívicos (necessários à conquista daquela liberdade) que, a seu turno, demandavam 

ceertas precondições políticas e econômicas, apresentando-se como uma ideologia 

radical, voltada a reorganizar a sociedade.  Assim, “desfiou e desagregou velhas 

conexões monárquicas e apresentou ao povo tipos de comprimissos alternativos, novas 

formas de relações sociais.” Gargarella (2008:189).  Para o republicanismo, portanto, “é 

aceitável que o Estado se comprometa de forma ativa com certo (s) modelo (s) de 

excelência humana.” (op. cit. p. 197).  

Apesar das diferentes versões de republicanismo, a maioria dos autores tendem 

a defender posições semelhantes. O sentido atual, de acordo com Hesse (1998:111-2), 

expressa: 

(...) o ‘ser comum’ (res publica), no qual todo poder 

público deve ser derivado da comunidade e está obrigado a 

servir ao ‘melhor comum’ (salus publica), no qual, conforme a 

fórmula de Kant, ‘os homens livres e súditos iguais também são 

cidadãos’, que não devem nenhuma outra obediência que a 

constitucional e legal e aos quais cabem direitos públicos, 

especialmente aquele da cooperação na legislação: o Estado 

verdadeiro e livre em contraposição ao despotismo, no qual nada 

mais existe que o arbítrio dos detentores do poder. 

Na síntese de Comparato (2006:617): 

A essência do regime político republicano encontra-se 

na distinção entre o interesse próprio de cada um em particular 

e o bem comum de todos, com a exigência de que este se 

                                                 
289 Cf. a propósito, Roberto Gargarella, As teorias da justiça depois de Rawls.  Um breve manual de filosofia 

política.  São Paulo: Martins Fontes, 2008.  Gargarella  faz alusão, particularmente, às obras de B. Bailyn 

(The ideological origins of the American Revolution, Cambridge:Harvard University Press, 1967; J. Pocock  

(The Macchiavellian moment: Florentine Political Thought and the Atlantic republican tradition, 

Princeton: Princeton University Press, 1975) e G. Wood (The creation of the American Republic 1776-

1787, Chapell Hill:University of North Carolina press, 1969).  
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sobreponha sempre àquele. (...) É com base no princípio 

republicano, assim esclarecido, que devem ser moldadas as 

instituições sociais, no interior de cada Estado e no plano 

internacional. Elas são basicamente quatro, a saber, o respeito 

integral aos direitos humanos; a abolição de todo e qualquer 

privilégio, pessoal ou corporativo; o impedimento à apropriação 

ou ao controle particular de bens e serviços que, pela sua 

natureza, são comuns a todos os integrantes do corpo social; e a 

publicidade integral dos atos oficiais. 

E na definição de Dallari (2009:228/9): 

A república, que é a forma de governo que se opõe à 

monarquia, tem um sentido muito próximo do significado de 

democracia, uma vez que indica a possibilidade de participação 

do povo no governo. 

A República brasileira conforma-se a pelo menos dois aspectos da definição 

clássica: o de “coisa pública” e o da rejeição à legitimação monárquica; mas vai além: 

declara-se uma democracia deliberativa e representativa, na qual a participação política 

e a formação de consenso se fazem diretamente (plebiscito, referendum, iniciativa 

popular) ou indiretamente, por meio de representantes eleitos. A participação política, 

por sua vez, é um dos elementos constitutivos da cidadania, fundamento ao qual também 

se integram os direitos civis e econômicos, sociais, culturais e econômicos.  O que 

significa que incorporou aspectos da teoria republicana contemporânea.  

  Na ordem constitucional brasileira, por conseguinte, ao princípio republicano 

aderiram os princípios democráticos e os do Estado de Direito, traduzidos, 

fundamentalmente, nas idéias do ”ser comum” e na obrigação dos governantes com a 

salus publica.  Apresenta, pois, como forma de governo, as características fundamentais 

da temporariedade, eletividade e responsabilidade administrativa, civil e penal, que se 

densificam na Constituição Federal pelo fundamento da soberania popular, pela garantia 

dos direitos fundamentais, pelo princípio da separação de poderes e pela natureza 

federativa da organização territorial do poder.  A Constituição Federal ainda reafirmará 

o princípio republicano em seu art. 4º, ao declinar os princípios que regem as suas 

relações internacionais, nomeadamente o princípio da independência nacional, o da 
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prevalência dos direitos humanos, o da autodeterminação dos povos, o da não- 

intervenção, o da igualdade entre os Estados, o da defesa da paz.290  

  Cabe destacar que, entre todos os fundamentos e princípios enumerados pela 

Constituição Federal em apoio ao princípio democrático, é mediante o princípio da 

dignidade da pessoa humana que os nexos entre república e democracia se aprofundam, 

com efeitos consistentes sobre o Estado Democrático de Direito. Realmente, é em 

decorrência de sua natureza democrática que a República tem na dignidade humana 

outro de seus fundamentos.  Colocando de outro modo, Canotilho (2002:225), apoiando-

se em Pico della Mirandola, lembra o princípio material subjacente à dignidade humana, 

“(...) princípio antrópico que acolhe a idéia pré-moderna e moderna da dignitas-hominis 

[...] ou seja, do indivíduo conformador de si próprio e da sua vida segundo o próprio 

projecto espiritual [plaster et fictor].” 

A idéia de que é possível conformar-se a si mesmo está no âmago da concepção 

kantiana de dignidade humana, desenvolvida na “Metafísica dos costumes” como 

prerrogativa evidente de todo ser racional:  

(...) todo ser racional, como fim em si mesmo, terá de 

poder considerar-se, com respeito a todas as leis a que possa 

estar submetido, ao mesmo tempo em que é legislador universal; 

porque exactamente esta aptidão das suas máximas a constituir 

a legislação universal é o que o distingue como um fim em si 

memso.  Segue-se, igualmente que esta sua dignidade 

(prerrogativa) em face de todos os simples seres naturais tem 

como conseqüência o haver de tomar sempre as suas máximas 

do ponto de vista de si mesmo e ao mesmo tempo do ponto de 

vista de todos os outros seres racionais como legisladores (os 

quais por isso também se chamam pessoas).  (s/d, p. 83).  

Aí se encontram expostos, de forma evidente, os laços entre república e 

democracia, pelo nexo da dignidade da pessoa hamana, subjacentes ao imperativo 

categórico.  Desta perspectiva, a autonomia da vontade nada mais é senão a possibilidade 

de adotar máximas que possam simultaneamente ter-se a si mesmas por objeto como leis 

                                                 
290 A propósito dos princípios das relações internacionais na Constituição Federal, cf. Pedro Dallari, 

Constituição e Relações Exteriores, São Paulo: Saraiva, 1994; Celso Lafer, A Internacionalização dos 

Direitos Humanos – Constituição, Racismo e Relações Internacionais, São Paulo: Manole, 2005.  
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com validade universal para todo ser racional  (op. cit. p. 81). Encontramos formulação 

análoga no art. 1º da Declaração Universal da ONU:  

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos.  Dotados de razão e consciência, devem 

agir uns para com os outros, em espírito de fraternidade.   

Note-se que, de acordo com esse enunciado, “razão e consciência” não apenas se 

apresentam como denominadores comuns da igualdade, mas também como fundamento 

da garantia e promoção dos direitos fundamentais.291 

Das relações que assim se estabelecem entre república e democracia se extraem, 

pelo menos, duas implicações, no que interessa mais de perto a esta tese.   

A primeira refere-se ao reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do 

indivíduo como limite e fundamento do poder da República (cf. art. 5º, III, XLII etc.). 

Por essas razões é que o reconhecimento da personalidade jurídica da pessoa humana, 

assim como a aquisição da nacionalidade e a atribuição de direitos de cidadania são 

meras decorrências do princípio da dignidade humana; em outras palavras, os arts. 5º, 

6º, 12 e 14 constituem desdobramentos desse fundamento. A segunda implicação refere-

se ao reconhecimento do pluralismo político (inciso V) e da diversidade, fundamentos 

inerentes às sociedades democráticas, ausente qualquer imposição ou pressuposto 

ideológico de caráter político, religioso ou filosófico (cf. art. 5º, I, IV, VI, IX etc.).    

Um dos princípios republicanos por excelência, o da separação Igreja/Estado, 

seja qual for a religião, surge, assim, como decorrência lógica desse entrelaçamento. O 

que de resto já se afirmava pela prevalência do interesse público e do bem público, a 

impor, pelas mesmas razões, a estrita separação entre o interesse público e o privado, 

como expresso, no caso brasileiro, pelos princípios que regem a Administração Pública 

(art. 37), notadamente o princípio da impessoalidade e o da moralidade (dos quais o 

acesso aos cargos públicos mediante aprovação em concursos públicos é uma das 

manifestações , na forma do art.37,I).  

                                                 
291 A partir desse enunciado, na mesma linha de Nino, Jorge Miranda (Manual de Direito Constitucional, 

Coimbra: Coimbra Editora, T. IV, 1988, p.169) sintetizada cinco diretrizes básicas: a) a dignidade da pessoa 

humana reporta-se a cada uma das pessoas e é a dignidade da pessoa individual e concreta;b) cada pessoa 

vive em relação comunitária, mas a dignidade que possui é dela mesma, e não da situação em si;  c) o 

primado da pessoa é o do ser, não o do ter;  a liberdade prevalece sobre a propriedade; d) a proteção da 

dignidade das pessoas esta para além da cidadania (...) e postula uma visão universalista da atribuição dos 

direitos; e) a dignidade da pessoa pressupõe a autonomia vital da pessoa, a sua autodeterminação 

relativamente ao Estado, às demais entidades públicas e às outras pessoas. 
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Voltemos à primeira implicação. Os problemas de legitimidade e legalidade do 

poder do Estado, vistos do ângulo do Estado Democrático de Direito, encontram-se 

vinculados à efetivação da liberdade (Alexy, 2008; Dworkin, 2002; Arendt, 1989; 

Rawls, 2002). A liberdade, nesse sentido, deve ser entendida como liberdade individual, 

na acepção de autonomia moral, liberdade crítica, liberdade de expressão e de 

participação, como valor central para uma teoria da legitimidade e para uma teoria da 

justiça (Díaz, 1992:32; Santiago Nino, 1989:267). Ora, o princípio da autonomia 

individual é o que assegura a formação de preferências e a livre adoção de condutas e, 

portanto, o é elemento essencial à obtenção do consenso em regimes democráticos. Se 

adotamos o conceito de democracia como poliarquia, não podemos deixar de considerar 

a autonomia individual como pressuposto da poliarquia; é o que se confirma pela 

constatação de que aquela supõe, literalmente, a liberdade como condição de igualdade.  

Santiago Nino (1989:287) faz uma interessante aproximação entre a autonomia 

individual e a dignidade humana para fundamentar a liberdade e a igualdade, em regimes 

democráticos. Em sua doutrina, “os homens devem ser tratados segundo suas decisões, 

intenções ou manifestações de consentimento”, o que é conseqüência da dignidade 

humana (razão e consciência), e fundamento do princípio da igualdade (todos os seres 

humanos nascem iguais em dignidade e em direitos), considerado tanto do ângulo da 

isonomia quanto do da eqüidade. Autonomia individual como liberdade e dignidade 

humana como igualdade compõem, para Nino, o suporte moral dos direitos humanos.   

Compreendida a dignidade humana nesses termos torna-se fácil identificá-la 

como o eixo fundamental da condução da política e da atividade estatal democráticas, 

assim como da elaboração e interpretação do Direito.  É o que consta da primeira parte 

do art. 1º, da Lei Fundamental de Bonn: “A dignidade da pessoa humana é inviolável. 

Todas as autoridades públicas têm o dever de respeitá-la e protege-la.”   

Em comentário a esse art., Konrad Hesse (1998: 135-6) esclarece que: 

Para a ordem constitucional da Lei Fundamental, o 

homem não é nem partícula isolada, indivíduo despojado de suas 

limitações históricas, nem sem realidade da massa moderna. Ele 

é entendido, antes, como pessoa: de valor próprio indisponível, 

destinado ao livre desenvolvimento, mas também 

simultaneamente membro de comunidades, de matrimônio e 

família (art. 6º da Lei fundamental), igrejas (art. 140 da Lei 
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Fundamental), grupos sociais e políticos (art. 9º e 21 da Lei 

Fundamental), das sociedades políticas (art. 28, alínea 2, da Lei 

Fundamental), não em último lugar, também do estado, com 

isso, situado nas relações inter-humanas mais diversas, por essas 

relações em sua individualidade concreta essencialmente 

moldado, mas também chamado a co-configurar 

responsavelmente convivência humana.  

A mesma visão se manifesta no preâmbulo do PIDESC, do qual destacamos os 

seguintes excertos: 

Considerando que, em conformidade com os princípios 

proclamados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da 

dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos 

seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo, 

Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade 

inerente à pessoa humana,  

Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, o ideal do ser humano livre, 

liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado a menos 

que se criem condições que permitam a cada um gozar de seus 

direitos econômicos, sociais e culturais, assim como de seus 

direitos civis e políticos,  

Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos 

Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo 

dos direitos e das liberdades da pessoa humana, (...). 

Não por outras razões, o art. 60, §4º, IV da CF, relativo aos direitos humanos 

como objetos impossíveis em emendas constitucionais tendentes a aboli-los, constitui-

se em um dos, senão o principal, vínculos substanciais da democracia política; vínculo 

em sentido negativo, quando impede a maioria de violar direitos de liberdade, e em 

sentido positivo, quando exige que nenhuma maioria deixe de satisfazer diretos sociais.  

Conseqüentemente, do ponto de vista material, realizar o princípio da dignidade 

humana é o mesmo que realizar o Estado Democrático de Direito. É o que se extrai dos 

princípios republicano e democrático, como princípios informadores do Estado e da 
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sociedade. 292 A dignidade humana, portanto, é o princípio de valor que lhe confere 

unidade de sentido e que se reflete por todo o ordenamento. 293 O que também se exprime 

à maneira de Reale (1999:100): a pessoa humana é “o valor-fonte de todos os valores”, 

ou seja, “aquele do qual emergem todos os valores, os quais somente não perdem sua 

força imperativa e sua eficácia enquanto não se desligam da raiz que promanam.”  

Esta é a idéia que subjaz à concepção de sociedade democrática na Constituição 

Federal de 1988, como confirma seu Preâmbulo ao enumerar liberdade, segurança, bem-

estar, desenvolvimento, igualdade e justiça, harmonia social e pacifismo, tolerância e 

pluralismo como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica de 

                                                 
292 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é farta em relação à identificação da dignidade humana 

como síntese dos direitos fundamentais e do próprio Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, em 

matéria penal, só para ficar com as decisões mais recentes, cf. HC 91952 - São Paulo, julgado pelo Tribunal 

Pleno em 07/08/08, acerca da proibição da utilização de algemas em situações de injusta vexação, e que 

constitui um dos precedentes da Súmula Vinculante 11, in verbis: “Só é lícito o uso de algemas em casos 

de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do 

preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, 

civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem 

prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”  Neste caso, a cláusula do devido processo legal foi tratada 

como princípio subsidiário do princípio da dignidade humana, sob a égide do Estado Democrático de 

Direito.   Cf. ainda  o HC 84.409, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 14-12-04, 2ª Turma, 

DJ de19-8-05; HC 82.969, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 30-9-03, 2ª Turma, DJ de 17-10-03, 

dentre inúmeros outros. Da mesma forma, no HC 82354 – São Paulo, precedente da Súmula 14, o Min. 

Carlos Aires Brito em seu voto declara, expressamente, o art. 5º da CF como a consagração do 

“protopríncipio da dignidade humana”.  Diz a Súmula Vinculante 14: “É direito do defensor, no interesse 

do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento 

investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do 

direito de defesa.” Também em julgados relativos a pedidos de indenização por danos morais ou físicos, 

decorrentes de ato omissivo ou comissivo do Poder Público, o STF tem se pautado pelo princípio da 

dignidade humana para concede-las, do qual   o direito à busca da felicidade é um consectário.Cf.  STA 

223 AgR/PE, rel. orig. Min. Ellen Gracie, rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, 14.4.2008. (STA - 223) 

STA 223 AgR/PE, rel. orig. Min. Ellen Gracie, rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, 14.4.2008. (STA-

223).  Em questões referentes a racismo, tortura e submissão compulsória para realização de exame de 

sangue para pesquisa de DNA, o argumento também tem sido empregado; cf. HC 82.424-QO, Rel. p/ o 

ac. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 17-9-03, Plenário, DJ de 19-3-04; HC 70.389, Rel. p/ o ac. Min. 

Celso de Mello, julgamento em 23-6-94, Plenário, DJ de 10-8-01; HC 76.060, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, julgamento em 31-3-98, 1ª Turma, DJ de 15-5-98) HC 71.373, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, 

julgamento em 10-11-94, Plenário, DJ de 22-11-96; etc. Na doutrina, veja-se, por todos, Miguel Reale, O 

Estado Democrático de Direito e o conflito de ideologias, 2.ed., São Paulo: Saraiva, 1999. 

293 Cf. exemplificativamente, os art.s 3º e 15 do ECA: “Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade.” e “Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e nas leis.” 

 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=84409&CLASSE=HC&cod_classe=349&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2201
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=82969&CLASSE=HC&cod_classe=349&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2128
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=%22&origem=%22AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=%22&origem=%22AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=223&classe=STA&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=223&classe=STA&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=79052&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=82424&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=70389&CLASSE=HC&cod_classe=349&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=76060&CLASSE=HC&cod_classe=349&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=71373&CLASSE=HC&cod_classe=349&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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controvérsias.  É o que, de forma resumida, também expressa seu art. 3º, I, sob a fórmula 

“sociedade livre, justa e solidária”, cuja efetivação é objetivo fundamental da República.  

A dignidade da pessoa humana como elemento axiológico e a construção uma 

sociedade livre, justa e solidária como elemento teleológico são, no nosso entender, os 

traços mais marcantes do Estado Democrático de Direito brasileiro. A dignidade humana 

constitui, igualmente, a base da República Portuguesa (art. 1º da CRP) e da Monarquia 

Espanhola (art. 10, da CE). Daí se seque que os regimes democráticos português, 

espanhol e brasileiro, independente das diferentes dimensões históricas que os 

particularizam nos diversos contextos nacionais, partem de um valor comum e têm uma 

dimensão genérica, indispensável, que compreende um núcleo mínimo de garantias 

jurídico-processuais, sem o qual não há democracia política.  

 É da combinação e interação desses princípios que emergem as garantias 

institucionais da democracia, em ambiente de igualdade perante a lei e de prevalência 

dos direitos fundamentais.   É o primado da lei, aliás, que assegura tal igualdade, sendo 

a igualdade o pressuposto fundamental dos direitos de cidadania. Democracia e Estado 

de Direito social são, portanto, formas de racionalização do poder, de conservação da 

unidade do Estado e da oposição ao abuso de poder. E se a democracia acentua, por sua 

própria dinâmica, o elemento de atualização do Estado, o Estado de Direito representa 

o seu elemento conservador.  Somente por via do livre processo político é que se 

estabelecem os fins e objetivos estatais e a forma de sua realização, sob a ordem jurídica.    

1.2.2 – A cidadania como software da democracia  

No âmbito do Estado Democrático de Direito, o conceito chave de cidadania 

reside na “consciência de pertinência à sociedade estatal” (Silva, 2006).. Idéia que 

também pode ser expressa como a “participação da pessoa humana e do povo no 

processo histórico de seu desenvolvimento e promoção social” (Comparato, 1993:103). 

294 Axiologicamente, ambas formulações expressam o primado kantiano da autonomia 

da vontade, acima referido.   

Para o indivíduo, tal consciência, mais do que o status civitatis que o Estado 

nacional lhe confere, resulta no exercício da soberania (CF, art. 1º, I e parágrafo único) 

e implica a capacidade de exercer e desfrutar de direitos civis e políticos, econômicos, 

                                                 
294 A Constituição Brasileira não oferece um conceito de pessoa e, por certo, nem deveria fazê-lo.  Pode-se 

buscá-lo, contudo, na definição do art. 1º da DUDH, antes transcrito. Pessoa, no direito brasileiro, consiste, 

pois, no ser humano dotado de razão e consciência. 
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sociais e culturais, para o que a educação é essencial (CF, art. 205).  O conceito da 

“consciência de pertinência à sociedade estatal” nos remete, enfim, à já várias vezes 

referida definição de cidadania de Hannah Arendt (1989:330), sintetizada no “ direito 

de ter direitos”.  

O problema é a ambiguidade que se estabelece entre “consciência de 

pertencimento” e “pertencimento como condição de ter direitos subjetivos”, o que tem 

conseqüências sobre a igualdade.  

A questão foi examinada por Ferrajoli (1997:97), em ensaio que distingue os 

direitos dos cidadãos dos direitos das pessoas, a partir da dicotomia proclamada pela 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.295  Direitos do homem são 

direitos de personalidade, ou seja, aqueles dos quais todos são titulares, enquanto que os 

direitos de cidadania são exclusivos do cidadão.  As duas categorias não se confundem, 

embora uma mesma pessoa possa ser titular de ambas. Ferrajoli sustenta que essa 

confusão – que não é meramente terminológica – foi reforçada pela prestigiosa teoria de 

T. H. Marshall (Citizenship and Social Class, 1950), acerca das mútuas interferências 

entre cidadania e classe social, com conseqüências desastrosas para a teoria normativa 

dos direitos humanos.296  

Para Marshall, a cidadania é um status identificado essencialmente com a 

cidadania política, o que significa dizer que sua referência é a soberania estatal;  nesse 

sentido, aproxima-se do conceito jurídico de direitos de cidadania.  Mas a cidadania 

também é um status ao qual aderem, ex lege, todos os demais direitos civis, econômicos, 

sociais e culturais, de tal forma que a cidadania se converte em “dominação onipresente 

e pressuposto comum de todo o conjunto de direitos”, afirma Ferrajoli.   

Como se sabe, Marshall se propôs a investigar a oposição, na Inglaterra,  entre 

cidadania e classe social, do ponto de vista da igualdade: enquanto o avanço da cidadania 

em direção ao mais amplo grau de igualdade significou um enriquecimento do conteúdo 

do status e o aumento do número de pessoas que o adquirem, a classe social persistiu 

como um sistema de desigualdades, baseado em hierarquia de status .  A idéia de 

Marshall é que o desenvolvimento dos direitos de cidadania na Inglaterra fez-se 

                                                 
295 A mesma distinção é feita por Ricoeur, porém de ângulo diverso, como tivemos oportunidade de 

deminstrar no Capítulo 5, da Parte I.  
296 G. Jellinek distingiu, em sua teoria dos direitos subjetivos públicos, o status libertatis do status civitatis 

e este do status activae civitatis, em aproximação assemelhada à de Ferrajoli, no intento de indentificar as 

diferentes posições do indivíduo perante o Estado. Cf. Capítulo 2, item 2.1.1, adiante.    
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paulatinamente, dos direitos civis para os direitos políticos e destes para os direitos 

sociais, nesta ordem, a partir dos primórdios do capitalismo. A esse desenvolvimento se 

convencionou chamar desenvolvimento clássico dos direitos de cidadania, em oposição 

aos movimentos heterodoxos de aquisição de direitos em outras partes do mundo (como 

foi o caso do Brasil).  

Eis a definição de Marshall (1967: 312):             

A cidadania é um status que se outorga aos que são 

membros de pleno direito de uma comunidade.  Todos os que 

possuem esse direito são iguais no que se refere aos direitos e 

deveres que implica.  Não há princípio universal que determine 

quais são esses direitos e deveres, embora as sociedades nas 

quais a instituição está em desenvolvimento projetem uma 

imagem ideal de cidadania, em relação à qual podem-se medir o 

êxito e as possibilidades de sua implementação.  

Como podemos perceber, o que Ferrajoli contesta na teoria de Marshall é a 

simplificação do conceito de cidadania, inclusive em relação ao período em que se teria  

iniciado o seu desenvolvimento.  E isto porque os únicos direitos que historicamente 

foram essenciais ao capitalismo – e que não podem ser dissociados da economia de 

mercado – são o direito à propriedade e o direito ao trabalho. De resto, nem a liberdade 

nem o voto foram objetos de comércio, assim como todos os demais direitos 

fundamentais se tornaram indisponíveis e representam limites ao poder público, ao 

mercado e aos poderes privados.  

 Status civitatis (cidadania) e status personae (personalidade jurídica) são, de 

fato, noções jurídicas inteiramente diferentes, assim como a noção jurídica de dignidade 

da pessoa humana não se confunde com nenhuma das anteriores.  Apreender o sentido 

da cidadania a partir da consciência de pertencimento à sociedade estatal significa 

atribuir-lhe um conceito amplo, que não propõe a fusão dos diferentes direitos 

fundamentais, mas os compreende como idéia estratégica e expansiva, até porque, como 

nos lembra Ferrajoli (op. cit., p. 104), a estrutura deôntica dos direitos nada tem a ver 

com os direitos de cidadania.   

Uma coisa é a estrutura dos direitos fundamentais, outra são os seus titulares, 

sendo certo que é a consciência de pertencimento que possibilita o exercício dos direitos 

ou o reclame judicial desse exercício. Este é o ponto central em torno do qual se 
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desenvolve esta tese: a necessidade do conhecimento dos direitos fundamentais e das 

instituições democráticas como condição indispensável aos indivíduos como cidadãos, 

sem o que a democracia – e os direitos fundamentais – não se fortalecem.  Falamos, 

portanto, da cidadania como software da democracia, no sentido que lhe atribui 

Lamounier (2005). 

Na verdade, Ferrajoli não é o único crítico de Marshall,  ao contrário.  Vários 

juízos expressam a singularidade do modelo inglês, em nada  semelhante às formas 

assumidas no desenvolver da cidadania em outros países europeus.  O ponto central  de 

sua abordagem reside antes nas relações que sociologicamente se estabelecem entre 

cidadania e classe social, do que em qualquer visão dogmática e preconceituosa.  E o 

nosso problema é o conceito jurídico de cidadania, em sentido prescritivo e não 

meramente descritivo.  

Lembremos que na Antiguidade greco-romana dava-se, justamente, o contrário: 

antes de tudo a pólis ou a civitas, concepção da qual derivava, de forma plena e eminente, 

a cidadania política.  Ainda contemporâneamente, a noção geral de cidadania tem sido 

vinculada a pertencimentos, desta feita de natureza coletiva, dado reinserir-se em várias 

espécies de direitos reconhecidos pela coletividade, o que é um erro de perspectiva  

como demonstrou Bovero (2002:127/30) ao formular um conceito de  cidadania para 

uma teoria democrática conseqüente. .  

Em sua atual configuração, o conceito jurídico de cidadania, nos Estados 

Constitucionais de Direito, tem no indivíduo seu fundamento axiológico. O que no 

mínimo significa dizer que qualquer um que esteja submetido às decisões coletivas tem 

o direito de participar do seu processo de formação.  Deste prisma é que o direito de 

cidadania deve ser considerado no conjunto dos direitos do homem  (Bovero, op. cit. p. 

131). 297  Os direitos de cidadania nos Estados democráticos - que permitem, 

simultaneamente, a autodeterminação, a participação no poder e a sua distribuição – 

consistem, por conseqüência lógica, nos direitos civis e políticos e nos direitos sociais, 

econômicos e culturais.   

 

                                                 
297 “Disto deriva, dentro da perspectiva instituída por este conceito de democracia, a impossibilidade de 

justificação da atribuição dos direitos políticos com base em critérios predefinidos de ‘pertença à 

comunidade’ ex natura ou ex historia.” Bovero, id.ib.  
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1.2.3 – Os direitos e deveres de cidadania na Constituição Federal de 1988 

Na Constituição Federal de 1988, o conteúdo dos direitos de cidadania incorpora 

a universalidade dos direitos fundamentais nela consagrados, além das possibilidades 

tópicas de participação popular na Administração Pública.  Incorpora, igualmente, as 

normas de direito internacional voltadas à proteção da pessoa humana (art. 5º e 

parágrafos 2º e 3º).   

Diante desse quadro é que se delineia a nova concepção de cidadania, 

fundamento do Estado Brasileiro (art. 1º, II) e não direito de nacionalidade.  O valor 

ético intrínseco a esta concepção jurídica – própria do Estado Democrático de Direito - 

reside na dignidade humana, na solidariedade e no pluralismo político, sendo este o 

sentido da participação e da soberania populares.  A cidadania é também o vínculo 

jurídico que assegura o pertencimento à comunidade estatal (Dallari, 209:100), o que 

implica direitos e deveres.  

De modo geral, no plano dos direitos civis, o exercício da cidadania se expressa 

por via das liberdades consagradas pelo art. 5º; no plano dos direitos sociais, econômicos 

e culturais pelas previsões dos arts. 6º e 7º e demais disposições referentes à ordem 

econômica e financeira (Título VII) e à ordem social (Título VIII).  No plano dos 

direitos, se expressa por meio do direito de votar e ser votado (art. 12), pelo exercício 

do plebiscito, do referendum e da iniciativa popular (art. 12, I, II, III); da liberdade de 

filiação partidária, do direito à educação fundamental obrigatória (art. 208, I) e do direito 

à educação, em geral (art. 205), todos corolários dos princípios da legalidade, da 

igualdade, da liberdade de pensamento, de expressão, de reunião, de associação, e 

também do acesso à justiça (art. 5º, I, II, IV, IX, XVI, XVII, XXXV).   

 Todos esses direitos são assegurados por ações judiciais e instrumentos 

processuais como o habeas data (CF, art. 5º, LXXII); o mandado de segurança (CF, art. 

5º, LXIX); o mandado de segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX); o mandado de injunção 

(CF, art. 5º, LXXI); o direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV), e mesmo a ação civil 

pública (CF, art. 129,III), instrumento processual conferido ao Ministério Público para 

o exercício do controle popular sobre os atos dos poderes públicos.  São assegurados 

ainda pela gratuidade dos atos para o exercício da cidadania (art. 5º, LXXVII), e pela 

legitimidade para proposição da ação popular, visando anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade pública, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII).  
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No plano da administração pública, se manifesta em diversas oportunidades 

tópicas de participação popular: 5º, XXXVIII (instituição do júri); 29, XII (participação 

em associações representativas no planejamento municipal) e XIII (iniciativa popular 

em projetos de lei de interesse específico do Município ou de bairros); 37, § 3º 

(participação do usuário na administração pública direta e indireta, na forma da lei); 74, 

§2º(denúncia de irregularidades ao Tribunal de Contas da União); 187(participação no 

planejamento da política agrícola), 194, § único, VII (gestão democrática da seguridade 

pública); 204, II (participação, por meio de organizações representativas, na formulação 

de políticas e no controle das ações de assistência social); 206, VI (gestão democrática 

do ensino);  e 224 ( (participação no Conselho de Comunicação Social, na forma da lei).  

À cidadania brasileira se acresce a cidadania internacional, dado que, no início 

do séc. XXI, a pessoa humana, onde quer que se encontre, é uma entidade que sempre 

estará submetida à jurisdição do Direito Internacional.  Assim sendo, os direitos de 

cidadania consistem em direitos conferidos e reconhecidos pelo Estado e pela própria 

comunidade de Estados.   Em ambas esferas jurídicas se manifestam os direitos civis, 

políticos, sociais, econômicos e culturais, em sua mais ampla acepção, mas  também o 

comprometimento com os interesses nacionais e os da comunidade internacional, como, 

por exemplo, a responsabilidade social, a inclusão social, o desenvolvimento, a defesa 

da diversidade cultural e do meio ambiente.      

Esses são deveres podem, igualmente, ser considerados fundamentais, tal como 

os direitos, quando importantes e necessários para a preservação da vida social; esta é a 

posição de Peces-Barba Martinez (1993:326), que, apoiado em Hart, ressalta a dimensão 

de utilidade geral dos deveres fundamentais.  

É por meio dos deveres, aliás, que o art. 29 do PIDESC revela a amplitude da 

solidariedade e da cidadania nos Estados nacionais: 

Art. 29 – 1. Toda pessoa tem deveres para com a 

comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua 

personalidade é possível.   2. No exercício de seus direitos e 

liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações 

determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o 

devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de 

outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem 

pública e do bem-estar de uma sociedade democrática.     
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Em nossa Constituição, assim como na Constituição Portuguesa e na Espanhola, 

nem toda previsão de deveres é simétrica aos direitos fundamentais.  Há deveres tanto 

para os indivíduos quanto para as instituições privadas e para o Estado.  

Na Constituição Portuguesa e na Espanhola há títulos exclusivamente dedicados 

aos deveres fundamentais.  Na Portuguesa, a Parte I menciona os direitos e deveres 

fundamentais e o Título III os direitos e deveres econômicos, sociais e culturais, sem 

sistematização desses preceitos.  Há o dever de defender e promover a saúde (art. 64), o 

meio ambiente (art. 66) e a cultura (art. 78), o dever de educação e manutenção dos 

filhos pelos pais (art. 36.5), o dever cívico de sufrágio (art. 49.2), entre outras previsões 

em art.s esparsos.298 Na Constituição Espanhola, o Título I é denominado “dos direitos 

e deveres fundamentais”; na Sessão 2ª, do Capítulo II desse mesmo Título, a 

Constituição trata, especificamente, “dos direitos e deveres dos cidadãos”, entre eles o 

dever de defender o País (art. 30.1), as obrigações militares (art. 30.2), o dever de 

contribuir para sustentar os gastos públicos (art. 31.1), o dever de trabalhar (art. 35.1), 

entre outros, como o “dever de conhecer a língua espanhola”, exigido pelo art. 3º.1, e o 

dever de “seguir a educação básica” (art. 27.4). 299 

Tanto na Constituição Portuguesa quanto na Espanhola, os deveres, em relação 

aos direitos, ocupam uma posição comparativamente secundária, acentuada pelo fato de 

que ambos os textos constitucionais não se preocuparam em precisar sua eficácia 

vinculante, como o fizeram para aos direitos fundamentais. 

Da mesma forma, na Constituição Brasileira, consistem em deveres, 

exemplificativamente, o exercício político expresso pelo voto, pela participação em 

referendos, plebiscitos e a iniciativa popular (art. 14, I, II, III), pela elegibilidade (art. 

14, §3º), pelo dever da educação (art. 205), pelo dever da escolaridade básica (art. 208, 

§ 1º), pelo dever dos pais assistirem, criarem e educarem os filhos (art. 229), pelo dever 

                                                 
298 Cf. J.J. Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da Constituição, 6.ed., Coimbra: Almedina, 

s/d; Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos fundamentais, Coimbra: Coimbra 

Editora, 1988, p. 71-2. 
299 Cf. a respeito dos deveres na Constituição Espanhola e sobre a distinção entre deveres constitucionais e 

deveres fundamentais, Francisco Rubio LLorente, Los Deveres Constitucionalles, Revista Española de 

Derecho Constitucional, Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionalles, no. 62, Año 21, 

Mayo/Agosto 2002, p. 11-56. Ver, também, Gregório Peces-Barba Martinez, Derecho y Derechos 

Fundamentales, Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1993, p.. 355-370. Pedro Cruz Villalón e 

Javier Pardo Falcón, Derechos Fundamentales em La Constitución ESpañola, Boletin Mexicano de Derecho 

Comparado, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas da Universidad Nacional Autônoma de México, 

Año XXXIII, no. 97, Enero/Abril 2000, p.65-154.  
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dos filhos maiores ajudarem e amparem os pais na velhice (art. 229), pelo dever de 

preservação do meio ambiente, do patrimônio cultural etc.  

Não é o caso de adentrarmos na teoria dos deveres fundamentais. Basta fixarmos 

a idéia de que os deveres, como situações jurídicas de ação ou omissão de 

comportamentos impostos pela Constituição aos indivíduos, derivam do estatuto básico 

da cidadania.  

Em resumo, a cidadania na Constituição Federal de 1988 extrapola o mero 

exercício dos direitos políticos.  Combina formas individuais e formas coletivas de 

exercício de direitos de cidadania, na esfera da vida privada e da vida em sociedade, 

além de não vincular, simetricamente, deveres aos direitos fundamentais; abre diversos 

canais de participação na Administração Pública, permitindo a articulação entre Estado 

e sociedade e cidadãos, o que, à luz do princípio republicano significa promover o bem 

comum.  De tudo resulta a ampliação formal e material dos direitos de cidadania, suprida 

a tradicional vinculação entre cidadania e nacionalidade presentes nas Constituições 

brasileiras anteriores a 1988.  

Tal concepção decorre dos próprios fundamentos do Estado Democrático de 

Direito e se sintetiza na consciência de pertencimento à sociedade estatal.  A educação 

como direito tem a função de promover essa consciência.    

1.3 – Considerações acerca do conceito de Estado Democrático de Direito  

Para a Teoria do Estado, o Estado Democrático de Direito apresenta-se 

identificado ao tipo Estado Constitucional de Direito.  É Estado legitimado pela 

democracia, com valores, princípios e objetivos formalmente expressos, que adotou uma 

Constituição material rígida, longa e densa, cujos princípios e regras limitam o poder, 

definem as linhas de atuação do Estado e condicionam a atividade dos particulares em 

suas relações privadas.   

Consideradas as suas dimensões política e jurídica, o Estado Democrático de 

Direito, na Constituição Federal de 1988, define-se como modalidade do Estado 

Constitucional de Direito que, com o objetivo de promover e assegurar a mais ampla 

proteção dos direitos fundamentais, tem na dignidade humana o seu elemento nuclear e 

na soberania popular, na democracia e na justiça social os seus fundamentos.   

A forma republicana lhe impõe, ademais, o empenho na coisa pública, sob matriz 

federativa, como mais um meio de realização dos objetivos inscritos no art. 3º da 
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Constituição Federal. Na ordem constitucional brasileira, por conseguinte, ao princípio 

republicano aderiram os princípios democráticos e os do Estado de Direito, traduzidos, 

fundamentalmente, nas idéias do ”ser comum” e na obrigação dos governantes com a 

salus publica.   

Sua conformação política e jurídica implica, enfim, uma ética estatal marcada 

pela identificação do espaço público como meio de realização das potencialidades 

humanas. Tomemos de duas proposições, uma de Paul Ricouer, outra de Hannah Arendt, 

para demonstrar tal implicação.  

Ricouer sugere que a humanidade depende da cidadania, assim como a justiça 

dependeria da condição de cidadão: “É como cidadãos que nos tornamos humanos. O 

querer viver em instituições justas não significa outra coisa.” (2008:11). Hannah Arendt, 

por sua vez, afirma que não nascemos iguais e que só por via do acordo social coletivo 

– que supõe participação e consenso - é que se adquire a igualdade: “Nos não nascemos 

iguais; tornamos-nos iguais como membros de um grupo na medida do nosso empenho 

em garantirmos, uns aos outros, direitos iguais.” (1949:33).300 

Na afirmação de Ricoeur, “humano” seria o mesmo que pessoa, em sentido 

jurídico? A humanidade reduzir-se-ia aos direitos de cidadania?  À primeira vista, o 

filósofo francês parece revelar um pendor pragmático, em favor da cidadania, na linha 

dos “pertencimentos ex natura ou ex historia” (Bovero, 2002), insinuando a prevalência 

do Estado sobre a pessoa e a dependência desta em relação àquele, como se fosse pelo 

privilégio de nos tornarmos humanos que nos submeteríamos à cidadania ou por ela 

clamaríamos – dedução altamente insensata, senão absurda. .  

A se conformar tal entendimento, haveria, por certo, uma contradição substantiva 

entre este e a lógica do Estado Democrático de Direito.  Mas os direitos de cidadania 

também são equiparados a instituições justas, ou melhor, implicam a existência de 

instituições sociais e estatais justas para a vida comum, o que altera o sentido 

inicialmente apontado.   

Na filosofia do justo de Paul Ricoeur, o “bom” é o predicado que qualifica 

moralmente a ação; a busca do “bom”, expresso pelo desejo de coroamento feliz da 

própria vida, designa, portanto, o objetivo final (telos) de cada indivíduo. E isso porque 

                                                 
300 No original: “We are not born equal; we become equal as members of a group on the strength of our 

decision to guarantee ourselves mutually equal rights.’ 
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a ação humana é carreada, simultaneamente, por desejos e carências, sendo que é em 

termos de desejos e carências que se pode falar de vidas realizadas.  O nexo entre vida, 

desejo, carência e realização constitui o fundamento da moralidade (o bom); a este nexo 

Ricouer denomina “ética” (op. cit., p. 10), no sentido de “querer uma vida boa”.       

O problema do justo, visto do ângulo do “bom” como fundamento moral, 

encontra a sua primeira formulação na leitura teleológica da natureza moral da ação de 

cada um em relação ao “outro”, uma vez que, para Ricoeur, o “cada um” a que se refere 

é o do brocardo latino suum cuique tribure (a cada um o que é seu);  do que se segue 

que querer uma vida realizada com e para os outros exige instituições justas. A justiça, 

segundo essa leitura, faz parte integrante do “querer viver bem”  Ou seja, “o querer viver 

em instituições justas situa-se no mesmo nível de moralidade que a vontade de realização 

pessoal e que a de reciprocidade na amizade” (id.ib.), o que pode ser expresso pela 

seguinte pergunta: como gostaria de levar a vida?     

Ora, sendo o justo objeto de carência, desejo e querer, a pretensão à felicidade 

não detém sua trajetória na solidão ou na amizade, mas no meio da cidade, diz Ricoeur, 

esclarecendo: é no inter- sum , no estar entre, que o querer viver bem encerra seu 

percurso (op. cit. p. 11).  Daí a afirmação de que é como cidadãos que nos tornamos 

humanos; daí por que o querer viver bem não significa outra coisa.    

Ricoeur não se detém nessa primeira formulação.  Busca as condições para sua 

realização, para o que considera imprescindível a mediação da lei, considerando que 

como toda ação implica capacidade de fazer - o que, no plano das relações sociais, se 

efetiva como “poder” (no sentido de “força”, já indicado no Capítulo 1, da Parte I) -, 

segue-se que ao predicado “bom”, pertencente ao nível teleológico, acrescenta-se, em 

nível deontológico, a referência ao predicado “obrigatório”.  Sim, porquanto é em razão 

do prejuízo que o homem inflige ao homem que os predicados “bom” e “obrigatório” se 

apresentam unidos na formulação do juízo moral; o último, geralmente, na configuração 

negativa do proibido.   

De fato, prossegue o pensador francês, o que nos indigna, como seres humanos, 

é, justamente, o prejuízo que os seres humanos se infligem reciprocamente, no exercício 

do poder, sendo que é somente na condição da imparcialidade que a indignação se liberta 

do desejo de vingança (contrário ao desejo de viver bem).   
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A imparcialidade, para Ricoeur, supõe referências à lei e à própria imparcialidade 

do juiz, o que nos leva ao cerne do nível deontológico: “o que nos obriga na obrigação 

é a reivindicação de validade universal [o bom] vinculada à idéia de lei.” (op. cit., p. 13).  

Daí não atribuir ao justo, no nível deontológico, uma consistência que o permita se 

libertar de qualquer referência ao bom, ou de qualquer recurso a instâncias de sabedoria 

prática.  Resumindo, a lei não é a referência exclusiva do justo, embora seja uma 

referência privilegiada; e a justiça, qualificada pelo “bom”, é inseparável de seu estatuto 

formal.  

O problema da cidadania, do ângulo do pertencimento ao corpo político, também 

é um problema de justiça, visto que é no inter- sum , no estar- entre que o querer viver 

bem encerra seu percurso. Chega-se, assim, ao ponto em que o âmbito político aparece 

como meio, por excelência, de realização das potencialidades humanas;  âmbito político 

como espaço público, local onde se expressa a pluralidade resultante das relações 

humanas que envolvem o outro, conforme a noção desenvolvida por Hannah Arendt (já 

exposta no Capítulo 3 da Parte I).  

Para Arendt, se o direito é o instrumento social que garante a liberdade de 

participar da coisa pública, a isonomia garante a capacidade de ser igual no espaço 

público, posto que a lei cria, para cada um de nós, uma persona que atua no espaço 

público, para que sejamos iguais em termos políticos, independentemente de quaisquer 

outras diferenças ou similaridades.  A limitação espacial do âmbito político, portanto, é 

um meio de garantir isonomia na participação política. 

Na afirmação de Arendt que acima enunciamos, a igualdade é resultado do 

contrato social; sua força, assim como em Ricoeur, deriva de uma reivindicação de 

validade universal, vinculada, sem dúvida, à idéia de lei, mas, principalmente, derivada 

do consenso, para o que participação política e espaço público são fundamentais.  

Arendt, na verdade, tangenciando a temática da formulação e expressão de preferências 

que pauta a compreensão da democracia como poliarquia, nos ajuda a ampliar a 

proposição de Ricouer: é somente pelo consenso, que emerge com o exercício da 

cidadania e que se traduz em regras jurídicas, que a dignidade humana - e os direitos que 

lhe são ínsitos - se afirmam como princípios nucleares do Estado Democrático de 

Direito.  É como cidadãos, afinal, que nos tornamos humanos. 

A proposição retoma os temas da legitimidade e legalidade do poder estatal. 

Vimos que a legitimidade, em relação ao poder estatal, refere-se ao grau de consenso 
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capaz de assegurar a obediência sem o recurso à força (Capítulo 3, Parte I).  A 

legitimidade supõe ideologia; significa, concomitantemente, uma situação e um valor de 

convivência social. Logo, é um conceito dinâmico, aberto, que inclui a promessa de uma 

sociedade justa, na qual o consenso possa se manifestar livremente. 

Mas a legitimidade não vive sem a legalidade. A legitimidade diz respeito à 

titularidade do poder, enquanto a legalidade, a seu exercício. É a legitimidade que 

transforma a obediência em adesão, é a legalidade que assegura a isonomia e a 

previsibilidade das relações e das decisões. Poder ilegítimo é poder de fato, poder ilegal 

é poder arbitrário.  A legalidade, enfim, exprime a legitimidade, que supõe o consenso, 

que exige a capacidade de formular e expressar preferências, o que nos leva ao conceito 

de democracia como poliarquia, e à compreensão do homem como membro de uma 

comunidade política concebida como fonte de direitos positivos.  

O raciocínio é circular, mas não é tautológico. A idéia é, realmente, significar o 

Estado Democrático de Direito, a partir de sua legitimidade e legalidade derivadas da 

idéia do “querer viver em instituições justas”.   

É sob essa ótica que compreendemos a educação como direito no contexto do 

Estado moderno contemporâneo: 

Sem a mediação institucional, o indivíduo é apenas um 

esboço de homem; para sua realização humana é necessário que 

ele pertença a um corpo político; nesse sentido, essa pertença 

não é passível de revogação. Ao contrário. O cidadão oriundo 

dessa mediação institucional só pode querer que todos os 

humanos gozem como ele essa mediação política que, somando-

se às condições necessárias pertinentes a uma antropologia 

filosófica, se torna uma condição suficiente da transição do 

homem capaz ao cidadão real. (Ricoeur, 2008:31). 
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Capítulo 2 – Sobre o direito à educação  

 

2.1 –  Conceitos e definições preliminares  

2.1.1 – Direitos, liberdades e garantias 

Direitos do homem, direitos humanos, liberdades públicas, direitos 

fundamentais, direitos humanos fundamentais, direitos individuais, direito público 

subjetivo, direito subjetivo, garantias são expressões que remetem a diferentes conceitos.   

Vejamos algumas delas, apenas para fixar-lhes o sentido no que interessa a esta tese, 

sem maior preocupação com as respectivas teorizações, até porque o desenvolvimento 

da temática relativa ao Estado de Direito permitiu que a elas se fizesse menção.  

A expressão “direitos humanos” é normalmente empregada para designar os 

direitos que existem independentemente de seu reconhecimento na ordem jurídica 

estatal; nessa acepção, são direitos em sentido fraco.  A expressão também corresponde 

a “direitos do homem”, conceito por vezes associado à idéia do direito natural inerente 

à natureza humana própria do Iluminismo.   

“Direitos fundamentais”, por sua vez, são os direitos consagrados nas 

Constituições; representam a base ética do sistema jurídico estatal.  Este é o sentido que 

lhe atribuem Miranda (1988), Canotilho (2002), Vieira de Andrade (2001), Silva (2006), 

Comparato, (1999: 172). Designam, portanto, direitos em sentido forte (Bobbio), critério 

adotado por Perez Luño (1995:46-7) para distinguir os direitos humanos dos direitos 

fundamentais.  O conceito de direitos humanos, portanto, seria mais amplo e impreciso 

do que a noção de direitos fundamentais. 301     

Os direitos humanos são relativos: sua identificação acha-se condicionada à 

mudança das condições históricas, dos carecimentos e dos interesses, das 

                                                 
301 “Direitos humanos consistem num conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento 

histórico, concretizam exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser 

reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos no nível nacional e internacional.” “Direitos 

Fundamentais são os Direitos Humanos garantidos pelo ordenamento jurídico positivo, na maior parte por 

normas constitucionais e que, por esta razão, dispõem de uma forte tutela.” (Perez Luño, Los Derechos 

Fundamentales, Madrid: Tecnos, 1995, p. 46-7). 
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transformações técnicas, da necessidade de preservação de determinados bens e valores.  

Para Bobbio, esta é a prova de que não existem direitos humanos por natureza.302  

Os direitos fundamentais também são historicamente variáveis e, além disso, 

heterogêneos: as pretensões são diversas e assim também o são os respectivos regimes 

jurídicos.   Compreendem os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e 

culturais, os direitos de solidariedade e os direitos de diversidade, assim como as s 

liberdades públicas, conforme a tradicional doutrina francesa do autogoverno (religião, 

locomoção, manifestação, profissão etc.).  São os poderes de agir, identificados com a 

primeira geração dos direitos humanos, que requerem a abstenção do Estado na prática 

de determinados atos; seu fundamento se radica na liberdade.303 São também 

denominados “direitos de personalidade” (Miranda, 1988:55). 304  

Os direitos econômicos, sociais e culturais são direitos de exigir determinadas 

prestações do Estado, cuja realização depende de intervenção estatal (saúde, educação, 

previdência, trabalho etc.), variável conforme o seu titular (o indivíduo, grupos de 

indivíduos, a criança, o jovem, o idoso etc.). Consistem na segunda geração de direitos 

humanos e seu fundamento se radica na igualdade; desta perspectiva, o indivíduo é 

considerado em seu grupo social.305  Miranda (1988:73) os denomina “direitos 

fundamentais institucionais”, considerados os indivíduos inseridos ou projetados em 

instituições ou das instituições a serviço das pessoas;  alerta o autor que “trata-se sempre 

da protecção, da promoção, da realização da pessoa, mas essa realização passa, no nosso 

                                                 
302 Cf. Bobbio, Norberto, A Era dos Direitos, Rio de Janeiro: Campus, 1993, p. 18 e ss.  
303 Acerca das liberdades públicas, cf. Jean Rivero, Les libertes publiques, Paris: PUF, 1974. Diz o 

publicista francês: Ce qui rend ‘publique’ une liberté, quel’en soit l’object, c’est l’intervention du pouvoir 

pour la reconnaître et l’aménager.  Cette intervention donne, à la liberte, la consecration du droit positif.  

Les libertés publiques sont des pouvoir d’autodé termination, consacrés par le droit positif.  (op. cit. p. 21).  

No mesmo sentido, cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Ada Pellegrini Grinover, Anna Cândida da Cunha 

Ferraz, Liberdades Públicas, São Paulo: Saraiva, 1978. Cf. ainda, Jean Rivero, Le Conseil Constitutionnel 

et les libertés, 2.ed., Paris: Econômica, 1987.  Maria Garcia, Desobediência Civil, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1994. 
304 Cf. Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Parte IV Direitos Fundamentais, Coimbra: 

Coimbra Editora, 1988, p.56. “Os direitos de personalidade são posições jurídicas fundamentais do homem 

que ele tem pelo simples facto de nascer e viver; são aspectos imediatos da exigência de integração do 

homem; são condições essenciais ao seu ser e devir; revelam o conteúdo necessário da personalidae;  são 

direitos de exigir de outrem o respeito pela própria personalidade;  tem por objecto, não algo de exterior ao 

sujeitos, mas ‘modos de ser físicos e morais da pessoa’ ou ‘bens da personalidade física, moral e jurídica.  

305 Cf. acerca dos direitos econômicos, entre outros, Eros Grau, A ordem econômica na Constituição de 

1988, 3.ed., São Paulo: Malheiros, 1997; Cláudio Lembo e Mônica Herman S. Caggiano, Direito 

Constitucional Econômico, São Paulo: Manole, 2007.  
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tempo, pela atribuição de direitos a determinadas instituições,  (personificadas ou não).” 

É o caso, v.g., da autonomia universitária (art. 207, CF). 

Os chamados direitos de solidariedade, ou de terceira geração, compreendem os 

direitos difusos ou de titularidade coletiva que asseguram qualidade de vida, tais como 

o direito à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, ao patrimônio comum da 

humanidade, à segurança alimentar, à diversidade, ao direito dos povos.306 Seu 

fundamento se radica na fraternidade, considerados sujeitos passivos os grupos 

humanos, como a família, o povo, a nação, a coletividade ética e a própria humanidade.  

A quarta geração de direitos compreende os direitos necessários a fazer frente aos 

avanços das tecnologias de comunicação, da biotecnologia, entre outras. 307.  

A distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais encontra-se hoje 

superada, sendo mesmo irrelevante, posto constituírem um só instituto jurídico (Resende 

de Barros, 2003:29), cuja essencialidade Ferreira Filho (2002) recuperou pela expressão 

“direitos humanos fundamentais”.  A mesma expressão é empregada pela UNESCO (Les 

Dimensions Internationales des Droits de l’Homme, 1978)308 considera “direitos 

humanos fundamentais” à proteção institucionalizada dos direitos da pessoa humana 

contra os excessos de poder cometidos pelos órgãos do Estado, e as regras que 

estabelecem condições humanas de vida e desenvolvimento da pessoa humana. 

Arendt (1979), Bobbio (1991), Rawls (2004:103) e Alexy (1999), utilizam a 

expressão “direitos humanos” em sentido lato, inclusive para designar os direitos 

positivados nas declarações internacionais e nos ordenamentos nacionais, assim como o 

fazem, entre nós, Lafer (1988; 2005), Piovesan (2006) e Almeida (2001), e tantos 

outros.309 Os documentos internacionais, em verdade, vêm empregando, 

tradicionalmente, a expressão “direitos do homem” desde a DUDH.  

                                                 
306 Ada Pellegrini Grinover, A tutela dos interesses difusos, São Paulo: Max Limonad, 1984. 258 p. Ada 

Pellegrini Grinover, Significado social, político e jurídico da tutela dos interesses difusos. Revista de 

Processo, v. 97, p. 9-15, 2000.   
307 Cf. por todos, Maria Helena Diniz, O estado atual do Biodireito, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2009; 

e Maria Garcia, Limites da Ciência. – A dignidade da pessoa humana – a ética da responsabilidade.  São 

Paulo:Revista dos Tribunais, 2004. 

 

308 Cf. Karel Vasak (org.), Les dimensions internationales des droits de l’homme, Paris: UNESCO, 1978. 

309 J. Rawls (id.ibid.) emprega “’direitos humanos” no sentido de “direitos fundamentais”, para precisar as 

suas funções: “1. Seu cumprimento é condição necessária da decência das instituições políticas de uma 

sociedade e de sua ordem jurídica.  2. Seu cumprimento é suficiente para excluir a intervenção justificada 
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No conceito amplo de Alexy (1999), direitos humanos e direitos fundamentais 

também se confundem, em face de suas cinco características específicas:  (a) a 

universalidade, em relação aos titulares e destinatários; (b) são direitos morais, pois 

independem de positivação: basta que se verifique a validade moral da norma que os 

consagra, assegurada pela justificação racional perante todos aqueles que a aceitam; (c) 

são direitos fundamentais, pois abrangem interesses e carências essenciais do homem: a 

sua violação ou a sua não satisfação importam morte ou grave sofrimento aos indivíduos;  

por esta razão, (d) desfrutam de prioridade  em face dos demais direitos contemplados 

pela ordem jurídica; (e) são direitos abstratos, pois necessitam de ponderação para sua 

aplicação, especialmente em caso de conflitos de direitos.310 

Utilizamos aqui, indistintamente, as expressões “direitos do homem”, “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais” para designar os direitos positivados pela ordem 

internacional e pelas Constituições nacionais.  

Direito subjetivo e direito subjetivo público, por sua vez, são conceitos técnico-

jurídicos que visam explicitar obrigações e deveres a partir das relações entre 

particulares e entre os particulares e o Estado.  Não são empregadas como sinônimos de 

direitos do homem, direitos humanos ou direitos fundamentais, embora o seu conteúdo 

possa ser, conforme a situação, referente a direitos fundamentais.   

 Direito subjetivo consiste em posição jurídica subjetiva ativa ou de vantagem, 

isto é, “um poder ou uma faculdade para a realização efetiva de interesses que são 

reconhecidos por uma norma jurídica como próprios do respectivo titular” (Vieira de 

Andrade, 2001:113-4); exprime a “soberania jurídica (embora limitada) do indivíduo” 

(op. cit., p. 116).  No mesmo sentido, entre nós, José Afonso da Silva (2006:794), que 

explicita o elemento volitivo: é prerrogativa estabelecida de conformidade com regras 

de direito objetivo, cujo exercício, ou não- exercício, depende da vontade de seu titular. 

Designa também direitos oponíveis ou exigíveis, entre particulares ou entre estes e o 

Estado. Canotilho (1993:533) perfila igual entendimento, salientando que “o direito 

subjetivo consagrado por uma norma de direito fundamental reconduz-se, assim, a uma 

relação trilateral entre o titular, o destinatário e o objeto do direito”.  Assim, em relação 

                                                 
e coercitiva de outros povos, por exemplo, por meio de sanções diplomáticas e econômicas ou, em casos 

graves, da força militar. 3. Eles estabelecem um limite para o pluralismo entre os povos.”  

310 Cf. Robert Alexy, Direitos Fundamentais no Estado Constitucional Democrático, in Revista de Direito 

Administrativo, São Paulo, n. 217, 1999, p. 58. 
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ao direito à vida, por exemplo, o indivíduo tem o direito de não ser morto pelo Estado 

(proibição da pena de morte), assim como tem direito à vida perante outros indivíduos.  

Vieira de Andrade (op. cit., p. 129) distingue entre direito subjetivo fundamental 

(“situações jurídicas reguladas ou protegidas para salvaguarda da dignidade humana 

individual, mas que, pelo seu caráter objetivo, não são susceptíveis de serem imputadas 

a cada uma das pessoas concretas”, op. cit., p. ) e direitos subjetivos fundamentais por 

analogia, considerados atípicos ou impróprios, porque “diretamente encabeçados por 

pessoas coletivas privadas ou organizações sociais”. Na Constituição Brasileira, a 

liberdade de ensino da iniciativa privada (art. 209) é exemplo dessa última categoria.     

 Direito público subjetivo, ou direito subjetivo público, é “o direito subjetivo 

(facultas agendi) que deriva direta e afirmativamente da norma constitucional”, 

imediatamente incorporado ao patrimônio do titular e, portanto, direito exigível (Silva, 

2006:794). É o caso do ensino fundamental, na forma do art. 208 da Constituição 

Federal. Jorge Miranda (1988:54) atribui uma acepção mais ampla ao direito subjetivo 

público, entendendo que consiste em direito atribuído por qualquer norma de direito 

público perante o Estado.   

A distinção entre direito subjetivo e direito público subjetivo é irrelevante, posto 

que, a rigor, qualquer direito subjetivo é oponível ao Estado e aos particulares, que dá a 

seu titular o direito de exigir sua prestação, inclusive pela via judicial.  O “público”, diz 

Silva (id.ib.), “acrescenta-lhe a força do direito público, e, no caso, do direito público 

fundamental, que é o direito constitucional”.   Nesse sentido, é significativo que somente 

ao ensino fundamental público e gratuito tenha sido atribuída tal qualificação pela 

Constituição Federal.  

A teorização do direito subjetivo público remonta à escola germânica de direito 

público do século XIX, que pretendeu sistematizar os direitos individuais em relação ao 

Poder Público. Deve-se a Jellinek (System der subjektiven öffentlichen Recht, 1892) a 

elaboração da classificação dos direitos subjetivos públicos de acordo com as posições 

jurídicas diferenciadas que os indivíduos assumem perante o Estado, em sucessivos 

estatutos jurídicos assim sistematizados: status subjectionis (a esfera dos deveres 

individuais), status libertatis (liberdade individual); status civitatis (capacidade de 

pretender que o Estado aja a seu favor) e status activae civitatis (capacidade de excercer 

direitos políticos).  Apesar das críticas à doutrina jurídica liberal de Jellinek, o quadro 

didaticamente proposto tem a vantagem de seguir a evolução histórica dos direitos 
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humanos e o correlativo processo de emancipação do homem.  De outra parte, permite 

aquilatar o conteúdo total, ou parcial, dos direitos de cidadania e o seu estágio de 

desenvolvimento.  

Garantias são instrumentos jurídicos destinados a assegurar a fruição dos 

direitos.  Os direitos são os bens principais; as garantias são acessórias, porque têm 

função instrumental; projetam-se na realização dos bens pelo nexo que assim se 

estabelece com o direito.  De acordo com a concepção jusnaturalista, os direitos são 

declarados, as garantias, estabelecidas.  Controversa é a possibilidade de as garantias 

também serem consideradas direitos fundamentais. Para Vieira de Andrade (2001:117), 

as garantias são direitos, mais exatamente, “direitos-garantia”;  no mesmo sentido, 

Canotilho (1993:520): “rigorosamente, as garantias clássicas são também direitos”. José 

Afonso da Silva (2006:59), por sua vez, mesmo considerando não serem nítidas as linhas 

distintivas entre direitos e garantias, conclui não ser decisiva, em face da Constituição 

Federal de 1988, tal distinção. Miranda (988:90) adota posição que ele mesmo denomina 

“mitigada”, porquanto reconhece a existência de garantias que não são direitos (v.g. 

autonomia das autarquias) e outras que têm a natureza de “elementos da definição 

constitucional de direitos” (v.g., ninguém pode ser submetido à tortura).  

Consideramos as garantias como espécie instrumental de direitos, para os fins 

desta tese, na linha de Silva e Canotilho.  

2.1.2–  Educação e ensino 

Disse Descartes (Os princípios da filosofia, 1644) que damos mais atenção às 

palavras do que às coisas, a ponto de concordarmos com termos que não entendemos e 

que não nos preocupamos em entender, dando por certos definições e conceitos já 

estabelecidos. 311 

É o que ocorre com a palavra “educação” que, na língua portuguesa, designa a 

“ação e efeito de educar, de desenvolver as atividades físicas, intelectuais e morais da 

criança e em geral do ser humano”, sendo “educar” o ato de “instruir, doutrinar, formar 

a inteligência, o coração e o espírito” (Caldas Aulete, 1964:1304/5).  Com este sentido, 

                                                 

311 “Todos os homens dão mais atenção às palavras do que às coisas; o que faz com que concordem muitas 

vezes com termos que não entendem e que não se preocupam em entender, ou porque acreditam te-los 

entendidos em outros tempos, ou porque lhes pareceu que aqueles que lhos ensinaram conheciam-lhe o 

significado e que eles os apreenderam pelo mesmo meio.” Cf. Leon-Louis Grateloup, Dicionário filosófico 

de citações, São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 161.  
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o substantivo não foge de sua acepção latina originária derivada da palavra educatio,  

que remete, em sentido figurado, a instrução e ensino.312  Ensino, por sua vez, remete à 

“ação de ensinar, instrução, ensinamento, educação.” (Caldas Aulete, 1964:1419).   

Das palavras educação e ensino derivam – ou a elas se associam, direta ou 

indiretamente - os termos “educador”, “educando”, “professor”, “magistério”, “aluno”, 

“creche”, “pré-escola”, “universidade”, “pedagogia”, “freqüência escolar”, “dias 

letivos”, “critérios avaliativos” etc.  Nesse conjunto, podemos ainda distinguir, em outro 

estágio interpretativo,  entre o direito à educação e os direitos na educação, que nos 

remetem a “qualidade”, “acesso à escola pública e gratuita próxima da residência”,   

“participação em entidades estudantis” etc. 

Todos esses vocábulos são empregados pela Constituição Federal de 1988, pela 

Lei de Diretrizes e Bases - LDB (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA (Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990), sem maiores 

preocupações técnicas, em algumas vezes como sinônimos, noutras como noções 

complementares. 313  No direito internacional empregam-se os termos, no geral em 

inglês ou em francês, ou como sinônimos, ou como noções  distintas, porém 

complementares.  

Educação e ensino constituem a mesma realidade? Se não, no que se distinguem?  

Esta distinção é importante para a efetivação e garantia do direito à educação? Por quê?   

As interrogações não são irrelevantes.  No direito brasileiro, só a Constituição Federal 

se vale da palavra educação, isoladamente ou em associação com outras palavras, em 

vinte e dois art.s, pelo menos, repetindo-a por mais de quarenta vezes ao longo do texto 

com significados variados.  314   

                                                 
312 Em sentido figurado a empregou Cícero em A República, 1,8,  e no De Oratore, 3, 124. Em sentido 

próprio, remetem à ação de criar [animais], de alimentar [plantas], criação, cultura (Faria, 1994, p.189). 

313 Na LDB, v.g., ao se referir indistintamente a instituições de ensino e instituições de educação superior, 

cf. arts. 44, I e III; 49, 50, 51, etc; a sistemas de ensino e a instâncias educacionais, no art. 8º, etc); noutras, 

como noções complementares, etapas de um mesmo processo (v.g., “a educação superior tem por 

finalidade [...] comunicar o saber através do ensino, cf. inciso IV, do citado art. 43). No ECA, “educação”, 

isoladamente, está nos arts. 4º; 22; 53; 62; 136, III, “a”; e “ensino”, isoladamente, nos art.s 54, I, II, III, V, 

VI, VII, e parágrafos, art. 55, art. 56 caput e art. 57.  O ECA ainda prevê a educação sanitária, no art. 14. 

314 A mesma imprecisão ocorre entre as palavras educação e ensino em língua inglesa, na qual education 

e teach remetem a noções análogas, porém distintas. Education deriva do latim educare, com a significação 

acima indicada, enquanto teach deriva da palavra cognata token (sinal, símbolo). No Dictionary of 

Education (Good, 1945, p.145), reconhecida obra de termos técnicos educacionais em língua inglesa, a 

palavra educação é registrada com triplo significado: (1) the aggregate of all the processes, by means of 

which a person develops abilities, attitudes, and other forms of behavior of positive value in society in 

which he lives; (2) the social process of which people are subjected to the influence of a selected and 
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São exemplificativos, para tanto, os art.s 6º; 7º, IV; 23, V; 24, IX; 205; 213; 214; 

227; e no  ADCT, 60, 76 e 79, nos quais o substantivo “educação” não se encontra 

adjetivado, diversamente do que ocorre nos art.s 22, XXIV (diretrizes e bases da 

educação nacional); 23, XII (educação para a segurança do trânsito); 30, VI; 40, §5º;  

201, § 8º; 208, IV; 211, §2º; 60, § 4º ADCT (todos se referem à educação infantil); 206, 

V (educação escolar); 206, VIII (educação escolar pública); 209, I (educação nacional);  

211, § 5º e 212, §§ 5º e 6º, e 60 ADCT (educação básica); 211, §6º (salário-educação); 

225 (educação ambiental); 206, parágrafo único e 60, ADCT (trabalhadores da 

educação);  206, V e 60, I, ADCT (profissionais da educação) etc. O substantivo 

“ensino”, isoladamente, consta dos art.s 24, IX; 34, “e”; 35, III; 167, IV; 206 e incisos 

III, IV, e V; 207; 208, III e §1º; 211 etc., mas também é empregado para nomear  o 

ensino básico, o fundamental (208, I), o médio (208, II), o superior (208, V), o noturno 

(208, VI),   os sistemas de ensino (art. 211) etc. 

Em outros dispositivos, educação e ensino são empregados como sinônimos 

(como é o caso dos art.s 22, XXIV; 23, V; 205; 209), seja para designar realidades 

distintas, sem maiores qualificações (art. 24, IX; art. 214), seja para discriminar a 

“educação infantil”, o “ensino fundamental”, a “educação básica pública”  (art. 30, VI; 

art. 40, §5º; 201, §8º; art. 211, §5º etc.). Os estabelecimentos escolares ora são nomeados 

“instituições de educação” (art. 150, “c”), ora “instituições educacionais” (arts. 61 e 

213), mas também podem ser “fundações de ensino e pesquisa” (art. 61), 

“estabelecimentos oficiais” (art. 206, IV), “universidades” (art. 207); “instituições 

educacionais oficiais” (art. 242). 

Delimitar o conceito jurídico de educação no que Jorge Miranda denominou a 

“Constituição da Educação” (Sifuentes, 2009:11), não é, portanto, uma questão 

semântica, mas um problema conceitual para a exigência do Direito e também um 

problema hermenêutico.  A dificuldade se amplia ao considerarmos que a Constituição 

estabelece um verdadeiro programa para a educação, no qual se sucedem etapas e metas 

públicas, cuja implementação exige, igualmente, a clareza dos conceitos para a 

                                                 
controlled environment [especially that of the school] so that they may attain social competence an 

optimum individual development; (3) ordinarily, a general term for the so-called ‘technical’ or more 

specifically classified professional courses offered in higher institutions for the preparation of teachers 

and relating directly to educational psychology, philosophy and history of education, curriculum, special 

and general methods, instruction, administration, supervisionetc.; broadly, the total pattern of 

preparation, formal and informal, that results of in the professional growth of teachers.  
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identificação de primazias e prioridades, especialmente em situações nas quais a solução 

emergirá do sopesamento de princípios e valores.   

Nem a doutrina nem a jurisprudência, contudo, têm cogitado dessa problemática, 

que, aparentemente, não tem interferido na interpretação das normas constitucionais 

referidas ao direito à educação como se pode notar na grande maioria dos julgados do 

Supremo Tribunal Federal, nos quais a educação é tomada mais pelas suas finalidades 

que pelo seu conteúdo, em decorrência do quanto dispõe o art. 205 da Constituição 

Federal:  

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. 315 

Assim sendo, a educação é conceituada, fundamentalmente, como direito de 

todos, ou mais especificamente, como direito fundamental, de natureza social (art. 6º), 

exigível da família, da sociedade e do Estado, com a finalidade de propiciar o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho (art. 205).  Da mesma maneira se manifesta a maioria dos doutrinadores, 

sempre invocando a educação em estreita relação com a finalidade do direito à educação 

(Silva, 2006; Moraes, 2002; Liberati, 2004; Fávero, 1996; Rátis, 2009; Horta, 2007; 

Sifuentes, 2009; Boaventura, 1997; entre outros).   

Não resta dúvida de que o conceito de educação como “direito de todos” 

neutraliza a variedade de sentidos e de concepções que nos oferecem a história e a 

filosofia da educação, a pedagogia, as ciências sociais e políticas a respeito dela. 316  

                                                 
315 Essa definição é empregada em diversas decisões monocráticas proferidas entre 2004 e 2008, as relativas 

aos Recursos Extraordinários nº 431.773, nº 411518 e nº 384201  (rel. Min. Marco Aurélio); nº 402.024, nº 

352.686, nº 411.332, nº 398.722, nº 443158 e nº 463.210-1 (rel. Min. Carlos Velloso);  nº 410.715, nº  

436.996, nº 410.715, nº 467.255, nº 472.707 e nº 677274  (rel. Min.Celso de Mello); 509.347  (rel. Min. 

Sepúlveda Pertence); nº 438.493 (rel. Min. Joaquim Barbosa); nº 564035, nº 554075 (rel. Min. Cármen 

Lúcia);  nº 293.412 (rel  Min.Eros Grau).  

316 No Thesaurus brasileiro de educação, elaborado pelo INEP/MEC, constam as seguintes definições de 

educação, sem qualquer preocupação com seu sentido jurídico: “Processo de desenvolvimento de aptidões, 

de atitudes e de outras formas de conduta exigidas pela sociedade. Processo globalizado que visa à 

formação integral de uma pessoa, para o atendimento às necessidades e às aspirações de natureza pessoal 

e social." (cf. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Serviço de estatística educacional. Cuiabá: 

SEC/MT; Rio de Janeiro: FENAME, 1981. 144 p.). “Conjunto de atividades destinadas a transmitir 

conhecimentos, a fomentar valores morais e a compreender princípios fundamentais aplicáveis ao longo 

da vida. (cf. DB - Mercosul).” “Todas as atividades voluntárias e sistemáticas destinadas a satisfazer 

necessidades de aprendizagem. Processo de conscientização crítica do conhecimento. A educação, quando 

ocorre de maneira informal, confunde-se com o fenômeno do crescimento; ao processar-se em um 

ambiente determinado e controlado, pode ser formal e informal. A Educação não ocorre apenas na escola; 
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Durkheim (2007:48), aliás, não vê outra forma de se proceder à conceituação de 

educação senão pelas suas finalidades;  essa é também a solução do direito internacional.   

De outra parte, à vista dos princípios educacionais inerentes à liberdade, quais 

sejam: a liberdade de ensinar, aprender, expressar o pensamento, a pluralidade de 

concepções pedagógicas, a coexistência de instituições de ensino privadas e públicas de 

ensino etc., não seria possível oferecer uma definição mais precisa sem incorrer em 

eventual restrição do direito.  

No âmbito das Nações Unidas, a UNESCO adota uma definição técnica de 

educação, não desvinculada de sua natureza social e política, conforme consta do 

documento International Standard Classification of Education- I S C E D, de 1997:   

Educação, para o propósito do ISCED, inclui uma 

variedade de programas e tipos de educação que são designados 

no contexto nacional como educação regular, educação de 

adultos, educação formal e informal, educação inicial, educação 

continuada, educação à distância, educação aberta, educação 

para toda vida, educação de meio período, sistemas duais, 

sistema de aprendizes, educação técnico-vocacional, 

treinamento, educação para portadores de necessidades 

especiais (...). 13. Decorre que educação, para os propósitos da 

ISCED, exclui qualquer comunicação que não seja designada 

para especialmente para promover a aprendizagem. Também 

exclui formas de aprendizagem que não sejam organizadas. 

Assim, enquanto toda educação envolve aprendizagem, muitas 

                                                 
ela é um processo permanente que se efetua na família, na comunidade, no trabalho, na comunicação social, 

enfim, na interação do homem com o meio. (Cf. CINE 1997, Unesco.)” “As conceituações tradicionais de 

Educação em geral dão maior ênfase à sua dimensão subjetiva, ou seja, aos aspectos de sua prática ligados 

exclusivamente aos sujeitos da educação, ao seu aprimoramento individual e ao alcance de certos ideais 

morais e intelectuais tidos como superiores, independente de tempo e lugar. Conceituações mais recentes, 

sobretudo a partir de Durkheim, consideram a educação como dependente das condições sociais, que 

variam segundo o país e a época. Essa nova abordagem tanto pode destacar o papel que a educação exerce 

para uma suposta harmonia social e um ajustamento funcional ao todo, ou, segundo outras tendência 

interpretativas, denunciar o sentido de controle social que ela impõe, na medida em que serve ao Poder, 

inculca os valores dos grupos dominantes da sociedade e assim colabora para a reprodução e perpetuação 

da mesma ordem social ao longo das gerações" (Sérgio Guerra Duarte, Dicionário brasileiro de educação. 

Rio de Janeiro: Edições Antares/Nobel, 1986. 175 p.). “A Educação é "um processo destinado a provocar 

uma mudança nas disposições ou capacidades do sujeito, com caráter de relativa permanência... Essa 

mudança pode consistir num aumento de capacidade de realizações ou ainda numa modificação de atitudes, 

interesses e valores". 

 Cf. http://www.inep.gov.br/pesquisa/thesaurus/thesaurus.asp Acesso em 05/05/09.  

 

http://www.inep.gov.br/pesquisa/thesaurus/thesaurus.asp
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formas de aprendizagem não são consideradas como educação. 

Por exemplo, aprendizagem incidental ou aleatória que ocorre 

como um subproduto de um outro evento, como algo que se 

cristaliza durante um encontro. Esta aprendizagem está excluída 

porque não é organizada, ou seja, não resulta de uma intervenção 

especificamente planejada para promover o aprendizado.317  

Idêntica orientação é seguida no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, no 

que diz respeito à aplicação da Convenção Européia dos Direitos Humanos, que se vale 

das seguintes definições de educação e ensino:  

[educação é] soma de procedimentos pelos quais, em 

qualquer sociedade, os adultos tentam inculcar no mais jovens 

as suas crenças, costumes e outros valores. (...) Ensino ou 

instrução visa, em particular, a transmissão dos conhecimentos 

e a formação intelectual. 318 

Ainda assim, a imprecisão conceitual permanece. De fato, o emprego teleológico 

da palavra educação, nos termos do art. 205, embora esclareça a que necessidades 

humanas o direito à educação responde, não a qualifica inteiramente: trata-se da 

educação formal ou da informal? Da pública ou da privada? Encampa todas as atividades 

inerentes à educação, ou só algumas? Há diferença entre a educação e o ensino 

fundamental, direito público subjetivo de acordo com o art. 208, § 1º da Constituição?   

                                                 
317 No original: “12. (…) education for the purpose of ISCED includes a variety of programmes and types 

of education which are designated in the national context, such as regular education, adult education, formal 

education, non-formal education, initial education, continuing education, distance education, open-

education, life-long education, part-time education, dual systems, apprenticeships, technical-vocational 

education, training, special needs education. (…) 13. It follows that education, for the purposes of ISCED, 

excludes communication that is not designed to bring about learning. It also excludes various forms of 

learning that are not organized. Thus, while all education involves learning, many forms of learning are not 

regarded as education. For example, incidental or random learning which occurs as a by-product of another 

event, such as something that crystallizes during the course of a meeting, is excluded because it is not 

organized i.e. does not result from a planned intervention designed to bring about learning”. O Padrão 

Internacional de Classificação para Educação (ISCED) é um sistema de classificação desenvolvido como 

instrumento para reunir, compilar e apresentar indicadores e estatísticas comparáveis sobre educação, tanto 

dentro de cada país como internacionalmente. Esse sistema foi introduzido em 1976 e revisado em 1997 

(ISCED97). Cf. www.unesco.org Acesso em ... 
318 33. (…) The Court would point out that the education of children is the whole process whereby, in any 

society, adults endeavour to transmit their beliefs, culture and other values to the young, whereas teaching 

or instruction refers in particular to the transmission of knowledge and to intellectual development. Case 

of Campbell And Cosans V. The United Kingdom (Article 50).  Application no. 7511/76; 7743/76. 23 March 

1983 

 

http://www.unesco.org/
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Todas essas interrogações influenciam a elaboração da jurisprudência, 

especialmente quando se trata de estabelecer parâmetros interpretativos para os 

chamados hard cases. 319 

No caso da supracitada decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o 

problema levado à apreciação dizia respeito, diretamente, à aplicação de castigos 

corporais em estabelecimentos de ensino, frente ao disposto no art. 3º da CEDH 

(ninguém será submetido a tortura ou a punição inumana ou degradante).  Indiretamente, 

tocava na difícil definição do âmbito e dos limites do conceito de educação. Conforme 

restou consignado naquela decisão, a autoridade da escola não seria senão um reflexo da 

autoridade que os pais lhe concediam pela matrícula de seus filhos na instituição:  

28. (... ) Corporal chastisement is traditional in Scottish 

schools and, indeed, appears to be favoured by a large majority 

of parents (see paragraph 18 above). Of itself, this is not 

conclusive of the issue before the Court for the threat of a 

particular measure is not excluded from the category of 

"degrading", within the meaning of Article 3 (art. 3), simply 

because the measure has been in use for a long time or even 

meets with general approval (see, mutatis mutandis, the above-

mentioned Tyrer judgment, p. 15, par. 31). 320 

No Brasil, os hard cases têm se configurado em situações nas quais a primazia 

do direito da criança ou do adolescente, em relação ao direito à educação, é mais difícil 

de ser aquilatada, como ocorreu, por exemplo, em recente postulação junto ao Superior 

Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de oferecimento domiciliar do ensino 

fundamental.  

Os requerentes, com fundamento no dever educacional da família e dos pais (arts. 

205 e 227 da Constituição Federal), alegaram dispor de liberdade constitucionalmente 

assegurada para escolher a forma de oferecimento de estudos a seus filhos, o que não 

                                                 
319 Hard cases, ou casos difíceis, na teoria positivista, a expressão empregada para identificar as ações 

judiciais específicas que não podem ser submetidas a uma regra de direito clara, de forma que o juiz tem 

maior discricionariedade para indicar a solução jurídica do problema apresentado.  Na teoria de Dworkin 

2002:127), nos casos difíceis, o juiz não tem discricionariedade, mas “o dever de descobrir quais são aos 

direitos das partes e não inventar outros direitos retroativamente.”  Adotamos a posição de Dworkin ao nos 

referirmos aos casos difíceis.    
320 Tribunal Europeu de Direitos Humanos, caso Campbell and Cosans V. The United Kingdom (Article 

50).  Application no. 7511/76; 7743/76. 23 March 1983. 
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lhes foi reconhecido.  Conforme restou decidido no paradigmático acórdão proferido 

pela Primeira Seção do STJ no Mandado de Segurança no. 7.407 – DF, o ensino 

fundamental não pode ser ministrado em casa, à vista de sua particular natureza no 

conjunto do direito à educação. 321  Dessa decisão se infere que, sendo outra a 

modalidade de ensino pleiteada para o chamado home schooling - como a educação 

artística ou a educação para o trânsito, igualmente previstas na Constituição  – a 

impossibilidade não se apresentaria.  Voltaremos a esse ponto mais adiante; por ora, 

basta notar a relevância dos conceitos e definições no âmbito do direito à educação.   

É o que indiretamente também se pode demonstrar em relação aos  

questionamentos judiciais que versam sobre o conteúdo da expressão “exercício do 

magistério”, utilizada nos art.s 40, § 5º e 201, § 8º, da Constituição Federal, ao assegurar 

a aposentadoria especial do professor.  A matéria é objeto da ADIn nº. 3772, impetrada 

pelo Procurador Geral da República, em face da Lei nº. 11.301, de 10/05/06, que 

estendeu a aposentadoria especial a diretores, coordenadores pedagógicos e supervisores 

de ensino.322 Até o momento, não há consenso entre os Ministros, embora a matéria já 

tenha sido apreciada na ADIn nº. 2253-9 ES, em 25/03/04 (Rel. Min. Maurício Correa), 

com resultado desfavorável à ampliação do significado do “exercício de magistério”.323   

                                                 
321MS Nº 7.407 - DF (2001/0022843-7). Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins. “1. Direito líquido e 

certo é  o expresso em lei, que se manifesta inconcusso e insuscetível de dúvidas. 2. Inexiste previsão 

constitucional e legal, como reconhecido pelos impetrantes, que autorizem os pais ministrarem aos filhos 

as disciplinas do ensino fundamental, no recesso do lar, sem controle do poder público mormente quanto 

à freqüência no estabelecimento de ensino e ao total de horas letivas indispensáveis à aprovação do aluno. 

3. Segurança denegada à míngua da existência de direito líquido e certo.” A Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, (...) por maioria, denegou a segurança. Vencidos os Srs. Ministros Franciulli Netto e 

Paulo Medina. Votaram com o Relator os Ministros Humberto Gomes de Barros, Eliana Calmon, Francisco 

Falcão, Laurita Vaz e Garcia Vieira. Brasília (DF), 24 de abril de 2002. 

322 A ADIn nº 3772 foi julgada pelo STF – por maioria de votos – parcialmente procedente (acórdão 

publicado no DJ em 27 de março de 2009), seguindo-se o voto do Ministro Ricardo Lewandowski, que 

propôs uma interpretação conforme. Num primeiro momento, houve dissenso entre os Ministros: o Ministro 

Carlos Britto (relator) e a Ministra Cármen Lúcia julgavam procedente a ação. O Ministro Ricardo 

Lewandowski a julgou parcialmente procedente, propondo uma interpretação conforme. Prevaleceu, no 

julgamento definitivo, a posição do Ministro Lewandowski, segundo a qual as atividades de exercício de 

direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico também gozariam do 

benefício da aposentadoria especial (conferida aos professores), desde que exercidas por professores. 

Assim, ficaram excluídos da aposentadoria especial apenas os especialistas em educação, nos termos do 

voto do Ministro Lewandowski. Cf. a propósito, www.stf.jus.br.  
323 Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º da lei complementar estadual 156/99. Aposentadoria 

especial. Redução na contagem de tempo de serviço. Funções de diretor e coordenador escolar. 

Inconstitucionalidade. 1. O § 5º do art. 40 da Carta Federal prevê exceção à regra constitucional prevista 

no art. 40, § 1º, inciso III, alíneas "a" e "b", tendo em vista que reduz em cinco anos os requisitos de idade 

e de tempo de contribuição para "o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das 

funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio". 2. Funções de magistério. 

Desempenho das funções exercidas em sala de aula. Não abrangência da atividade-meio relacionada com 

a pedagogia, mas apenas da atividade-fim do ensino. Dessa forma, os beneficiários são aqueles que 

http://www.stf.jus.br/
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2.1.3 –Educação e  ensino no Direito brasileiro 

Apesar da ausência de conceitos e definições acerca das palavras educação e 

ensino na Constituição, o substantivo “educação”, ao ser empregado isoladamente (isto 

é, desvinculado da expressão “direito à educação”), parece indicar a ação de educar em 

sua mais ampla acepção, seja ela familiar, seja escolar, privada ou pública, formal ou 

informal, nas mais diversas áreas; nesse sentido, o substantivo é empregado, inclusive, 

como sinônimo de ensino.  

É o que se confirma em face do quanto dispõe o art. 1º da LDB: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. 

Temos, portanto, um conceito constitucional de educação, acompanhado de uma 

definição legal.  No conceito constitucional, a educação é um direito e um dever do 

indivíduo, do Estado, da família e da sociedade; na definição legal a educação é 

especificada como direito que abrange os diversos processos formativos necessários ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

                                                 
lecionam na área de educação infantil e de ensino fundamental e médio, não se incluindo quem ocupa 

cargos administrativos, como o de diretor ou coordenador escolar, ainda que privativos de professor. 3. Lei 

complementar estadual 156/99. Estende a servidores, ainda que integrantes da carreira de magistério, o 

benefício da aposentadoria especial mediante redução na contagem de tempo de serviço no exercício de 

atividades administrativas. Inconstitucionalidade material. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

procedente”. Julgado em 07/05/04. Cf. ainda ADIn Nº 00001523/600 – MG Rel. Min. Ilmar Galvão. Ação 

Direta de Inconstitucionalidade. Art. 286 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que considera como 

de Professor, para os fins de aposentadoria e disponibilidade e de todos os direitos e vantagens da carreira, 

o tempo de serviço de ocupante de cargo ou função do quadro do magistério ou de regente de ensino. 

Inconstitucionalidade material, no que se concerne à aposentadoria especial do professor, prevista no art. 

40, III, b, da CF/88, que já a estendeu a todos os cargos e funções do “Quadro do Magistério” e, ainda, ao 

de “Regente de Ensino”, resultando contempladas pelo benefício classes de servidores ligadas 

exclusivamente a atividades do caráter administrativo, estranhas à sala de aula. Inconstitucionalidade 

formal, no alusivo às demais vantagens, por afronta ao princípio da independência dos Poderes do Estado, 

a que estava adstrita o Constituinte Estadual, por força do disposto no art. 25 da CF/88 e no art. 11 do 

ADCT/88, posto que se trata de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado. 

 Procedência da ação, declarada a inconstitucionalidade do art. 286 da Constituição do Estado de 

Minas Gerais.  CF. www.stf.jus.br, acesso em 05/05/09.. 

 

 

 
 

http://www.stf.jus.br/
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A definição da LDB aproxima-se da de Durkeim (2007:53), na qual ressaltam o 

caráter social e político da educação e a transmissão de valores, vasado nos seguintes 

termos: 

A educação é a acção exercida pelas gerações adultas 

sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social.  

Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança um certo 

número de estados físicos, intelectuais e morais que lhe exigem 

a sociedade política no seu conjunto e o meio ao qual se destina 

particularmente. 324 

Os processos formativos, por sua vez, se ministrados por instituições escolares, 

constituem o “ensino”, que se especifica de acordo com o seu nível ou modalidade, e a 

natureza jurídica pública ou privada do mantenedor. No texto constitucional, o ensino 

como processo formativo escolar é, em conseqüência, espécie do gênero “educação”.  

Incluem-se nesta definição os processos próprios de aprendizagem relacionados ao 

oferecimento de ensino fundamental às populações indígenas (art. 210, §2º). 

Disso se segue que o processo educativo realizado fora da escola (família, 

convivência humana, trabalho etc.) constitui a educação informal. Característico da 

educação informal é o fato de não conferir qualquer certificação ao educando; no caso 

da família, o art. 229 da Constituição reafirma o seu dever de criar, assistir e educar os 

filhos menores.   

A LDB, em seu art. 1º, §§ 1º e 2º , esclarece:  

Art. 1º. - ..................................................................... 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se 

desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social. 

A definição de ensino como educação escolar encontra-se, igualmente, na 

Convenção contra a Discriminação na Escola de 1960, art. 1º, nº 2 (no Brasil, Decreto 

nº 63.223, de 6 de setembro de 1968). 

                                                 
324 Veja-se, por todos, Emile Durkheim, Educação e Sociologia, Lisboa: Ed. 70, 2007, que oferece um 

exame crítico das diversas definições de educação, lato e stricto sensu. 
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Na legislação brasileira, os processos formativos escolares consistem nas ações 

destinadas a alcançar as finalidades da educação básica e da educação superior.  No nível 

da educação básica, compreendem-se as modalidades de educação infantil, do ensino 

fundamental de nove anos e ensino médio (arts. 21e 32 da LDB); no nível da educação 

superior, os cursos seqüenciais, os de graduação e os de pós-graduação (art. 44 da LDB).  

As modalidades de ensino dos dois níveis educacionais, por sua vez, podem ser 

oferecidas de diferentes maneiras a diversos titulares: pela educação regular, para as 

crianças e adolescentes em idade apropriada ou para os jovens e adultos que não tiveram 

a oportunidade de freqüentar o ensino fundamental; por via da educação a especial, para 

aqueles que dela necessitem, sejam crianças, jovens ou adultos; de forma presencial ou 

a distância, e assim por diante.  

Há, portanto, que se diferenciar, no conceito de educação como direito, em face 

do caso concreto, entre a educação lato sensu e os processos formativos a que se refere 

(ensino formal ou informal).    Dentre os processos de ensino formal, há que se destacar 

o ensino fundamental, em razão de o acesso a esse nível de ensino ter sido qualificado 

como direito público subjetivo, nos termos do § 1º, do art. 208 da Constituição Federal. 

Mas a educação é direito a quê?  Qual o seu conteúdo? 

 

 2.2 O direito à educação como campo privilegiado de realização 

dos direitos fundamentais 

2.2.1 – A perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência 

dos direitos fundamentais  

O direito à educação, no direito internacional e no brasileiro, apresenta 

características jurídicas que o diferenciam em relação aos demais direitos fundamentais, 

embora todos tenham a natureza jurídica de direitos subjetivos.  

É direito fundamental social, é direito individual e também direito coletivo.  Os 

seus titulares e os seus sujeitos passivos são, simultaneamente, uma coisa e outra.  

Comporta obrigações de fazer e não fazer, por parte de titulares e sujeitos passivos, que 

não se exaurem e exigem diferentes atendimentos, algumas vezes sob reserva do 

possível. Seu regime jurídico, portanto, é complexo: envolve diferentes poderes e 

capacidades de exercício, com a inerente sujeição ao regime jurídico específico dos 
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direitos fundamentais (CF, art. 5º, §1º; art. 60, § 4º, IV), mesmo dependendo de 

prestações materiais e de recursos financeiros. 

É direito fundamental, categoria jurídica de direito subjetivo que se reveste dos 

elementos estruturantes próprios dos sistemas de direitos fundamentais em regimes 

democráticos substantivos, quais sejam, a universalidade, a igualdade, a 

indisponibilidade e a natureza constitucional, com a finalidade de assegurar interesses e 

necessidades identificadas como vitais e, por isso, fundamentais. Sua concepção é regida 

pelo conceito de dignidade humana, apresentando-se nos textos constitucionais, de 

modo geral, inserido no conjunto de valores básicos e, ao mesmo tempo, nos marcos de 

proteção de situações jurídicas subjetivas, próprios do Estado Constitucional de 

Direito.325  Nesse sentido, a posição jurídica do direito fundamental é de tal modo 

relevante que se reveste das garantias inerentes às Constituições rígidas (v.g. cláusulas 

pétreas, exigência de quoruns qualificados para deliberação etc.) e, por isso, ao abrigo 

dos critérios de maiorias parlamentares simples,  além de contar com garantias 

específicas.  

Constitui um dos direitos econômicos, sociais e culturais, os chamados “direitos 

humanos de segunda geração”, ou “direitos de segunda dimensão” (Miranda, 1988), 

direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade ou direitos de exigir, que 

exprimem, no sistema jurídico, a exigência de solidariedade, com repercussões positivas 

na diminuição da desigualdade social.  Distinguem-se das liberdades e dos direitos 

políticos porque representam direitos que se realizam por intermédio da ação do Estado   

No plano individual, isto é, no plano do indivíduo racional e emocionalmente 

determinado, o direito à educação prende-se à realização pessoal; nesse sentido, é 

corolário da dignidade humana e dos princípios da liberdade e da igualdade.  No plano 

coletivo, conecta-se com a vida em sociedade, com a participação política, com o 

desenvolvimento nacional, com promoção dos direitos humanos e da paz; ou seja, 

conecta-se com a pessoa inserida num dado contexto social e político.  O preparo para a 

participação na vida política e para o trabalho, por sua vez, é elemento comum aos dois 

planos em que se expressa.   

                                                 
325 Cf. propósito Robert Alexy, Teoria dos Direitos Fundamentais, São Paulo: Malheiros, 2008, p.446-9; 

Antonio E. Perez Luño, Los Derechos Fundamentales, Madrid: Tecnos, 1995, p.20; Luigi Ferrajoli, 

Derechos y Garantias, Madrid: Trotta, 1999, p.50-5, entre outros. 
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Além de perseguir vários objetivos (direito à universalização da educação 

fundamental e à progressiva universalização do ensino médio, ou mesmo à educação 

continuada, por exemplo), sua concretização exige meios (recursos financeiros e 

materiais) ou situações que precisam ser criadas (vagas e condições de permanência na 

escola, como material escolar, transporte, alimentação, tempo disponível etc). Bem 

entendida, essa concretização também comporta considerações acerca das diferenças 

entre os indivíduos e grupos de indivíduos, em termos de educação regular e especial, 

educação de jovens e adultos e assim por diante.    

 O direito à educação permite a adultos e crianças marginalizados a integração 

na comunidade, a promoção da emancipação feminina e a proteção das crianças contra 

a exploração sexual ou a de seu trabalho. Possibilita, ademais, a difusão da democracia, 

dos direitos humanos e da proteção do meio ambiente, valores cruciais no mundo 

contemporâneo.  Desse ponto de vista, convém lembrar que a efetividade do direito à 

educação e suas repercussões beneficiam reciprocamente o indivíduo e a coletividade. 

Interesse particular e interesse público, assim, se fundem, da mesma forma que os 

interesses locais, regionais e nacionais.  

Não por outras razões, ao contrário dos demais direitos sociais, o direito à 

educação é compulsório (pelo menos nos primeiros níveis de ensino), não sendo dada 

aos indivíduos, nesta fase, a opção de exercê-lo ou não;  por isso é gratuito e deve ser 

universalizado. Daí se seguem as correlatas obrigações dos demais sujeitos passivos do 

direito à educação: o Estado (que deve promove-lo, protegê-lo e garanti-lo), a família (a 

quem incumbe promover o acesso à educação) e a sociedade (que o financia), traduzidas 

em deveres também fundamentais.  No direito brasileiro, a educação fundamental é 

direito subjetivo público, assegurado inclusive a todos que a ele não tiveram acesso na 

idade própria (CF, art. 208, I e § 1º).        

O dever do Estado, em particular, não se esgota no oferecimento e financiamento 

final da educação, pelo contrário; deve prover todos os meios necessários para que o 

direito esteja a todos disponível, seja acessível, adequado às necessidades sociais e 

adaptado às necessidades dos indivíduos.  Além disso, como os direitos humanos exigem 

leis que os assegurem e tornem possíveis expor as suas violações, remediá-las e preveni-

las, cabe ao Estado legislar sobre a matéria, inclusive no que diz respeito aos 

instrumentos de acesso à justiça, decidindo acerca dos pleitos que lhe são apresentados.  

O acesso à informação, garantido pelo Estado, ademais, é uma forma de permitir que a 
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população tenha meios de aquilatar a  accountability de seus governos.   A legislação 

educacional brasileira dispõe de normas que têm permitido proteger e exigir a garantia 

do direito, devendo-se fazer especial referência, no que diz respeito ao ensino 

fundamental, à ação prevista no art. 5º, da LDB..326   

Mas o conteúdo dos direitos sociais abrange não só sua garantia e promoção -  

tais como o direito à organização e ao procedimento, à não-eliminação de posições 

jurídicas etc. -   como também a proibição de excesso e da proteção insuficiente, 

expressando um postulado de proteção.  Por parte do Judiciário, quando se trata de 

garantir o direito social e individual à educação, em face de proteção insuficiente ou de 

eliminação de posições jurídicas já alcançadas por parte do Estado, são freqüentes as 

colisões de princípios fundamentais, tais como o princípio democrático e o da separação 

de poderes, entre este último e o da proteção à dignidade humana, e também entre os 

princípios fundamentais, a teoria constitucional e a experiência constitucional 

brasileira.327 

De outra parte, o Estado, como sociedade política, tem expectativas em relação 

aos titulares que, nesse sentido, são também sujeitos passivos do direito à educação.  

Tais expectativas traduzem-se nas exigências da cidadania, que demandam participação 

política e contribuição individual e coletiva para a construção dos objetivos nacionais. 

Nesse sentido, o direito à educação, corolário da liberdade assegurada pelos Estados 

Constitucionais Democráticos, consiste em autonomia moral, mas também auto-

responsabilidade na atuação social e política, porquanto os indivíduos não podem se 

considerar desligados ou irresponsáveis pelos valores que fundamentam o regime 

jurídico que lhes assegura os próprios direitos.  

O direito à educação exprime, enfim, simultaneamente, uma posição jurídica 

subjetiva (Vieira de Andrade, 2001:109), individual e coletiva, fundamental e universal, 

e um dever jurídico subjetivo, igualmente individual, coletivo, fundamental e universal.  

                                                 

326 “Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, 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.” 

327 Suspensão de liminar 263-5 rj em agravo de instrumento no. 2008.002.02378 (10/2008).  rel. Gilmar 

Mendes; suspensão de tutela antecipada 241-7 rj em agravo de instrumento no. 2007.002.32900 - (10/2008).  

rel. Gilmar Mendes ; ADIn 2.667-MC/DF Celso de Mello (19/06/02); ADIn 1.063/df;  ADIn 1.158/AM;  

etc.. 
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E, como é próprio dos direitos fundamentais, se desdobra em diversos direitos e 

faculdades, de conteúdo específico e autônomo, distinguindo-se nesse conjunto entre o 

direito à educação e os direitos na educação. 

De forma sintética, consideremos o direito à educação como o gênero do qual os 

demais direitos educacionais são desdobramentos.   O direito à educação (gênero) é, 

fundamentalmente, um direito a prestações positivas materiais, de custo social.  Ou seja, 

a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais; o ensino fundamental na língua materna das 

diversas comunidades indígenas; atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiências; oferta de ensino noturno; atendimento ao educando no ensino 

fundamental, dentre outros previstos na legislação brasileira.    São essencialmente 

direitos de promoção e proteção, realizados mediante ações positivas.    

Os direitos na educação (os desdobramentos) têm a função primária de defesa 

das liberdades no campo da educação, tais como a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de idéias e de 

concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; a 

gestão democrática do ensino público; o ensino religioso facultativo; a autonomia 

universitária etc. São direitos de natureza instrumental, que se realizam por intermédio 

de abstenções, e submetidos ao regime das liberdades e garantias, de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata.    

 De tudo se segue que o direito à educação é um overarching right de natureza 

singular, ou um “direito fundamental completo” (Alexy, 2008:248), isto é, “um feixe de 

posições de direitos fundamentais”, de caráter dinâmico, cuja reunião se deve a uma ou 

mais disposição de direito fundamental (id. ibid.).  Retomaremos este aspecto mais 

adiante.  

Sopesados todos esses elementos, o direito à educação, enfim, ocupa lugar 

central no conjunto dos direitos fundamentais, considerados esses em sua 

“fundamentalidade” substancial (para utilizar o léxico de Vieira de Andrade, 2001), 

correspondente à sua importância na salvaguarda da dignidade humana: é indispensável 

ao desenvolvimento da pessoa e ao exercício dos demais direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais, levando à consolidação da cidadania como “o direito de 
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ter direitos” (Arendt). Em outras palavras, “a educação é um imperativo dos direitos 

humanos, sustento e guardião da vida.” (Muñoz, 2008).328  

Por tudo isso, é o campo privilegiado de discussão dos direitos fundamentais, 

decorrência lógica do princípio da indivisibilidade dos direitos fundamentais.      A 

conclusão encontra-se expressa no Comentário Geral 11 (1999), da Comissão de 

Direitos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, sobre questões substantivas de 

aplicação do PIDESC, da seguinte maneira:  

O direito à educação, reconhecido nos arts. 13 e 14 da 

Convenção, assim como em alguns outros tratados 

internacionais, tais como a Convenção dos Direitos da Criança 

e a Convenção para Eliminação das Formas de Discriminação 

contra a Mulher, é de vital importância. Classificado como 

direito econômico, direito social e direito cultural, é tudo isso. É 

também, de várias maneiras, direito civil e direito político, dado 

que é central para a completa e efetiva realização também 

daqueles direitos. Nesse sentido, o direito à educação representa 

a indivisibilidade e interdependência de todos os direitos 

humanos.329 

 Essa é uma visão relativamente nova. 

2.2.2 – A perspectiva da dignidade humana, da solidariedade e do pacifismo 

Lembremos que desde o final do séc. XVIII, embora a educação fosse valorizada 

como meio de formação do cidadão, não foi considerada um direito.  Àquela altura, sem 

dúvida, houve uma modulação no desenvolvimento da educação, que alterou o curso do 

seu evolver histórico, em benefício da participação política;  mas até o final do século 

XIX, embora o exercício dos direitos de primeira geração houvesse se ampliado, a 

educação produziu pouco ou nenhum impacto na diminuição da desigualdade social.   

                                                 
328 Education is a human rights imperative. It is life-sustaining and lifesaving, yet denied to many.  Vernon 

Muñoz. Cf. A/63/292, da Assembléia Geral da ONU, de 14/08/08. 
329  No original: “The right to education, recognized in articles 13 and 14 of the Covenant, as well as in a 

variety of other international treaties, such as the Convention on the Rights of the Child and the Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, is of vital importance. It has been 

variously classified as an economic right, a social right and a cultural right. It is all of these. It is also, in 

many ways, a civil right and a political right, since it is central to the full and effective realization of those 

rights as well. In this respect, the right to education epitomizes the indivisibility and interdependence of all 

human rights.” Cf. www.un.org. Acesso em 19/05/09.  

http://www.un.org/
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Os direitos civis outorgavam poderes legais cuja utilização era limitada por 

preconceitos de classe e exclusão social, enquanto os direitos políticos outorgavam 

poderes potenciais, para os quais, além de determinados requisitos de gênero, 

escolaridade e renda, o seu exercício exigia organização e conhecimento das funções de 

governo.  Quanto aos direitos sociais, além de muito reduzidos, não se voltavam à 

afirmação da cidadania.  A propósito, lembra Marshall (1967:322) que “o objetivo 

comum do esforço institucional e voluntário era mitigar o incômodo da pobreza sem 

alterar o padrão de desigualdade, do qual a pobreza era a conseqüência mais obviamente 

desagradável.”    

No Brasil não foi diferente.  A instrução pública não foi valorizada como 

benefício individual nem público além de seu caráter utilitário imediato, marcado pelos 

traços dominantes de nossa cultura católica, agrícola e escravocrata.    Na fase colonial, 

sem plano de conjunto ou articulação, foi oferecido pela Companhia de Jesus (até sua 

expulsão em 1759), que atuou como colaboradora do poder régio para a obra da 

catequese e da instrução. A primeira escola oficial do Brasil, alíás, foi o Colégio da 

Bahia, criado em 1564 pela Companhia de Jesus, mantido, assim como os demais 

colégios que ela dirigia, por um sistema de taxas instituídas pela Corte, que incidia sobre 

todas as utilidades taxáveis da colônia. De modo geral, os jesuítas preocuparam-se com 

um projeto humanista, que pouco tinha de prático ou tecnológico, mas que manteve uma 

rede de colégios dotada de docentes bem preparados e de boas bibliotecas  

O sistema educacional criado para substituir o ensino jesuítico não passou de um 

arremedo de ensino, devido à sua estreiteza (ler, escrever e fazer contas), precariedade 

das instalações físicas e baixa qualidade.  Como jus régio, foi centralizado pela Coroa, 

que concedia as autorizações para ensinar e as nomeações de professores, mas o manteve 

na penúria. Na avaliação da historiadora Maria Luíza Marcílio (2005:83), as aulas régias 

(ensino primário) assim se mantiveram praticamente ao longo do século XIX, por todo 

o País, de tal forma que não atendia às necessidades de instrução popular, nem mesmo 

dos restritos grupos das classes dominantes.   

O País torna-se independente com, praticamente, toda a população analfabeta.  

Foi Pedro I quem introduziu o tema da instrução pública na Assembléia Constituinte de 

1823, ressaltando a necessidade de que fosse promovida por uma legislação especial 

(Quizzotti, 1996:36), editada em 1827, sob inspiração da lei votada pelas Cortes 

Constituintes de Portugal, para diminuir o controle da Coroa sobre o ensino privado. O 
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Imperador, porém, com a outorga da Carta de 1824, reduziu o escopo e a abrangência 

do ensino público, tal como previsto originalmente pela Assembléia Constituinte330, 

muito embora a instrução primária gratuita tenha sido elevada à categoria de direito 

(Constituição do Império, art. 179, §32), de competência das Províncias após o Ato 

Adicional de 1834, regulamentado pela lei de 25 de outubro de 1827. No entanto, 

surpreendentemente, pontua Marcílio (op. cit. p. 86), mesmo dentro do sistema 

escravocrata, excludente e oligárquico, os filhos de escravos, em toda a primeira metade 

do século XIX e até a Lei de 1854, e os filhos  ilegítimos foram admitidos nas aulas 

públicas de primeiras letras e com eles os “expostos”, que se situavam na mais baixa 

categoria livre da sociedade. 331    A situação é tão mais surpreendente quando 

consideramos que a instrução primária foi incluída no capítulo das Disposições Gerais 

e das Garantias dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, sendo que os 

escravos, as mulheres e todos os homens que não atendessem às exigências do voto 

censitário não se incluíam, formalmente, neste rol.  

Se a República acenou com o reconhecimento ampliado da cidadania, fosse pela 

abolição da escravatura, fosse pela ampliação do direito de voto (ainda restrito às 

mulheres, aos religiosos, aos analfabetos e aos conscritos), pouco ou quase nada fez pela 

educação pública, mantendo a descentralização do ensino primário para os Estados, 

inclusive em relação à sua obrigatoriedade. Suprimiu-se do texto constitucional a 

garantia de gratuidade, o que, associado à previsão da laicidade nos estabelecimentos 

públicos, à liberdade de manifestação de pensamento, de profissão e de propriedade (art. 

72, §§6º, 12, 17 e 24), garantiu expansão da iniciativa privada.  Em verdade, como nos 

faz notar Cury (2005:22), “o corte liberal da Constituição deixava a demanda por 

educação escolar ao indivíduo que, atraído pelo exercício do voto, seria motivado a 

buscar os bancos escolares.”  

Será apenas com a Constituição Federal de 1934 que a educação se revestirá da 

natureza de direito social e dever do Estado, garantido a todos pelo seu art. 149, sob os 

                                                 
330 No projeto de Constituição apresentado em 01/09/1823, constavam três art.s sobre a instrução pública, 

no seguinte teor: “Art. 250 – Haverá no Império escolas primárias em cada termo, ginásios em cada comarca 

e universidades nos mais apropriados locais.  Art. 251 – Leis e regulamentos marcarão o número e a 

constituição desses úteis estabelecimentos.  Art. 252 – É livre a cada cidadão abrir aulas para o ensino 

público, contanto que responda pelos abusos.”  (apud Sucupira, 1996:55). 
331 Institui-se, com o decreto nº 1331-A de 17 de fevereiro de 1854, uma reforma na educação, sob o 

comando do então Ministro dos Negócios do Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz. A lei visava 

essencialmente estabelecer a obrigatoriedade do ensino elementar, reforçar o princípio da gratuidade 

(previsto constitucionalmente), vetar o acesso de escravos ao ensino público e prever a criação de classes 

especiais para os adultos.   
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influxos da ampliação dos direitos sociais e dos debates e iniciativas educacionais 

promovidos nos anos anteriores pelos Estados (notadamente em São Paulo, com 

Sampaio Dória; Lourenço Filho, no Ceará; Anísio Teixeira, na Bahia e Fernando de 

Azevedo, no Distrito Federal, entre outros), o que correspondia ao figurino da República 

federativa. 332     

Nesse sentido estabeleceu, de forma pioneira, a organização dos sistemas de 

ensino mediante subordinação às diretrizes e bases fixadas pela União (art. 5º, XIV), 

acompanhada da atribuição, aos Estados, de competências legislativas concorrentes e 

encargos administrativos, sob regime de vinculação excepcional de receitas tributárias 

para a educação (arts. 156 e 157) e de isenção tributária para os estabelecimentos 

privados de ensino (art. 154). 333 Não deixou de fazer prevalecer, contudo, para fazer 

frente às dificuldades inerentes às disparidades regionais, à heterogeneidade e 

diversidade da rede escolar, o papel supletivo da União no que diz respeito às 

competências normativas e aos encargos de definição de políticas públicas que haveriam 

de prevalecer, em nosso sistema constitucional, a favor da sua forte presença no campo 

da educação.334 Em meio a outras medidas, foi-lhe atribuída competência privativa para 

                                                 

332 “Art. 149- A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 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.”, em www.planalto.gov.br  Acesso em 15/05/09. 

333 “Art 154 - Os estabelecimentos particulares de educação, gratuita primária ou profissional, oficialmente 

considerados idôneos, serão isentos de qualquer tributo. Art 155 - É garantida a liberdade de cátedra. Art 

156 - A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento, e os Estados e o Distrito Federal 

nunca menos de vinte por cento, da renda resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento 

dos sistemas educativos. Parágrafo único - Para a realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará 

no mínimo, vinte por cento das cotas destinadas à educação no respectivo orçamento anual. Art 157 - A 

União, os Estados e o Distrito Federal reservarão uma parte dos seus patrimônios territoriais para a 

formação dos respectivos fundos de educação”, em www.planalto.gov.br  Acesso em 15/05/09. 

 

334 “Art 150 - Compete à União: a) fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos 

os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do 

País; b) determinar as condições de reconhecimento oficial dos estabelecimentos de ensino secundário e 

complementar deste e dos institutos de ensino superior, exercendo sobre eles a necessária fiscalização; c) 

organizar e manter, nos Territórios, sistemas educativos apropriados aos mesmos; d) manter no Distrito 

Federal ensino secundário e complementar deste, superior e universitário; e) exercer ação supletiva, onde 

se faça necessária, por deficiência de iniciativa ou de recursos e estimular a obra educativa em todo o País, 

por meio de estudos, inquéritos, demonstrações e subvenções. Parágrafo único - O plano nacional de 

educação constante de lei federal, nos termos dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras a e e , só se poderá 

renovar em prazos determinados, e obedecerá às seguintes normas: a) ensino primário integral gratuito e de 

freqüência obrigatória extensivo aos adultos; b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao 

primário, a fim de o tornar mais acessível; c) liberdade de ensino em todos os graus e ramos, observadas as 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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difundir a instrução pública em todos os seus graus (art. 10, VI) para fixar e coordenar 

o Plano Nacional de Educação (art. 150), a ser elaborado pelo Conselho Nacional de 

Educação (art. 152).335    

No plano da ampliação dos direitos sociais, não se pode deixar de mencionar a 

influência da Constituição de Weimar, cujo regime de direitos fundamentais – que 

reconhece, ao lado das liberdades públicas tradicionais, direitos sociais de proteção à 

família, à educação e ao trabalho - assinala a passagem do Estado Liberal para o Estado 

Social de Direito.  Consideremos os avanços assim promovidos: ensino primário integral 

obrigatório e gratuito (art. 149); proibição de ingresso no mercado de trabalho para 

menores de 14 anos e de trabalho noturno para os menores de 16 anos (art. 121, § 1º, 

“d”); garantia de educação rural, acompanhada de outras medidas de apoio ao 

trabalhador rural (art. 121, § 4º); imposição de encargo escolar a empresas industriais e 

agrícolas, fora dos centros urbanos, manifestado na obrigação de oferecimento de ensino 

primário gratuito na hipótese de contarem com mais de cinqüenta trabalhadores, dos 

quais, pelo menos dez - incluídos os seus filhos - fossem analfabetos. 336  O art. 148, ao 

                                                 
prescrições da legislação federal e da estadual; d) ensino, nos estabelecimentos particulares, ministrado no 

idioma pátrio, salvo o de línguas estrangeiras; e) limitação da matrícula à capacidade didática do 

estabelecimento e seleção por meio de provas de inteligência e aproveitamento, ou por processos objetivos 

apropriados à finalidade do curso; f) reconhecimento dos estabelecimentos particulares de ensino somente 

quando assegurarem. a seus professores a estabilidade, enquanto bem servirem, e uma remuneração 

condigna. Art 151 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal organizar e manter sistemas educativos nos 

territórios respectivos, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União.” www.planalto.gov.br  Acesso 

em 15/05/09. 

335   “Art 152 - Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, organizado na forma da lei, 

elaborar o plano nacional de educação para ser aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as 

medidas que julgar necessárias para a melhor solução dos problemas educativos bem como a distribuição 

adequada dos fundos especiais. Parágrafo único - Os Estados e o Distrito Federal, na forma das leis 

respectivas e para o exercício da sua competência na matéria, estabelecerão Conselhos de Educação com 

funções similares às do Conselho Nacional de Educação e departamentos autônomos de administração do 

ensino.”, em www.planalto.gov.br  Acesso em 15/05/09. O Decreto no. 19.850, de 11/04/31 já havia criado 

um Conselho Nacional de Educação, com atribuições eminentemente consultivas.  Cf. a propósito da 

criação do Conselho, pela Constituição de 1934 e dos debates que a precederam, Marlos Bessa Mendes da 

Rocha, Tradição e Modernidade na Educação: o processo constituinte de 1933-34 e José Silvério Baia 

Horta, A Constituinte de 1934: comentários, in Osmar Fávero (org.) A Educação nas Constituintes 

Brasileiras – 1823/1988, Campinas: Autores Associados.  Conferir, ainda, Edivaldo Machado Boaventura, 

Incentivos ao desenvolvimento regional, 1964 (Doutorado em Direito) – Universidade Federal da Bahia, 

1964. 

 

336 “Art 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 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.” www.planalto.gov.br  Acesso em 15/05/09 

http://www.planalto.gov.br/
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inaugurar o Capítulo da educação e cultura, garante a assistência do Estado ao 

“trabalhador intelectual”, ademais da proteção trabalhista que lhe é garantida mercê do 

art. 121, cujo § 2º equipara o trabalho manual, o técnico e o intelectual para fins de sua 

aplicação.337   

A identificação do direito à educação gratuita (primária, pelos menos), como 

direito individual e social, será mantida pelas Constituições posteriores, malgrado os 

retrocessos em sua proteção na vigência da Constituição de 1937, na qual a gratuidade 

não foi universalizada, mas condicionada ao dever de solidariedade que os mais 

abastados tinham em relação aos menos contemplados economicamente. 338 

Não se pode dizer que essa medida tenha sido uma ação afirmativa inaugural no 

sistema jurídico educacional brasileiro, mas antes mais uma forma de assegurar a 

participação de todos no projeto da ditadura de Getúlio Vargas, expressa pelos deveres 

para com a economia e a defesa da Nação, e pelo controle ideológico da infância e 

juventude, como podemos notar em face das exigências de ensino cívico e disciplina 

moral (art. 131). 339  Por outro lado, é significativo que a área da educação tenha 

acompanhado o crescente interesse do governo Vargas na industrialização do País, como 

nos faz notar Fausto (1994:367).  Daí a edição da Lei Orgânica do Ensino Industrial, 

com o objetivo de preparar mão de obra fabril qualificada, e a criação do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, subordinado ao Ministério da Educação, 

mas sob a direção da Confederação Nacional da Indústria - CNI,  dada a aproximação 

                                                 
337 “Art 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o desenvolvimento das 

ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio 

artístico do País, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual.”  “Art. 121, § 2º - Para o efeito 

deste art., não há distinção entre o trabalho manual e o trabalho intelectual ou técnico, nem entre os 

profissionais respectivos.” www.planalto.gov.br  Acesso em 15/05/09. 
338 “Art 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o dever de 

solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos 

que não alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição módica e 

mensal para a caixa escolar.” www.planalto.gov.br  Acesso em 15/05/09. 
339 “Art 131 - A educação física, o ensino cívico e o de trabalhos manuais serão obrigatórios em todas as 

escolas primárias, normais e secundárias, não podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser 

autorizada ou reconhecida sem que satisfaça aquela exigência. “ “Art 132 - O Estado fundará instituições 

ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas por associações civis, tendo umas; e outras por fim organizar 

para a juventude períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina 

moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento, dos seus deveres para com a 

economia e a defesa da Nação. “ www.planalto.gov.br  Acesso em 15/05/09. 
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entre o governo e a burguesia industrial desde a derrota da Revolução Paulista de 

1932.340     

Outro retrocesso da Constituição de 1937 foi a supressão da organização 

federativa dos sistemas de ensino, tal como prevista em 1934, e da vinculação de receitas 

tributárias para sua manutenção (arts. 15, IX e 16, XXIV). 341 Mas, se a atuação supletiva 

da União, por sua vez, fez-se em favor do ensino privado e não do público (arts. 125 a 

129), não se pode negar que a proteção instituída ao menor intelectualmente abandonado 

e o estabelecimento de normas sancionatórias aos responsáveis negligentes tenham sido 

um avanço na universalização do direito à educação pública (art. 130). 342  

A despeito da ampliação dos direitos sociais entre 1930 e 1945, a escassa ou nula 

participação política, aliada à precária vigência dos direitos civis, não fez desse ato uma 

conquista democrática, comprometendo, em parte, o desenvolvimento de um cidadania 

autêntica como nos alerta Carvalho (1995:82).   Em 1934, embora introduzido o direito 

                                                 
340 cf. Decreto-lei n. 4.073 – de 30 de janeiro de 1942, cujo art. 3º determinava: “Art. 3º O ensino industrial 

deverá atender: 1. Aos interesses do trabalhador, realizando a sua preparação profissional e a sua formação 

humana. 2. Aos interesses das empresas, nutrindo-as, segundo as suas necessidades crescentes e mutáveis, 

de suficiente e adequada mão de obra. 3. Aos interesses da nação, promovendo continuamente a 

mobilização de eficientes construtores de sua economia e cultura.” www.planalto.gov.br  Acesso em 

15/05/09. 

341 “Art 15 - Compete privativamente à União: (...)  IX - fixar as bases e determinar os quadros da educação 

nacional, traçando as diretrizes a que deve obedecer a formação física, intelectual e moral da infância e da 

juventude.”  “Art 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: 

(...)XXIV - diretrizes de educação nacional.” www.planalto.gov.br  Acesso em 15/05/09. 

342 “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.” “Art 126 - Aos filhos naturais, facilitando-lhes 

o reconhecimento, a lei assegurará igualdade com os legítimos, extensivos àqueles os direitos e deveres que 

em relação a estes incumbem aos pais. “ “Art 127 - A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados 

e garantias especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes 

condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso  desenvolvimento das suas faculdades. O abandono 

moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará falta grave dos responsáveis por sua guarda 

e educação, e cria ao Estado o dever de provê-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação 

física e moral.  Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a 

subsistência e educação da sua prole. “  “Art 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos 

necessários à educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios 

assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de 

receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. O ensino pré-

vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever 

de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando 

os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e 

profissionais.         É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua especialidade, 

escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o 

cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, 

facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público.”  www.planalto.gov.br  Acesso em 

15/05/09. 
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de vota para as mulheres, fora este limitado àquelas que exercessem função pública 

remunerada (art. 109)343, excluídos os analfabetos, mendigos, praças-de-pré  e alunos 

das escolas militares (art. 108). Em 1937 dá-se a igualdade entre homens e mulheres  

diante do direito de voto, mantida a exclusão dos analfabetos e mendigos, mas não a dos 

praças-de-pré e alunos das escolas militares (art. 117)344;  em 1946, retoma-se a previsão   

de 1934, excluídos os mendigos e incluídos os que não se expressassem em língua 

nacional (arts. 131 e 132).345 

De outra parte, entre 1920 e 1940, o índice de analfabetos, embora tenha caído 

em cerca de 13%, permaneceu elevado (69,9% em 1920; 56,2% em 1940).  No entanto, 

a freqüência escolar entre 7 e 14 anos mais do que dobrou, demonstrando os resultados 

dos esforços em prol da expansão escolar.346 

A trajetória da educação como direito, no Brasil, embora atrasada em relação aos 

países mais desenvolvidos e ao conjunto da América Latina, não se afasta, formalmente, 

do ponto de inflexão na concepção da cidadania observado, segundo Marshall (op. cit. 

p. 323), com o forte avanço dos direitos sociais na Inglaterra do final do século XIX, a 

evidenciar uma nova atitude em relação à igualdade social.  A educação pública revelou 

essa tendência, mesmo ainda que sob a acusação de favorecer o capitalismo pela 

capacitação de trabalhadores e pela formação de especialistas de nível superior que 

promoveu. Mas a grande virada da educação, por assim dizer, em direção a uma 

concepção de cidadania que transcende o exercício dos direitos políticos, dá-se após o 

                                                 
343 “Art 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando estas 

exerçam função pública remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar.” 

344 “Art 117 - São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de dezoito anos, que se alistarem 

na forma da lei. Parágrafo único - Não podem alistar-se eleitores:         a) os analfabetos; b) os militares em 

serviço ativo;  c) os mendigos; d) os que estiverem privados, temporária ou definitivamente, dos direitos 

políticos.”  

345 “Art 131 - São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos que se alistarem na forma da lei.” “Art 

132 - Não podem alistar-se eleitores: I - os analfabetos; II - os que não saibam exprimir-se na língua 

nacional; III - os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos.          Parágrafo 

único - Também não podem alistar-se eleitores as praças de pré, salvo os aspirantes a oficial, os suboficiais, 

os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de ensino superior.”  

346 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE, em 1940, menos de um 

terço das pessoas entre 7 e 14 anos freqüentava a escola, O baixo nível de escolarização da década de 40 

era revelado por taxas que oscilavam entre 9,7%, para o Tocantins, e 54,3%, para o Rio de Janeiro. Cf. 

www.ibge.gov.br. Acesso em 17/05/09.  
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final da II Guerra Mundial, contemporaneamente à criação da ONU (1947) e à aprovação 

da DUDH (1948).     

Muito embora a Constituição Federal de 1946 tenha mantido a natureza jurídica 

individual e social do direito à educação e adotado inúmeras medidas para ampliação do 

acesso ao ensino primário, o fato é que os direitos sociais, e em particular a educação 

pública, pouco avançaram em benefício da cidadania, a despeito da ampliação dos 

direitos políticos, em ambiente democrático, e a retomada de diversos preceitos da 

Constituição de 1934. São assegurados os princípios de liberdade e solidariedade no 

oferecimento da educação, assim como a sua oferta, obrigatória e gratuita, no nível 

primário (art. 166 a 168). 347  Retoma-se a organização federativa dos sistemas de ensino, 

desta feita com maior liberdade de organização para os Estados, sob atuação supletiva 

da União na medida das necessidades locais e regionais (arts. 170 e 171).  

 Após 1964, a imposição do regime autoritário sacrificou os direitos civis e 

políticos, mas ampliou os direitos sociais, o que parece revelar que o autoritarismo 

brasileiro sempre procurou compensar a falta de direitos políticos com paternalismo 

social (Carvalho, 1995:141). No caso do direito à educação, a Constituição de 1967 

assegurará a educação universal, gratuita e compulsória dos sete aos quatorze anos para 

o ensino primário, estendendo a gratuidade do ensino público secundário àqueles que 

demonstrassem insuficiência de recursos; para tanto, ampliou o percentual de impostos 

destinados ao financiamento e manutenção da educação (art. 176, §4º) e instaurou um 

sistema de financiamento do ensino primário pelas empresas comerciais, industriais e 

agrícolas, mediante o qual ou asseguravam o seu oferecimento direto a seus empregados 

e filhos ou contribuíam com salário educação (art. 178). 348 No ensino superior, inaugura 

                                                 

347 Na Constituição de 1946: “Art. 166 - 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. Art. 167 - O ensino dos 

diferentes ramos será ministrado pelos Poderes Públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis 

que o regulem. Art. 168 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: I - o ensino primário é 

obrigatório e só será dado na língua nacional; II - o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino 

oficial ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos”, 

www.planalto.gov.br, acesso em 15/05/09.   

348 Na Constituição Federal de 1967: “Art 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; 

assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de 

liberdade e de solidariedade humana.  § 1º - O ensino será ministrado nos diferentes graus pelos Poderes 

Públicos.    2º - Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à Iniciativa particular, a qual merecerá o 

amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos, inclusive bolsas de estudo.    § 3º - A legislação do 

ensino adotará os seguintes princípios e normas:          I - o ensino primário somente será ministrado na 

língua nacional;          II - o ensino dos sete aos quatorze anos è obrigatório para todos e gratuito nos 

estabelecimentos primários oficiais;         III - o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito 

http://www.planalto.gov.br/
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um sistema de bolsas restituíveis (art. 168, § 3º, III). De resto, no plano organizacional 

e administrativo, manteve a sistemática da Constituição de 1946.  No plano dos direitos 

políticos, eliminou a vedação do alistamento eleitoral para os analfabetos. 

Durante os debates da Assembléia Constituinte, a manutenção e a elevação dos 

percentuais tributários de aplicação obrigatória não foi tema pacífico.  De um lado, foi 

defendida com apoio em argumentos desenvolvimentistas e da necessidade de formação 

de capital humano; em ambas correntes, a educação era considerada como um pré-

investimento para o aperfeiçoamento do fator humano, como se nota no Plano Trienal 

1963-1965 e no Programa Estratégico de Desenvolvimento de 1967 (Fávero (1996:247). 

De outra parte, foi recusada, sob o argumento da necessidade da desvinculação de 

recursos para que fosse conferida maior liberdade de alocação de recursos aos 

governantes. Os argumentos a favor da vinculação foram vencedores e , como se sabe, 

a medida tornou-se um dos alicerces da política educacional nas Constituições 

posteriores, muito embora a Emenda Constitucional nº. 1 a tenha mantido apenas para 

os Municípios, restrição corrigida em 1988 com a vinculação obrigatória para todos os 

entes federados.  

A Emenda Constitucional nº. 1., de 1969, manterá basicamente o mesmo 

posicionamento, à exceção da previsão de substituição gradativa da gratuidade no ensino 

médio e superior pela concessão de bolsas.349  A novidade está na previsão de 

intervenção dos Estados nos Municípios em hipótese de descumprimento da aplicação 

vinculada de recursos tributários na educação (art. 15, §3º, “f”), o que será mantido, de 

                                                 
para quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insuficiência de recursos. Sempre 

que possível, o Poder Público substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, 

exigido o posterior reembolso no caso de ensino de grau superior”, www.planalto.gov.br  Acesso em 

15/05/09.    

349 “Art. 176. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e 

solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola.  § 1º O ensino 

será ministrado nos diferentes graus pelos Poderes Públicos. § 2º Respeitadas as disposições legais, o ensino 

é livre à iniciativa particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos, inclusive 

mediante bolsas de estudos. § 3º A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: I - o 

ensino primário somente será ministrado na língua nacional; II - o ensino primário é obrigatório para todos, 

dos sete aos quatorze anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais;     III - o ensino público será igualmente 

gratuito para quantos, no nível médio e no superior, demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem falta 

ou insuficiência de recursos;     IV - o Poder Público substituirá, gradativamente, o regime de gratuidade 

no ensino médio e no superior pelo sistema de concessão de bôlsas de estudos, mediante restituição, que a 

lei regulará;” www.planalto.gov.br  Acesso em 15/05/09. 

http://www.planalto.gov.br/
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modo ampliado, pela Constituição de 1988. Por outro lado, vedou o alistamento eleitoral 

dos analfabetos (art. 147, §3º, “a”).    

No período que vai de 1940 a 1980, a freqüência escolar da população em idade 

escolar aumentou de 15,1% para cerca de 47%, sendo que, após a II Guerra Mundial, o 

ritmo de crescimento da educação ficou acima do da Argentina, Chile e Uruguai, embora 

não tenha alcançado resultados quantitativos favoráveis (Fausto, 1994:543).    Entre a 

população adulta, no mesmo período, o analfabetismo ficou entre 54,50% (1940) e 

25,41% (1980).350    

As taxas de expansão e a distribuição dos encargos de financiamento da 

educação, contudo, não contribuíram, na prática, para estabelecer igualdade de 

oportunidades na educação.  Dentre os fatores de impedimento de acesso estavam as 

elevadas taxas de repetição e evasão, a inadequação da escola às camadas mais pobres 

da população e a pressão das necessidades sociais que, no mais das vezes, impediam sua 

permanência na escola.  A falta de qualidade das escolas públicas de 1º. e 2º. graus, 

ademais, resultava na reduzida possibilidade de aprovação dos seus egressos nas 

universidades públicas,  em comparação com os alunos egressos das escolas privadas, 

em sua maior parte de melhor qualidade.   A redução das bolsas de estudo contribuiu 

para agravar a situação, de maneira que a educação pública de qualidade era um 

privilégio de poucos. 351    

Os direitos políticos ampliados a partir de 1985 demonstram, contudo, que os 

efeitos negativos da introdução de direitos sociais foram menores que no Estado Novo, 

haja vista a mobilização popular pela democracia no período; em contrapartida, durante 

o período militar reduziu-se a eficácia dos direitos civis (a suspensão das garantias do 

                                                 
350 Cf. www.ibge.gov.br Acesso em 17/05/09. De modo geral, especialmente após 1970, o crescimento da 

educação fez-se de forma distorcida, não se observando a aceleração sucessiva dos níveis de escolaridade 

à medida que se saturavam os níveis anteriores, como notado na maioria dos países industrializados.  Em 

verdade, deu-se, justamente, o contrário: nessa década, o nível educacional que mais cresceu foi a pós-

graduação (31%), seguido do ensino de graduação (12%), do ensino de 2º grau (11%) e do ensino de 1º 

grau (4%).   

351 Cf. a propósito, Demerval Saviani, A política educacional no Brasil, in Maria Stephanou e Maria Helena 

Câmara Bastos, Histórias e memórias da educação no Brasil, vol III – Século XX, 2.ed., Petrópolis: Vozes, 

2005, p. 29-38. 

http://www.ibge.gov.br/
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habeas corpus, da inviolabilidade de domicílio, da liberdade de manifestação de 

pensamento352), assegurando-se o mínimo, como suficiente (Fávero, 1996:253). 

A ampliação do conteúdo direito à educação será feito pela Constituição Federal 

de 1988, que o singularizará no conjunto dos direitos sociais.  Mas, apesar da ampliação 

do percentual da vinculação de recursos para as despesas decorrentes de seu 

oferecimento (art. 167), a crise econômica provocou, pelo menos no início da Nova 

República, a redução da eficácia dos direitos sociais, com resultados negativos para a 

oferta do ensino público.   

Essa situação começa a ser revertida com a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, 

pela Emenda Constitucional nº. 14 de 1996, que permitiu o equacionamento das questões 

relativas ao financiamento e expansão da educação fundamental por parte dos Estados e 

Municípios, alcançando, em muitos casos, a sua universalização. Após dez anos, a 

Emenda Constitucional nº. 53, de 19 de dezembro de 2006, ampliou o escopo do 

FUNDEF de forma a incluir a educação infantil e os demais profissionais da educação.  

Alcança, dessa maneira, todos os níveis da educação básica educação infantil (0 a 5 

anos), ensino fundamental (6 a 14 anos) e ensino médio, assim como assim como os 

profissionais do magistério da educação (docentes) e os profissionais que oferecem 

suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica, 

segundo o art. 22, II da Lei 11.494/2007. A instituição do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

– FUNDEB, com vigência até 2020, pretende garantir padrão nacional mínimo de 

qualidade (cf. Lei 11.494, de 20/06/07).  

                                                 

352 CF. O Ato Institucional no. 5, de 13/12/1968: Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base 

neste Ato, importa, simultaneamente, em:  I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função;  II 

- suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; III - proibição de atividades ou 

manifestação sobre assunto de natureza política; IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas 

de segurança:  a) liberdade vigiada; b) proibição de freqüentar determinados lugares;  c) domicílio 

determinado,  § 1º - O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou 

proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. § 2º - As medidas 

de segurança de que trata o item IV deste art. serão aplicadas pelo Ministro de Estado da Justiça, defesa a 

apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário. www.senado.gov.br. Acesso em 15/05/09. 

 

http://www.senado.gov.br/


 296 

Mas é preciso voltar, por ora, aos efeitos da criação da ONU e da celebração da 

DUDH sobre a determinação da natureza e do conteúdo do direito à educação.  Tais 

efeitos devem ser analisados com maior profundidade, tendo em vista os seus reflexos 

na afirmação internacional dos direitos humanos, com fortes impactos sobre o Estado 

Moderno contemporâneo, como já vimos.  No caso brasileiro, tais impactos se fazem 

notar após a transição democrática e a edição da Constituição de 1988, tal qual ocorreu 

em Portugal (após 1976) e na Espanha (1978).  

Sabemos que a ONU tem na promoção dos direitos humanos e na sua realização 

um de seus objetivos (Carta da ONU, art. 1, nº. 3).353 Esses objetivos encontram-se 

explicitados na DUDH que, por sua vez, os eleva ao nível de valores globais, de 

observância universal.  Para tanto, o ensino e a educação desempenham papel crucial, 

como se extrai de seu preâmbulo:  

  A Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem 

como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que 

cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforcem, 

através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 

adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 

reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios 

Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. (g.n.) 

Não por outras razões, o seu art. 26, nº. 2, já citado, determina: 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento 

do respeito pelos direitos humanos 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 nas atividades das Nações Unidas em 

prol da manutenção da paz. 

                                                 

353 “Art. 1 – Os propósitos das Nações Unidas são: (...) 3. Conseguir uma cooperação internacional para 

resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover 

e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, 

sexo, língua ou religião; e e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. “ Cf. 

www.onu-brasil.org.br  Acesso em 18/04/2009. 

 

 

http://www.onu-brasil.org.br/
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A mesma concepção é reafirmada no art. 13, do PIDESC (com vigência 

internacional desde 3 de janeiro de 1976 e no Brasil a partir de 1992, Decreto nº 591): 

Art. 13 - 1. Os Estados-partes no presente Pacto 

reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em 

que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e do sentido de sua dignidade e a 

fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá 

capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma 

sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a 

amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, 

étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações 

Unidas em prol da manutenção da paz. 

A ampliação da natureza e do conteúdo do direito à educação no direito 

internacional se torna clara, em primeiro lugar, devido à sua vinculação aos objetivos 

das Nações Unidas, sob triplo fundamento: o da promoção dos direitos humanos, o da 

promoção da paz e o da afirmação de sociedades livres e democráticas.    O objetivo é a 

construção de uma cultural universal pacifista e democrática, independentemente do 

reafirmado caráter instrumental da educação em relação à emancipação do indivíduo. É 

o que se confirma na DUDH e no PIDESC, por meio do nexo que estabelecem entre 

educação, compreensão, tolerância e amizade entre todos.  Esses deveres não são apenas 

dos Estados, mas dos indivíduos e da sociedade, como expressamente indicado no 

preâmbulo da Carta.   

Em segundo lugar, a educação é vinculada à dignidade humana, dado o seu 

caráter emancipatório, voltado ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao 

fortalecimento dos direitos e das liberdades fundamentais, restando evidente que 

promover um é promover o outro, e vice-versa, como já indiretamente enunciado no art. 

1º da DUDH: 

Art. I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e 

devem agir em relação umas às outras com espírito de 

fraternidade.  
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O valor da educação, no contexto das Nações Unidas, não é neutro: volta-se à 

promoção dos direitos e das liberdades próprias do Estado Democrático, em cuja base 

se encontra a dignidade humana.    

Nesse sentido, não há como se desvincular o direito à educação do próprio direito 

à democracia, como expresso no art. 21, 1 e 3,  da DUDH:  

1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no 

governo de seu país, diretamente ou por intermédio de 

representantes livremente escolhidos.     

2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao 

serviço público do seu país.     

3. A vontade do povo será a base  da autoridade 

do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e 

legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou 

processo  equivalente que assegure a liberdade de voto. 

E nem do direito ao desenvolvimento, que tem na pessoa humana o seu sujeito 

central (cf. art. 10 da Declaração e Programa de Ação de Viena), o que implica uma 

visão humanista do desenvolvimento, a partir dos direitos humanos, antes confirmada 

pelo art. 28 do PIDESC: 

Art. 28 - Toda pessoa tem direito a uma ordem social e 

internacional em que os direitos e  liberdades estabelecidas na 

presente Declaração possam ser plenamente realizados.  

 O direito ao desenvolvimento reafirma o papel fundamental dos Estados na 

promoção dos direitos e liberdades e o compromisso da sociedade de Estados em sua 

realização. Extraordinária, nessa discussão, é a responsabilidade dos Estados individual 

e coletivamente considerada. Se os direitos sociais são atividades prioritárias para os 

Estados nacionais, iniciativas internacionais, como as Metas do Milênio, por exemplo, 

apenas as reforçam, sem desonerá-los. 354   Além disso, as decisões financeiras, no nível 

                                                 

354 A respeito do direito ao desenvolvimento em relação à Metas do Milênio, cf. Nina Ranieri, Um conceito 

mais amplo de liberdade: desenvolvimento, segurança e direitos humanos para todos multilateralismo e 

cidadania mundial, Política Externa -USP, São Paulo,  v. 14, n. 2,  2005, p. 25-40.  Já abordei, em outra 

oportunidade, a temática das relações entre direito à educação e direito ao desenvolvimento e das mútuas 

condições de promoção e tutela, enfatizando o favorecimento destas últimas pela ampliação do papel do 

Ministério Público e pelas ações jurídicas que a Constituição Federal de 1988 havia incorporado. Nina 

Ranieri, Direito ao desenvolvimento e direito à educação: relações de realização e tutela, Cadernos de 

Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, v.6, 1994, p.124-34.  
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mundial, não podem ser tomadas sem consideração aos problemas de financiamento da 

educação nos diversos Estados. 355  No Brasil, aliás, tais obrigações já se extraem dos 

princípios que regem as suas relações internacionais. 

O direito internacional conferiu à educação uma natureza pública, de âmbito 

global e cercou de diversas garantias, que se traduzem em obrigações para os Estados.  

De modo geral, nos documentos internacionais que cuidam da matéria, sejam eles 

globais, sejam regionais, reconhece-se o direito e o dever dos Estados para regulamentar 

o ensino, a partir dos pressupostos da DUDH, e a sua obrigação de financiamento da 

educação.  Com isso, reafirma-se que a educação deve estar voltada, antes de tudo, para 

as necessidades sociais locais, para inserção do indivíduo na comunidade em que vive. 

Não por outras razões, restou estatuído nos Princípios de Ação de Dakar (2000), 

adotados dentro do programa Educação para Todos, que o âmbito nacional é o campo, 

por excelência, das atividades educacionais.  

 Mas há outros deveres gerais, expressos pela proibição de promoção do  ensino 

contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas (art. 29, nº. 3, do 

PIDESC)  e pelos deveres e responsabilidades correlatas à liberdade de pensamento e 

divulgação de idéias, necessárias para assegurar o respeito pelos direitos e a reputação 

de outrem, a proteção da segurança nacional, a ordem pública ou a saúde ou a moral 

públicas (art. 19, no. 3 do PIDCP).      

No movimento de especialização e diferenciação das normas internacionais, 

observadas a partir dos anos sessenta, aproximadamente, deve ser dada relevância, com 

referência à educação fundamental, aos princípios da Declaração Universal dos Direitos 

das Crianças de 1959, e à Convenção contra a Discriminação na Escola de 1960.  

Pela Declaração, entre outros valores, restou estabelecido o conceito de proteção 

especial para a criança que, no Brasil, se tornou norma constitucional, mercê do art. 227, 

§ 3º, da Constituição Federal de 1988, e fundamento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990 (Lei 8.069).   O teor dos princípio 2º  e 7º da Declaração é o 

seguinte:  

Princípio 2º - A criança gozará proteção especial e ser-

lhe–ão proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por 

                                                 
355 A propósito, consultar Katerina Tomasevski, Is the World Bank moving towards the right to 

education? Right to Education Primers no. 5, UN:2001. Cf. www.un.org Acesso em ..........  

http://www.un.org/
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outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em 

condições de liberdade e dignidade. 

Princípio 7º - A criança terá direito a receber educação, 

que será gratuita e compulsória pelo menos no grau primário. 

Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua 

cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais 

oportunidades, a desenvolver as suas aptidões, sua capacidade 

de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e 

a tornar-se um membro útil da sociedade. 

Esses princípios foram posteriormente inseridos na Convenção sobre os Direitos 

das Crianças, adotada pela Assembléia Geral nas Nações Unidas em 20 de novembro de 

1989 e ratificada pelo Brasil em 24 de novembro de 1990, já como obrigações 

específicas para os Estados: 

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à 

educação e tendo, nomeadamente, em vista assegurar 

progressivamente o exercício desse direito na base da igualdade 

de oportunidades: 

a) Tornam o ensino primário obrigatório e gratuito para 

todos;356 

b) Encorajam a organização de diferentes sistemas de 

ensino secundário, geral e profissional, tornam estes públicos e 

acessíveis a todas as crianças e tomam medidas adequadas, tais 

como a introdução da gratuidade do ensino e a oferta de auxílio 

financeiro em caso de necessidade; 

c) Tornam o ensino superior acessível a todos, em 

função das capacidades de cada um, por todos os meios 

adequados; 

                                                 

356 De modo geral, os níveis e modalidades de ensino adotam as denominações “educação primária” ou 

“fundamental”, para o ensino compulsório e gratuita; e educação secundária  e educação superior para os 

níveis subseqüentes, não compulsórios e não necessariamente gratuitos.  A Declaração Mundial Educação 

para Todos adotou “educação primária”, mas desde a Declaração de Jomtien (2000), o termo foi alterado 

para “educação básica”. 

 



 301 

d) Tornam a informação e a orientação escolar e 

profissional públicas e acessíveis a todas as crianças; 

f) Tomam medidas para encorajar a freqüência escolar 

regular e a redução das taxas de abandono escolar. 

2. Os Estados Partes tomam as medidas adequadas para 

velar por que a disciplina escolar seja assegurada de forma 

compatível com a dignidade humana da criança e nos termos da 

presente Convenção. 

3. Os Estados Partes promovem e encorajam a 

cooperação internacional no domínio da educação, 

nomeadamente de forma a contribuir para a eliminação da 

ignorância e do analfabetismo no mundo e a facilitar o acesso 

aos conhecimentos científicos e técnicos e aos modernos 

métodos de ensino. A este respeito atender- se -á de forma 

particular às necessidades dos países em desenvolvimento. 

No sistema da ONU, além desses documentos, foram celebrados outros 

compromissos internacionais complementares que, direta ou indiretamente, interferem 

no direito à educação.  Entre todos, encontram-se devidamente incorporados ao sistema 

jurídico nacional a Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação racial, de 1965 (Decreto 65.810, de 08/12/69); a Convenção sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, de 1979 (Decreto 4.377 

de 13 de setembro de 2002); a Convenção relativa aos direitos das pessoas deficientes 

(Decreto 3959, de 08/10/01). 357   

No âmbito regional, sobreleva indicar o regime protetivo da Convenção Européia 

de Direitos Humanos, de 1950; da Carta da Organização dos Estados Americanos, de 

1948; da Convenção de São José da Costa Rica, 1978; da Carta Africana dos Direitos 

                                                 
357 Ainda no sistema das Nações Unidas há outros documentos específicos, tais como Recomendação 

acerca da luta contra a discriminação no domínio do ensino (1960); Recomendação acerca da condição dos 

trabalhadores da educação (1966); Recomendação sobre educação para a compreensão, a cooperação e a 

paz internacionais e educação relativa aos direitos humanos (1974); Recomendação sobre o 

desenvolvimento de educação de adultos (1976); Carta Internacional de Educação Física e Esporte (1978); 

Convenção sobre o ensino técnico e profissional (1989);  Recomendação sobre o reconhecimento de 

estudos e de títulos de ensino superior (1993);  Recomendação acerca da condição do pessoal docente de 

educação superior (1997); Recomendação revisada acerca do ensino técnico e profissional (2001); 

Declaração Educação para Todos (1990), além de outras. 
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dos Homens e dos Povos, de 1981; e da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Européia, celebrada em Nice em 2000.   

Todos adotam a orientação geral da DUDH, demonstrando, no campo do direito 

à educação, a diversidade de meios e a identidade de propósitos que marcam o direito 

internacional a partir da Declaração.  No conjunto, porém, restam temas a serem 

compatibilizados. A DUDH e o PIDESC, por exemplo, conferem primazia ao direito 

dos pais sobre o da criança (art. 26, 3 e art. 13, respectivamente); a Declaração e a 

Convenção sobre os Direitos da Criança procedem ao contrário.  No âmbito da 

Convenção Européia de Direitos Humanos, acrescem-se aos debates acerca do direito à 

educação e do âmbito do poder parental, previsto no art. 2º, do Protocolo Adicional nº. 

1 da Convenção Européia, as discussões relativas à compulsoriedade ou não da educação 

religiosa no ensino público e à competência para determinar seu conteúdo, assim como 

a problemática dos castigos corporais, ainda adotados em países como a Inglaterra, por 

exemplo.  Esta situação específica se torna mais complexa, em razão de o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem ter reconhecido que a disciplina na escola é “parte 

integrante do processo por meio do qual a escola procura atingir os fins para os quais foi 

estabelecida, incluindo o desenvolver e moldar o caráter e as faculdades mentais dos 

alunos.” 358 

Esses temas, contudo, nem de longe afetam o comprometimento dos Estados 

nacionais com a educação. A propósito, no âmbito da União Européia, a temática tem 

passado ao largo do direito comunitário, construído em torno das estruturas comuns 

econômicas e financeiras, a despeito da implantação de programas de harmonização dos 

sistemas, como foi o caso da Declaração de Bolonha359, e de concessão de bolsas de 

estudo (Programas Erasmus e Sócrates), para atender à livre movimentação de 

estudantes como parte da livre movimentação de pessoas, inerente à União.  Mas se a 

movimentação de estudantes não é um problema para a União, o de trabalhadores o é; 

as questões mais comuns, nesse campo, dizem respeito à possibilidade de matrícula de 

filhos de trabalhadores imigrantes em escolas públicas gratuitas e os encargos de 

                                                 
358 No original: “The use of corporal punishment may, in a sense, be said to belong to the internal 

administration of a school, but at the same time it is, when used, an integral part of the process whereby a 

school seeks to achieve the object for which it was established, including the development and moulding 

of the character and mental powers of its pupils”. Cf. Parágrafo 33 da decisão proferida pelo Tribunal 

Europeu de Direitos Humanos no Caso Campbell e Cosans v. United Kingdom (Application no. 7511/76; 

7743/76), em 25 de fevereiro de 1982. 
359 Protocolo de Bolonha, erasmus e socrates 
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financiamento, o que diz respeito aos Estados nacionais, individualmente considerados, 

posto não haver nenhuma legislação comunitária nesse sentido. 360  Por outro lado, como 

tais questões podem estar relacionadas à proibição de discriminação na educação contida 

na Carta Européia de Direitos Humanos, e à qual aderiu a maioria dos países que 

integram a União Européia, a discussão tem chegado à Corte Européia de Direitos 

Humanos, ainda sem parâmetros objetivamente estabelecidos.361  

O comprometimento dos Estados membros das Nações Unidas com a educação 

foi reafirmado, no ano de 1998, por meio do programa Educação para Todos - EPA, 

adotado pela Resolução A/RES/52/84 da Assembléia Geral da ONU. O programa é 

resultado da Conferência Mundial Educação para Todos, realizada pela UNESCO, em 

Jomtien, no ano de 1990.  Seu objetivo é expandir as oportunidades educacionais para 

crianças, jovens e adultos até 2015, pela realização das seguintes metas: expansão da 

educação e cuidado na primeira infância, universalização da educação elementar gratuita 

e obrigatória, aprendizado de jovens e adultos, redução das taxas de analfabetismo, 

igualdade de gênero nas oportunidades educacionais e qualidade da educação, em todos 

os seus aspectos.  362   

A avaliação do cumprimento das metas é feita com base em parâmetros comuns, 

que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação para Todos (IDE), formado 

por quatro indicadores quantitativos: universalização da educação primária, 

alfabetização de adultos, paridade de gêneros e qualidade da educação.   O Brasil 

encontra-se entre os 129 Estados monitorados.  De acordo com o relatório EPA de 2008, 

com relação à meta da universalização da educação primária encontra-se no Quadrante 

I (alta chance de atingir as metas até 2015) juntamente com outros 27 países363; com 

                                                 
360 Cf. a propósito, Flora Goudappel, Education in the European Union: building a system outside and 

within the system, R. CEJ, Brasilia, no. 31, pp. 14-18. out/dez 2005.  
361 Cf. a propósito, Gracieene Lawyers, Segregation in Education and the ônus of proof according to the 

European Court of Human Rights, The Right to Education and Rights in Education, Nijmegen:Wolf legal 

Publishers, 2006, p. 57-68. 
362 Este programa conecta-se com as Metas do Milênio (Resolução A/55/L.2), cujo item de no. 19 refere, 

especificamente: “Assegurar que, nessa mesma data, às crianças em todo o mundo, meninos e meninas 

igualmente, seja dada a possibilidade de completar o ensino fundamental e que meninas e meninos terão 

igual acesso a todos os níveis da educação”. No original: “To ensure that, by the same date, children 

everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling and that girls 

and boys will have equal access to all levels of education”. A propósito, consultar, 

www.efareport.unesco.org e www.milenniumgoals.un.org. Acesso em 09/05/09. 

 
363 Bielo-Rússia, Benin, Bolívia, Bulgária, Colômbia, El Salvador, Geórgia, Guatemala, Hungria, Índia, 

República Islâmica do Irã, Kuait, Kyrgystan, Líbano, Lesoto, Madagascar, Malaui, Marrocos, Mianmar, 

Nicarágua, Filipinas, Romênia, Federação Russa, Ucrânia, Vanuatu, Venezuela, Zâmbia. Cf. Relatório de 

Monitoramento da EPT – Brasil, 2008.  Brasília:UNESCO, 2008. 

http://www.efareport.unesco.org/
http://www.milenniumgoals.un.org/
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referência à alfabetização de adultos, porém, situa-se, com mais 27 países,  no Quadrante 

III  (em risco de não alcançar o objetivo até 2015).364 

No EPA, como se pode notar, a tônica do direito à educação moveu-se para a 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, notadamente:  

(...) tanto os instrumentos essenciais para a 

aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o 

cálculo, a solução de problemas) quanto os conteúdos básicos da 

aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e 

atitudes)  necessários para que os seres humanos possam 

sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver 

e  trabalhar com dignidade, participar plenamente do 

desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 

fundamentadas e continuar aprendendo. A amplitude das 

necessidades básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-

las variam segundo cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, 

mudam com o decorrer do tempo (EPA, art. 1, 1). 

Em 2004, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, em 

sua 52ª. Sessão (16/04/04), adotou a Resolução E/2004/23 – E/CN.4/2004/127, por meio 

da qual reafirmou a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem como 

compromisso primordial no âmbito do direito à educação.   A Constituição Brasileira 

adota a mesma tônica, sem descuidar dos demais níveis. 

 O problema, como se sabe, é a implementação do direito que, apesar dos 

esforços nacionais e internacionais, é sensivelmente desigual. Entre as principais 

dificuldades estão o estabelecimento de parâmetros de atendimento mínimo do direito à 

educação, especialmente para o ensino primário, e a incorporação desses parâmetros 

mínimos às Constituições ou legislações nacionais.    

Umas das iniciativas internacionais de maior repercussão no campo da educação, 

ao lado do EPA,  partiu da ex- relatora especial para o direito à educação, no âmbito da 

extinta Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas (hoje Conselho de Direitos 

                                                 
364 Bahrain, Botsuana, Brunei, Cabo Verde, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiné 

Equatorial, Honduras, República Islâmica do Irã, Líbia, Maurícia, México, Mianma, Namíbia, Oman, 

Panamá, Paraguai, Filipinas, Catar, São Tomé e Príncipe, Arábia Saudita, Sri Lanka, Suriname, República 

Árabe da Síria, Turquia, Vietnã Cf. Relatório de Monitoramento da EPT – Brasil, 2008.  Brasília: UNESCO, 

2008. Acessível em http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001592/159294por.pdf 
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Humanos365), Katerina Tomasevsky.  Visando definir parâmetros objetivos para o 

acompanhamento dos progressos na implementação do direito, a partir das obrigações 

internacionais, elaborou o 4-A Scheme, tabela na qual se encontram enumeradas as 

obrigações básicas dos Estados, sob quatro critérios: availability, accessibility, 

acceptability, adaptability.  O objetivo é a verificação empírica, em cada Estado 

nacional, das especificações ali indicadas, na linha do que Dahl e Morlino prepuseram 

em relação à democracia. 366    

O critério da availability, ou da disponibilidade (em tradução livre para o 

português), indica duas ordens de obrigações.  Uma, de natureza civil e política, que 

exige a garantia das liberdades públicas, para usar a tradicional noção francesa, 

notadamente a liberdade de expressão, de aprender, ensinar e divulgar o pensamento, o 

pluralismo de idéias e concepções pedagógicas e a liberdade de criação de instituições 

privadas de ensino. Outra, de natureza econômica e social, que requer que o próprio 

Estado crie e financie instituições de ensino, ou estabeleça mecanismos que combinem 

a iniciativa pública com a privada, de forma que a educação esteja disponível para todos.  

Neste nível encontram-se também as obrigações relativas à normatização da educação,  

assim como ao recrutamento, treinamento, financiamento de professores e demais 

profissionais da educação, nas quais se incluem os direitos trabalhistas.     

O critério da accessibility, ou acessibilidade, é o termo empregado para ordenar 

as obrigações relativas aos diferentes níveis de ensino, os compulsórios e os não- 

compulsórios.  A educação compulsória, quase sempre, é gratuita.  Tomasevski 

observou, nos diversos Estados membros das  Nações Unidas, que, desde a DUDH, a 

garantia da educação fundamental (Brasil), ou elementar (DUDH), ou primária (maioria 

dos Estados membros da UNESCO),  jamais retrocedeu. Sua duração, nos diferentes 

países, varia entre treze e quatro anos, conforme passa a alcançar os demais níveis, 

assegurando-se aos pais a liberdade de escolha entre a escola pública e a privada.   

Acceptability, ou admissibilidade, refere-se à qualidade da educação, âmbito que 

vem sendo sucessivamente ampliado pelo direito internacional da pessoa humana.   

                                                 

365 A criação do Conselho de Direitos Humanos, como órgão permanente das Nações Unidas, em 

substituição à Comissão de Direitos Humanos, deu-se pela Resolução 60/251 da Assembléia Geral da 

ONU, em 15 de março de 2006. Os relatórios de Tomasevski encontram-se organizados na coleção Right 

to Education Primers, disponíveis em www.right-to-education.org Acesso em 09/05/09. 

366 Essa metodologia analítica já fora adotada na ONU em relação à implementação dos direitos à moradia 

e alimentação.  

http://www.right-to-education.org/
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Nesse sentido, não concerne apenas a padrões mínimos de qualidade de ensino, 

orientação e conteúdos pedagógicos, estabelecidos nacionalmente, mas também ao 

respeito pela diversidade, pelas línguas nativas e pela forma de instrução. 367   

Tomasevski incluiu neste campo a proibição de punições corporais, prática comum em 

alguns sistemas de ensino, como o inglês, por exemplo.  Adaptability, ou adequação, 

finalmente, trata das obrigações relacionadas às necessidades especiais dos indivíduos, 

isto é, das crianças com deficiências, da educação de jovens e adultos, dos adolescentes 

que trabalham, dos que estão privados de liberdade, dos refugiados.  As iniciativas 

públicas de ensino a distância, por exemplo, enquadram-se neste item. 368    

A finalidade da metodologia é tornar o escopo do direito acessível a seus titulares 

e sujeitos passivos, além de propiciar instrumentos de averiguação dos níveis 

governamentais de accountability, de tal maneira que os organismos internacionais 

disponham de parâmetros comparativos objetivos. 

Todas essas iniciativas, assim como a atuação dos relatores especiais para o 

direito à educação, no âmbito das Nações Unidas, ilustram as possibilidades de tutela do 

direito no plano internacional.  De modo geral, essa tutela é feita mediante a elaboração 

de relatórios de especialistas, submetidos aos órgãos internacionais pertinentes que 

podem sugerir ações, recomendar políticas ou mesmo subsidiar alguns programas.  

Como o direito à educação é pouco suscetível de aplicação imediata, sua realização 

opera-se continua e progressiva ao longo do tempo, exigindo continuas verificações.     

A sistemática diverge, por conseguinte, da tutela dos direitos civis e políticos, 

normalmente realizada por meio da apresentação de reclamações ou petições a 

organismos internacionais, de caráter corretivo, ao abrigo de norma jurídica especifica.  

Se esta é pontual, aquela é programática, depende mais da forma como os compromissos 

                                                 

367 A propósito deste tema, especificamente, ver Ranieri, Nina, “La Constitution brésilienne et la protection 

et la promotion de la diversité des expressions culturelles”, “in” Guy Lachapelle, Diversité Culturelle, 

identités et mondialisation, Québec: Les Presses de l’Université Laval, 2008. PP. 138/150. 

368 Para uma noção da magnitude dos desafios nesse campo, conferir o Relatório Global de Monitoramento 

do Programa Educação para Todos, elaborado pela UNESCO em 2006.  Segundo este, a maior parte dos 

adultos analfabetos no mundo concentra-se nos países em desenvolvimento. Desta, 98,4% estão 

concentrados no sul e sudeste da Ásia, na África subsaariana e nos Estados Árabes, provavelmente em 

razão do crescimento demográfico; em sua grande maioria, são mulheres (64%).   O Relatório aponta, por 

outro lado, a diminuição global de jovens adultos analfabetos (20% em 1970 e 17% em 2004) e o grande 

esforço da China na redução do analfabetismo. As conclusões convergem para a associação do 

analfabetismo à   pobreza, muito embora em alguns países a taxa de analfabetismo é baixa a despeito de 

níveis de vida mais elevados (como é o caso do Irã e do Marrocos, por exemplo).  Cf. 

www.unesco.org/education Acesso em 15/05/09. 

http://www.unesco.org/education
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e obrigações decorrentes dos instrumentos internacionais são incorporados aos 

ordenamentos nacionais e, complementarmente, da atuação dos Judiciários locais, que 

da tutela internacional, como de resto ocorre com todos os direitos sociais. 

 Dessa exposição, podemos apontar as seguintes características do direito à 

educação na ordem internacional: 

- é um direito subjetivo fundamental, de extração social, que tem por finalidade 

a mais ampla promoção da dignidade humana e dos direitos humanos, visando uma 

compreensão comum dos direitos e liberdades, a promoção da paz e a afirmação de 

sociedades livres e democráticas;  

- seu conteúdo, de natureza instrumental, abrange todos os processos que 

capacitem os indivíduos a participar efetivamente de uma sociedade livre, favoreçam a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre as nações; 

- são seus titulares os indivíduos, a sociedade, os Estados, e sujeitos passivos, os 

Estados, a sociedade, a família, os indivíduos; 

- o campo de realização do direito à educação é, por excelência o dos territórios 

nacionais, daí resultando as obrigações de promoção, proteção e garantia, 

particularmente no que diz respeito à universalidade e eqüidade de acesso; 

- é a epítome da indivisibilidade e interdependência dos direitos fundamentais.    

Consiste em direito transversal relativamente à disciplina dos direitos de 

liberdade e de igualdade e de suas garantias que, com o passar do tempo, avançou da 

generalidade para a especificidade das suas previsões, acompanhando a evolução das 

necessidades sociais.  Na maioria das convenções, declarações e programas de ação das 

Nações Unidas, os princípios insertos na DUDH e no PIDESC foram reafirmados e 

ganharam substância concreta, ademais de instituírem obrigações específicas para os 

Estados, com exigência de permanente atualização, aumentando o seu grau de 

exigibilidade.  

Os princípios e normas do direito internacional à educação se refletem na 

Constituição Federal de 1988, assim como as peculiaridades específicas do direito à 

educação em termos de natureza jurídica, titularidade ampliada, continuidade e não 

exaurimento das correlatas obrigações.   E não poderia ser diferente.  A natureza do 
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Estado Democrático de Direito o impõe e os princípios das relações internacionais do 

art. 4º o exigem, porquanto conexos ao direito internacional. 369 

  

                                                 
369 Celso Lafer, em reflexões acerca do art. 4º de nossa Constituição, assinala que o seu teor é representativo 

da abertura ao mundo, inerente a um regime democrático, estando os seus princípios próximos dos que 

regem a comunidade internacional, de acordo com o direito internacional, na forma do art. 2º, da Carta da 

ONU. Cf. A internacionalização dos direitos humanos, São Paulo: Manole, 2005, p. 11-32.  
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Capítulo 3 – Sobre a educação como direito no Estado 

Democrático de Direito 

 

3.1 – A Constituição da Educação  

A Constituição Federal trata do direito à educação em cerca de vinte e dois art.s, 

dois dos quais no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); desse 

conjunto, sete art.s foram alterados, inclusive o art. 60 do ADCT, sempre ampliando a 

proteção e a promoção do direito. 370 Em realidade, a educação é o direito social que 

mereceu o maior número de dispositivos no atual texto constitucional. 

Nesse complexo de princípios e regras constitucionais – verdadeira política 

pública de curto, médio e longo prazos, que se desdobra em direitos e deveres, vínculos 

e limites - a Constituição Federal individualiza a educação como bem jurídico, dado o 

seu papel fundamental no desenvolvimento nacional e com a construção de uma 

sociedade justa e solidária (art. 3º) e, bem assim, para o desenvolvimento da pessoa e ao 

exercício dos demais direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais (art. 205). 

371 Definidos os fundamentos axiológicos e teleológicos do direito à educação, a 

Constituição Federal cerca-o de garantias, estende a sua titularidade da pessoa humana 

à sociedade, ao Estado, às gerações futuras e, de forma correlata, insere o Estado, a 

sociedade, a família e o próprio indivíduo no pólo passivo do direito.   

                                                 

370 Art. 6°;  Art. 22, inc. XXIV; Art. 23, inc V; Art. 24, inc. IX; Art. 167, inc. IV – excetua a manutenção 

do ensino da proibição de vinculação de impostos. (redação alterada pela EC 42/2003); Art. 201, § 8° - 

Aposentadoria especial para magistério na educação infantil e no ensino fundamental (redação alterada 

pela EC 20/1998); Art. 205; Art. 206 – (redação alterada pela EC 53/2006 – Sobre o dispositivo, 

especificamente quanto ao inciso IV, há a Súmula Vinculante n° 12 do STF); Art. 207 – (redação alterada 

pela EC 11/1996); Art. 208 - (redação alterada pela EC 14/1996 e pela EC 53/2006); Art. 209; Art. 210; 

Art. 211 - (redação alterada pela EC 14/1996 e pela EC 53/2006); Art. 212 - (redação alterada pela EC 

53/2006); Art. 213; Art. 214; Art. 218, § 5° - Faculta aos Estados e ao DF vincularem parcela de sua receita 

orçamentária a entidades de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica; Art. 227 – Princípio 

da absoluta prioridade da atividade estatal em prol da criança, inclusive quanto à educação; Art. 229 – 

Dever dos pais de educar seus filhos; Art. 242 – Exclui a gratuidade em relação às instituições oficiais de 

ensino municipais ou estaduais existentes na data de promulgação da CF/88, ensino de História do Brasil, 

Colégio Pedro II.; ADCT: Art. 60 (redação alterada pela EC 53/2006) e art. 61. 

371 Adotamos, aqui, o conceito de política pública de Maria Paula Dallari Bucci: “políticas são instrumentos 

de ação dos governos. (...) A função de governar é o núcleo da idéia de política pública, redirecionando o 

eixo de organização da lei para as políticas. As políticas são uma evolução em relação à idéia de lei em 

sentido formal, assim como esta foi uma evolução em relação ao government by men, anterior ao 

constitucionalismo.” Cf. Direito Administrativo e Políticas Públicas, São Paulo: Saraiva, 2002, p.252.  
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Inserido no Título II da Constituição, relativo aos direitos e garantias 

fundamentais, o direito à educação é assegurado no art. 6º, no conjunto dos direitos 

sociais, e conceituado no art. 205 como direito de todos e dever do Estado e da família.  

Em relação à criança e ao adolescente, a educação é direito e dever de absoluta 

prioridade (art. 227).  Por essa razão, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

qualificado como direito subjetivo (art. 208, § 1º), assegurada a sua universalização, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, e a responsabilização 

das autoridades no caso de não oferecimento ou oferta irregular (§2º).  Dando 

continuidade à política, a Constituição exige a progressiva universalização do ensino 

médio sob a égide da equidade (art. 206), dentre outros princípios que orientam a 

atividade educacional.  

Consagram-se a liberdade de ensino, pesquisa e divulgação do pensamento, o 

pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, a coexistência de instituições públicas 

e privadas, a gratuidade do ensino público de qualquer nível e modalidade, o ensino em 

língua indígena, a preservação de valores culturais e artísticos, nacionais e regionais, 

direitos especiais aos professores e demais profissionais da educação das redes públicas 

de ensino (art. 208 e 210). Compõe-se um complexo sistema de distribuição de 

competências legislativas, encargos e rendas às unidades federadas para fazer frente ao 

dever do Estado com a educação, no qual sobressaem a organização federativa dos 

sistemas de ensino em regime de colaboração (art. 211), a discriminação de 

competências prioritárias por nível de ensino, em graus de generalidade crescente (art. 

211), a indicação de percentuais mínimos de aplicação da receita de impostos na 

manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212), ressalvada, neste caso, a proibição 

de vinculação de impostos (art. 167, IV). Exige-se o estabelecimento de Plano Nacional 

de Educação (Lei 10.172/01) visando à erradicação do analfabetismo, a universalização 

do atendimento escolar, a melhoria da qualidade de ensino, a formação para o trabalho, 

a promoção humanística, científica e tecnológica do País (art. 214).      

As normas constitucionais desdobram-se nas Constituições Estaduais e nas Leis 

Orgânicas municipais, e em diversas leis federais que conferem substância ao conjunto 

das disposições referentes à exigibilidade do Direito à Educação, a saber: (a) o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990); (b) a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996); (c) a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985); (d) a Lei 
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da Probidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992) e as leis de 

responsabilidade administrativa (Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e Decreto-Lei nº 

201, de 27 de fevereiro de 1967), além das normas procedimentais do Código de 

Processo Civil, do Mandado de Segurança e da Ação Popular.  

Diante desse quadro, podemos afirmar, com Anísio Teixeira, que:   

(...) A educação, portanto, reveste-se de interesse 

público: é a sociedade, como um todo, que, mais do que qualquer 

outro grupo, esta interessada na formação do cidadão, do 

membro desse corpo social extremamente complexo e plural em 

que ela se transformou. (...) Para nós o público e o as formas 

pelas quais o Estado o representa são cousas relativas e plurais, 

dotadas as formas do Estado de extrema flexibilidade de 

organização.  Nenhum outro interesse público exigirá forma tão 

especial do Estado quanto a educação. (op. cit. p. 171). 

 

3.1.1 – O esquema D + 3 A e sua aplicabilidade 

Tomando da metodologia de Tomasevski (2001), empregada, como vimos, para 

identificar as obrigações legais voltadas à promoção, proteção e garantia do direito à 

educação nos diferentes Estados membros da ONU, constatamos que a Constituição 

Federal de 1988 atende, de longe, os critérios do 4 A-Scheme,  que aqui denominamos 

“Esquema D + A3”, n aseguinte conformidade.  

 

Disponibilidade 

1. - Em relação às escolas: 

a. A educação é direito social, art. 6º.  

b. Direito de todos e dever do Estado, art. 205.  

c. Competência da União para legislar sobre diretrizes de bases da educação 

nacional, art. 22, XXIV (Lei 9.394/96). 

d. Competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de 

proporcionar meios de acesso à educação, art. 23, V. 
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e. Competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

legislar sobre educação e ensino, art. 24, IX.   

f. Existência de Plano Nacional de Educação, art. 214 (Lei 10.172/01). 

g. Gratuidade do ensino público, art. 206, IV. 

h. Destinação de recursos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, art. 

213. 

i. Destinação prioritária de recursos para a educação básica, por intermédio do 

FUNDEB, art. 60 ADCT (regulamentado pelas Leis 11.494/07 e 9.424/96). 

j. Coexistência de escolas públicas e privadas, art. 206, III.  

k. Liberdade de ensino para a iniciativa privada, atendidas as normas gerais de 

educação, art. 209 e inciso I. 

l. Autorização e avaliação de qualidade das instituições de ensino privadas, art. 209, 

II. 

m. Organização federativa dos sistemas de ensino, em regime de colaboração, art. 

211. 

n. Discriminação de competências de ensino para os entes da Federação, art. 212. 

1.2 - Em relação aos professores: 

a. Liberdade acadêmica, art. 206, II e III. 

b. Planos de carreira e ingresso por concurso, art. 206,V. 

c. Piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, art. 206, VIII. 

d. Gestão democrática do ensino público, art. 206,VI. 

e. Melhoria de condições de trabalho por via de recursos do FUNDEB, art. 60 

ADCT 

f. Regime geral das liberdades, art. 5, IX, XIII, XVII, XX. 

g. Aposentadoria especial para o magistério na educação básica, art. 40, §5º. 

 

Acessibilidade 

1 - Ensino obrigatório 
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a. Absoluta prioridade da criança ao direito à educação, art. 227.  

b. Ensino fundamental obrigatório e gratuito– art. 206, IV; art. 208, I e § §1º e 2º.  

c. Ensino fundamental obrigatório e gratuito como direito público subjetivo, art. 

208, §1º. 

d. Fixação de percentuais mínimos de aplicação da receitas resultante de impostos 

na manutenção e desenvolvimento do ensino, art. 212. 

e. Fonte adicional de financiamento pela contribuição social do salário-educação 

recolhida pelas empresas, art. 212, § 5º. 

f. Responsabilização dos pais ou responsáveis pela freqüência à escola, no ensino 

obrigatório, art. 208, §3º, e dever geral de assistência, art. 227 e 229. 

g. Responsabilização da sociedade pelo direito à educação, art. 227.  

h. Responsabilização do Poder Público pela oferta irregular do ensino obrigatório, 

art. 208, §2º. 

i. Recenseamento dos alunos no ensino fundamental obrigatório e gratuito como 

obrigação do Poder Público, art. 208, §3º. 

j. Proibição de admissão do menor ao trabalho até os quatorze anos, art. 227, §3º, 

I. 

k. Oferta de ensino noturno, art. 208, VI. 

l. Progressiva universalização do ensino médio público, art. 208, II. 

m. Educação infantil em creches e pré-escola, art. 208, IV.  

n. Acesso ao ensino superior público segundo a capacidade de cada um, art. 208, 

V.  

.2- Ensino não obrigatório 

a. Progressiva universalização do ensino médio público, art. 208, II. 

b. Educação infantil em creches e pré-escola, art. 208, IV.  

c. Acesso ao ensino superior público segundo a capacidade de cada um, art. 208, 

V. 
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Admissibilidade  

a. Oferta de ensino noturno, adequado às condições do educando, art. 208, VI. 

b. Programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação, 

e assistência à saúde no ensino obrigatório, art. 208, VII. 

c. Ensino religioso, de matrícula facultativa, art. 210,  §1º. 

d. Ensino indígena em língua materna, art. 210, § 2º. 

e. Reconhecimento dos costumes, línguas, crianças e tradições indígenas, art. 231 

 

Adequação  

a. Garantia de educação especial – art. 208, III. 

b. Garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola, art. 227, §3º, I, III. 

  

Lembremos que esse tipo de metodologia foi desenvolvido tendo em mente 

auxiliar a implementação do direito pelos Estados nacionais, com tríplice finalidade: dar 

mais publicidade ao conteúdo do direito para titulares e sujeitos passivos, facilitar a 

identificação de prioridades em sua implementação do direito à educação, permitir a 

identificação de omissões, violações ou tratamento negligente por parte dos 

responsáveis.   

A metodologia também é útil para que percebamos a pouca margem deixada ao 

legislador ordinário no trato com o direito à educação. De fato, diante da política 

constitucional, o que caberia ao legislador ordinário? No âmbito federal, à legislação de 

diretrizes e bases ou à de normas gerais (CF, art. 23, XXIV; 24, IX) restam dispor sobre 

os encargos de natureza educacional, pertinentes à organização da educação escolar e à 

regulamentação do art. 227.  Para o legislador municipal, os encargos de natureza 

administrativa e funcional próprios do seu sistema de ensino, por aplicação dos arts. 19 

e 30, VI da Constituição Federal. Nesse quadro, a LDB, não poderia ampliar, v.g., o 

limite de cinco anos estabelecido pela norma constitucional do art. 208, IV;  poderia, 

outrossim, determinar a ampliação do ensino fundamental ou a extensão do ensino 

obrigatório. Já o ECA reforça a tutela do direito à educação infantil, v.g., com previsões 

específicas relativamente ao poder parental (art. 22), e a ações específicas de 
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responsabilidade por ofensa aos bens tutelados no art. 227 da Constituição Federal (art. 

208), dentre outras medidas.  O administrador municipal, por sua vez, não pode se furtar 

ao atendimento prioritário do direito, nem o legislador municipal alterar o percentual de 

aplicação obrigatória de recursos na rubrica “educação”, da lei orçamentária. 372    

A Constituição, portanto, se dirige ao legislador ordinário estabelecendo, desde 

logo, restrições, limites, diretrizes, critérios e princípios gerais, além dos meios a serem 

adotados e de limitações negativas e positivas, a serem estritamente observados, sob 

pena de inconstitucionalidade. Por outro lado, previsões como “a garantia de padrão de 

qualidade” (art. 206, VII), demonstram exíguo condicionamento do legislador ordinário: 

o que é qualidade, quando e de que maneira será assegurado tal padrão fica a critério do 

legislador, que dispõe de amplo poder de apreciação dos meios e modos de atingir o 

objetivo.  A única limitação à ação do legislador, neste último exemplo, resulta das 

finalidades da educação expressa no art. 205 (qualidade de educação para formar o 

indivíduo, o trabalhador e o cidadão), o que se integra, conseqüentemente, ao núcleo 

consubstanciador do mínimo existencial.   

A propósito da margem de discricionáriedade do legislador ordinário, vejamos, 

exemplificativamente, no tema da garantia de padrão de qualidade, o teor de alguns dos 

projetos tramitavam na Comissão de Educação do Senado no segundo semestre de 2008. 

  A maior parte deles incide em aumento de despesas, sem indicar a fonte de 

recursos; vários incidem em aspectos de inconstitucionalidade formal, por vício de 

iniciativa:  

 PL Nº  , DE 2008. Cristovam Buarque - 20 de agosto de 

2008. Cria o décimo-quarto salário dos profissionais da 

educação da rede pública e dá outras providências. O 

Congresso Nacional decreta:     Art. 1º Os profissionais da 

educação de base, lotados e em exercício nas escolas públicas de 

educação básica do Distrito Federal, dos Estados e Municípios, 

que tiverem elevado no ano escolar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB de sua escola em 

pelo menos cinqüenta por cento, receberão, no mês de 

                                                 
372 Em situação análoga, relativa à construção de abrigos, cf.. entre outros, STF, Suspensão de Liminar 235-

0; Relator : Ministro Presidente. Reqte: Estado do Tocantins, Reqdo: Tribunal de Justiça do Estado do 

Tocantins, Agravo Regimental na suspensão de Liminar Nº 1848/07, na Ação Civil Pública Nº 72658-0/06.   
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dezembro, o décimo-quarto salário. §1º Os profissionais da 

educação de base das escolas que alcançarem Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB igual ou superior 

a sete receberão o benefício previsto no caput 

automaticamente. § 2° O pagamento do décimo-quarto salário 

deverá ser realizado até o final do semestre subseqüente ao da 

publicação do resultado da avaliação de desempenho indicado 

no art. 1° da presente Lei. § 3º. As escolas que alcançarem índice 

de desenvolvimento da educação básica - IDEB, igual ou 

superior a 7.0 farão jus automaticamente ao décimo-quarto 

salário.  Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.    

Neste projeto, não há indicação da fonte de recursos, de maneira que atinge a 

autonomia financeira dos Estados e Municípios, posto não haver determinação 

constitucional relativamente à alteração do regime funcional do magistério público. Nem 

há como se inferir que os recursos destinados ao 14º salário em questão deveriam ser 

cobertos pela receita de tributos destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino 

ou pela União. O outro problema é o da inconstitucionalidade formal, posto que a 

matéria é de iniciativa exclusiva do presidente da República (Art. 61, II, a).    

PL Nº , DE 2008. Patrícia Sabóia – Agosto 

2008.     Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.      O 

Congresso Nacional decreta:      Art. 1º Os art.s 24, 30 e 34 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional", passam a vigorar com 

a seguinte redação:   "Art. 24, I - a carga horária mínima anual 

será de mil e seiscentas horas no ensino fundamental e oitocentas 

horas no ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos 

dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver;"(NR).  "Art. 30. A educação 

infantil será oferecida em tempo integral, em: "(NR).    "Art. 34 

O ensino fundamental será ministrado em regime de tempo 

integral, com jornada escolar de oito horas diárias, excluído o 

tempo reservado às refeições.  § 1º. § 2º A escola com ensino em 

regime de tempo integral deverá prever atividades culturais, 
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recreativas, artísticas, esportivas e de acompanhamento 

pedagógico, a critério do respectivo sistema de ensino e em 

conformidade com a proposta pedagógica adotada." (NR)   Art. 

2º Acrescente-se o art. 89-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que "Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional", com a seguinte redação:    "Art. 89-A. Os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, com apoio técnico e financeiro 

da União, terão prazo oito anos para implantar a o ensino em 

regime de tempo integral previsto os arts. 30 e 34." (NR) Art. 3º 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Neste caso, o projeto é mais consistente. Embora se verifique o aumento de 

despesa por parte dos Estados e Municípios, há previsão de complementação de recursos 

pela União e prazo de 8 anos para implantar. O atual art. 34 exige  4 hs de trabalho 

efetivo, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola, 

chegando a tempo integral, a critério dos sistemas (§ 2º.).  Os sistemas decidem quais 

atividades deverão ser oferecidas. 

PL Nº. , DE 2008. Romeu Tuma. Altera o art. 22 da Lei 

nº. 9.394, de 20/12/1996, que "Estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional", para determinar que alunos da 

educação básica, com menor rendimento escolar, tenham 

atendimento educacional psicológico especializado, gratuito e 

obrigatório.   O Congresso Nacional decreta: Art. 1º. O art. 22, 

da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes parágrafos, tendo a seguinte redação: 

"Art. 22. § 1º. Os alunos da educação básica com menor 

rendimento escolar, segundo critérios estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Educação, terão atendimento educacional 

psicológico especializado, gratuito e obrigatório.       § 2º. O 

Conselho Nacional de Educação, CNE, terá o prazo de 90 

(noventa) dias, a partir da promulgação da presente lei, para 

estabelecer os critérios que caracterizaram o aluno da educação 

básica com menor rendimento escolar.  Art. 2º. Esta lei entra em 

vigor na data de sua publicação.  Art. 3º. Revogam-se as 

disposições em contrário.  
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O projeto acena com a dispensa de maiores cuidados aos educandos de menor 

rendimento escolar, mas não indica a fonte de recursos e nem prevê a complementação 

de recursos pela União.  Outro problema, de ordem administrativa, é a aplicação 

imediata da medida.  A fixação do critério de aferição do baixo rendimento pelo CNE, 

ademais, infringe o art. 24, V, “a”, que exigem a avaliação continuada do aluno pela 

escola que tem liberdade para elaborara e executar sua proposta pedagógica (art. 12, I). 

O projeto, ademais, incide em inconstitucionalidades em face do quanto dispõe o art. 

208, VII, que já prevê a exigência de programas suplementares de saúde, 

independentemente de critérios de rendimento escolar, e bem assim do art. 227, § 1º. 

PL Nº , DE 2008 Cristóvão Buarque. Insere o art. 62-A 

na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para garantir o acesso 

gratuito a cursos superiores de pedagogia e outras licenciaturas 

aos professores concursados das redes públicas de educação 

básica. O Congresso Nacional decreta: Art. 1º Esta Lei institui o 

direito de acesso gratuito a cursos superiores de pedagogia e 

licenciatura para os professores das redes públicas de educação 

básica.  Art. 2º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa 

a viger acrescida do seguinte art. 62-A: "Art. 62-A Após três 

anos de efetivo exercício do magistério, os professores 

concursados das redes públicas de ensino, desde que não sejam 

detentores de diploma de graduação, terão acesso gratuito a 

cursos superiores de pedagogia ou de outra licenciatura de 

disciplina da educação básica.     § 1º. Sem prejuízo do concurso 

seletivo, definido em regulamento, terão prioridade de ingresso 

os professores que optarem por cursos de licenciatura em 

matemática, física, química, biologia, sociologia e filosofia. § 2º. 

Os sistemas de ensino decidirão sobre a conveniência de instituir 

jornada parcial, sem prejuízo da remuneração, para os 

professores de que trata o caput deste art.." Art. 3º Esta Lei entra 

em vigor na data de sua publicação e se aplica aos cursos que 

tiverem início a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente.  

Neste projeto, o foco é a formação dos profissionais da educação em nível 

superior. As inconstitucionalidades dizem respeito ao desrespeito à autonomia  

universitária e à autonomia das instituições privadas, no que diz respeito à seleção de 
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alunos e à gratuidade dos estudos.  Como se pode notar, não há qualquer previsão de 

recursos para fazer frente às despesas com o alunado.  

Os projetos supratranscritos não contêm justificação de motivos e, em sua 

maioria, falta-lhes fundamentação constitucional e legal. Mas são uma amostra, ainda 

que não significativa em temos quantitativos, do teor das preocupações relativamente à 

qualidade da educação. À exceção da proposta irrealista de curso superior gratuito em 

instituições privadas, nenhum deles toca em temas mais profundos como instituição de 

programas de treinamento e capacitação de professores, superação de desvantagens 

sócio-econômicas ou melhoria da infra-estrutura escolar.  De outra parte, os projetos 

apenas tangenciam os problemas relativos aos alunos em situação de vulnerabilidade 

social, seja na proposta de período integral para o ensino fundamental, seja na de 

atendimento psicológico para os alunos de menor rendimento. Nessa linha de 

pensamento, pode ser apontada, igualmente, a aprovação do ensino obrigatório de 

música para o ensino fundamental e médio (Lei no. 11.769, de 18/08/08), dentro dos 

componentes do ensino de artes, com implantação obrigatória para as redes públicas e 

privadas até agosto de 2011.  

De modo geral, a definição das medidas acerca da garantia do padrão de 

qualidade, para cada sistema de ensino, têm ficado com o Executivo, em todos os níveis 

da Federação, a partir adoção de mecanismos de avaliação de alunos e professores.  

Certamente, para grande parte da população brasileira, as diversas prerrogativas 

inerentes ao direito à educação e os limites da legislação ordinária são desconhecidos, 

assim como lhes são desconhecidas as instituições democráticas e os benefícios do 

regime democrático. 373    A divulgação da metodologia dos quadros, no Esquema D + 

3 A, poderia ser útil para a conscientização da popular, muito embora nele não se 

incluam os mecanismos de tutela do direito.     

Mas no modelo axiológico da Constituição da Educação, o indivíduo, os pais e 

responsáveis, os grupos ou categorias, as associações, as entidades de classe, as 

                                                 

373 É o que revela o baixo número de demandas individuais apresentadas ao Judiciário, no concernente ao 

direito à educação propriamente dito.  No Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, prevalece o 

“demandismo educacional”, em comparação com a demanda efetiva do direito, expresso com a 

proliferação de questionamentos de natureza privatista e patrimonial, como ocorre com relação a decisões 

acadêmicas e disciplinares tomadas por autoridades educacionais, cobrança de mensalidades, sua 

semestralidade ou anualidade, cobrança de mensalidades em casos de abandono de cursos, controle de 

preços, descontos, pagamento prévio, transferência de alunos, remanejamento de classesetc.  
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organizações sindicais ou os entes estatais personalizados, como é o caso do Ministério 

Público, são titulares de direito de ação para tutela das prerrogativas inerentes ao direito 

à educação, o que leva ao Judiciário muitas das omissões oque poderiam ser 

solucionados nas instâncias executiva e legislativa.   

 

3.1.2 – A tutela do direito à educação 

A tutela pode ser solicitada do ponto de vista do interesse individual, coletivo ou 

público, por intermédio dos mecanismos previstos na Constituição Federal, na Lei de 

Diretrizes e Bases e no Estatuto da Criança e do Adolescente.  Na Constituição, em sede 

de controle abstrato, são eles: a ação direta de inconstitucionalidade (art.102, I, a), a ação 

direita de inconstitucionalidade por omissão (art.102,I), a ação direita de 

inconstitucionalidade interventiva, com fundamento no art. 35, III (cf. ainda, art. 28, da 

Lei 11.494, de 20/06/07); a ação declaratória de constitucionalidade (art. 102, I, a); a 

argüição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, §1º; cf. ainda, Lei 9.882, 

de 03/12/99);  em sede de controle concreto: mandado de segurança (art. 5º, LXIX e 

LXX); mandado de injunção (art. 5º, LXX); ação popular (art.5º, LXXIII; cf. ainda, Lei 

4.717, de 29/06/65), a ação civil publica (art. 129, III e art. 5º da Lei 7.347, de 24/06/85), 

além do direito de petição (art. 5º, XXXIV), utilizável na esfera administrativa.  Na LDB, 

a ação de rito sumário prevista no § 3º, do art. 5º, em situações de omissão no 

oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público.374 No ECA, a ação civil pública 

de responsabilidade prevista no art. 208, em hipóteses de não oferecimento de ensino 

fundamental, educação especial, atendimento em creche e pré-escola, ensino noturno 

regular, programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e 

assistência à saúde do educando do ensino fundamental, assistência social, acesso a 

ações de saúde e de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de 

liberdade; e a ação mandamental (art. 212, §2º), em casos de lesão aos interesses de 

crianças e adolescentes. Ainda com fundamento no ECA,  eventuais irregularidades 

                                                 
374 “Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, 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.” Acerca do regime de 

proteção judicial ao direito fundamental público, cf. Carlos Rátis, Habeas Educationes, Salvador: Jus 

Podium, 2009.  A propósito da atuação do Ministério Público, cf. Eduardo Martines, Educação, Cidadania 

e Ministério Público – o art. 205 da Constituição e sua abrangência.  Tese de doutorado apresentada junto 

à Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006.  
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poderão ser objeto de provimento judicial específico, ordem a ser buscada em ação 

própria pelos respectivos legitimados (art.212). 375  

Na densificação da proteção dos interesses da criança e do adolescente,  a 

legitimação ativa promovida pelo ECA, além dos pais ou responsáveis, inclui o 

Ministério Público que é a instituição legitimada para tomar as providências de natureza 

judicial em defesa do direito, seja a lide individual, difusa ou coletiva. Estão legitimados 

concorrentemente a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, os Territórios 

e as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus 

fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da criança e do adolescente.  

Além dessas previsões, o direito à educação beneficia-se das garantias 

constitucionais próprias aos direitos e garantias fundamentais, expressas no § 1o, do art. 

5º e do §IV, inciso IV, do art. 60, e também das normas internacionais relativas a direitos 

humanos, conforme assegura o §2o, do art. 5o. 

  De modo geral, podemos verificar que a exigibilidade do direito à educação se 

materializa em face de: (a) condutas omissivas do Poder Público e dos pais ou 

responsáveis; (b) condutas comissivas do Poder Público, dos pais ou responsáveis 

tipificadas como ilícito penal (o delito de abandono intelectual ou os crimes de 

responsabilidade ou de improbidade, v.g.); (c) infrações administrativas (recusa de 

matrícula, v.g.); (d) infrações disciplinares ou de natureza funcional.  

Sabemos, no entanto, que o acesso ao Poder Judiciário nacional para tutela do 

direito à educação apresenta dificuldades, uma vez que a efetividade do direito depende 

de uma ação concreta do Estado e não apenas da possibilidade de agir em juízo. Muito 

embora essa seja uma circunstância que possa ser atenuada em função da natureza dos 

instrumentos processuais postos à disposição dos demandantes, os problemas jurídicos 

a serem enfrentados residem, no mais das vezes, na identificação dos titulares do direito 

de ação para exigir a execução de políticas publicas, bem como na competência do 

                                                 

375 “Art. 212. Para defesa dos direitos e interesses protegidos por esta Lei, são admissíveis todas as espécies 

de ações pertinentes.§ 1º Aplicam-se às ações previstas neste Capítulo as normas do Código de Processo 

Civil. § 2º Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do poder público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta Lei, caberá ação 

mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança.” 
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Judiciário para determinar ao Executivo a execução das mesmas, inclusive em face de 

compromissos internacionais.    

Mas não se pode negar, de nenhum modo, a relevância conferida à normativa 

constitucional do regime de promoção e proteção do direito à educação, que se destaca 

não só pela dimensão subjetiva do dever de proteção do direito quanto  pela sua 

dimensão objetiva, isto é, pelas garantias institucionais, funcionais, organizativas e 

funcionais, que Vieira de Andrade (2001:138) denomina, apropriadamente, de “mais 

valia jurídica“. 

Em sua dimensão subjetiva, o direito à educação é densificado sob o ângulo dos 

titulares de posições jurídicas individuais ou coletivas perante o Estado e entre si; em 

sua dimensão objetiva, a densidade da proteção se revela sob o ângulo das garantias e 

dos deveres. A distinção entre as duas dimensões do direito à educação, isto é, entre os 

interesses próprios dos titulares e a estrutura que produz efeitos jurídicos, tem 

importantes conseqüências práticas no que diz respeito ao grau de vinculação do Poder 

Público e às relações entre os seus diversos titulares.  

Uma delas diz respeito ao pacto federativo, no qual se instala uma forma de 

cooperação efetiva e eficaz no campo educacional; outra, à afirmação da dimensão 

democrática do direito à educação. Ambos aspectos se inter-relacionam na medida em 

que o dever do Estado se efetiva por meio de ações integradas e coordenadas de todos 

os entes federados, insinuando um federalismo cooperativo, com resultados altamente 

positivos para a ampliação do exercício do direito à educação, em seus diferentes níveis, 

tanto na esfera pública quanto na privada. 376    

É o que demonstram os dados oficiais, embora ainda haja muito a fazer.    A 

despeito da ampliação do acesso à etapa obrigatória da escolarização observada desde o 

                                                 

376 O STF, na ADIn 1.749-5/DF, confirmou o caráter solidário e cooperativo do regime político, em 

benefício do equacionamento dos problemas inerentes às desigualdades regionais, em matéria de 

manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental educacional, por intermédio do FUNDEF, sem se 

vislumbrar qualquer ataque à autonomia dos Estados nem ferimento ao princípio federativo.Referida ação 

foi requerida pelo Partido dos Trabalhadores – PT, pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, pelo 

Partido Comunista Brasileiro – PC do B, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB e 

pelo Partido Verde – PV, contra o art. 5º, da EC no. 14/96, que alterou o art. 60 do ADCT, para determinar 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a destinação de 60% dos recursos a que se refere o art. 212 da 

Constituição Federal, à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, a serem geridos pelo 

FUNDEF.  Cf. ADIn 1749-5/DF, Rel. Min. Octavio Galloti, Plenário, por maioria de votos o Tribunal não 

conheceu da ação direta.  Vencidos o Relator e os Ministros Ilmar Galvão e Néri da Silveira.  DJ 25/11/99. 

www.stf.jus.br. Acesso em 01/06/09.    

http://www.stf.jus.br/
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final da década de oitenta, do século XX, o direito à educação padece com desigualdades 

regionais e sociais, o que tem inviabilizado o atendimento do princípio da igualdade de 

condições para permanência na escola e a garantia de padrão de qualidade (art. 206, I e 

VII).   

Não é nosso objetivo examinar tais conseqüências no plano da Federação, o que 

já fizemos em diversas oportunidades.377 Basta lembrar que as previsões da Constituição 

da Educação – em virtude do modelo de atribuição de encargos educacionais aos entes 

federados, em grau de generalidade crescente, com a obrigatoriedade de aplicação de 

percentuais fixos da receita de impostos no financiamento da educação - vêm 

impulsionando os avanços obtidos. 

Nesse modelo, não se pode deixar de mencionar a instituição do Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (Emenda Constitucional no. 14, 

de 12/09/96), posteriormente ampliado para incluir a educação infantil e o ensino médio, 

no hoje denominado Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB (art. 60, 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação da Emenda 

Constitucional no. 53, de 19/12/06). 378 A forma de distribuição dos recursos dos dois 

Fundos visa corrigir as distorções de gasto por aluno/ano, provocadas pela diversidade 

e heterogeneidade das redes estaduais e municipais de ensino, em cada unidade da 

Federação, por via da distribuição da totalidade dos recursos de acordo com o número 

de alunos matriculados, de forma a equalizar o valor a ser aplicado por aluno no território 

nacional. De acordo com o mecanismo dos Fundos, destaca-se, nos percentuais de 

aplicação obrigatória de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma 

subvinculação de pelo menos 60% para aplicação na educação escolar.  De 1996 a 2006 

esta aplicação fez-se, exclusivamente, no ensino fundamental; após 2006, no conjunto 

da educação básica, na seguinte conformidade: levando-se em conta a totalidade das 

matrículas do ensino fundamental, e progressivamente, à razão de 1/3 por ano, as 

                                                 
377 Cf. Nina Ranieri, Os Estados e o direito a educação na Constituição de 1988 - Comentários acerca da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in Alexandre de Moraes (org). Os 20 anos da Constituição 

da República Federativa do Brasil, São Paulo: Atlas, 2009, p. 183.  

378 A criação do FUNDEF foi questionada em sede de controle de constitucionalidade, em duas diferentes 

ocasiões, sob a alegação de que o mecanismo de redistribuição de recursos que instituía atentava contra a 

forma federativa do Estado brasileiro.  A nenhuma das ações diretas foi dado provimento, à luz do art. 211 

da Constituição Federal. Cf. ADI 1.749, Rel. Min. Nelson Jobim, julgamento em 25-11-99, DJ de 15-4-05; 

(Pet 2.316-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 12-3-03, DJ de 11-4-03. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1749&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2187
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=2316&CLASSE=Pet%2DAgR&cod_classe=4031&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2106
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matrículas da educação infantil, do ensino médio e da educação de jovens e adultos (art. 

60, § 4º). 

   Paralelamente, determinou-se que 60% dos recursos totais alocados nos 

Fundos fossem utilizados para pagamento de professores.  Complementando as ações 

voltadas à valorização do magistério, foi instituído pela Lei 11.738/08 o piso salarial 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.379    

Apenas para demonstrar os avanços relativos ao oferecimento do ensino 

fundamental obrigatório, vejamos, no Gráfico 2, o declínio das taxas de analfabetismo 

das pessoas de dez anos ou mais, em série histórica de quinze anos. 

     

 

                                                 

379 A exigência de piso salarial consta da alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, considerando-se “piso”,  o valor abaixo do qual a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do 

magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.  O 

valor atualmente fixado é de R$950,00. Para os fins desta lei, são consideradas duas categorias de 

profissionais: a) os que desempenham atividades de docência no âmbito das unidades escolares de 

educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, compreendendo, portanto, a educação infantil, o 

ensino fundamental e o médio.  Incluem-se nesta categoria, igualmente, os docentes das escolas 

profissionais de nível médio; b) os que desempenham atividades de suporte pedagógico à docência, nestas 

incluídas as de direção ou administração, de planejamento, de inspeção, de supervisão, de orientação e de 

coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas 

diversas etapas e modalidades.  A matéria vem sendo questionada em sede de controle de 

constitucionalidade pelos Governadores dos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato 

Grosso do Sul e Ceará, tendo em vista a fixação da jornada de trabalho e a equiparação do piso salarial a 

vencimento inicial.  Conforme consta da ementa do acórdão proferido quando da concessão, em parte, da 

medida cautelar solicitada:  “(...) Inobservância da regra de proporcionalidade, pois a fixação da carga 

horária implicaria aumento imprevisto e exagerado de gastos públicos. Ausência de plausibilidade da 

argumentação quanto à expressão ‘para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas)’, prevista no art. 2º, 

§ 1º. A expressão ‘de quarenta horas semanais’ tem por função compor o cálculo do valor devido a título 

de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de parâmetro de carga horária 

para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e 

potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais 

ou inexeqüíveis. Medida cautelar deferida, por maioria, para, até o julgamento final da ação, dar 

interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, no sentido de que a referência ao piso salarial é a 

remuneração e não, tão-somente, o vencimento básico inicial da carreira. (...) Em razão do veto parcial 

aposto ao art. 3º, I da Lei 11.738/2008, que previa a aplicação escalonada do piso salarial já em 1º de 

janeiro de 2008, à razão de um terço, aliado à manutenção da norma de vigência geral inscrita no art. 8º 

(vigência na data de publicação, isto é, 17.07.2008), a expressão “o valor de que trata o art. 2º desta Lei 

passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008”, mantida, poderia ser interpretada de forma a obrigar 

o cálculo do valor do piso com base já em 2008, para ser pago somente a partir de 2009. Para manter a 

unicidade de sentido do texto legal e do veto, interpreta-se o art. 3º para estabelecer que o cálculo das 

obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1º de janeiro de 2009.” (ADI 4.167-MC, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, julgamento em 17-12-08, Plenário, DJE de 30-4-09) 

   

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art60iiieadct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art60iiieadct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art60iiieadct
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=590415&idDocumento=&codigoClasse=555&numero=4167&siglaRecurso=MC&classe=ADI
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                                          Gráfico 2 

Taxa de analfabetismo das pessoas de dez anos ou mais de idade 

 

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD.380 

Diante da perspectiva da universalização em curto espaço de tempo, a qualidade 

do ensino é o maior problema com que se defronta o Estado: apesar de freqüentarem a 

escola, os alunos, em sua maior parte, não se apropriam do mínimo indispensável para 

viver em sociedade, que dirá exercitar os direitos de cidadania, como evidenciam os 

resultados das avaliações nacionais e internacionais. 381   

É inegável, no caso brasileiro, o dirigismo constitucional em matéria de direito à 

educação. O amplo conteúdo normativo incorporado à Constituição Federal para fazer 

frente a problemas recorrentes da educação brasileira se, por um lado, assegurou a 

realização da política pública, de outro reduziu o espaço da controvérsia própria ao 

confronto político e pode resultar na exclusão de propostas e programas alternativos de 

realização do direito, muito embora tenha se assegurado a competência concorrente dos 

Estados neta matéria. 

  Do ponto de vista jurídico, Roger S. Leal (2009:93) com apoio em Peter 

Schneider, lembra que a qualidade de uma Constituição se mede em função da 

suficiência do espaço que deixa às forças políticas que configuram o futuro de um povo 

                                                 
380 IBGE, Censo Demográfico 1940-2000. Rio de Janeiro: IBGE, 1950-2001. Dados extraídos de: 

Estatísticas do século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. Diversas tabelas.  Acesso em 15/05/09.   
381 No Brasil: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), Exame Nacional de Cursos; e o Programme for International Student Assessment - PISA, 

sistema de avaliação da  Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE.  
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para que possam realizar seus objetivos. Do ponto de vista político, seria razoável supor 

que a atenuação do conteúdo normativo-programático da Constituição de 1988 de modo 

a permitir novas possibilidades de atuação no campo educacional qualificaria o debate 

político ordinário?    

Essa é uma questão em aberto, difícil de ser analisada prospectivamente. É bem 

verdade que diversas políticas públicas voltadas à melhoria das condições da educação 

pública vêm sendo adotadas por vários Estados brasileiros (como São Paulo e Minas 

Gerais, por exemplo, em matéria de qualificação de professores), mas não há como se 

afirmar qualquer tendência.  

Grosso modo, estudos recentes acerca de políticas públicas de educação (Oliveira 

e Araujo, 2005) apontam que até a década de 1980 as demandas da sociedade em relação 

ao direito à educação centraram-se na ampliação das oportunidades de acesso, tendo o 

Poder Público respondido com o aumento quantitativo de matrículas, sem maior 

preocupação com a qualidade; já a década de 1990 foi marcada pela tendência de 

regularização do fluxo no ensino fundamental, por meio da adoção de ciclos de 

escolarização, da progressão continuada e dos programas de aceleração da 

aprendizagem, incidindo em problemas de falta de qualidade. A avaliação de qualidade, 

por meio de sistemas diversos, tem sido a tendência dos últimos anos, ainda sem produzir 

resultados mais consistentes.  

Por outro lado, o debate parlamentar federal acerca do direito à educação, à 

exceção da positiva criação do FUNDEB por Emenda Constitucional e da aprovação da 

Lei 11.864/08 (como vimos na reduzidíssima amostragem dos projetos de lei 

examinados), não tem se mostrado conseqüente, de forma geral.  Este é mais um dos 

problemas subjacentes à falta de preparo para o exercício da cidadania.  

 

3.2 – O regime jurídico do direito à educação 

3.2.1 – Eficácia e aplicabilidade  

O regime jurídico típico dos direitos sociais é o das prestações estatais, como 

ocorre nos campos do direito à saúde, do direito à previdência, à moradia, dentre os 

demais direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal.  Isso porque, sendo 

direitos de igualdade material, supõem a criação e a efetivação de condições que não são 

nem inerentes à pessoa nem pré-existentes ao Estado.   
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Nesse regime, de modo geral, os direitos sociais dependem de opções políticas 

do legislador ou do administrador público e/ou da conformação dos direitos a prestações 

positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente.  Em outras palavras, 

enquanto não editada a legislação ordinária de Direito Administrativo ou não realizadas 

as ações que darão concretude aos direitos sociais, estes não se consolidam como direitos 

subjetivos plenos nem se realizam, o que enfraquece a possibilidade de serem 

demandados em juízo para tutela do bem protegido.  Diferem, portanto, das liberdades 

públicas, cuja consolidação como direitos subjetivos decorre diretamente do texto 

constitucional, que não dependem de complementações ancilares.  

Devido a essa concepção, a doutrina tradicional costuma denominar as normas 

consagradoras de direitos sociais como “normas programáticas”, “normas de eficácia 

limitada” (Silva, 2000), “direitos sociais de prestação positiva” (Vital Moreira e 

Canotilho, 2007:815), “direitos a prestações em sentido estrito” (Alexy, 2008: 433) ou, 

simplesmente, “pretensões jurídicas” (Vieira de Andrade, 2001:377).382 Filiam-se a essa 

corrente, com diferentes matizes teóricos, juristas como J. Rivero (1997) e, entre nós, 

José Afonso da Silva (2006:183), Ferreira Filho (2002:41), Sérgio R. Barros (2003:437), 

Fábio Comparato (1999:52), Celso Bastos (1998:259).   

Embora a maior parte dos doutrinadores admita que, em certas situações, o 

regime dos direitos sociais pode se aproximar do dos direitos de liberdade, sendo 

possível reconhecer no conteúdo de suas normas alguns critérios de aferição do interesse 

mínimo dos seus titulares ou beneficiários que, sendo individualizável, constituiria 

posição jurídica subjetiva, os mais extremados dentre eles entendem que até a realização 

da prestação, legislativa ou administrativa, esses direitos seriam virtualidades, situação 

potencializada diante da ampla gama de meios que o Poder Público dispõe para a 

satisfação desses direitos, sendo difícil precisar, de antemão, qual seria utilizado.  Frente 

a tão amplo poder discricionário, o objeto do direito ficaria praticamente indefinido até 

que o legislador ou o administrador procedesse às escolhas necessárias. 383   

                                                 
382 Cf. José Afonso da Silva, Aplicabilidade das normas constitucionais, São Paulo: Malheiros, 2000.  

Maria Helena Diniz, Norma constitucional e seus efeitos, 2.ed., São Paulo: Saraiva, 1992; Celso Bastos e 

Carlos Ayres Brito, Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais, São Paulo: Saraiva, 1982. 

Luiz Roberto Barroso, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, 4.ed., Rio de 

Janeiro:Renovar, 2000; Ingo Wolfgang Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais, Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2005.  

383 Cf. Jean Rivero, Les Libertés Publiques, 1997, p.100. 
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Não é o que se observa em relação ao direito à educação na sistemática da 

Constituição de 1988.  A despeito de ter sido incluído no rol dos direitos sociais do no 

art. 6º da Constituição Federal e de ser majoritariamente composto por ações estatais 

que promovem, protegem ou garantem a sua realização, o direito à educação mereceu 

tratamento excepcional, não enquadrado pela moldura teórica típica dos direitos sociais.    

Sustentamos, para os fins desta tese, que o direito à educação, no conjunto dos 

direitos sociais, encontra-se conformado, por um regime jurídico singular que se 

caracteriza por intensa determinação de conteúdo e densidade de proteção; segue-se, 

portanto, que o seu regime jurídico se extrai direta e principalmente do texto 

constitucional, podendo ser complementado por normas de Direito Administrativo, ao 

contrário do que ocorre com os demais direitos sociais, cujo regime jurídico se extrai 

principalmente do Direito Administrativo (v.g. saúde, art. 196; previdência, art. 201; 

assistência social, art. 203). 384 

Além disso, é direito universal a prestações continuadas, com a característica de 

serem compulsórias para o titular no ensino fundamental,  compulsoriedade esta que 

pode ser progressivamente estendidas a outros níveis de ensino. A relevância desta 

característica pode ser aquilatada quando comparamos os efeitos que gera à situação de 

fruição dos demais direitos sociais como, v.g., os direitos de seguridade social que, 

embora universais, são fruídos na medida em que se apresentem as necessidades de 

prestações estatais;  estas prestações, por sua vez, se esgotam com a efetivação do direito 

(a saúde, art. 196; a assistência social, art. 203). Situação análoga se observa em relação 

ao direito à previdência social (art. 201) que, sendo obrigatório e universal, tem natureza 

contributiva.   

Notável, igualmente, no regime jurídico do direito à educação, é o fato de que a 

obrigação pública não se esgota com o atendimento material e administrativo das 

exigências constitucionais (universalização do ensino fundamental gratuito, garantia das 

condições de acesso e permanência [material escolar, transporte, alimentação, saúde], 

                                                 
384 Analisado esse quadro de características, poder-se-ia argumentar que algumas delas não são peculiares 

nem ao direito brasileiro nem exclusivamente do direito à educação, individualmente considerado no 

conjunto dos direitos sociais. De fato, a Constituição da Espanha, por exemplo, prevê regime assemelhado 

por meio de previsões complexas que se destacam, igualmente, no conjunto dos direitos sociais (art. 27). 

Também as normas de direito internacional insinuam a necessidade do regime jurídico especial.  Nosso 

intento, nessa afirmação, é salientar a extração constitucional das normas assecuratórias da efetividade do 

direito.   
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formação de professores etc.), porquanto há deveres impostos ao Legislativo (art. 23, 

XXIV; art. 24, VIII) e também ao Ministério Público (CF, art. 129, III).  E ainda os 

direitos derivados a prestações, a que alude Canotilho (2002:477) na esteira da doutrina 

germânica, “entendidos como direito dos cidadãos a uma participação igual nas 

prestações estatais concretizadas por lei segundo a medida das capacidades existentes.”  

Deles decorre a conclusão – já adotada pelo STF - segunda a qual os Poderes Públicos 

não podem promover retrocesso social, ou seja, uma evolução reacionária das posições 

já alcançadas. Essa é a perspectiva das normas internacionais de proteção aos direitos 

fundamentais, em geral, na linha principiológica estabelecida pela já citada decisão Lüth 

(15/01/58), diante do Estado social. É o que vem ocorrendo em relação ao atendimento 

obrigatório da educação infantil por parte dos Municípios, direito em relação ao qual o 

STF e o STJ não tem admitido a existência de filas de espera ou de alocação de vagas 

na iniciativa privada, como veremos na seqüência.  

Quanto aos modelos normativos, na Constituição Federal de 1988 algumas das 

normas referentes ao direito à educação se configuram como normas programáticas, 

outras como princípios, normas de organização ou direito subjetivo.385 Sendo princípios, 

sendo normas programáticas ou de organização ou direito subjetivo, são imperativas e 

têm força jurídica vinculante para o Poder Público, sob pena de inconstitucionalidade 

por omissão.  Nesse sentido, pouco importa o grau de eficácia386: todas constituem 

padrões jurídicos de controle judicial e fator de interpretação normativa e tem 

aplicabilidade imediata por força do § 1º, do art. 5º da Constituição Federal: “As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.”  

Para exemplificar, consideremos um primeiro grupo de normas, integrado pelo 

art. 206, III (determina a fixação de piso salarial nacional para os profissionais da 

                                                 
385 Na Constituição Portuguesa, as normas relativas aos direitos sociais contem diretivas para o legislador; 

são, portanto, “normas impositivas de legislação” (Vieira de Andrade, 2001, p.373) ou normas 

programáticas, embora não exclusivamente. O direito à educação e à cultura, previsto em seu art. 73/I 

(“Todos tem direito á educação e à cultura.”), enquadra-se naquela categoria e se encontra devidamente 

inserido no Título III, relativo aos direitos e deveres econômicos e sociais.  Na Constituição Espanhola, o 

direito à educação (Art. 27/1- Todos tienen el derecho a la educación.  Se reconoce la libertad de 

enseñanza.) insere-se no Capítulo II, que cuida dos direitos e liberdades. Em Portugal, o direito à liberdade 

de ensino também se encontra no capítulo das liberdades (art. 43).   

386 Efetividade, eficácia e aplicabilidade constituem efeitos conexos, mas nem sempre dependentes.  A 

eficácia é a aptidão para produzir efeitos jurídicos (Silva, 1998, p.60; Ferraz Jr. 1994, p.202); a 

aplicabilidade é a possibilidade de aplicação da norma ao caso, supõe, portanto, uma avaliação acerca da 

conexão entre fato e norma, especialmente em matéria de direitos fundamentais (Silva 2004, p.66); 

efetividade é a produção concreta dos efeitos desejados pela norma.   
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educação pública) e parágrafo único (determina a fixação, por lei, das categorias de 

trabalhadores da educação básica e dos respectivos planos de carreira), e também pelo 

art. 208, II (exige a progressiva universalização do ensino médio gratuito), pelo art. 210 

(exige a fixação dos conteúdos mínimos para o ensino fundamental) e pelo art. 214 (que 

exige o estabelecimento do Plano Nacional de Educação, por lei).  Todos demandam 

complementação legislativa não porque o texto constitucional assim se expressa 

literalmente, mas porque não discriminou todas as condições necessárias à fruição do 

direito (Silva, 2005:315).  Consideremos, por outro lado, um segundo grupo, composto 

por algumas das normas que integram o arcabouço de encargos materiais e financeiros 

do direito à educação já especificados pela Constituição (v.g. art. 208, art. 211; art. 212 

e art. 60, do ADCT), assim como a determinação de atendimento prioritário do ensino 

fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º; art. 213, § 1º, parte final).   

Todas essas normas, as do primeiro grupo (normas programáticas) e as do 

segundo grupo (normas de organização), têm como mandamento comum a proibição do 

non facere.  Logo, o que protegem é a realização das ações ali determinadas.  Desse 

ponto de vista, todas as normas, nos dois grupos, para serem eficazes, dependem de ação 

estatal comissiva, independentemente de complementação legislativa ou não. E da 

mesma forma os direitos educacionais vinculados à igualdade e à liberdade, nos quais a 

exigência da abstenção estatal, ou seja, a proibição de intervenção (como de resto ocorre 

em relação a todas as liberdades públicas), tampouco depende de complementação 

obviamente. A igualdade de acesso e permanência na escola (art. 206, I); as liberdades 

na educação (art. 206, II, III); a garantia da autonomia universitária (art. 207); a liberdade 

de ensino para a iniciativa privada (art. 209), dentre outras, encontram-se nessa 

categoria, na qualidade de princípios educacionais. 387  

                                                 

387 É por meio dessa argumentação que Luis Virgílio Afonso da Silva (2005, p.310 e ss) demonstra que 

todas as normas de direitos fundamentais necessitam de algum tipo de ação estatal comissiva (direitos 

sociais) ou omissiva (direitos civis e políticos).  O que as distingue, na lição do constitucionalista, são os 

respectivos suportes fáticos, ou seja, “o conjunto de elementos fáticos que a norma jurídica em abstrato 

prevê e a ele imputa determinada conseqüência.” (op. cit., p. 82). No caso dos direitos de liberdade e 

também dos direitos políticos, o suporte fático consiste na exigência de uma determinada abstenção estatal 

que, violada, impõe, como conseqüência jurídica, a mesma exigência da abstenção como forma destinada 

a recuperar o status quo ante. Já no caso dos diretos sociais, o suporte fático consiste, como vimos, na 

proibição de non facere ou de insuficiência de atendimento que, violadas, impõem, como conseqüência 

jurídica, o cometimento de ações que fomentem o direito. Cf. O conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais e a eficácia das normas constitucionais.  
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Todas essas normas manifestam, ainda, o fenômeno da “força irradiante” (Vieira 

de Andrade, 2001:379) em relação ao legislador ordinário, pelo qual não só se assegura 

a não diminuição do grau de realização do direito como também a proibição do arbítrio, 

haja vista que a liberdade de conformação do legislador não é total.   A eficácia 

horizontal alcança igualmente os particulares, tendo em vista que estes também podem, 

potencialmente, ameaçar os direitos fundamentais. O reconhecimento desta 

potencialidade, segundo Luiz Virgílio Afonso da Silva (2004:60), constitui uma das 

principais mudanças de paradigma que, no âmbito do direito constitucional, foram 

responsáveis pela constitucionalização do Direito, característica do Estado 

Constitucional de Direito.388 Seus efeitos são distintos daqueles que derivam das 

relações entre o Estado e o sujeito do direito - por força da verticalidade - porém não 

menos providos de efetividade, em razão do quanto dispõe o art. 5º, § 1º da Constituição 

Federal. 389 

Conseqüentemente, o problema de saber se os direitos sociais são ou não 

verdadeiros direitos subjetivos não se apresenta no campo do direito à educação como 

já o demonstraram diversos autores. 390  A possibilidade de apreciação de sua violação 

em juízo tampouco é objeto de questionamento doutrinário e a jurisprudência é pacífica 

a esse respeito, com a observação de que o conteúdo materialmente exigível do direito 

                                                 
388 No campo das relações privadas, prevalecem, em face do direito à educação,  as ações judiciais a 

mensalidades escolares, seja em face de exigências de pagamento prévio, controle de preços, majoração, 

cobrança abusiva, semestralidade ou anualidade da cobrançaetc. Cf. exemplificativamente, STJ -RE Nº 

725.955 – SP, DJ: 18/05/2007; RE Nº 837.580 – MG, DJ: 31/05/2007; RE Nº 913.917 – ES, DJ: 

12/09/2008; RE Nº 1.081.936 – SP, DJ: 26/11/2008; RESP 253094/RN, DJ: 24/09/2001; MC 2766/PI, DJ: 

27/08/2001; RESP 251945/RN, DJ: 05/03/2001etc. nos quais restou assentado que o aluno, ao matricular-

se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das 

mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza, porém, sejam 

aplicadas ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade 

de ensino (art. 5º da Lei 9.870/99), embora esteja esta autorizada a não renovar a matrícula se o atraso é 

superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas, sujeitando-se o contratante, no que 

couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com 

os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro.  No entanto, são proibidas a suspensão de provas escolares, 

a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo 

de inadimplemento.   

389 Luiz Virgílio Afonso da Silva (2004:70) sintetiza essa conseqüência: “Quando se sustenta que as normas 

dos direitos fundamentais conferem, diretamente, direitos subjetivos aos envolvidos em uma relação 

jurídica interprivados, pressupõe-se não somente que as normas de direitos fundamentais são eficazes e 

produzem efeitos nesse tipo de relação, mas também que essa produção de efeitos é direta, via aplicação 

das normas de direitos fundamentais. Pode-se nesse caso, e somente nesse caso, falar em aplicação das 

normas de direitos fundamentais às relações entre particulares.” (grifos no original) 

390 Veja-se, por todos, Clarice Seixas Duarte, O direito público subjetivo ao ensino fundamental na 

Constituição Federal Brasileira de 1988. 2003, Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.  
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à educação, com fundamento nas normas constitucionais, é conteúdo mínimo, 

qualificado como direito ao mínimo existencial. 391  

Por essas razões, os bens protegidos pelo direito à educação – quais sejam, todos 

os processos formativos, formais e informais, públicos e privados, voltados a propiciar 

o pleno desenvolvimento da pessoa, sua qualificação para o trabalho e seu preparo para 

a cidadania, assim como os demais direitos de liberdade e igualdade a eles inerentes – 

têm justiciabilidade imediata. A propósito, sobreleva notar que a doutrina vem 

reconhecendo que qualquer tipo de ação (coletiva, individual com efeitos coletivos ou 

meramente individual), pode ser empregada para provocar o Judiciário a exercer o 

controle e eventual intervenção em políticas públicas determinadas pela Constituição, 

como é o caso da efetivação do direito à educação pelo Estado.392  

As dificuldades de efetivação do direito à educação, portanto, como problema do 

direito positivo, não derivam da força jurídica de suas normas definidoras, mas de sua 

eficácia e aplicabilidade como normas que dependem de complementos, quer porque 

dependem de reserva econômica possível,  quer porque impõem uma proibição de 

omissão que nem sempre resulta nos resultados esperados (v.g. garantia de vagas em 

creches, art. 20o, IV), por razões de discricionariedade estatal.   Nesse sentido, a previsão 

de aplicabilidade imediata das normas de direitos fundamentais, prevista no § 1º, do art. 

5º da Constituição Federal não opera os efeitos desejados pelo legislador constituinte.  

O exemplo da educação infantil, antes citado, não foi tomado ao caso. Em 

verdade, a sua afirmação como prerrogativa indisponível da criança foi objeto de 

diversos recursos extraordinários levados à apreciação do STF, nos quais figurava o 

Município de Santo André como recorrente em virtude de decisões do Tribunal de 

Justiça de São Paulo – TJSP, que conheceram e deram provimento à tutela requerida 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em benefício da garantia de 

atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e escolas de educação infantil 

(ações interpostas antes da EC 53/06, que ampliou o ensino fundamental ao nele incluir 

                                                 

391 Veja-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em Pedido de Tutela Antecipada, STA 13 

(Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 04/12/03; no Recurso Extraordinário no. 431.773 (Rel. Min. Marco Aurélio, 

j. 15/09/04);  no Agravo de Instrumento no. 564.035 (Rel. Min. Carmén Lúcia, j. 30/04/07); na Suspensão 

de Tutela Antecipada 318-9 (REl. Min. Gilmar Mendes, j. 20/04/09)etc. 

392 Veja, por todos, Ada Pellegrini Grinover, O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, in 

Carlos Alberto de Salles (coord.), As grandes transformações do processo civil brasileiro - Homenagem 

ao Prof. Kazuo Watanabe, São Paulo, Quartier Latin, 2009, p. 109-134. 
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as crianças de seis anos). 393 Entre todos, se destaca o agravo regimental no Recurso 

Extraordinário de no. 410.715, no qual foi proferido o paradigmático voto do Min. Celso 

de Mello, a seguir comentado, em acórdão da Segunda Turma do STF que, por 

unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo (22/11/05; DJ 03/02/06). Este 

voto, anteriormente proferido em decisão monocrática do referido recurso extraordinário 

(decisão de 27/10/05, DJ 08/11/05), assegurou a consolidação de nova construção 

jurisprudencial na promoção e garantia do direito à educação, confirmado a tendência já 

notada no STF de determinar a execução, pelas autoridades competentes, de políticas 

públicas constitucionais na área da educação pelas autoridades competentes. 

 No conjunto das medidas de controle das políticas públicas educacionais, tanto 

o STF quanto o STJ, quando provocados por ação popular ou ação civil pública, ou ainda 

em sede de controle de constitucionalidade no STF, vêm procedendo a exame de mérito 

do ato administrativo inquinado em face dos objetivos do Estado Brasileiro, 

ultrapassando, portanto, o dado da infringência de dispositivos constitucionais ou 

legais.394 A fundamentação jurídica, nessas situações, desconsidera, inclusive, a eventual 

natureza programática da norma constitucional, considerando que o seu não atendimento 

compromete a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos.   

Tal intervenção, por evidente, não é absoluta.  São observados três limites, 

conforme consolidado recentemente pela jurisprudência: o limite do mínimo existencial 

a ser garantido ao indivíduo; o limite da razoabilidade da pretensão deduzida frente ao 

poder Judiciário; e o limite da reserva do possível, isto é, o limite da disponibilidade 

financeira da Administração Pública no atendimento das prestações reclamadas.395      

  

                                                 
393 RE 431.773, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 15/09/04;  RE 411.518, REl. Min. Marco Aurélio, DJ 

03/03/04;  RE 402.024, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 05/20/04; RE352.686, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 

19/10/04; RE 411.332, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 19/10/04; RE 398.722, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 

19/10/04; RE 443.158, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 21/03/05; RE 410.715, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 

22/11/05; RE 436.996, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 26/10/05, RE 438.493, REl. Min. Joaquim Barbosa, 

DJ 30/11/05, RE 463.210-1, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06/12/05;  RE 384.201, Rel. Min. Marco Aurélio, 

DJ 26/04/07, dentre outros.  
394 No STJ, cf.  REsp  212346 no Ag. 842866; REsp 814076; REsp 807683; AgRg  no REsp 757012; REsp 

684646; REsp 658323; REsp 625329, MS 8895; REsp 509753 MS8740; REsp 430526; REsp 338373, em 

matéria do direito à saúde. 

395 Cf. a propósito, Ada Pellegrini Grinover, O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, in 

Carlos Alberto de Salles (coord.), As grandes transformações do processo civil brasileiro - Homenagem 

ao Prof. Kazuo Watanabe, São Paulo, Quartier Latin, 2009, p. 109-134. 
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3.2.1.1- O caso do direito à educação infantil no Município de Santo André, 

Estado de São Paulo – Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 410.715 – 5.  

Nesse caso, a controvérsia constitucional centrou-se na extensão e na 

compulsoriedade do dever do Município em relação ao oferecimento da educação 

infantil, em face da determinação do art. 208, IV da Constituição Federal (na redação 

anterior à EC no. 53/06).396 Não sendo nível de ensino obrigatório, nem havendo 

previsão de responsabilização da autoridade competente em razão de oferta irregular, a 

exemplo do ensino fundamental, seu oferecimento vinha sendo feito de forma parcial, 

estando muito aquém das demandas locais.     

O acórdão aborda diversos aspectos do direito à educação infantil e do dever do 

Município: a natureza de direito subjetivo, o significado desse nível de ensino no 

conjunto da política pública educacional estabelecida pela Constituição, o seu regime 

jurídico, e a exigência de atendimento prioritário do encargo pela Administração Pública 

municipal, da qual resulta clara a inexistência de qualquer margem de discricionariedade 

em seu oferecimento.  Dessa construção é que se extrai a conclusão de que não há 

diferença entre o regime jurídico do ensino fundamental e o da educação infantil.     

Em suas razões de recurso, o Município de Santo André alegou, 

fundamentalmente, a violação do art. 2º da Constituição Federal pelo Judiciário, cuja 

decisão teria adentrado em matéria orçamentária reservada à discricionariedade do 

Poder Municipal.  Alegou também que não sendo a educação infantil obrigatória, 

competência material era concorrente, na forma do art. 211 da Constituição Federal, 

No voto do relator, Ministro Celso de Mello, foram apresentados cinco 

argumentos principais:  

(a) a educação infantil é prerrogativa indisponível que assegura o atendimento 

em creches e o acesso à pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade, por força do 

art. 208, IV;  

(b) esta prerrogativa impõe ao Estado a obrigação constitucional de criar 

condições objetivas que possibilitem de maneira concreta, aquele acesso e  atendimento;  

                                                 
396 A EC 53/06, entre outras medidas, ampliou a duração do ensino fundamental  obrigatório para nove 

anos, com início aos seis anos de idade.  Até então, a educação infantil era destinada a crianças de zero  a 

seis  anos, e não cinco anos conforme a redação atual do art. 208, IV da CF.   
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(c) a educação infantil é direito fundamental que não se expõe a avaliações 

discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de pragmatismo;  

(d) embora a questão seja pertinente à reserva do possível, os Municípios não 

podem se demitir do mandato constitucional do art. 208, IV, juridicamente vinculante, 

à vista de sua responsabilidade prioritária pelo ensino fundamental e pela educação 

infantil (art. 211, § 2º);  

(e) o Judiciário tem competência para determinar excepcionalmente a 

implementação de políticas definidas pela própria Constituição por órgãos estatais 

inadimplentes, cuja omissão pode comprometer a eficácia e a integridade dos direitos 

sociais; ao não determinar a efetivação desses direitos, o próprio STF estaria incorrendo 

em grave omissão.    

Com efeito, a norma constitucional do art. 208, IV indica com precisão o âmbito 

de proteção do direito à educação infantil (a existência de creches e escolas para crianças 

de até cinco anos, sendo na ocasião do julgado até seis anos), o principal e primeiro 

responsável pela garantia do direito (o Município, art. 211, § 2º), o responsável 

subsidiário (a União, art. 211, §1º e art. 30, IV), a primazia de atendimento (art. 211, §1º 

e art. 227), os recursos econômicos que deverão suportar o seu oferecimento (art. 212 e 

§§, art. 167, IV, art. 3º, IV); a possibilidade de intervenção do Estado no Município em 

hipótese de não aplicação do mínimo de 18% da receita resultante de impostos na 

manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 35, III). 

Ora, a absoluta prioridade, no caso da educação infantil, significa que o 

atendimento das crianças tem primazia nas políticas públicas e na atuação dos 

governantes, legisladores, família, comunidade e sociedade, com o objetivo de 

concretizar os direitos enumerados no próprio art. 227 da Constituição e no 4º do ECA 

(direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária). 397 Segue-se da previsão do art. 227 que o Município também 

                                                 
397 Dalmo Dallari acentua a amplitude da absoluta prioridade em relação ao direito à educação nos seguintes 

termos: “Um ponto que deve ser rigorosamente observado é que se trata de assegurar direitos de crianças e 

adolescentes, incluindo, portanto, analfabetos e pessoas desinformadas e com pouca ou nenhuma 

possibilidade de iniciativa. Por esse motivo, não basta a atitude formal de publicar informações, criar 

serviços ou simplesmente ficar à espera de que os titulares dos direitos procurem gozar deles. Assim, p. ex., 

as escolas públicas de ensino básico não devem limitar-se ao oferecimento de vagas, mas precisam ir bem 

mais adiante, procurando saber se na área de sua responsabilidade existem crianças que não freqüentam a 

escola e buscando conhecer os motivos das ausências dos alunos matriculados.Outro ponto que deve ser 

observado é a necessidade de permanente cooperação entre as entidades responsáveis pela efetivação dos 



 336 

deverá assegurar, em suas creches e pré-escolas, programas suplementares de 

alimentação, pelo menos.  

Desde logo, a decisão confirma que a educação infantil a natureza de direito 

subjetivo fundamental, posto integrar o núcleo consubstanciador do mínimo existencial 

cuja integralidade e intangibilidade devem ser asseguradas.  Nesse sentido, dá 

concretude ao conteúdo do mínimo existencial, considerado, na doutrina, como direito 

a condições mínimas de existência humana digna que exige prestações positivas do 

Estado. A intervenção do Judiciário, sob este prisma, em virtude de sua inobservância, 

faz-se, simetricamente, em atendimento ao fundamento da dignidade da pessoa humana 

(CF, art. 1º, III). 398 

Assim sendo, o não atendimento do direito de crédito em questão qualifica-se 

como inconstitucionalidade por omissão, ressalvada a ocorrência de justo motivo 

objetivamente aferível sob invocação da cláusula da reserva do possível.   É deste ângulo 

que incide a razoabilidade, isto é, o “justo equilíbrio entre os meios empregados e os 

fins a serem atingidos”, por meio do qual “o juiz analisará a situação em concreto e dirá 

se o administrador público ou o responsável pelo ato guerreado pautou sua conduta de 

acordo com os interesses maiores do indivíduo ou da coletividade, estabelecido na 

Constituição e nas leis “(Grinover, 2009: 119-25)399 

 Note-se, quanto a este último ponto, a relativização do brocardo ad impossibilia 

nemo tenetur (ninguém é obrigado a fazer o impossível), confirmada pela determinação 

de que os “municípios devem aparelhar-se para a observância irrestrita dos ditames 

                                                 
direitos das crianças e dos adolescentes. Assim, as famílias e comunidades não podem ficar simplesmente 

passivas, sob pretexto de que a satisfação de determinado direito depende da criação de um serviço pelo 

Poder Público. Este, por seu lado, não pode permanecer omisso, por considerar que compete à família ou à 

comunidade tomar a iniciativa para que seja assegurado algum dos direitos da infância e da juventude. 

Todas as entidades referidas no art. 4º do Estatuto são solidariamente responsáveis pela efetivação dos 

direito ali enumerados e, de uma forma ou de outra, sempre poderão tomar alguma iniciativa para que 

aqueles direito se concretizem.” Cf. Munir Cury (coord.), Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado 

- Comentários Jurídicos e Sociais, São Paulo: Malheiros, 2008, p 40-48. 

 
398 Ricardo Lobo Torres, O mínimo existencial e os direitos fundamentais, Revista de Direito da 

Procuradoria Geral, Rio de Janeiro, n. 42, julho-setembro 1990, p. 69-70; Ana Paula de Barcelos, A 

eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana, Rio de 

Janeiro, Renovar, 2002, p. 248 e 252-253. 
399 Apoiada em sólida doutrina, Ada Pellegrini Grinover conclui que “a intervenção a intervenção judicial 

nas políticas públicas só poderá ocorrer em situações em que ficar demonstrada a irrazoabilidade do ato 

discricionário praticado pelo poder público, devendo o juiz pautar sua análise em atenção ao princípio da 

proporcionalidade.”, op. cit. p. 125.   Cf. também J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria 

da Constituição, 6.ed., Coimbra: Almedina, 2002, p. 513 e ss.  
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constitucionais (...) não cabendo tergiversar mediante escusas relacionadas com  

deficiência de caixa. Eis a enorme carga tributária suportada no Brasil a contrariar essa 

eterna lengalenga”, já invocada em situações análogas (RE 431.773/SP, REl. Min. 

Marco Aurélio). Não será suficiente, portanto, a alegação da falta de recursos; é 

necessária sua comprovação. Aplica-se nesses casos, como preleciona Grinover 

(2009:126), “quer a regra da inversão do ônus da prova (art. art. 6°, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor), aplicável por analogia, quer a regra da distribuição dinâmica 

do ônus da prova, que flexibiliza o art. 333 CPC, para atribuir a carga da prova à parte 

que estiver mais próxima dos fatos e tiver mais facilidade de prová-los.”  Prossegue a 

processualista:  

Mas não é só: o Judiciário, em face da insuficiência de 

recursos e de falta de previsão orçamentária, devidamente 

comprovadas, determinará ao Poder Público que faça constar da 

próxima proposta orçamentária a verba necessária à 

implementação da política pública. E, como a lei orçamentária 

não é vinculante, permitindo transposição de verbas, o Judiciário 

ainda deverá determinar, em caso de descumprimento do 

orçamento, a obrigação de fazer consistente na implementação 

de determinada política pública (a construção de uma escola ou 

de um hospital, por exemplo). Para tanto, o par. 5° do art. 461 

CPP servirá perfeitamente para atingir o objetivo final almejado. 

(id.ibid.) 

De tudo resulta a limitação do poder discricionário do administrador que, nesses 

casos, não tem possibilidade de deliberar acerca da oportunidade e conveniência de 

implementação de políticas públicas determinadas na ordem social constitucional.  Esse 

não é um limite apenas para o Poder Municipal. 

De fato, diante dessa conformação, o que caberia ao legislador ordinário? No 

âmbito federal, à legislação de diretrizes e bases ou à de normas gerais restam os 

encargos de natureza educacional, pertinentes à organização da educação nacional e a 

regulamentação do art.227. Para o legislador municipal, os encargos de natureza 

administrativa e funcional próprios do seu sistema de ensino, por aplicação do art. 19 da 

Constituição Federal. Nesse quadro, a LDB, não poderia ampliar, v.g., o limite de cinco 

anos estabelecido pela norma constitucional, mas pode reduzi-lo;  poderia também 

determinar sua integração, ou não, na educação básica como nível de ensino (art. 21) e 
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definir as suas finalidades (art. 22). Já o ECA reforça a tutela do direito à educação 

infantil com previsões específicas relativamente ao poder parental (art. 22),  e a ações 

específicas de responsabilidade por ofensa aos bens tutelados no art. 227 da Constituição 

Federal  (art. 208), dentre outras medidas.  Notemos, porém, que mesmo antes da edição 

do ECA, a proteção do direito à educação infantil já se encontrava assegurado no texto 

constitucional, sendo possível exercê-lo de imediato, por via das ações e remédios 

constitucionais. O administrador municipal, por sua vez, não pode se furtar ao 

atendimento prioritário do direito, nem o legislador municipal alterar o percentual de 

aplicação obrigatória de recursos na rubrica “educação”, da lei orçamentária. 400    

A nota diferencial do princípio da absoluta primazia, somada à exceção do art. 

167, IV e à vinculação de receitas de impostos determinada pelo art. 212 da Constituição 

Federal, reforçam, no nosso entender, a aplicabilidade imediata das normas 

constitucionais relativas ao dever do Estado com a educação. Nesse sentido, a 

diferenciação que nos propõe Silva (2000) entre normas de eficácia limitada, normas de 

eficácia contida e normas de eficácia limitada (ou normas programáticas) é irrelevante 

para o direito à educação, assim como também é irrelevante neste campo a distinção 

entre direitos negativos e direitos positivos, haja vista que os direitos sociais e o princípio 

da absoluta primazia evidenciam tanto a dimensão objetiva de proteção destes direitos 

fundamentais, quanto a proibição de sua proteção insuficiente.  

O STJ já vinha se pronunciando nessa direção, também em relação à educação 

infantil no Município de Santo André, fixando-se jurisprudência pacífica na Corte em 

relação aos seguintes pontos:  

a) eficácia imediata das normas constitucionais de consagradoras de direitos 

sociais, sendo sem importância a sua categorização como programáticas;  

b) vinculação dos direitos sociais aos fundamentos e objetivos do Estado; 

c) natureza subjetiva do direito à educação;  

d) inexistência de discricionariedade administrativa frente a direitos consagrados 

constitucionalmente que, nessa condição constituem garantias pétreas;  

                                                 
400 Em situação análoga, relativa à construção de abrigos, cf., entre outros, STF, Suspensão de Liminar 235-

0; Relator: Ministro Presidente. Reqte: Estado do Tocantins, Reqdo: Tribunal de Justiça do Estado do 

Tocantins, Agravo Regimental na suspensão de Liminar Nº 1848/07, na Ação Civil Pública Nº 72658-0/06.   
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e) toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, 

sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no 

estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. 401 

A inovação, relativamente à posição do STF, é a limitação do cumprimento da 

obrigação exclusivamente ao Poder Público, ponto não levado à consideração da 

Suprema Corte no caso apontado.  O município, portanto, deverá atender ao direito à 

educação infantil por intermédio da sua rede escolar própria, não se admitindo, 

tampouco, as filas de espera por vagas.  Veja-se parte do voto do Min. Luiz Fux, nesse 

sentido:  

“O que não ressoa lícito é repassar o seu encargo para o 

particular, quer incluindo o menor numa 'fila de espera', quer 

sugerindo uma medida que tangencia a legalidade, porquanto a 

inserção numa creche particular somente poderia ser realizada 

sob o pálio da licitação ou delegação legalizada, acaso a entidade 

fosse uma longa manu do Estado ou anuísse, voluntariamente, 

fazer-lhe as vezes.” (Resp. 2003/0143232-9).  

Equacionada a garantia do direito à educação infantil nesses termos, o não 

cumprimento da ordem ou decisão judicial enseja a aplicação de sanções aos 

Municípios, seja a aplicação de multa diária, seja a responsabilização por ato de 

improbidade administrativa, seja a responsabilização criminal, sem prejuízo da 

intervenção do Estado no Município (CF, art. 34, VI).  O que se vem observando em 

casos da índole, contudo, é que em sede de controle constitucional, mesmo configurada 

a absoluta prioridade do direito (corroborada pelo ECA em face da proibição de proteção 

insuficiente),  a multa diária por descumprimento da ordem judicial de primeira ou 

segunda instâncias não tem sido aplicada, porquanto geraria grave lesão à economia 

pública.402  

Por essas razões é que Ada Pellegrini Grinover (op. cit., p. 134) sustenta que “as 

sanções mais eficazes são a responsabilização por improbidade administrativa e a 

                                                 
401 Resp. 575280 / SP; Resp. 2003/0143232-9, Rel. Min. Luiz Fux; 02/09/2004, DJ 25/10/2004, p. 228. 

RESP 718203/SP, Rel. Min. Luiz  Fux, 06.12.2005, DJ 13.02.2006, p. 694. RESP 796490/SP, Rel. Min. 

João Otávio de Noronha, 15.12.2005, DJ 13.03.2006, p. 305, entre outros.   

 
402 Cf. Suspensão de liminar 235-0, Rel. Min. Gilmar Mendes, 20/04/09; Suspensão de liminar 318-9, Rel. 

Min. Gilmar Mendes; Suspensão de liminar 263-RJ, 08/09/08, Rel. Min. Gilmar Mendes, 14/10/08; 

Suspensão de liminar 241-RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10/10/08, entre outras. 



 340 

intervenção federal ou estadual no Estado ou Município; e, em âmbito mais limitado, a 

imputação ao Prefeito Municipal de crime de responsabilidade.” 

A importância da jurisprudência que vem solidamente se firmando em relação à 

educação infantil reside, sobretudo, no fato de estabelecer parâmetros para a efetivação 

de outras obrigações jurídico-sociais constitucional e internacionalmente impostas 

(como tem insistido o Min. Gilmar Mendes). O principal deles, sem dúvida, esta na 

identificação do conteúdo das normas sociais constitucionais à garantia do mínimo 

existencial, corolário do fundamento da dignidade da pessoa humana, do que decorrem, 

pelo menos duas conseqüências: tais direitos são direitos subjetivos, com ampla 

justiciabilidade; não prestada a garantia o Estado é considerado infrator daquelas 

obrigações.        

Esse entendimento, na verdade, não é novo na jurisprudência aspecto. Situações 

de descumprimento de norma impositiva de determinado comportamento atribuído ao 

Poder Público vêm, já há algum tempo, sendo consideradas inconstitucionais. 403  O que 

há de novo é o reconhecimento de que o seu atendimento representa o atendimento de 

necessidades coletivas, de natureza social e política, com repercussões no plano dos 

direitos difusos, diversamente do que ocorre, por exemplo, no campo do direito à saúde. 

Neste, a saúde, qualificada igualmente pela jurisprudência como direito subjetivo 

público, é protegida em conexão ao direito fundamental à vida e,  portanto, de 

perspectiva eminentemente individual.404   

 

3.2.2. - A especificidade do direito de acesso ao ensino fundamental  

No conjunto do direito à educação, o direito de acesso ao ensino fundamental 

mereceu um tratamento diferenciado por parte do legislador constitucional ao ser 

expressamente qualificado como direito subjetivo público (CF, art. 208, §1º) e rodeado 

de exigências e garantias específicas.   

Com duração de nove anos, inicia-se, obrigatoriamente, aos seis anos de idade, 

o que não retira a possibilidade de ser oferecido inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria (CF, art. 208, I). Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 

                                                 
403  Cf.por todas, no STF, as  ADIn 1.458-MC/DF e ADIn 1.484-DF, que tem como Relator   Min. Celso 

de Mello. 
404 Cf. entre outros, STF, RE 273.834-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello.  
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associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente 

constituída e, ainda o Ministério Público, pode acionar o Poder Público para exigi-lo, 

sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente (LDB, art. 5º; ECA, arts. 

54 e 208).   Sendo interesse social e individual indisponível, sua defesa poderá, ainda, 

ser objeto de mandado de segurança ou de injunção, em qualquer juízo, instância ou 

tribunal, estando o Ministério Público legitimado para tanto (ECA, arts. 98, I e 201, IX).     

Para o Estado, a natureza específica do ensino fundamental – conexa à idéia do 

mínimo existencial - determina a primazia e a prioridade do seu atendimento, em relação 

ao conjunto da educação básica (LDB, art. 5º, § 2º).  A omissão ou a negligência no seu 

atendimento importa a responsabilização da autoridade competente (CF, art. 208, § 2º; 

ECA, arts. 98, I e 208, I). Comprovada a negligência, poderá a autoridade competente 

ser imputada por crime de responsabilidade.  Os tribunais também têm determinado a 

responsabilização civil do Estado pela omissão ou negligência na oferta do ensino 

obrigatório, nesta última hipótese até mesmo em situações de atos lesivos ocasionados 

ao aluno sob guarda, vigilância e proteção da escola. 405 

Visando assegurar que nenhuma criança deixe de atender ao ensino obrigatório, 

o legislador constitucional ainda determinou que  o Poder Público faça o recenseamento 

dos educandos e zele, junto aos pais e responsáveis pela freqüência à escola.   A 

obrigação do recenseamento estende-se a jovens e adultos (LDB, art. 5º, § 1º, I; ECA, 

art. 98, I).  Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público 

deverá criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, 

independentemente da escolarização anterior (LDB, art. 5º, § 5º).  Cabe ação civil 

pública contra a Fazenda Pública para assegurar condições de educação (CF, art. 129, 

III; Lei 7.347, de 24/07/85, arts. 11 e §2º, e 54, § 1º). 

Para a família, a natureza jurídica específica do ensino fundamental implica a 

obrigação de efetuar a matrícula dos menores, a partir de 6 anos de idade (CF, arts. 208, 

§ 3º e 227; LDB, art. 6º, ECA, arts. 4, 22, 98).  Cabe ação civil pública contra os próprios 

pais ou responsáveis (CF, art. 129, III; Lei 7.347, de 24/07/85, arts. 129, 155 e 156), em 

hipótese de descumprimento da norma constitucional, assim como as ações privadas 

próprias, seja em face de descumprimento das obrigações inerentes ao poder parental 

(Código Civil, art. 1.634), seja em virtude de questões econômicas (proibição do 

                                                 
405 Cf. STF, RE 109.615-2RJ, REl. Min. Celso de Mello, DJU, 12/09/96.   
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estabelecimento particular de ensino desligar o aluno em caso de inadimplemento de 

mensalidades escolares).   

Isso não significa que as demais modalidades de ensino formal detenham menor 

subjetividade, exigibilidade ou acionabilidade.  Apenas demonstra a opção da política 

pública que decorre diretamente da Constituição, também evidenciada nos art.s 210; 

211, §§ 2º e 3º; 212, §3º; e 214, I, relativamente aos seus conteúdos básicos, à atribuição 

prioritária dos Municípios e Estados em oferecê-lo (CF, arts. 23, V, 30, VI e 211;  LDB, 

art. 4º, I e X, 10, VI e 11, V), ao seu financiamento (CF, art. 212) e à previsão do esforço 

nacional para erradicação do analfabetismo (arts. 211, § 5º e 214). 406   De resto, o regime 

jurídico do ensino fundamental obrigatório é o mesmo dos demais níveis de ensino da 

educação básica, como já demonstrado, a ponto de não haver espaço de 

discricionariedade para o legislador ordinário e para o administrador público, nem 

liberdade para os titulares e sujeitos passivos frente à indisponibilidade que os 

caracteriza.  

A força jurídica da proteção atribuída ao ensino fundamental como direito de 

cidadania, potencializada pela obrigatoriedade de atendimento por parte da criança e da 

família, pode ser demonstrada no paradigmático caso da solicitação de segurança 

judicial ao STJ, para autorização e reconhecimento de ensino domiciliar, em virtude de 

                                                 
406 Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Art. 211. A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.  

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. § 3º Os Estados 

e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. § 5º A educação básica pública 

atenderá prioritariamente ao ensino regular. Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento 

do ensino. § 3º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação. Art. 214. A lei estabelecerá 

o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino 

em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: I - erradicação do 

analfabetismo. Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; Art. 30. Compete aos Municípios: 

(...) VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação 

infantil e de ensino fundamental. LDB: Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria; IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 

variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem. Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: VI - assegurar o ensino fundamental e 

oferecer, com prioridade, o ensino médio. Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: V - oferecer a 

educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação 

em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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ato do Ministro da Educação, que homologou parecer do Conselho Nacional de 

Educação – CNE, vedando tal possibilidade. A segurança foi denegada, por maioria de 

votos (MS no. 7.407-DF).  

             

 3.2.2.1 – O caso da educação domiciliar – MS 7.407-DF (STJ). 

O caso consistiu na apreciação, pelo STJ, de mandado de segurança impetrado 

contra decisão do CNE, que negou autorização aos impetrantes para oferecerem, eles 

próprios, o ensino fundamental a seus filhos no ambiente doméstico.   

Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho e esposa, por si e representando três 

filhos menores impúberes, Felipe, Gabriele e Pedro Henrique (respectivamente, com 9, 

8 e 6 anos), impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do 

Ministro da Educação que homologou o Parecer n. 34/2000 da Câmara de Ensino Básico 

do Conselho Nacional de Educação – CEB/CNE denegatório da pretensão de que os 

menores fossem educados por seus pais – no que concerne ao ensino fundamental - no 

recesso do lar e independentemente de freqüência ao estabelecimento de ensino no qual 

estavam matriculados.  Propunham que o referido estabelecimento avaliasse os 

conhecimentos ministrados no lar, por ocasião das provas regularmente aplicadas aos 

demais alunos.  

Os impetrantes, em verdade, jamais haviam matriculado os filhos em escolas. 

Obrigados a fazê-lo, por força do art. 208, § 3º da Constituição Federal, foi necessário 

realizar avaliação prévia, nos termos do art. 24, II, "c" da LDB, ocasião em que se 

constatou que as crianças apresentavam conhecimentos formais além do exigido nas 

séries correspondentes às suas idades. Por essas razões de fato é que os pais solicitaram 

a autorização para prosseguir nos ensinamentos, tal como haviam feito até então.  

São evidentes as razões da obrigatoriedade do ensino fundamental e da 

freqüência escolar num país como o Brasil. Residem, basicamente, no esforço nacional 

de erradicação do analfabetismo e na redução do absenteísmo escolar, com as 

conseqüentes vantagens de retirar menores e adolescentes das ruas, de estimular o 

conhecimento e impedir a exploração de menores, entre outras. Para tanto a constituição 

cercou o ensino fundamental de garantias e instituiu um programa especial de 

financiamento desse nível de ensino (FUNDEF), posteriormente ampliado pelo 

FUNDEB, no art. 60 do ADCT.  
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Por isso é que as leis asseguradoras do direito do menor à escola (art. 5º e 53, I, 

da Lei nº 8.096/90) impõem sanções como se observa no art. 129, e incisos, do ECA e 

no art. 246, do Código Penal, que define como crime contra a assistência familiar 

"deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar" , 

cominando a pena de "detenção de quinze dias a um mês, ou multa, de vinte centavos a 

cinqüenta centavos".  

Procurando evidenciar esse esforço nacional, o relator em seu voto faz menção 

expressa às 

 (...) constantes reportagens da TV sobre professoras 

abnegadas e pessimamente remuneradas, nos mais distantes 

rincões do país, improvisando salas de aulas; alunos encanecidos 

desenhando letras com as mãos calejadas pela labuta diária; 

crianças percorrendo quilômetros a pé, ou em transportes 

precários como frágeis canoas nos igarapés amazonenses, a fim 

de comparecerem às escolas. Outro tanto se diga em relação a 

programas desenvolvidos por diversas entidades privadas e 

governamentais, despertando o interesse de menores e 

adolescentes por atividades culturais e esportivas.  

Nesse caso, foram apreciadas diversas questões relacionadas aos direitos 

fundamentais, nomeadamente: o direito à educação, os direitos da família, os direitos 

das crianças e adolescentes, o dever do Estado e da família no oferecimento da educação 

e suas relações com os direitos de liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; a prevalência do poder parental na escolha da educação a 

ser oferecida aos filhos; as repercussões penais da não matrícula escolar. Mas o que 

estava em jogo, fundamentalmente, era o primado da família sobre o Estado, como base 

da sociedade (art. 226), vis à vis a obrigação constitucional de atendimento do ensino 

fundamental  em instituições escolares. 

Os fundamentos da decisão do STJ centraram-se, basicamente, em três aspectos 

principais, assim apontados pelo Relator, Min. Francisco Peçanha Martins: 

a) a freqüência à escola é direito dos menores, previsto 

na Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação e pelo Estatuto da Criança. Tal 

regulamento não pode ser desafiado pela convicção filosófica 
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dos pais; b) mesmo reconhecida, a capacidade dos pais, para 

ministrar boa educação não basta para privar a criança do direito 

ao convívio escolar; c) não pode o Poder Judiciário desprezar o 

ordenamento jurídico em favor da convicção política e filosófica 

dos pais.  

As principais objeções levantadas nos votos vencidos deram ênfase à prevalência 

da família sobre o Estado, sob a invocação do art. 226 da Constituição Federal e do art. 

26.3 da DUDH, que declara pertencer aos pais a prioridade do direito de escolher o 

gênero de educação a dar aos filhos. Outro argumento, menos consistente, foi a 

invocação da ausência de proibição legal expressa de oferecimento de ensino domiciliar, 

com remissão a diversos dispositivos da LDB acerca da freqüência obrigatória às aulas, 

relativizando-os retoricamente, o que deixaria entrever a possibilidade (art. 1º, §1º; art. 

24, II e VI c/c art. 32, § 4º).  

No voto do Relator, sobreleva notar a definição da precedência do Estado sobre 

a família nesta matéria específica.  A fundamentação, como fica claro no voto do Min. 

Peçanha Martins, reside na exigência da formação da cidadania em espaço público, aqui 

considerada direito das crianças:  

Os filhos não são dos pais, como pensam os Autores. 

São pessoas com direitos e deveres, cujas personalidades se 

devem forjar desde a adolescência em meio a iguais, no convívio 

social formador da cidadania.  

O direito à educação fundamental obrigatória, portanto, encerra dois direitos de 

cidadania: o direito à formação que o ensino fundamental propicia e o direito de recebê-

lo em estabelecimento de ensino fundamental, público ou privado.  O fundamento 

axiológico do direito de cidadania assim expresso concentra-se, pois, na idéia de do inter 

sum, que se concretiza, em sua inteireza, no espaço público, local onde se expressa a 

pluralidade resultante das relações humanas que envolvem o outro e, por conseqüência, 

onde se expressa a solidariedade e a res publica,  conforme as noções desenvolvidas por 

Hannah Arendt e Paul Ricoeur, antes mencionadas (Capítulo 1, desta Parte II).   

De outra parte, confirma-se judicialmente que o nexo entre o indivíduo e a 

participação na vida coletiva e no espaço público requer a transmissão formal, a cada 

geração, de todo um conjunto de valores e princípios de extração democrática, por meio 

do ensino escolar.  É o que se extrai, repetimos, do art. 3º, mas também do art. 1º da 
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Constituição Federal, nos quais estão patentes, nomeadamente, a soberania popular, a 

cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político. 407 

Da premissa do dúplice conteúdo do direito à educação fundamental decorrem 

três conclusões: as obrigações da família com o ensino fundamental, em relação a seus 

filhos, têm caráter complementar às obrigações do Estado; os deveres dos pais, neste 

nível fundamental, não são excepcionáveis à luz da liberdade de ensino nem da 

pluralidade de concepções pedagógicas a ponto de facultar o ensino domiciliar, nem há 

exceções à freqüência escolar (art. 208, § 4º).   O princípio da liberdade no Estado 

Democrático de Direito, aliás, só pode ser compreendido com referência ao bem comum 

(art. 3º, I). 

A liberdade de ensino e de orientação pedagógica, portanto, concerne à escolha 

entre a escola pública ou a privada, ao método pedagógico da educação formal e à 

eventual orientação religiosa, dentre outras possíveis opções, mas não entre ensino 

formal e informal.  De outra parte, se já eram evidentes as limitações ao pátrio poder e 

à prevalência da família em razão das normas de proteção da criança e do adolescente, 

a decisão do STJ definiu mais uma, de extração constitucional.    

Em nenhum dos votos proferidos neste caso, contudo, há menção expressa ao 

princípio da primazia da criança sobre o poder parental, incorporado ao direito brasileiro 

por força da ratificação da Convenção dos Direitos das Crianças - CDC (promulgada no 

Brasil pelo Decreto no. 99.710/90), cujo art. 3.1 determina: “Todas as ações relativas às 

crianças, levadas a efeito por autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem 

considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.” 408  

                                                 

407 Em apoio a esta afirmação, lembro que Perez Luño (2003:620), ao relacionar a democracia, os direitos 

humanos e a educação, afirmou que: “(...) sem comunicação não pode existir a transmissão de 

conhecimento entre os homens, raiz de toda a experiência cultural e educativa, nem tampouco podem 

existir relações de cooperação entre os homens, que são o substrato das comunidades livres.  A atividade 

comunicativa tem como requisito social a existência livre e indiscriminada dos homens e como fim a 

emancipação humana, valores comuns à educação e às liberdades.” 

408 Ainda que um dos problemas mais difíceis na incorporação de tratados ao direito pátrio seja o da tradução 

dos seus termos, no caso da CDC o emprego da expressão “o interesse maior da criança” tem sido 

considerado mais abrangente que a expressão contida no texto original, vasado em língua inglesa: "In all 

actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of 

law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary 

consideration". A origem do princípio do best interest of the child remonta ao período feudal inglês e à 

necessidade de proteção dos desvalidos pela Coroa; foi incorporado ao direito americano no século XIX e 

consagrado pela Suprema Corte no caso Finlay v. Finlay (1925; 240 N.Y. 429, 148 N.E. 624), em voto 

vencedor do Justice Cardozo. Neste caso, após o seu divórcio, os pais pleiteavam a guarda dos filhos sob 
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O princípio do interesse maior da criança, em verdade, já se desumia do Princípio 

Sétimo da Declaração dos Direitos das Crianças (“Os melhores interesses da criança 

serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação; esta 

responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais”), mas sem tanta objetividade.  

Consideremos, porém, que a fundamentação da decisão a partir da exigência da 

cidadania em espaço público pode ser interpretada nesse sentido, especialmente em face 

do art. 4º, do ECA.     

 

3.2.3 – A posição do Estado em relação à família e ao titular do direito  

O caso da educação domiciliar revela, igualmente, a singular posição do Estado 

em relação ao direito à educação, no qual se apresenta, simultaneamente, sujeito passivo 

e titular.  

O direito à educação tem no Estado não só um Estado prestador por excelência, 

como também um beneficiário do direito em face do princípio democrático e do 

republicano, além de uma potencial ameaça aos direitos de igualdade e liberdade na 

educação.  Se os dois princípios implicam uma visão de valores definida pela vontade 

política popular, em benefício do bem comum, implicam, igualmente, a disposição de 

preservar e manter tais valores na sociedade estatal.  

Não por outras razões, o ensino fundamental e o alistamento eleitoral são 

obrigatórios (CF, art. 14, I). O princípio da soberania popular impõe deveres.   E ainda 

que do voto obrigatório possam ser excepcionados os analfabetos, os maiores de 16 anos 

e menores de 18 anos, nenhum deles foi dispensado do ensino obrigatório.  Os efeitos 

do alistamento eleitoral e da matrícula no ensino fundamental também são distintos: 

alistado, o eleitor pode comparecer ou não à respectiva zona eleitoral e, em 

comparecendo, pode votar, votar em branco ou anular o voto; no ensino fundamental, 

diversamente, matriculado, o aluno deve comparecer à escola.  

Do ângulo da formação da pessoa como indivíduo, trabalhador e cidadão, o 

Estado como sociedade política e o cidadão individualmente considerado são titulares 

                                                 
mútuas acusações de irresponsabilidade. A decisão levou em conta o melhor interesse da criança, 

independentemente da apuração da culpabilidade da mãe ou do pai. Cf. Yale Law Journal, December, 1925, 

Casenote - *235 EQUITY-POWERS UNDER THE DOCTRINE OF PARENS PATRIAE. Copyright © 

1925 by the Yale Law Journal Company, Inc. Westlaw documents, 170902. 
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dos mesmos direitos, a ponto de se diluir a verticalidade das relações entre Estado e 

indivíduo,  aponto de não se identificar, no que tange ao oferecimento e fruição do direito 

à educação, nem a relação de poder ex parte populi nem a ex parte principis, mas, antes, 

uma relação inter pares.  

Diluem-se, na mesma proporção, as tracionais fronteiras entre a esfera pública e 

a esfera privada, amenizando-se, nessas circunstâncias, a grande divisão dicotômica de 

que nos fala Bobbio (1987:13), voltadas a delimitar, representar e ordenar os campos 

específicos do direito público e do direito privado de investigação na área da ciência 

jurídica.409   

Isso não significa o abandono das relações de natureza publicista ou a alteração 

da esfera pública do Estado, a que Ferrajoli (1999:50) nomeia como “a dimensão 

substantiva da democracia”, na qual residem as obrigações relativas à proteção dos 

direitos fundamentais. O indivíduo se mantém frente ao Estado, mas a ele não se opõe e 

o Estado não esta dispensado de suas obrigações; o que ocorre é a identificação de 

interesses – expressa fundamentalmente pela realização da dignidade humana, em todas 

as vertentes de desenvolvimento da personalidade - nas condições reconhecidas e 

constitucionalmente estabelecidas pela sociedade política. 410  

É nesse contexto que o tema da educação para a democracia, que alguns 

denominam “educação para a cidadania”, “educação política” (Benevides, 1991), 

“educação de valores” (Sá Barreto, 1996) ou “educação para direitos humanos”, como 

consta dos documentos internacionais, ganha relevância no Estado Democrático de 

Direito à luz dos princípios democrático e republicano.  

 Entre os diversos pontos de interesse, esta a exigência de preparo para a 

cidadania, conforme determina o art. 205 da Constituição Federal.  

  

                                                 
409 Já me manifestei a respeito do tema em Educação Superior, Direito e Estado, São Paulo:EDUSP, 2000. 
410 Cf. a propósito do contexto social assente na intersubjetividade Estado/indivíduo, Cristina Queiroz, 

Direitos Fundamentais Sociais: questões interpretativas e limites de judiciabilidade, in Luiz Virgílio Afonso 

da Silva (org.), Interpretação constitucional, São Paulo: Malheiros, 2005, p.165-216.  
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Capítulo 4 –  Sobre o sentido da exigência constitucional de 

preparo para o exercício da cidadania, pela via da educação, conforme 

o art. 205 da Constituição Federal  

 

4.1- O problema e a tese 

O problema, como vimos insistindo, é a necessidade de ampliação da 

legitimidade democrática e do fortalecimento das instituições políticas e jurídicas do 

Estado Democrático de Direito, no início do século XXI, devido à relação contraditória 

que se estabelece entre a desconfiança dos cidadãos brasileiros contra as instituições 

políticas, a insatisfação com o desempenho do regime e o apoio à democracia.  A 

desconfiança está relacionada a justificativas éticas em relação ao comportamento e 

atuação dos representantes, notadamente no Congresso Nacional, e à ampliação, 

realização e ao usufruto dos direitos fundamentais (Moisés, 2005).  

Verificamos, com fundamento em pesquisas empíricas desenvolvidas no campo 

da Ciência Política, que dessa contradição resultam: (a) a disposição dos cidadãos para 

eleger governantes e representantes e para demandar por maior inclusão e emancipação 

sociais e (b) a não- disposição para ampliar a sua participação política, o que se expressa 

pela alienação e desinteresse da maior parte da população. Nessa situação paradoxal, o 

que se acha em jogo é o respeito às leis e às instituições de controle do Estado 

Democrático de Direito.   

Estudos recentes no campo da Ciência Política (Ferrari, 2008; Schlegel, 2008) 

vêm demonstrando que o baixo grau de cognição sobre o papel e o funcionamento das 

instituições democráticas (notadamente, do Poder Legislativo, em todos os níveis da 

Federação) denuncia o déficit de conhecimento político que delas distancia o 

pensamento e a avaliação crítica dos cidadãos, com prejuízos evidentes para a 

democracia.  Logo, é razoável presumir que o aumento do grau de conhecimento 

político, por via da educação, poderá, a médio e longo prazos, influir positivamente na 

superação desse problema.  

De fato, como as instituições não são compreendidas como componentes 

(software) de um sistema jurídico-político voltado à realização de determinados fins de 

natureza pública nem como instrumentos de institucionalização de normas, regras e 
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procedimentos de conduta social, que têm a função de mediar interesses divergentes, 

próprios das sociedades democráticas (Moisés, 2005), não há, sob este ângulo, não - 

exercício da democracia. 

Consideradas as condições de positivação do direito à educação na Constituição 

Federal de 1988, a conclusão é a de que a compreensão geral do seu sentido não pode 

ser desvinculada da meta de ampliação do grau de conhecimento político da população, 

haja vista a finalidade do preparo para o exercício da cidadania.   Tal finalidade implica 

a conservação de determinados valores, quais sejam a democracia, a justiça social, a 

liberdade e a paz, sendo esta a razão determinante da sistemática constitucional de 

promoção, proteção e garantia do direito à educação. O preparo para a cidadania não é 

uma vantagem, uma habilitação ou uma conquista individual, mas medida de interesse 

público e condição de funcionamento da sociedade estatal. Aliás, a positivação 

constitucional do direito à educação por si só já expressa o reconhecimento formal de 

que a educação é interesse público.  

É nesse quadro que o sentido da exigência de preparo educacional para a 

cidadania se configura como a exigência de conservação do Estado, em bases 

democráticas.   

A constatação do uso da educação para a preservação do Estado não é inédita 

nem inovadora.  Já vimos que os modernos Estados nacionais sempre se preocuparam 

com a educação, na medida do necessário para a preservação do status quo ou do 

progresso econômico e social. Não obstante a trivialidade da constatação, nunca será 

dispensável retomá-la continuamente, principalmente porque na Constituição Federal de 

1988 o problema é muito mais amplo: não se trata de treinar para o exercício estreito da 

cidadania ou da mera preservação de lealdades, em nome da força e da materialidade do 

Estado e muito menos para a ascensão social, exclusivamente. Trata-se, sobretudo, de 

conscientizar cada um e a todos da mudança antropológica do conceito de cidadania, 

segundo os parâmetros do Estado Democrático de Direito, como condição de saúde e 

vitalidade da democracia.  

  O âmbito de proteção do art. 205 delimita bens, valores e interesses – privados, 

coletivos e públicos - como resultado da delimitação dogmática no âmbito da própria 

Constituição. Indica,  também, uma dada concepção de sociedade e de Estado, 

densificada pelas leis ordinárias, entre elas, notadamente, a Lei nº 9.394/96 (LDB) e a 

Lei nº 8.069/90 (ECA). Não se trata, por conseguinte, de uma disposição abstrata, mas 
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de determinação objetiva e conseqüente, passível de ser aplicada a contingências, 

situações e circunstâncias que se sucedem no desenvolvimento social, pela integração 

jurisprudencial e doutrinária. Em sua dimensão sociológica, reflete não só uma 

construção secular, que nos alcança como produto da civilização ocidental, mas a 

disposição de assegurar direitos e deveres de cidadania e, em particular, a igualdade 

política.  

 

4.2- A demonstração da hipótese  

4.2.1 –  O direito à educação não é ideologicamente neutro  

O direito à educação não é ideologicamente neutro.  Em vários dispositivos a 

Constituição assinala sua finalidade, o que denota forte juízo de valor. A idéia pré-

socrática da paidéia aí se encontra presente, assim como os conceitos iluministas e 

democráticos relativos à natureza eminentemente social do direito à educação, o que nos 

remete à idéia do indivíduo que se realiza como pessoa, profissional e cidadão.   

Conforme se depreende da visão global do sistema constitucional, a difusão e a 

promoção dos princípios republicano e democrático, como fundamentos do Estado 

brasileiro, são o conteúdo político nuclear do direito à educação. De fato, se a educação 

responde, antes de qualquer coisa, a necessidades sociais, sejam elas individuais ou 

coletivas (CF, art. 205), o seu conceito, no Estado Democrático de Direito, não pode ser 

desvinculado dos objetivos fundamentais da República (CF, art. 3º).  O que significa 

dizer que na sistemática da Constituição de 1988 o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana de nenhum modo pode ser desligado da participação na vida da 

coletividade e no espaço público.  

Esse nexo exige a transmissão formal, a cada geração, de todo um conjunto de 

valores e princípios de extração democrática, por meio do ensino escolar.  É o que se 

extrai, repetimos, do art. 3º, mas também do art. 1º da Constituição Federal, nos quais 

estão patentes, nomeadamente, a soberania popular, a cidadania, a dignidade humana, 

os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.  Nesse sentido 

desenvolveram os diversos conceitos de “educação ética”, “educação política”, 

“educação de valores”, “educação para direitos humanos” e “educação para a 

democracia” para designar o ensino formal voltado à preparação da cidadania, a última 

já explorada, entre nós, por Benevides (1991).  
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A educação, portanto, é um problema político; um problema que diz respeito à 

tomada de decisões coletivas, à legitimação e ao exercício do poder nas sociedades 

contemporâneas, em sentido análogo ao que Sartori (2002:29) atribui ao próprio termo 

“democracia”: é simultaneamente um princípio de legitimidade, um sistema chamado a 

resolver problemas de exercício do poder e um ideal.  Cultura política e crença nas 

instituições democráticas fazem parte desse problema político, sendo essa a novidade 

nas abordagens atuais do conceito de cidadania.  

A legislação ordinária cuidou da educação para a cidadania, por decorrência 

direta do art. 205.  Tema recorrente em programas de governo e em projetos de lei, 

apresenta-se, de modo geral, sem especificação de conteúdo, seja pelo temor de assumir 

concepções ideológicas, seja para manter, ainda que não explicitamente, as diferenças 

no preparo dos cidadãos.  Confundida com civismo ou patriotismo, a matéria tem sido 

tratada transversalmente nos parâmetros curriculares, ainda sem resultados práticos mais 

consistentes.    

Por outro lado, não podemos desconsiderar o potencial retórico do seu conteúdo 

e a desvinculação deste do cotidiano da maior parte dos alunos. Outro problema é a 

imposição de conteúdos que, num país de organização federativa, como o Brasil, é vista 

como restrição à autonomia dos Estados, da escola, da liberdade do professor e da 

pluralidade de concepções pedagógicas; deste ponto de vista, o preparo para o exercício 

da cidadania expressa a conhecida tensão entre constitucionalismo e democracia.  

Embora democracia e constitucionalismo sejam princípios complementares (não 

há democracia sem Constituição, não há Constituição sem democracia), ambos, em certa 

medida, se opõem.  Mas se as Constituições democráticas são mecanismos de 

autovinculação ou pré-comprometimento, por meio dos quais a soberania popular 

estabelece limites substantivos e procedimentos para o funcionamento das instituições 

democráticas, não há como recusar a evidência de que entre eles se inclui a formação 

para o exercício da cidadania. 411   

Nesse sentido, é forçoso acompanhar a precisa síntese de Anísio Teixeira 

(1977:149):  

                                                 

411 Cf. Parte I, Capítulo 3, item de no. 3.5  
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A forma democrática de vida funda-se no pressuposto de que ninguém é tão desprovido 

de inteligência que não tenha contribuição a fazer às instituições e à sociedade a que pertence.   

Sampaio Dória (1960:766), em comentários à Constituição Federal de 1946, 

acompanha a mesma posição, já apontando, em regime constitucional análogo ao 

introduzido em 1988, ser a educação o problema básico da democracia.    

Procurando compreender a contradição entre educação para a cidadania e a 

liberdade inerente à democracia, da perspectiva dos princípios republicano e federalista 

na Constituição Americana, Eva T. H. Brann (Paradox of education in a Republic, 1979) 

analisa os paradoxos (root dillemas) concernentes à utilidade, tradição e racionalidade 

do processo educacional.  Em breve síntese, a problemática é assim descrita: a utilidade 

remete, por evidente, aos fins da educação, ou seja, à concepção de que o aprendizado 

deve ser um meio  de emancipação individual e social e, portanto, requer treinamento 

vocacional e profissional.  Mas se a tradição exige a educação cívica, como já 

enfatizavam os founding fathers da nação americana, dela não se excluem as idéias 

antitéticas de conservação e revolução, ensino e liberdade, excelência e eqüidade, 

cidadão e governante, assim como a educação utilitária (liberal learning) não resolve o 

permanente dilema da completude do processo educacional: uma vez completado, 

encerrado.  412   

A vantagem dessa apreciação, no nosso entender, é demonstrar que dilemas e 

contradições são inerentes à educação, do ponto de vista político, não importa a 

perspectiva da qual se venha a analisá-los. Mas isso não significa ofensa ao Estado 

Democrático de Direito, especialmente em face da liberdade, valor que se desdobra em 

direito fundamental, assegurado por cláusula pétrea, e projeta efeitos por todo o texto 

constitucional, como se dá em relação aos princípios educacionais do art. 206, 

notadamente os relativos à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento (inciso II), ao pluralismo de idéias e  às concepções pedagógicas (inciso 

                                                 

412 Aos founding fathers tampouco passou despercebido o problema da tradição relativamente aos meios 

habituais de transmissão do conhecimento, que exigia a reinterpretação dos textos clássicos, à luz do 

princípio republicano.  A solução, no caso americano, foi promover um sistema educacional fundado na 

indagação (inquiry - a direct, unpretensious, common pursuit of meaning), submetido à lógica da 

racionalidade individual (to seek the reason of things for oneself and in oneself alone). Cf. Eva T. H. 

Brann, Paradoxes of education in a Republic. Chicago:Chicago University Press, 1979:20/1. 

 



 354 

III). A consciência de pertencimento à sociedade estatal não tão-só faz supor  a liberdade 

e o pluralismo educacionais,  mas também deles depende.   

A clareza das previsões, contudo, não isenta a formação para a cidadania, por via 

da educação, de polêmicas e dificuldades, em razão do seu conteúdo político.  

Não podemos nos esquecer que em passado recente, a educação moral e cívica 

foi praticada, como disciplina obrigatória nas escolas de todos os graus e modalidades 

dos sistemas de ensino no País. Regulamentada pelo Decreto nº 68.065, de 14 de janeiro 

de 1971, durante o governo do general Emílio G. Médici, em atendimento ao Decreto-

Lei nº 869, de 12 de setembro de 1969,  vigeu até 1993 (cf. Lei 8663, de 14/06/93).  

De acordo com o Decreto 68065/71, a educação moral e cívica visava à formação 

do caráter do brasileiro e ao seu preparo para o perfeito exercício da cidadania 

democrática (sic), com o fortalecimento dos valores morais da nacionalidade (cf. art. 2º 

do decreto). Suas finalidades eram: a) a defesa do princípio democrático, por meio da 

preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade 

com responsabilidade, sob a inspiração de Deus; b) a preservação, o fortalecimento e a 

projeção dos valores espirituais e éticos da nacionalidade; c) o fortalecimento da unidade 

nacional e do sentimento de solidariedade humana; d) o culto à Pátria, aos seus símbolos, 

às suas tradições, instituições e aos grandes vultos de sua história; e) o aprimoramento 

do caráter, com apoio na moral, na dedicação à família e à comunidade; f) a compreensão 

dos direitos e  deveres dos brasileiros e o reconhecimento da organização sociopolítico 

econômica do País; g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas, com 

fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando ao bem comum; h) 

o culto da obediência à Lei,  da fidelidade ao trabalho e da integração na comunidade.413 

O DL 869/69 já instituíra para o ensino médio, além da educação moral e cívica, 

o curso curricular de “Organização Social e Política Brasileira”, e para o ensino superior, 

inclusive o pós-graduado, os “Estudos de Problemas Brasileiros”, forma adaptada da 

educação moral e cívica (art. 3º, §§ 2º e 3º).  Os currículos e programas básicos, para os 

                                                 

413 A Lei no. 6.660, de 21 de junho de 1979 alterou a alínea “e”, supra, na seguinte conformidade: “e) o 

aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à comunidade e à família, buscando-se o 

fortalecimento desta como núcleo natural e fundamental da sociedade, a preparação para o casamento e a 

preservação do vínculo que o constitui.”  
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diferentes cursos e áreas de ensino, com as respectivas metodologias, deveriam ser 

elaborados pelo Conselho Federal de Educação, com a colaboração da Comissão 

Nacional de Moral e Civismo – CNMC (órgão submetido ao Ministro da Educação) e 

aprovados pelo Ministros da Educação e Cultura (arts. 4º e 5º). Os integrantes deste 

órgão, nomeados inicialmente pelo Ministro, em 1986 passaram a ser nomeados pelo 

Presidente da República e escolhidos entre pessoas dedicadas à causa da Educação 

Moral e Cívica (Decreto 92.300, de  16 de janeiro de 1986).   

Não há registro de revogação expressa do Decreto 68.065/71, alterado várias 

vezes.414 A revogação do DL 869/69 pela Lei nº 8 666/ 93, porém, extinguiu a exigência 

da disciplina, deixando a critério das instituições de ensino o oferecimento, ou não, de 

disciplinas voltadas ao “objetivo formador de cidadania e de conhecimento da realidade 

brasileira”, na área de Ciências Humanas e Sociais. 415 

A edição da LDB, em 1996, deu outra orientação à exigência da formação escolar 

para a cidadania, tornando-a obrigatória sob parâmetros amplos e de maneira bastante 

cautelosa, como que ainda revelando certo temor de nuançá-la com condicionamentos 

ideológicos.416 À vista dos índices nacionais de desconfiança nas instituições 

democráticas e de participação política, os resultados alcançados na vigência da lei não 

têm sido satisfatórios.    De outra parte, quando consideramos o alto grau de mobilização 

política observado no País na década de oitenta do século passado, é de se inferir a pouca 

eficácia da educação moral e cívica do período militar: seu conteúdo, em nada anódino 

ideologicamente, não impediu a participação dos jovens nos movimentos políticos de 

oposição.   

O fato é que,  mesmo em países onde a participação popular é mais intensa, como 

é o caso da Espanha, por exemplo, a educação de valores tem sofrido questionamentos, 

inclusive de ordem judicial, estes ainda pendentes de decisão pela Corte Constitucional, 

                                                 
414 Cf. Decreto no. 71.771, de 29/01/1973; Decreto no. 87.801, de 16/11/1982.  

415 Art. 2º A carga horária destinada às disciplinas de Educação Moral e Cívica, de Organização Social e 

Política do Brasil e Estudos dos Problemas Brasileiros, nos currículos do ensino fundamental, médio e 

superior, bem como seu objetivo formador de cidadania e de conhecimento da realidade brasileira, deverão 

ser incorporados sob critério das instituições de ensino e do sistema de ensino respectivo às disciplinas da 

área de Ciências Humanas e Sociais.  

 
416 A propósito da política na escola, cf. Guiomar Namo de Mello, Social Democracia e Educação: Teses 

para discussão.  São Paulo:Cortez, 1990. 
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posto que para alguns seria paradoxalmente contrária ao pluralismo e à autonomia 

regional consagrada pela Constituição.   

Enfaticamente recomendada por defensores dos direitos fundamentais e do 

constitucionalismo, como Peres Luño (2003), a “educação cívica” prestar-se-ia, no 

Estado Constitucional de Direito, à difusão dos direitos humanos e da democracia como 

condição da força normativa da Constituição, na linha de princípio do que Konrad Hesse 

(1991) denomina a “vontade de Constituição”.  

Para o constitucionalista espanhol (2003:618/20), o problema não seria, portanto, 

uma “tirania de valores” ou um marco ideológico único e dogmático, mas a ausência ou 

dissolução de valores que poderia culminar na inexistência dos valores democráticos.  

De outra parte, a adesão dos cidadãos a esse sistema de valores já se teria realizado pela 

comunicação e pelo consenso próprios da democracia.  Apoiando-se em Habermas, 

ressalta ainda que a validade de um sistema jurídico repousa antes em sua aceitação 

social que na formalidade da produção das normas, de tal modo que, neste sentido, a 

validade se identifica com o fundamento de legitimidade do próprio sistema político.  

Daí se segue que “o ponto de partida para estabelecer um paralelismo entre a educação 

e os direitos humanos  se funda na idéia de comunicação” (2003:620).  

O que se acha em jogo nas considerações acima não é, senão, o dado do 

pluralismo, como condição inescapável da sociedade contemporânea que, aliada aos 

fundamentos do Estado Constitucional de Direito, permite a convivência humana, o que 

foi muito bem descrito por Anísio Teixeira (1977:183), na seguinte passagem:  

A essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada 

no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, sejam econômicos, 

políticos, ou sociais, são solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação voluntária, 

mobilizada pela opinião pública esclarecida.  

Percebe-se aí que a inter-subjetividade, inerente ao pluralismo democrático, é, 

também, a intersubjetividade inerente às relações jurídicas e às práticas educacionais.  

Pluralismo supõe alteridade, isto é, o imprescindível respeito mútuo nas relações 

educacionais que Paulo Freire (1991) tanto enfatiza, que Kant (1992) põe na base do 

imperativo categórico e que Habermas (1997:121) realça nos direitos subjetivos:   

Direitos subjetivos não estão referidos, de acordo com o 

seu conceito, a indivíduos atomizados e alienados, que se 
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entesam possessivamente uns contra os outros.  Como elementos 

da ordem jurídica, eles pressupõem a colaboração dos sujeitos, 

que se reconhecem reciprocamente em seus direitos e deveres, 

reciprocamente referidos uns aos outros, como membros livres 

e iguais do direito.  Tal reconhecimento recíproco é constitutivo 

da ordem jurídica, da qual é possível extrair direitos subjetivos 

reclamáveis judicialmente.  Neste sentido, os direitos subjetivos 

são co-originários com o direito objetivo; pois este resulta dos 

direitos que os sujeitos se atribuem reciprocamente.   

Dessas considerações ressalta o processo dialógico de construção da razão 

pública, para o que a educação de valores é fundamental, assim como a ênfase dialógica 

na definição dos direitos fundamentais os coloca em relação binária com a democracia 

na medida em que o seu exercício pressupõe direitos e garantias que, por sua vez, só se 

legitimam em contexto pluralista, pela contraposição dos diversos interesses sociais, 

assegurada a maior vocalização e manifestação possíveis desses interesses no campo 

político.  Sem intersubjetividade entre governantes e governados não há expressão de 

interesses, não há governantes sensível e receptivo “a” ou responsável “por”, não há 

controles.  

Ora, a tensão que a democracia e os direitos fundamentais provocam na vida 

individual de cada cidadão é evidente e pode ser demonstrada pelo simples fato de que, 

mesmo apático e desconfiado em relação às instituições democráticas, a política, 

inevitavelmente, o alcançará: se só o seu interesse pessoal é válido, como protegê-lo 

diante dos interesses dos demais sem o pluralismo e a alteridade?   A lógica do regime 

republicano, nessa situação, também se perderia.  

4.2.2 – Segue: os princípios democrático e republicano são o conteúdo 

político nuclear do direito à educação  

Na vigência da Constituição de 1988, a ética e os valores democráticos 

perpassam a prática escolar de várias maneiras.  Além dos conteúdos curriculares, a 

exigência constitucional da gestão democrática do ensino público (art. 206, VI), o 

exercício das liberdades inerentes à educação (art. 206, I, II e III), a gratuidade do ensino 

público (art. 206, IV), o atendimento ao educando por meio de programas suplementares 

(art. 208, VII) e a autonomia das universidades (art. 207) são alguns exemplos dessa 

característica.    
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Os mesmos valores, no nosso entender, devem ser levados em conta na aferição 

da qualidade da educação (art. 206, VII). Se partirmos do pressuposto de que a 

Constituição, ao indicar as finalidades da educação, vincula o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana à participação na vida da coletividade e no espaço público, 

parece-nos evidente que não pode haver educação de qualidade que não leve em conta 

tais pressupostos (o problema que de resto perpassa toda a temática da qualidade de 

ensino está em definir e aferir a qualidade da educação, a partir desse e de outros 

parâmetros constitucionais). 417     

Vejamos os dispositivos pertinentes à educação para a cidadania na LDB e   como 

o seu conteúdo se traduziu em orientação curricular.  

O art. 22 dispõe sobre as finalidades da educação básica, que compreende a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio (art. 21 da LDB), assim 

determinando:  

Art. 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Mais especificamente, ao cuidar dos conteúdos curriculares da educação básica 

no § 1º do art. 26 e no inciso I, do art. 27, determina:  

Art. 26 -  .................................................................. 

§ 1º - Os currículos a que se refere o caput devem 

abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da 

                                                 
417 A propósito da melhoria da qualidade da educação, como política pública, cf. por todos Romualdo 

Portela de Oliveira e Gilda Cardoso de Araujo, Qualidade de ensino: uma nova dimensão da luta pelo 

direito à educação, ‘in’ Revista Brasileira de Educação, jan/fev/mar/abr 2005, no. 28, PP. 5/23. De acordo 

com os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, de âmbito nacional, criado 

em 2007 pelo governo federal, em 2008, a  média brasileira de 1ª a 4ª série foi 4,2, numa escala que varia 

de 0 a 10.  Em 2005, a média era de 3,8 (houve, portanto, crescimento de 10,5%). O Ideb obtido por alunos 

de 5ª a 8ª série l foi de 3,8,  e o dos alunos do ensino médio foi de 3,5. .  A metodologia leva em conta as 

taxas de aprovação, abandono escolar e o desempenho do alunado em duas avaliações nacionais: o. SAEB 

e a Prova Brasil. Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) , conforme estabelece a Portaria n.º 931, 

de 21 de março de 2005, é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) 

e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). A Aneb é realizada por amostragem das Redes 

de Ensino, em cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por manter as 

mesmas características, a Aneb recebe o nome do SAEB em suas divulgações. A Anresc é mais extensa e 

detalhada que a Aneb e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, recebe o nome de 

Prova Brasil em suas divulgações. WWW. http://www.inep.gov.br/basica/saeb/default.asp 
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matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 

realidade social e política, especialmente do Brasil. 

 Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica 

observarão, ainda, as seguintes diretrizes: 

I- a difusão de valores fundamentais ao interesse social, 

aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum 

e à ordem democrática. 

A mesma visão se repete em vários outros dispositivos: o ensino fundamental 

tem por objetivo a formação básica do cidadão (art. 32); neste nível, além da capacidade 

de aprender, por meio da leitura, da escrita e do cálculo (art. 32, I), é exigida a 

compreensão do sistema político e dos valores em que se fundamenta a sociedade (art. 

32, II), assim como o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista 

a formação de atitudes e valores, entre outros objetivos (art. 32, III).   O currículo ainda 

incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos da criança e dos adolescentes, 

tendo o ECA como diretriz (art. 32, § 5º).  Segue-se no ensino médio a preparação básica 

para o trabalho e a cidadania do educando (art. 35, II), o seu aprimoramento como pessoa 

humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico (art. 35, III).  O tema da educação política reaparece, genericamente, 

no inciso I do art. 36, que trata do currículo do ensino médio, sendo significativa a 

inclusão da filosofia e a da sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as suas 

séries (inciso IV, incluído pela Lei nº. 11.684, de 2008). 418  No ensino superior, o 

                                                 

418 “Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores.”  “  Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 

na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante:         I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo;         II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;         III - o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores;         IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos 

laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.” “Art. 35. O 

ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como 

finalidades:         I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;         II - a preparação básica para o trabalho e 

a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 

a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;         III - o aprimoramento do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.” “Art. 36. O currículo do 

ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:         I - destacará a 

educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm#art1
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objetivo da educação política se deixa entrever no inciso VI do art. 43  e nos vagos 

termos do inciso II, do art. 42, relativamente à formação de diplomados aptos “para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua.”  

O ECA, ainda que não trate da educação formal e de seus conteúdos, tangencia 

a temática do conteúdo democrático e republicano da educação.  É o que se depreende 

da redação do seu art. 6º, particularmente, em face aos art.s que tratam do direito à 

educação (arts. 53 e seguintes).  O art. 6º determina que na interpretação da lei se levem 

em conta, entre outros aspectos, as exigências do bem comum419, refletindo o princípio 

republicano, de resto expresso em seu art. 53, que repete a fórmula do art. 205 da 

Constituição.    

Já o cuidado com a preservação do pluralismo democrático, por motivo da não- 

imposição de ideologias, aparece expressamente em seu art. 58: “No processo 

educacional respeitar-se-ão os 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.” Essa determinação repercute a regra geral do art. 17:  

O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral 

da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 

dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

                                                 
histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;” Art. 43. A educação superior tem por 

finalidade:         I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo;         II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua;         III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver 

o entendimento do homem e do meio em que vive;         IV - promover a divulgação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;         V - suscitar o desejo permanente de 

aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração;         VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 

de reciprocidade;         VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição.” 

 

419 “Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências 

do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento.” 
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Ora, valores fundamentais ao interesse social, nos termos da Constituição, são 

aqueles inerentes ao Estado Democrático de Direito e à República.  Remetem à 

“consciência de pertencimento à sociedade estatal” (Silva, 2006) e à conseqüente 

participação política e defesa de direitos.  É nesse contexto que devem ser 

compreendidas as exigências constitucionais referentes ao ensino fundamental 

obrigatório, à sua oferta em línguas indígenas mediante os seus processos próprios de 

aprendizagem (art. 210, §2º), ao oferecimento da educação ambiental em todos os níveis 

de ensino (art. 225, §1º, VI), e da educação para o trânsito (art. 23, XII) e mesmo à 

educação sanitária (ECA, art. 14), as primeiras expressando o ideal da igualdade política, 

as últimas o da solidariedade.  E, do  mesmo modo, a exigência de educação científica e 

tecnológica. 420 

É que a sociedade contemporânea, além de democrática, é uma sociedade 

científica, marcada por constantes avanços da ciência e da tecnologia, cuja compreensão 

também integra o espaço do interesse público.   A Constituição Federal não se omitiu a 

esse respeito: o art. 218 determina ao Estado a promoção e o incentivo do 

desenvolvimento científico, da pesquisa e da capacitação tecnológicas, atribuindo 

tratamento prioritário à pesquisa científica, tendo em vista o bem público e o progresso 

da ciência (art. 218, § 1º).421  Notemos que a essa atividade foi atribuído grau de 

prioridade de atendimento por parte do Estado, à semelhança do oferecimento da 

educação formal, com a necessária possibilidade de vinculação de parcela de receitas 

orçamentárias a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 

tecnológica, por parte dos Estados e do Distrito Federal.   

Maria Victória Benevides (1996), ao indicar os elementos indispensáveis e 

interdependentes da educação para a democracia, expressa essa visão: formação 

intelectual e informação; educação moral, vinculada a uma didática de valores e em 

consciência ética; educação do comportamento, voltada à tolerância e ao bem comum. 

Com esse conteúdo, afirma, a educação para a democracia difere da simples instrução 

                                                 
420 A propósito, cf. Anísio Teixeira, A educação não é privilégio, São Paulo:Editora Nacional, 1977, p. 

183 e seguintes.   

421 “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológicas.§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista 

o bem público e o progresso das ciências.” 
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cívica, que consiste no ensino da organização do Estado e dos deveres do cidadão, bem 

como difere da formação política geral, que tem por objetivo facilitar a informação 

política, seja qual for o regime. 422  

Feita essa ressalva, a verdade é que se necessita um grande esforço de educação 

e auto-educação para incutir-se, na mentalidade coletiva, o pressuposto dos direitos 

humanos (tudo que é indispensável para um é indispensável para todos), o da democracia 

(todos têm o direito de se manifestar e de participar das decisões coletivas) e o da 

república (todos são responsáveis pela coletividade e pelo bem comum). O esforço para 

incluir todos no mesmo elenco de bens, direitos e deveres está na base da reflexão sobre 

o preparo para o exercício da cidadania, mediante a educação.  

Não menos importante é a função cultural da escola ante a diversidade 

socioeconômica e cultural do aluno.  Guiomar Namo de Mello (1990) sustenta que a 

escola deve ser desideologizada para cumprir o papel que nenhuma outra instituição 

social pode desempenhar, que é o de dar acesso ao conhecimento sistemático e 

universal.423  Paulo Freire, por seu turno, frisa não existir prática educativa 

descomprometida ou apolítica (1995:37) e propõe a “educação dialogal e ativa”, voltada 

à responsabilidade social e política (2002:69).   

O educador José Mário Pires Azanha (1995:75), na década de 1990, chamava 

atenção para as diferenças de estratos temporais a serem trabalhadas pelas escolas 

públicas da periferia das grandes cidades e das regiões mais pobres do País, que atuavam 

– e continuam atuando - em grupos sociais culturalmente deslocados, sem se levar em 

conta se politicamente integrados ao exercício da cidadania além do voto.  Com apoio 

em N. Wachtek (A aculturação, 1976), observa o educador que a simples ação escolar, 

mesmo em condições materiais e pedagógicas satisfatórias, “é potencialmente geradora 

das tensões e dos conflitos usuais num processo de aculturação”, posto que esse processo 

não se limita ao encontro de culturas heterogêneas, mas, também,  à convivência com 

                                                 
422 Essas idéias foram desenvolvidas em prova de erudição em concurso para Professor Titular, na área da 

Sociologia da Educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em 1996. Cf. 

www.hottopos.com/notand2/educacao_para_a_democracia.    
423 “A escola não é um mundo à parte da sociedade.  Além dela, atuam as igrejas, os partidos políticos, os 

sindicatos, os meios de comunicação, as manifestações culturais.  É da ação educativa conjunta de todos 

esses elementos que se formam as consciências, os valores, os projetos de vida, as opções ideológicas.  

Propor que a educação escolar substitua todos eles, é o pior que pode acontecer, porque irá desviá-la de seu 

objetivo fundamental, aquele que lhe é específico, e nenhuma outra instituição pode cumprir, que é de dar 

acesso ao conhecimento sistemático e universal.” Cf. Guiomar Namo de Mello, Social-Democracia e 

educação: teses para discussão. São Paulo: Cortez, 1990, p. 31/2. 

http://www.hottopos.com/notand2/educacao_para_a_democracia
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diferentes estratos temporais, expressos pelos desnivelamentos, conflitos e modificações 

de sentido que resultam da pluralidade de durações históricas.  

Nesse sentido, a atuação da escola não discrepa da própria função educacional 

da Constituição Federal, do ECA e da LDB, que, ao introduzirem preceitos ousados e 

inovadores na ordem jurídica brasileira, todos acordes com a natureza e o escopo do 

Estado Democrático de Direito, pretenderam provocar tensão entre a norma, a realidade 

e a cultura social.  

As dificuldades enfrentadas em ambos os setores nesse desiderato é parte de um 

processo mais amplo, que se encontra descrito por Fukuyama (2005:114), antes citado, 

na análise dos processos de construção de Estados.  Segundo suas conclusões, no âmbito 

das reformas políticas e institucionais voltadas à ampliação da legitimidade democrática 

e ao fortalecimento das instituições políticas e jurídicas, as áreas mais difíceis de serem 

modificadas são aquelas relacionadas a “atividades de baixa especificidade com alto 

volume de transações, como as de ensino ou direito”. Prosseguindo, sustenta que “estas 

também são as áreas de administração pública com maior probabilidade de serem 

idiossincráticas e sujeitas a variações de acordo com as condições locais”. Por essa 

razão, conclui o historiador, são áreas nas quais a contribuição dos atores são as mais 

fundamentais e demandam tempo. Alternativamente, Maria Victória Benevides (1991) 

sugere que a educação política se faça pelo exercício dos instrumentos de participação 

direta no poder, como o plebiscito e o referendo.   

Mas tudo se passa como se a o direito à educação não tivesse finalidade política 

e, na prática, o tema da preparação para a cidadania não tem avançado.  

Se, antes da proclamação da República, a preocupação educacional esteve 

circunscrita à formação da elite e ao recrutamento de burocratas para a administração 

colonial e imperial, somente após a Revolução de Trinta compôs-se um quadro 

sociopolítico propício à percepção da educação como tema nacional.  Assim o 

demonstrou o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (1932), redigido por 

Fernando de Azevedo, documento que denunciou a falta de determinação dos fins da 

educação, em seus aspectos filosóficos e sociais, bem como a necessidade de 

implementação de métodos científicos - e não empíricos – de ação educativa.     Ao 

Manifesto seguiu-se a previsão da elaboração do Plano Nacional de Educação na 

Constituição Federal de 1934 e em todas as que a esta sucederam, à exceção da 

Constituição de 1937. 
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Não é o caso de discutirmos o conteúdo dos Planos nem, tampouco, as causas e  

os efeitos do descaso político e da descontinuidade administrativa que, as mais das 

vezes, marcaram as suas aplicações ao longo desses anos. O que queremos acentuar, 

com Azanha (1995), é que a atual previsão constitucional de elaboração do Plano 

Nacional de Educação – PNE em lei (art. 214), ao pretender superar o problema da 

descontinuidade, levantou – como não poderia deixar de ser - a hipótese de que o 

eventual êxito do planejamento significaria, em contrapartida, alguma forma de restrição 

aos mecanismos ou às condições essenciais da própria vida democrática, dilema de resto 

presente em qualquer escolha desse tipo. Não por outras razões, a Lei nº 10.172, de 

09/01/2001, que aprovou o atual PNE para um decênio, o faz em termos genéricos. No 

que diz respeito à preparação para a cidadania, o PNE repete as disposições 

constitucionais e invoca as normas internacionais de proteção ao direito à educação, mas 

não cuida diretamente de seu planejamento.  Os diagnósticos apresentados centram-se, 

exclusivamente, em dados quantitativos de matrículas, passando longe de qualquer 

posição mais concreta.  

Temos a clara consciência da complexidade do assunto e do risco que há tanto 

nas generalizações de nossa parte quanto em especificações legais desnecessárias ou 

restritivas.  A razão de evitar especificações é a da realidade altamente diferenciada da 

educação brasileira, motivo pelo qual a Constituição assegurou aos Estados e 

Municípios a possibilidade de legislarem complementarmente sobre a educação (art. 24, 

IX).   

Mas o fato é que o PNE, que é posterior à LDB, não incorporou a concepção da 

“educação de valores”, prevista no art. 26 da DUDH, como exigência histórica, 

tendência internacionalmente identificada, com destaque em diversas reformas 

educacionais (Sá Barreto, 1998).  É em torno dessa temática que giram as diversas 

concepções de educação para direitos humanos (v.g. educação para a paz, educação 

multicultural, educação para o desenvolvimento, educação para a cidadania etc.)424, cujo 

                                                 

424 Cf. Garth Meintjes, “Educação em direitos humanos para o pleno exercício da cidadania: repersusões 

na pedagogia”, ‘in’ Educação em Direitos Humanos para o século XXI, São Paulo:EDUSP/NEV, 2007, 

PP. 81/102.  Ver, também, Betty A. Reardon, Direitos Humanos como educação para a paz, ‘in’ Educação 

em Direitos Humanos para o século XXI, São Paulo:EDUSP/NEV, 2007, PP. 61/80. Betty Reardon 

(2007:61), em estudo acerca das diversas modalidades da educação de valores, observa que como cada 

uma dessas abordagens responde a um grupo específico de problemas, todas, em princípio são abordagens 

reativas, não obstante se todas se apresentam como meio para realização de valores sociais.   
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núcleo conceitual, por força do Preâmbulo da DUDH,  é a dignidade humana, seu 

reconhecimento, sua realização e sua universalização. 425  

Os documentos oficiais que se sucederam ao PNE – o Programa Nacional para 

Direitos Humanos e os Parâmetros Curriculares Nacionais – adotaram, como não 

poderia deixar de ocorrer em documentos da índole, a mesma vacuidade programática.  

4.2.3 - Segue: a exigência do preparo para o exercício da cidadania é 

exigência concreta de uma determinada situação histórica  

De acordo com dados oficiais da UNESCO, a difusão da educação para direitos 

humanos vem se tornando um fenômeno mundial, a despeito das dificuldades inerentes 

à disseminação de seus valores e processos em sistemas educacionais nacionais nos 

quais se transmite, alternativamente, a isenção de valores ou o estímulo à consideração 

de valores opostos, como nos alerta Reardon (2007:65). 426  Outra dificuldade encontra-

se no modo de transmissão desses valores que, apresentados  desarticuladamente ou sem 

aprofundamento das questões éticas que encerram, tornam-se inócuos.  

Comprovadamente, a falta desses valores se reflete na limitada capacidade dos cidadãos 

em fazer julgamentos políticos.  

Segundo a definição das Nações Unidas, a educação para direitos humanos 

consiste em: 

(...) treinamento, disseminação e informação concernentes à construção de uma cultura 

universal de direitos humanos mediante o compartilhamento de conhecimento, processos e 

mudança de atitudes direcionados ao fortalecimento do respeito aos direitos humanos e 

                                                 
425 Impulsionada por iniciativas das Nações Unidas, tais como a instituição da Década par a Educação 

em Direitos Humanos (1995-2004); o estabelecimento de diretrizes para que os Estados nacionais 

elaborassem os seus planos de ação nesta área (Res. A/52/469/Add. 1 de 20 de outubro de 1997); o 

Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (World Programme for Human Rights Education 

– 2005/ongoing;  Resolição da Assembléia Geral de 10/12/04), os diversos programas hoje se 

encontram sob a coordenação geral do Alto Comissariados das Nações Unidas para Direitos Humanos 

(Res. 48/141, da Assembléia Geral). Ao contrário do período pré-estipulado pela Década, o Programa 

Mundial é estruturado em torno de uma série de fases contínuas. A primeira, que cobre o período entre 

2005-2007, focaliza os sistemas de ensino primário e secundário.  cf. www.portal.unesco.org/education 

Acesso em 24/05/09. 

 

426 Cf. as iniciativas nacionais, individualmente, em OHCHR National action plans/strategies for human 

rights education.  http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/national-actions-

plans.htm  Acesso em 24/05/09.   

  

 

http://www.portal.unesco.org/education
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/national-actions-plans.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/national-actions-plans.htm


 366 

liberdades fundamentais; o desenvolvimento completo da personalidade humana e de seu senso 

de dignidade; a promoção da compreensão, tolerância, igualdade entre os sexos e amizade entre 

todas as nações, pessoas indígenas e grupos raciais, nacionais, étnicos, religiosos e lingüísticos; 

a capacitação de todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade livre. 427 

A definição, como podemos notar, adequa-se inteiramente ao conteúdo do art. 

26 da DUDH, conferindo-lhe especificidade instrumental. Reafirma a importância do 

treinamento de professores, da disseminação de conhecimentos e de informações 

relativas aos direitos humanos, de modo a promover uma cultura universal e 

multicultural voltada à paz, à tolerância, à igualdade e à democracia. Adequa-se, 

outrossim, às exigências do art. 205 da Constituição Federal, ex vi dos seus art.s 1º e 3º.  

No Brasil, as iniciativas governamentais relativas à educação em direitos 

humanos encontram-se propostas no Programa Nacional para Direitos Humanos 

(Decreto 2.442 de 13/05/02), sob o título “Educação e cidadania. Bases para uma cultura 

de direitos humanos”.   Dentre elas, destaca-se a meta de curto prazo de:  

criar e fortalecer programas de educação para o respeito 

aos direitos humanos nas escolas de primeiro, segundo e terceiro 

grau, por meio do sistema de ‘temas transversais’ nas disciplinas 

curriculares, atualmente adotado pelo Ministério da Educação e 

do Desporto, e mediante a criação de uma disciplina sobre 

direitos humanos. 428   

É, no mínimo, curioso que o documento ainda empregue a nomenclatura dos 

níveis de ensino vigente antes da atual LDB, que é de 1996. Contudo, não se pode negar 

que o Programa procura se integrar aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, 

definidos pelo Governo Federal em 1997, para atendimento do disposto no art. 210 da 

                                                 
427 Cf. Res. A/52/469/Add. 1 de 20 de outubro de 1997. www.un.org. Acesso em 24/05/09. 

428 Encontram-se elas organizadas por objetivos de curto, médio e longo prazos, nos seguintes campos:  

“Produção e Distribuição de Informações e Conhecimento - Curto prazo: Criar e fortalecer programas de 

educação para o respeito aos direitos humanos nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, através 

do sistema de "temas transversais" nas disciplinas curriculares, atualmente adotado pelo Ministério da 

Educação e do Desporto, e através da criação de uma disciplina sobre direitos humanos. Conscientização 

e Mobilização pelos Direitos Humanos Curto prazo: Apoiar programas de informação, educação e 

treinamento de direitos humanos para profissionais de direito, policiais, agentes penitenciários e 

lideranças sindicais, associativas e comunitárias, para aumentar a capacidade de proteção e promoção dos 

direitos humanos na sociedade brasileira. Orientar tais programas na valorização da moderna concepção 

dos direitos humanos segundo a qual o respeito à igualdade supõe também a tolerância com as diferenças 

e peculiaridades de cada indivíduo. Apoiar a realização de fóruns, seminários e "workshops" na área de 

direitos humanos.” Cf. www.planalto.br Acesso em 24/05/09.   

http://www.un.org/
http://www.planalto.br/
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Constituição Federal e com fundamento no art. 9º, IV da LDB, nos quais todos os temas 

relativos à problemática social foram integrados à proposta educacional como “temas 

transversais”.  429 

Nos PCNs a educação ética encontra-se associada ao exercício da cidadania e à 

aquisição das competências básicas necessárias às exigências do mundo 

contemporâneo.430 Mais especificamente, os PCNs assinalam a importância da 

tolerância e do respeito ao pluralismo e, também, “a relevância de discussões sobre a 

dignidade do ser humano, a igualdade de direitos, a recusa categórica de formas de 

discriminação, a importância da solidariedade e do respeito.” 431   

Os PNCs deixam claro que: 

Na sociedade democrática, ao contrário do que ocorre 

nos regimes autoritários, o processo educacional não pode ser 

instrumento para a imposição, por parte do governo, de um 

projeto de sociedade e de nação. Tal projeto deve resultar do 

próprio processo democrático, nas suas dimensões mais amplas, 

envolvendo a contraposição de diferentes interesses e a 

negociação política necessária para encontrar soluções para os 

                                                 
429 “Art. 9º - A União incumbir-se-á de: (...) IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 

comum;” 

430 “Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade para a educação no 

Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no 

sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de 

técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor 

contato com a produção pedagógica atual.” Cf. Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

curriculares nacionais : introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação 

Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997, PP. 24 e .   

431 De acordo com o PCN : “Não constituem novas áreas, mas antes um conjunto de temas que aparecem 

transversalizados nas áreas definidas, isto é, permeando a concepção, os objetivos, os conteúdos e as 

orientações didáticas de cada área, no decorrer de toda a escolaridade obrigatória. A transversalidade 

pressupõe um tratamento  integrado das áreas e um compromisso das relações interpessoais e sociais 

escolares com as questões que estão envolvidas nos temas, a fim de que haja uma coerência entre os valores 

experimentados na vivência que a escola propicia aos alunos e o contato intelectual com tais valores. As 

aprendizagens relativas a esses temas se explicitam na organização dos conteúdos das áreas, mas a 

discussão da conceitualização e da forma de tratamento que devem receber no todo da ação educativa 

escolar está especificada em textos de fundamentação por tema. O conjunto de documentos dos Temas 

Transversais comporta uma primeira parte em que se discute a sua necessidade para que a escola possa 

cumprir sua função social, os valores mais gerais e unificadores que definem todo o posicionamento relativo 

às questões que são tratadas nos temas, a justificativa e a conceitualização do tratamento transversal para 

os temas sociais e um documento específico para cada tema: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade 

Cultural e Orientação Sexual, eleitos por envolverem problemáticas sociais atuais e urgentes, consideradas 

de abrangência nacional e até mesmo de caráter universal.” Brasil, Op. cit. p. 42.  
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conflitos sociais. Não se pode deixar de levar em conta que, na 

atual realidade brasileira, a profunda estratificação social e a 

injusta distribuição de renda têm funcionado como um entrave 

para que uma parte considerável da população possa fazer valer 

os seus direitos e interesses fundamentais. Cabe ao governo o 

papel de assegurar que o processo democrático se desenvolva de 

modo a que esses entraves diminuam cada vez mais. É papel do 

Estado democrático investir na escola, para que ela prepare e 

instrumentalize crianças e jovens para o processo democrático, 

forçando o acesso à educação de qualidade para todos e às 

possibilidades de participação social.  

Mais recentemente, a partir de 2008, a temática passou a ser incorporada aos 

programas estaduais de educação dentro das propostas curriculares das disciplinas de 

Sociologia, Filosofia e História, as duas primeiras disciplinas inseridas como  

obrigatórias no ensino médio (art. 36, IV da LDB, com a redação da Lei nº 11.684). No 

Estado de São Paulo, democracia, direitos humanos, cidadania, formas de Estado e 

formas de governo são parte dos temas políticos abordados nas propostas curriculares 

de Filosofia, Sociologia e História para o ensino médio e História para o ensino 

fundamental.432  

                                                 
432 As propostas curriculares e cadernos de estudos são elaboradas pela Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo (2008). Os temas relativos à democracia, direitos humanos e cidadania são abordados, no 

material, nas publicações a seguir indicadas.  (1) Proposta Curricular de Filosofia para o ensino médio - 1ª 

Série. Nos 3º e 4º bimestres, respectivamente:  Introdução à Política e Teorias do Estado – socialismo, 

anarquismos, liberalismos, totalitarismos.   Democracia e cidadania, origens, conceitos e dilemas; 

Ideologia.  2ª Série, 1º bimestre:  Introdução à Ética, Autonomia e liberdade. 3º bimestre: Relações entre 

moral e política; Limites entre o público e o privado. (2) Proposta Curricular de História para séries do 

ensino fundamental e do ensino médio – Fundamental - 8ª série, 4º bimestre: Redemocratização no Brasil. 

Ensino Médio: 2ª Série, 4º bimestre: A República no Brasil – as contradições da modernização e o processo 

de exclusão política, econômica e social das classes populares. Ensino Médio, 3ª Série, 4º bimestre:  As 

manifestações culturais de resistência aos governos autoritários nas décadas de 1960 e 1970;  O papel da 

sociedade civil e dos movimentos sociais na luta pela  redemocratização brasileira. O movimento pelas 

“Diretas Já”.  A emergência dos movimentos de defesa dos direitos civis no Brasil contemporâneo, 

diferentes contribuições: gênero, etnia e religiões. (3) Proposta Curricular de Sociologia para o Ensino 

Médio: 3ª Série, 1º bimestre: O que é cidadania? - O significado de ser cidadão ontem e hoje.  Direitos 

civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos humanos. A Constituição Brasileira de 1988.  A expansão 

da cidadania para grupos especiais: crianças e adolescentes, idosos e mulheres. 3ª série, 2º bimestre: Qual 

a importância da participação política?  Formas de participação popular na história do Brasil.  Movimentos 

sociais contemporâneos:  movimento operário e sindical;  movimentos populares urbanos;  novos 

movimentos sociais: negros, feministas, ambientalistas,  GLBT. 3ª série, 3º bimestre:  Qual é a organização 

política do Estado brasileiro?  Estado e governo;  sistemas de governo;  organização dos poderes: executivo, 

legislativo e judiciário; Eleições e partidos políticos.  3ª série, 4º bimestre: O que é não-cidadania?  

Desumanização e coisificação do outro. Reprodução da violência e da desigualdade social.  O papel social 

e politicamente transformador da esperança e do sonho. Caderno do Aluno: Sociologia, 3ª série do ensino 

médio, volume 1:  Origem das palavras “cidadão” e “cidadania”. A cidadania moderna: direitos civis/ 
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Os efeitos dessa introdução evidentemente ainda não se fizeram sentir na 

apreciação do conhecimento político e da compreensão das instituições democráticas e 

republicanas pela população.  O problema é que na realidade das prementes necessidades 

básicas de aprendizagem e das contingências do cotidiano escolar a educação para a 

democracia muitas vezes passa ao largo. A julgar pelo elenco de tópicos abordados, o 

futuro talvez possa ser mais promissor em termos de participação política, se bem que 

entre a proposta curricular e a prática em sala de aula vai uma grande distância.    

A preocupação com a formação do cidadão não é nova nem para o Legislativo 

nem para o Executivo. Os PNCs, aliás, jamais restringiram tal encargo às disciplinas de 

Filosofia e Sociologia: 

O ensino de qualidade que a sociedade demanda 

atualmente expressa-se aqui como a possibilidade de o sistema 

educacional vir a propor uma prática educativa adequada às 

necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da 

realidade brasileira, que considere os interesses e as motivações 

dos alunos e garanta as aprendizagens essenciais para a 

formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, 

capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade 

                                                 
direitos sociais/ direitos políticos/ direitos humanos.  Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.  A 

conquista dos direitos civis, políticos, sociais e humanos no Brasil.  Educação e cidadania.  Cidadania 

reprimida.  Estudando a Constituição. Direitos e Deveres do Cidadão. Caderno do Professor: Sociologia, 3ª 

série, volume 1: os mesmos tópicos. Caderno do Aluno: Filosofia para ensino médio: 2ª série, volume 1.  

Conceito de liberdade. Caderno do Professor: Filosofia para o ensino médio:  1ª série, 3º bimestre: todo o 

fascículo se volta à temática   O Estado, os Poderes e as Leis. Filosofia para o ensino médio: 1ª série, 4º 

bimestre: Desigualdade social e ideologia. Democracia e justiça social. Os Direitos Humanos. Participação 

política. 2ª série, volume 1: Introdução à Ética.  A liberdade.  A autonomia. 2ª série, 1º bimestre: Liberdade. 

Autonomia. 2ª série, 3º bimestre: Racismo. Gênero.  Educação.  3ª série, volume 1:  O mundo grego. 

Caderno do Aluno:  Filosofia, ensino médio, 2ª série, volume 1: Moral e Ética, vícios e virtudes.  A 

liberdade.  Caderno do Professor: História para o ensino médio, 2ª série,1º bimestre.  A Utopia, o Príncipe 

e a Coconha.   1ª série, 2º bimestre: Civilização grega, a constituição da cidadania clássica e as relações 

sociais marcadas pela escravidão.  Os limites da democracia grega: mulheres, escravos e estrangeiros – os 

excluídos do regime democrático.  Democracia e escravidão no mundo antigo e no mundo contemporâneo.  

2ª série, 2º bimestre: O Iluminismo. 3ª série, 3º bimestre: Movimentos sociais e políticos no Brasil e na 

América Latina nas décadas de 1950 e 1960. 3ª série, 4º bimestre:  A ditadura: a MPB e o DOPS.  

Redemocratização: Diretas Já! . Caderno do Professor : História no ensino fundamental: 5ª série, 3º 

bimestre: A vida na Grécia antiga: sociedade, vida cotidiana, mitos, religião, cidades-estado, polis, 

democracia e cidadania. 6ª série, 2º bimestre: Formação das monarquias nacionais. O Absolutismo.  

Reforma e Contra-Reforma.  A expansão marítima nos séculos 15 e 16.  7ª série, volume 1: O Iluminismo.  

A Revolução Industrial inglesa.  7ª série, 2º bimestre: Voto e Cidadania.  8ª Série, 2º bimestre: A era Vargas. 

Imagens da Ditadura.  Cf. http://www.rededosaber.sp.gov.br/contents/SIGS.  A definição dos temas fez-
se no âmbito do projeto “São Paulo faz Escola”, voltado à construção das propostas de currículo, avaliação 

e expectativas de aprendizagem na rede pública estadual.  

 

 

 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/contents/SIGS
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na sociedade em que vivem. O exercício da cidadania exige o 

acesso de todos à totalidade dos recursos culturais relevantes 

para a intervenção e a participação responsável na vida social: o 

domínio da língua falada e escrita, os princípios da reflexão 

matemática, as coordenadas espaciais e temporais que 

organizam a percepção do mundo, os princípios da explicação 

científica, as condições de fruição da arte e das mensagens 

estéticas, domínios de saber tradicionalmente presentes nas 

diferentes concepções do papel da educação no mundo 

democrático, até outras tantas exigências que se impõem no 

mundo contemporâneo. Essas exigências apontam a relevância 

de discussões sobre a dignidade do ser humano, a igualdade de 

direitos, a recusa categórica de formas de discriminação, a 

importância da solidariedade e do respeito. Cabe ao campo 

educacional propiciar aos alunos as capacidades de vivenciar as 

diferentes formas de inserção sociopolítica e cultural. 

Apresenta-se para a escola, hoje mais do que nunca, a 

necessidade de assumir-se como espaço social de construção dos 

significados éticos necessários e constitutivos de toda e qualquer 

ação de cidadania.  

 

   Visando conferir maior perspectiva à discussão, vale registrar que 

contemporaneamente à definição dos PNCs pelo MEC foi apreciado no Senado o PL nº. 

3178, de 1997 433, que insistia na obrigatoriedade da Filosofia e da Sociologia.  

Aprovado o PL pelo Legislativo, foi vetado pelo Executivo.434 No parecer da Comissão 

                                                 
433 O PL 3178 foi transformado, na Câmara dos Deputados, em PL no. 9, de 2000, este último não votado 

em virtude de idêntico projeto lá originado e já em tramitação.  A atual Lei  11.684/08 é resultado de projeto 

de lei apresentado na própria Câmara dos Deputados pelo Dep. Ribamar Alves (PLC 4 DE 2008 - PL 01641 

DE 2003).  

434 Quanto ao PL no. 9, o Diário do Senado Federal (edição de 14/06/01, p. 13169 e sgs.), registra a 

intervenção do Senador Romero Jucá (Bloco/PSDB-RR), relativamente à posição contrária do MEC 

quanto à proposta de obrigatoriedade das matérias de Filosofia e Sociologia, sob o argumento de que tal 

inclusão feriria o espírito da LDB de não haver matérias obrigatórias, mas, sim, temas obrigatórios a serem 

desenvolvidos de acordo com o projeto pedagógico de cada escola.   Na discussão suscitada por essa 

manifestação, na qual se perfilaram os mais diversos argumentos de ordem formal e material, a favor e 

contra a aprovação do projeto, sobressai a invocação, pela bancada governista, da impossibilidade de 

atendimento da medida pelas “escolas do interior (...) que podem ser carentes de professores habilitados 

e, por isso, fariam trabalhos e outras movimentações pedagógicas que supririam a determinação da LDB.” 

Cf. www.senado.gov.br Acesso em 04/06/09.    É duplamente espantosa a afirmação: a preocupação não 

era a de criar condições para a formação de professores para o oferecimento das referidas disciplinas em 

todo o País, nem a de investir no preparo formal para o exercício da cidadania, mas a de garantir o 

http://www.senado.gov.br/
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de Educação do Senado que recomendou a sua aprovação, transparece, claramente, a 

preocupação com a educação para a democracia e a visão com a progressividade da 

implantação da política pública constitucional:  

Os estudos da Filosofia e da Sociologia têm destacada 

importância política, na medida em que melhoram a qualidade 

do exercício da cidadania e, via de conseqüência, da própria 

democracia.  

 (...) A universalização do ensino fundamental, per se, 

estava a exigir dos governos estaduais e distrital um novo 

patamar de gastos com o ensino médio. A destinação de carga 

horária e professores para o estudo dos conteúdos de Sociologia 

e Filosofia dependeria muito mais de remanejamento ou 

reorganização das próprias escolas do que da abertura de vagas 

para professores com formação especifica. Ainda que faltassem 

professores, a nova demanda poderia induzir a formação de 

maior número de profissionais na área de ciências humanas. A 

propósito da formação de profissionais para a área, o Conselho 

Nacional de Educação já havia firmado, então, o entendimento, 

formalizado por meio do Parecer CEB/CNE nº 15 e da 

Resolução CEB/CNE nº 3, ambos de 1998, no sentido de que a 

nova Lei de Diretrizes e Bases da educação exigia, para o ensino 

médio, um currículo organizado por, pelo menos, três grandes 

áreas do conhecimento: códigos e linguagens; ciências da 

natureza e matemática; e ciências humanas. Essa estrutura tende 

a ser mais flexível para a alocação e o aproveitamento dos 

professores, no que respeita à mobilidade, no âmbito de cada 

uma das citadas áreas do conhecimento. Por todo o exposto, a 

preocupação do autor é mais do que pertinente e dotada de 

                                                 
atendimento formal da LDB. Nessa discussão tampouco se fez menção ao art. 205 da Constituição Federal, 

a despeito do Senador Pedro Simon frisar que o sistema educacional anterior, sob o regime militar, ter se 

preocupado mais com a formação para o trabalho do que com discussões sobre o País, a sociedade, a 

Pátria, o civismo ou o conjunto da realidade brasileira, sendo certo que a disciplina de educação moral e 

cívica não propiciava essa visão. Aponta, nesse sentido, com pertinência, que a possibilidade de os 

estudantes, no ensino superior, decidirem acerca da forma de integralização do seu currículo, escolhendo 

as matérias a serem cursadas a cada semestre, conforme a Lei 5.540 de 1968, aprofundou a falta de 

sociabilidade e de unidade que as antigas ”turmas” acadêmicas  propiciavam.  Cf. Diário do Senado 

Federal, 14/06/01, p. 13175.         
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relevância social, uma vez que assegura aos alunos do ensino 

médio a realização de estudos sociais, éticos e morais, sob a 

perspectiva crítica inerente à Sociologia e à Filosofia, que 

compõem a base para a compreensão das relações do homem 

com o mundo e com seus pares, e para a conseqüente 

assimilação do seu papel de sujeito do processo de construção 

social. 435 

É significativo, nesse parecer, o atendimento implícito do disposto no art. 205, 

da Constituição Federal, fundamento que, curiosamente, não foi invocado na discussão 

do veto pelos Senadores.  

4.2.4 – Síntese.  

O direito à educação, corolário da liberdade e da igualdade asseguradas pelos 

Estados Constitucionais Democráticos, consiste em autonomia moral, mas também auto-

responsabilidade na atuação social e política, porquanto os indivíduos não podem se 

considerar desligados ou irresponsáveis pela comunidade onde vivem nem pelos valores 

que fundamentam o regime jurídico que lhes assegura os próprios direitos. 

Na organização da sociedade brasileira não se restringiu, por nenhum meio, a 

fruição deste bem humanizador que é a educação, particularmente a do ensino 

fundamental, subtraindo-o, inclusive, ao arbítrio da família.  Se, por um lado, negar ou 

impedir a fruição da educação é mutilar o mínimo existencial, de outro é mutilar o Estado 

Democrático de Direito. Devemos, pois, considerar, por conseqüência lógica, que a 

educação, a par do desenvolvimento individual e da capacitação para o trabalho, volta-

se, em última análise, à promoção e conservação do próprio Estado Democrático de 

Direito, sendo este o sentido da exigência de preparo para o exercício da cidadania.   

Essa não é uma afirmação meramente retórica e a este respeito são importantes, 

como já verificamos, as conclusões empíricas de Dahl (1971) sobre a distribuição 

desigual, entre a população, do recurso político da educação, o que implica, 

                                                 
435 PARECER Nº 1.809, DE 2005 - Da Comissão de Educação, em decisão terminativa, sobre a Projeto de 

Lei do Senado nº 4, de 2005, de autoria do Senador Álvaro Dias, que altera o inciso III do art. 36, da Lei nº 

9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para inserir o estudo da Filosofia e da 

Sociologia nos currículos do ensino médio. Relator: Senador Paulo Paim. Cf. 

http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/diarios/pdf/sf/2005/10/18102005/35272.pdf. Acesso em 

03/06/09.  

 

http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/diarios/pdf/sf/2005/10/18102005/35272.pdf.%20Acesso%20em%2003/06/09
http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/diarios/pdf/sf/2005/10/18102005/35272.pdf.%20Acesso%20em%2003/06/09
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necessariamente, desigualdade política, traduzida no baixo grau de oposição e de 

competitividade política 

Se advogamos a tese de que a cidadania ativa depende do direito à educação e, 

mais especificamente, da educação de valores, pautada pela visão antropológica e 

humanista do Estado Democrático de Direito, em nome do interesse individual e coletivo 

de todos e de cada um,  não há como se prescindir de uma educação ideologizada pela 

democracia de resultados, em benefício da qualidade dessa mesma democracia, por via 

da ampliação da intersubjetividade e da igualdade política.   

A essa tese se segue outra, não menos óbvia, porém mais realista, de que a 

desconfiança nas instituições democráticas, a baixa participação política e o não 

conhecimento dos mecanismos e instituições democráticas por parte da população 

brasileira em geral expressam a própria crise de qualidade da educação brasileira, não 

obstante o sofisticado e singular arcabouço jurídico de proteção, promoção e garantia do 

direito à educação.     
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Capítulo 5 – Sobre a conservação do Estado Democrático de 

Direito e a exigência do art. 205  

A democracia brasileira está institucionalmente consolidada e, deste ponto de 

vista, a Constituição Federal de 1988 foi bem sucedida.   

José Levi do Amaral Júnior (2009:126), em estudo sobre a eficácia das normas 

constitucionais na contenção do poder, aponta cinco fatos marcantes nesse sentido: a) a 

transição do regime autoritário para o regime democrático, com respeito às instituições 

políticas vigentes já sob a sua égide; b) a realização da primeira eleição direta para a 

Presidência da República, sob as suas regras; c)  a transição de poder em virtude do 

impeachment do Presidente da República em1992; d) a promoção de importantes 

reformas sociais e econômicas, mediante reformas constitucionais em relação às quais 

foram observados os limites das matérias de emenda; e) a alternância de partidos 

políticos no poder, em virtude da eleição de um Presidente da República de oposição.    

O que esses eventos nos dizem é que as normas constitucionais constituem, na 

vida real, princípios e regras de convivência política que solucionam conflitos sem o 

recurso à violência.  Sintoma complementar é identificado na ampliação dos direitos 

fundamentais, na alteração do padrão de proteção social, provocados pela valorização 

dos direitos sociais e pelo impulso à sua universalização, pela discriminação 

constitucional de competências nessa área, pelos novos parâmetros de alocação de 

recursos no oferecimento de bens e serviços sociais e crescimento dos gastos públicos 

com reformas sociais.  Do mesmo modo, a ampla liberdade de imprensa, as novas 

funções institucionais do Ministério Público e o ativismo do Judiciário, de que vem 

resultando uma positiva criação jurisprudencial do direito, fizeram prevalecer a 

Constituição, especialmente em situações de descumprimento, omissão, negligência ou 

retardo da prestação estatal. Tal sistema constitucional se conforma, portanto, ao 

conceito “robusto” de Constituição, tal como proposto por Santiago Nino (1997:17). 436 

De um ângulo otimista, todos esses eventos podem ser vistos como 

manifestações infusas da consciência cada vez mais generalizada acerca dos princípios 

do Estado Democrático de Direito e de seus efeitos positivos em matéria de democracia 

                                                 
436 Cf. Parte I,  Capítulo 3, sub-item 3.2. 
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e justiça social. 437  Nesse sentido, podemos mesmo falar em progresso da mentalidade 

nacional em direção à tolerância, à pluralidade e à solidariedade, o que não é pouco 

quando consideramos as instáveis circunstancias da afirmação da cidadania no Brasil.  

Também é possível depreender desses fatos e circunstâncias que qualquer 

defasagem porventura existente, no passado, entre o País real e o País legal deve ser 

relativizada: não só as instituições democráticas consistem em canal adequado às 

reivindicações da população como também que a população a elas não se opõe.  

Porém, a manterem-se os baixos níveis cognitivos da população acerca das 

instituições democráticas, até que ponto seria  afetado o Estado Democrático de Direito 

instituído pela Constituição de 1988? 

Não há resposta simples para questão tão complexa. Especulando, poderíamos 

dizer que  Sartori (1994:236/7), por exemplo, não seria complacente ou leniente com a 

situação: “ a noção de que o problema do poder político foi resolvido de uma vez por 

todas surge entre as pessoas que desfrutam uma liberdade que não fizeram nada para 

estabelecer (...) a dura realidade da política vinga-se daqueles que a negligenciam.”      

Bobbio (1986:32), de outra parte, se recusaria a reconhecer na apatia política e 

na rejeição ao uso do próprio direito  uma conseqüência do próprio exercício da prática 

democrática, como sugerido por Ackerman (2006:328) em análise a respeito da 

tradicional repugnância norte-americana à democracia coercitiva.438 Na percepção de 

Bobbio (id.ib.), os apáticos, do ponto de vista da cultura política, são pessoas que não 

estão orientados nem para os benefícios que o eleitor esperaria extrair do sistema político 

nem para a participação na articulação das demandas e da formação de decisões.  

No estágio atual da democracia brasileira, conforme apurado, os brasileiros 

preocupam-se mais com a incapacidade de representantes e governantes do que com o 

desempenho do demos.  Este é um aspecto importante, que nos leva ao problema central 

das teorias democráticas procedimentais, na linha de Kelsen, Bobbio, Schumpeter e 

mesmo Dahl, com seus diferentes matizes: todas levam em conta o “quem” e o “como” 

da formação de decisões, mas deixam de lado o seu conteúdo.  Em outras palavras: se a 

                                                 
437 Cf. Parte I, Capítulo 1.   
438 “De um modo geral, cabe a cada norte-americano decidir quanto tempo e energia ele deve despender 

para o exercício da cidadania do ponto de vista pessoal e público. Se isso significar que a política nacional 

deve sempre sofrer os sintomas da apatia, da ignorância e do egoísmo, precisamos ranger os dentes e arcar 

com essas conseqüências.” Cf. Bruce Ackerman, Nós, o povo soberano. Fundamentos de Direito 

Constitucional. Belo Horizonte:Del Rey, 2006, p. 328.  
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democracia é fundamentalmente um conjunto de regras de procedimento e se estas estão 

asseguradas por um sistema constitucional rígido, no qual se inserem cláusulas pétreas 

de preservação de direitos e do próprio regime democrático, qual a importância da 

formação para o exercício da cidadania?  

Rigorosamente falando, a definição processual de democracia, em juízo 

analítico, sustenta-se pela formalidade das “regras do jogo”.    O problema é que as 

regras do jogo democrático, devido à sua natureza, não suportam ser enrijecidas a ponto 

de se tornarem um dogma congelado no tempo e no espaço, sob pena de perderem, 

justamente, a substância democrática.439    

A idéia ínsita à noção abstrata de jogo não é a da disputa, mas a de “sistema de 

ações e interações típicas, articuladas em fases distintas, também elas típicas, nas quais 

estão envolvidos diversos sujeitos em papéis diferenciados” (Bovero, 2002:53).  

Consequentemente, ao pensarmos nas “regras do jogo” democrático, em termos de 

legitimidade e legalidade do exercício do poder político, delas não podemos excluir as 

normas de cooperação e interação entre sujeitos e instituições (falamos aqui da 

“legitimidade processual em liberdade”, no sentido da articulação consensual que lhe 

atribui Díaz440).  

Na falta de uma delas, o jogo não se desenvolve regularmente e, quanto a isso, 

só restam duas alternativas: ou se encerra ou prossegue, nos dois casos se ampliando- as 

chances de utilização negativa do poder político, apesar da noramtização constitucional. 

441 As mesmas conclusões são válidas ante o princípio republicano, para o qual a virtude 

cívica dos cidadãos e dos governantes é conditio sine qua non. 442  

                                                 
439 Cf. Parte II, Capítulo 1, subitem de no. 1.1.1.  
440 Cf. Parte I, Capítulo 4.  
441 Cf. Parte I, Capítulo 2.  
442 A demonstração dessas conclusões pode ser feita, v.g., pela adoção, no sistema político brasileiro, de 

práticas como a da não-publicação de atos administrativos, tal como apuradas no Senado em junho de 2009, 

em benefício da concessão irregular de prebendas e privilégios a alguns de seus funcionários.  Os “atos 

administrativos secretos”, ao arrepio das regras de direito administrativo e dos princípios do Estado 

Constitucional de Direito, ressuscitam os arcana imperii no melhor figurino dos Estados autocráticos. É 

certo que o fato, por si só, não seria suficiente para desestabilizar o jogo democrático, caso as suas demais 

regras de controle, responsabilização e punição dos culpados fossem respeitadas por todos os jogadores.  

Prova disso, em contexto diverso, foram as conseqüências políticas, civis e penais da utilização irregular 

de verbas públicas por parlamentares britânicos, amplamente divulgadas pela imprensa na mesma época.  

Mas é evidente que a confiança nas instituições, a partir desses eventos, dependerá, sobretudo, da aplicação 

integral das regras do jogo, posto que a única solução viável para a instabilidade da política, como sustenta 

Arendt, prefigura-se na promessa que a Constituição encerra e que significa o comprometimento de todos, 

na presença de todos, de atuar conforme o acordo pré-fixado. Cf. parte I, Capítulo 2. 
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Objetivamente: enquanto o regime democrático não for aceito pelas lideranças 

políticas e pelos cidadãos como a única via possível de exercício do poder estatal, a 

democracia não se consolida porque é “produto autóctone” (O’Donnel, 2009:J4). 443  

Por todos os fatos e razões expostas, é forçoso concluir que, ante a exigência 

constitucional de preparo para a cidadania, pela via da educação, nem o Estado, nem a 

família, nem a sociedade vêm atendendo, a contento, àquela determinação.  Do que se 

pode deduzir que, além das iniqüidades materiais e sociais, permanecem, na sociedade 

brasileira, iniqüidades de ordem política, próprias das sociedades estamentais, que 

ameaçam o exercício da cidadania.  

Do ponto de vista político, o círculo das iniqüidades se completa e é alimentado 

por um sistema político centrado no presidencialismo de coalizão que, robustecido pelas 

competências presidenciais no processo legislativo, nomeadamente a edição de leis 

delegadas (arts. 59 e 68, IV) e medidas provisórias (arts. 62 e 84, XXVI), pelas 

tradicionais competências de sanção e veto de leis (art. 84, IV e V)  e enfraquecido pela 

falta de representatividade política, confere ao Presidente da República a posição de 

“chefe da nação”, “chefe legislador” e “chefe da vida pública nacional” (Moraes, 

2009:630).  Esta posição se consolida à vista de, no sistema de freios e contrapesos entre 

Executivo e Legislativo, inexistir a possibilidade de controle judicial das razões de veto, 

exceto no que diz respeito à sua tempestividade.  Consolida-se, igualmente, pelos amplos 

contornos da exigência de urgência e relevância para a edição de medidas provisórias 

que, a despeito das restrições introduzidas pela Emenda Constitucional nº. 32, de 

11/09/01, e do maior rigor interpretativo do STF, garantem ao Presidente da República 

expressiva atuação legiferante.444   

Todos conhecemos os resultados desse sistema.  Conforme observa Alexandre 

de Moraes (2009:630),  são eles que permitem a encarnação, na figura do Presidente da 

República, dos sonhos e esperanças de melhoria imediata de vida dos brasileiros.  

Importante é a eleição do Presidente da República; os demais espaços de participação 

pública são irrelevantes ou, pior, perfeitamente dispensáveis.   

                                                 
443 Cf. Introdução.  
444 Cf. a propósito, Alexandre de Moraes, A evolução da atuação do Presidente da República no processo 

legislativo brasileiro nesses 20 anos de Constituição, in Os 20 anos da Constituição Federal Brasileira, 

São Paulo: Atlas, p. 607.  
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No contexto do “hiperpresidencialismo hipermajoritário” (O’Donnel, 2009:J4), 

no qual a legitimidade do poder se encontra submetida tão-somente ao crivo de eleições 

diretas,  nem a educação cívica nem o exercício mais amplo dos direitos políticos de 

cidadania, além do voto, têm sido temas  prioritários.  Se é certo que as democracias 

contemporâneas não pressupõem grande participação popular individual, mas 

participação coletiva por meio de partidos políticos, instituições e grupos organizados 

(são poliarquias, afinal), não se justifica, de nenhum modo, a visão política 

desinteressada e autofágica da população em relação aos seus próprios direitos de 

cidadania.    

Não podemos deixar de ponderar outro aspecto, estreitamente ligado ao anterior, 

e que diz respeito à finalidade funcional que as atuais sociedades nacionais exigem dos 

Estados, substituindo a fundamentação moral e ideológica do poder e do Direito. Se esse 

é um fenômeno mundial, no caso do Brasil, como de resto em quase toda a América 

Latina, a situação é exacerbada pela perda do respeito à autoridade, associada à 

corrupção, à cultura da transgressão e à baixa escolaridade.    

Do ponto de vista sociológico, o exercício meramente eleitoral da cidadania, 

aponta para problemas de coesão social, como verificado por Sorj e Martucelli 

(2008:291). Segundo sustentam, embora todas as sociedades gerem alguma forma de 

coesão – caso contrário, não existiriam – nas sociedades complexas, além do 

compartilhamento de valores e de sistemas de autoridade sustentados por normas e 

sistemas de coerção, a coesão social varia em função dos objetivos determinados.  Em 

relação à democracia, tal variação faz-se em torno de “processos e mecanismos que 

podem debilitar ou fortalecer a crença nos valores e práticas democráticas como forma 

de resolver os conflitos sociais e avançar o bem comum.” 445  

Do ponto de vista jurídico, a inefetividade da exigência do preparo para o 

exercício da cidadania, por meio da educação, abre espaço para um pensar não sistêmico 

                                                 

445 “A coesão social nos tempos modernos não pode ser dissociada da mudança e do conflito social.  As 

sociedades modernas estão em mutação constante, o que implica que elas geram permanentemente 

processos de desintegração das formas de sociabilidade, abrindo lugar ao mesmo tempo para novos 

mecanismos de integração nos quais a participação e as demandas dos cidadãos desempenham um papel 

central.” Cf. Sorj e Martucelli, id.ib. 
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do Direito com repercussões no regime democrático, e, por conseqüência, no Estado 

Democrático de Direito.   

A primeira mudança de paradigma do Direito, em direção ao Estado 

Constitucional de Direito, exprimiu-se com a afirmação do princípio da legalidade e da 

correlata onipotência do legislador.  A segunda mudança, mais recente, deu-se com a 

afirmação da supremacia da Constituição sobre a lei, que a  esta se subordina, com as 

seguintes conseqüências: para a teoria da validade das leis, a diferenciação entre forma 

e substância;  para o princípio da separação de poderes, a mudança do papel do 

Judiciário, que passa a ser encarregado de verificar a adequação da lei aos princípios e 

regras constitucionais;  para a teoria do Direito, a alteração do seu paradigma 

epistemológico, o que lhe confere um papel ao mesmo tempo científico e crítico,  voltado 

às necessárias correções de um sistema normativo complexo, como é o do Estado 

Democrático de Direito, no qual antinomias, lacunas e normas devem ser examinadas  

em face dos direitos fundamentais e do princípio democrático.446  

Todos esses aspectos implicam a revisão das teorias democráticas 

procedimentais, haja vista a constitucionalização de princípios e valores voltados à 

garantia dos direitos fundamentais que, vinculando a legislação e condicionando a 

legitimidade do sistema jurídico e político à sua promoção, proteção e garantia, conferiu 

ao princípio democrático uma dimensão substantiva, complementar à sua dimensão 

formal e política.   

Visando demonstrar a magnitude desse movimento, Ferrajoli (2003:232) 

elaborou o “modelo tetradimensional de democracia”, articulado em torno dos direitos 

civis, políticos e sociais e das liberdades públicas. Os direitos civis e políticos, de 

natureza instrumental, concernentes à esfera de legitimidade dos procedimentos de 

tomada de decisão no campo da política e no da economia, compõem a dimensão formal 

da democracia; os direitos sociais e as liberdades, necessários à autonomia política e 

econômica, sustentam a legitimidade das decisões: consistem na dimensão substancial 

da democracia. Evidentemente, essas dimensões não são homogêneas e, quanto a isso, 

não podemos deixar de reconhecer a importância das metodologias de Dahl e Morlino, 

em sentido amplo, e a de Tomasevski, no que diz respeito ao direito à educação: se a 

                                                 
446 Cf. Parte I.  
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dimensão política é imprescindível, não é suficiente; porém todas as demais dimensões 

pressupõem a dimensão política e devem constantemente aprimoradas e fortalecidas.     

O paradigma do Estado Democrático de Direito supõe a interação e a síntese das 

quatro dimensões, como forma de impedir os excessos do poder da maioria: não há 

disponibilidade sobre direitos fundamentais e sobre o regime democrático por parte de 

qualquer poder decisional, público ou privado, assim como também não o há em relação 

à forma federativa de Estado, à separação de poderes e aos demais mecanismos de 

controle do poder.  Mas não só. É também pela síntese das quatro dimensões que a noção 

contemporânea de cidadania, mais do que o tradicional sentido do pertencimento e da 

nacionalidade, invoca a igualdade em direitos.  Só assim a democracia é poder do povo: 

a todos e a cada um correspondem direitos políticos e a todos e a cada um correspondem 

os demais direitos fundamentais, que aqueles asseguram e aos quais todos e cada um se 

encontram submetidos (Bovero, 2002; Ferrajoli, 2003).   

É somente por meio da articulação do conjunto de direitos fundamentais, 

promovida por todos e por cada um, que o Estado Democrático de Direito se manifesta 

e cumpre a sua missão; e é apenas por via da relação entre processos instrumentais e fins 

sociais pautados pela primazia dos direitos fundamentais – ou seja, da prevalência do 

ponto de vista externo sobre o interno -  que se materializa o sentido profundo da 

democracia e a possibilidade de renovação e atualização das regras de convivência social 

e política. Esta é a utilidade cognitiva do conceito de Estado Democrático de Direito no 

confronto dos problemas relativos à defesa dos direitos subjetivos.   

Sob essa lógica, o sentido do preparo da pessoa para o exercício da cidadania não 

pode ser subestimado nem relativizado, de nenhum modo, em face da mecânica das 

estruturas formais do Estado Constitucional.  

Mas há, todavia, outros pontos a serem avaliados nessa problemática. Um deles 

diz respeito ao princípio republicano; outro, ao modo como nos posicionaremos frente 

aos desafios do século XXI.  

O princípio republicano reivindica, como teoria política, uma idéia vigorosa de 

liberdade, dependente da preservação da virtude dos cidadãos. 447 A virtude dos 

cidadãos, por sua vez, presume certas condições políticas, econômicas e jurídicas, entre 

                                                 
447 Cf. Parte II, Capítulo 1, subitem 1.2.  
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elas instituições políticas orientadas para assegurar a independência do indivíduo e, de 

maneira correlata, a diminuir os riscos do abuso do poder.  

No decurso histórico do republicanismo, das origens romanas até nossos dias, as 

mais diversas ferramentas de controle dos cidadãos sobre os governantes foram 

preconizadas e todas serviram-se do incentivo à discussão pública em torno do bem 

comum. Ainda hoje, para o republicanismo, o que distingue a política é “a possibilidade 

de uma intervenção ativa, compartilhada, coletiva, deliberada, em nosso próprio destino, 

no que seria, de outro modo, o mero subproduto de decisões privadas.” (Gargarella, 

2008:195). 448  

É bem verdade que o cultivo público de virtudes cívicas não é uma condição 

suficiente para assegurar o autogoverno, assim como a democracia formal também não 

o é, embora ambos sejam necessários. Além disso, não podem ser  desconsiderados os 

riscos do comprometimento do Estado com uma certa concepção de bem comum ou da 

promoção de determinadas virtudes cívicas, em detrimento de outras, a juízo das 

autoridades, com potencial de redução da liberdade dos cidadãos.  E, mesmo assim, qual 

a garantia de efetividade da educação cívica que, como vimos em relação à Educação 

Moral e Cívica dos anos da ditadura, em vez de formar mais adeptos do regime produziu, 

exatamente, o contrário?   

De outra parte, a idéia de emancipação como exigência política é abstrata, sendo 

certo que a ideologia dominante na sociedade brasileira contemporânea – que não é, 

propriamente, republicana – tem apresentado a tendência de superar qualquer educação 

cívica.  É o “peso imensurável do obscurecimento da consciência pelo existente” 

(Adorno,  2006: 43).    

Tampouco sejamos ingênuos a respeito das promessas da democracia como 

ideal, que dificilmente serão cumpridas.  Considerando, de modo amplo, o estágio atual 

das democracias e seus problemas de representação, de persistência das oligarquias 

políticas, da limitação de ações democráticas à esfera política, da falta de civismo e 

ativismo por parte da população  etc.  há muito por fazer. 449 

                                                 
448 Roberto Gargarella alça tais conclusões a partir da análise das teorias republicanos do século XX, em 

particular das desenvolvidas nos Estados Unidos. Cf. As teorias da justiça depois de Rawls, São 

Paulo:Martins Fontes, 2008, pp. 183 e segs.   
449 Cf. Parte II, Capítulo 1, subitens 1.1.1 e 1.1.2.  
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Falamos, por conseguinte, de problemas reais e de problemas previsíveis no 

plano social, no político e no jurídico, com implicações na forma de enfrentar os desafios 

do início do século XXI.  Tais desafios relacionam-se à compatibilização das novas 

formas de socialidade contemporânea, simultaneamente global e local, à tradição liberal-

democrática e aos postulados do Estado Moderno, traduzida pelos dilemas um/todos e 

unidade/pluralidade (Canotilho), pela perda de confiança da razão jurídica (Ferrajoli) e 

pelo desafio teórico de inovar tais tradições (Poggi). 450   

De um lado, estão as novas formas de socialidade contemporânea, destacam-se 

a expansão do associativismo, a vitalidade da sociedade civil e a positivação de novos 

direitos ligados a identidades coletivas e difusas que complementaram o elenco de 

situações favoráveis à afirmação dos interesses e preocupações regionais, locais e 

particularistas.  De outro, repercute o fenômeno da individuação, em suas diversas 

manifestações, por via do qual se acentuam as singularidades individuais e se amplia o 

campo das ações individuais em detrimento das normas (o pensar não sistêmico do 

Direito), dos valores, dos laços tradicionais de solidariedade e da complementaridade 

entre o público e o privado. Adicionalmente, as novas modalidades de divisão e processo 

de trabalho e de formas de poder corporativo impõem novas relações entre a sociedade 

civil e o Estado.  Nesse ambiente, o “patriotismo constitucional” (Habermas) não teria 

muita chance de sobreviver (Bauman, 2005).  

Paradoxalmente, todos são considerados politicamente iguais e de todos se 

espera participação.  

No caso brasileiro, a “era da ambivalência” (Hobsbawn, 1999) se traduz, entre 

outras formas, pelo deslocamento das demandas por ampliação ou reconhecimento de 

direitos dos mecanismos de representação política e da vida político-partidária para a 

ordem jurídica e o Poder Judiciário, do qual a sociedade espera a redistribuição de 

riquezas ou, por outro lado, a solução dos mais diversos conflitos, inclusive os das 

relações sociais relativos à esfera privada.  E apesar do muito que o Judiciário vem 

realizando, como conseqüência da ampliação dos mecanismos de defesa de direitos 

propiciada pela Constituição Federal de 1988  –  o que confirma a importância da justiça 

como eqüidade e da possibilidade de se dar uma solução procedimental ao problema do 

justo (Rawls, 1971) -, as demandas judiciais, em termos políticos, restringem a 

                                                 
450 Cf. Parte I, Capítulo 3, subitem 3.5  
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representação de interesses.  Apresentam ainda a desvantagem de estimular certa 

puerilidade social, expressa na incapacidade da sociedade para resolver os seus 

problemas por via das instituições representativas e partidárias, ou na esfera privada das 

relações sociais. Por esse prisma, o fenômeno da individuação remete às novas relações 

entre o Poder e o Direito e à ruptura na cultura política tradicional, em termos ainda não 

inteiramente consolidados, mas possível no Estado Democrático de Direito, dada a 

racionalidade material do paradigma da Constituição como norma axiológica.451
 

Não se trata mais, portanto, de promover o exercício da cidadania para preservar 

o Estado por via de lealdades, em nome de sua força e materialidade do Estado-Nação.  

A questão central é a dialética da renovação social, pelo livre debate de idéias, para fazer 

frente à mudança de mentalidades, do modo de viver e de suas necessidades.  

Prova disso é a alteração do valor atribuído a alguns deveres de cidadania na 

Constituição de 1988. O exemplo pode ser trivial, porém é significativo: comparemos 

as condições de atendimento das obrigações relativas ao ensino fundamental (art. 208, 

I), ao alistamento eleitoral (art. 14) e ao serviço militar (art. 143), deveres claramente 

vinculados ao exercício da cidadania e que, direta ou indiretamente, operam efeitos na 

conservação do Estado Democrático de Direito.   

Já focalizamos a relação entre o ensino fundamental e o alistamento eleitoral, do 

ângulo das suas semelhanças e diferenças.  Primeiro, constatamos o caráter compulsório 

e inescapável do ensino fundamental, sob pena de responsabilização administrativa, civil 

e penal, assim como a inevitabilidade do alistamento eleitoral, mas não do exercício do 

direito de voto.  Concluímos que freqüentar a escola fundamental não é uma questão de 

arbítrio ou consciência individual, como é o ato de votar.  Segundo, verificamos que o 

ensino fundamental obriga a todos, mesmo os que não mais se encontrem na idade 

apropriada, enquanto que o alistamento eleitoral, em algumas situações, é facultativo.  

Tanto num nível quanto no outro, essas diferenças denotam a natureza diferenciada da 

educação entre os direitos e deveres de cidadania.   

Embora a defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais sejam as 

precípuas finalidades constitucionais das Forças Armadas (art. 142), ao serviço militar 

não foi atribuído o mesmo grau de prioridade de atendimento, fato realçado pela 

definição, em lei ordinária, das condições e dos requisitos de prestação do serviço. E da 

                                                 
451 Cf. Parte I, Capítulo 3, subitem 3.5. 
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mesma maneira pela possibilidade, admitida pela Constituição, de alegação do 

imperativo de consciência, decorrente de crença religiosa ou convicção filosófica ou 

política, para a abstenção de atividades de caráter essencialmente militar (art. 143, §1º) 

e isentando-se mulheres e eclesiásticos do serviço, em tempo de paz (art. 143, § 2º), 

situações inexistente no âmbito do ensino fundamental obrigatório. O imperativo de 

consciência, na educação, pode se manifestar em face do ensino religioso facultativo 

(art. 210, § 1º), da escolha entre a escola pública e a privada ou entre diversas concepções 

pedagógicas, porém jamais pelo atendimento ou não do direito/dever do ensino 

obrigatório fora da instituição escolar, como restou patente na decisão do STJ referente 

ao ensino domiciliar.  O que, por sua vez, denota a importância conferida pela 

Constituição à escola como instituição política, formadora do espaço público e, por isso, 

aberta a todos, indistintamente.  

Se o princípio da nacionalidade desempenhou papel fundamental no Estado 

Moderno, no desiderato de legitimar a submissão e a obediência incondicionais dos 

súditos à autoridade e, deste modo, garantir a continuidade do próprio Estado, dele não 

mais se esperam os mesmo efeitos.   O direito internacional continua a adotá-lo como 

referência da distribuição da população mundial sobre o planeta e os sistemas jurídicos 

nacionais não o abandonaram o critério preliminar à concessão do vínculo jurídico e 

político entre o Estado e indivíduo, expresso pela noção jurídica de cidadania.  

Destesângulos, não se constata, no estágio atual do desenvolvimento dos Estados 

nacionais, nenhuma tendência para substituição daquele preincípio que, no entanto, 

sociologicamente, não impacta o indivíduo em termos de responsabilidade pública.  

A identificação do Estado com a nação como comunidade nacional coesa, 

sempre foi precária; daí o imperativo de “moldar mentalidades” pela educação, fosse 

qual fosse o seu conteúdo ideológico.    

A identidade nacional é noção agonística e grito de guerra (Bauman, 2005:27), 

cuja dimensão subjetiva diz respeito à consciência individual e coletiva de 

pertencimento a determinada sociedade estatal que, por muito tempo, não conheceu 

competidores nem opositores e, por esta razão, estabeleceu fronteiras claras entre o 

“nós” e “eles”.  Aliás, como já o provaram Arendt (1989) e Lafer (1988), no que são 

corroborados por Bauman (2005), a idéia de pertencimento não teria o mesmo brilho 

não fosse seletivo nem alimentado pela ameaça e prática da exclusão, com efeitos 

perversos sobre o sentimento de segurança propiciado pela identidade nacional.  Nos 
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primórdios do século XXI, à exceção, talvez, do fundamentalismo islâmico, as 

identidades se diluíram e a noção de cidadania, se por um lado foi ampliada em conteúdo 

material, foi de outro esvaziada da ficção da natividade, devido às várias formas de 

aquisição e sobreposição de cidadanias e da crescente e benéfica expansão do direito 

internacional de proteção da pessoa humana.  

Resumindo: no Brasil, enfrentamos os desafios da individuação e da 

globalização, próprios das sociedades plurifinalísticas do início do século XXI, 

amparados por uma Constituição robusta e rígida, mas por um jovem regime 

democrático, de recente tradição republicana, cujo futuro depende do círculo virtuoso 

entre instituições e indivíduos.  Diante desse futuro, o indivíduo, em sua fragilidade 

constitutiva, revela as circunstâncias da afirmação da cidadania e uma maneira, em 

muitos modos inadequada, de conceber a sociedade.  

É conhecida a tese de Carvalho (1995) acerca da inversão da cronologia e da 

lógica de aquisição dos direitos de cidadania no Brasil, em comparação com a clássica 

seqüência inglesa, como uma das explicações para o desinteresse político dos cidadãos 

e para a incapacidade do sistema representativo responder às necessidades sociais, seja 

para levá-las aos centros de decisão, seja para definir políticas públicas de forma a 

atender a elas.  

Se, na seqüência identificada por Marshall, primeiro foram conquistados os 

direitos civis (século XVIII), depois os direitos políticos (século XIX) e, finalmente, os 

direitos sociais (século XX), no Brasil, diversamente, primeiro vieram os direitos sociais 

(anos trinta do século XX), no período em que Getúlio Vargas, ditador de grande 

popularidade, suprimiu os direitos políticos. Depois sobreveio a ampliação dos direitos 

políticos, com a redemocratização conquistada nos anos quarenta do século XX, e com 

as diversas experiências de participação popular direta (tais como as campanhas de 

defesa do petróleo nos anos cinqüenta, as reformas básicas dos anos sessenta e as 

eleições diretas nos anos oitenta e 1990). Por último, consagraram-se os direitos sociais 

na Constituição Federal de 1988, mas ainda fora do alcance de grande parte da 

população.   

A inversão da “pirâmide dos direitos”, que a coloca descansando sobre o seu 

vértice, diz Carvalho (op. cit), não operou em benefício da convicção democrática, sendo 

“(...) razoável supor que a diversidade de caminhos afete o produto final, que afeta o tipo 
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de cidadão e, por conseguinte, o tipo de democracia que gera.” (Carvalho, op. cit., pp. 

163/4).   

Nessa direção também confluem os dados levantados em estudos comparativos 

acerca da qualidade da democracia realizados na América Latina.  Se a qualidade da 

democracia no Brasil vem se ampliando desde 1990 - tanto pela realização periódica de 

eleições quanto pela capacidade de mobilização da sociedade civil e pela afirmação de 

mecanismos institucionais e ações judiciais de controle e responsabilização de 

governantes -, a atuação do Poder Público em benefício da diminuição das iniqüidades 

sociais, da proteção de direitos civis e políticos e da diminuição da corrupção, não 

compensam a fraqueza democrática em termos de accountability e responsiveness 

(Hagopian, 2005:154; Sorj e Martucelli, 2008).  Em outras palavras, do ponto de vista 

da filosofia do direito e da teoria da justiça, não há “razão pública compartilhada”, nos 

termos em que Rawls (Liberalismo político, 2000) aproxima o dever de civilidade e o 

ideal de cidadania ao imperativo categórico de Kant.452    

 A sociedade real é centrífuga e pluralista e exige a reflexão sobre o significado 

do exercício da cidadania, sobretudo porque nenhum outro centro decisório se encontra 

apto a exercer o poder de maneira hegemônica e preeminente como faz o Estado, nem 

de substituí-lo como modelo de convivência social.  Nesse cenário, os compromissos do 

cidadão com a sociedade estatal não são triviais.  Compreender as próprias necessidades, 

as da coletividade e as do Estado, na complexidade dos problemas econômicos, sociais, 

culturais e ambientais que repercutem sobre cada um e sobre todos, em círculos sociais 

nos quais a única educação continuada, por assim dizer, é a educação para o 

consumismo, é tarefa exigentíssima.   

Parece, pois, evidente, que a educação para o preparo do exercício da cidadania 

relaciona-se interfere, sim, na conservação e aprimoramento do Estado Democrático de 

Direito, o que se encontra expressamente reconhecido pelo art. 205 da Constituição 

Federal, sendo este o sentido de sua exigência.  

  

O que se acha em jogo é a sobrevivência da democracia política e dos próprios 

direitos de cidadania da população, em benefício da atualização e da renovação dialética 

da sociedade estatal e, portanto, da conservação do Estado, para a qual se faz necessário 

                                                 
452 Cf. a propósito, Roberto Gargarella, op. cit. PP. 223 e segs.  
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pensar um novo tipo de adesão social que amplie, eficazmente, o exercício da cidadania.  

As premissas existem e, invocando Paulo Freire (1997:96), “não podendo tudo, a prática 

educativa pode alguma coisa”.   

 

_______________________________________________ 

 

A democracia pode ser produto autóctone, mas o Estado Democrático de Direito 

não o é.  Seu significado não é estipulativo nem arbitrário. Nele se manifestam os 

sucessos, os fracassos e as vicissitudes das sociedades e das instituições políticas, dos 

quais nem sempre fomos os atores principais.  Será possível compreender e compartilhar 

dessa história, em toda a sua complexidade, se dela não participamos diretamente?   

Não há dúvida de que a firmeza de significado do Estado de Direito resulta, 

justamente, do fato de ter sido vivido e enriquecido pela experiência histórica, de 

diferentes formas e em diferentes lugares. É justamente o conteúdo que nos transmite 

que nos permite compartilhar suas lições e experiências.  Contudo, para muitos de nós, 

ainda guarda contornos vagos e imprecisos e, por isso, tem menor força de expansão e 

afirmação; quase uma mitologia jurídica, para usar o conceito de Santi Romano 

(1964:230), muito embora o mito possa assinalar o princípio de um caminho.  

As instituições políticas e jurídicas não são eternas nem imutáveis, são apenas a 

camada superficial de estratos sociais e culturais que atingem grandes profundidades.  

Enquanto as instituições são acreditadas e estão em vigência, as forças do poder político 

estão sob controle. Esta é a lição da Teoria do Estado: se o Estado Democrático de 

Direito não constitui um dogma, tampouco pode ser levianamente considerado.     
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CONCLUSÕES 

 

1- Se na história do Estado Moderno jamais houve poder político inteiramente 

desprovido de limites legais, fossem de natureza divina, natural ou formal, a construção 

da teoria do Estado de Direito teve por objetivo reforçar a juridicidade do poder do 

Estado.   

2- Nas diversas experiências históricas do Estado de Direito, a crença de que o 

poder do Direito seria mais forte do que o poder do Estado ou assumiu configurações 

formais, com Estado agindo por intermédio do Direito (Rechsstaat), ou se conformou a 

estruturas hierárquicas, com o Estado sujeito ao Direito (État de Droit), ou se adequou 

a limites materiais, com definição dos atributos estatais (Rule of law).  No caso do Estado 

Constitucional de Direito, Estado e Direito se conformam a limites formais e materiais.  

3- Nesse percurso, o desenvolvimento do fenômeno do poder  se articulou em 

torno da soberania popular (Estado Liberal de Direito), ou da cidadania, neste último 

caso em dois diferentes momentos: inicialmente, em torno dos direitos sociais (Estado 

Social de Direito); posteriormente, em torno dos direitos subjetivos (Estado 

Constitucional, Estado Social e Democrático de Direito, Estado de Direito Democrático, 

Estado Democrático de Direito).  

4- Na última etapa, o indivíduo passa a ser o elemento axiológico do conceito 

jurídico de cidadania.  O que significa dizer que qualquer um que esteja submetido a 

decisões estatais coletivas tem o direito de participar do seu processo de formação.  Alem 

disso, a difusão do Direito Internacional da Pessoa Humana, a partir da segunda metade 

do século XX, vem ampliando os limites da noção tradicional de cidadania, para estendê-

los ao nível global, possibilitando que a garantia de direitos subjetivos, antes dependente 

do pertencimento a uma ou mais comunidades nacional, hoje possa ser invocada 

praticamente em qualquer parte do planeta.  

5- Todo esse movimento, considerado em conjunto e em perspectiva, é revelador 

da permanente dialética de desconstrução/reestruturação do Direito e do Estado. O 

Direito, a princípio, idealizado, racionalizado ou cientificizado, torna-se uma construção 

ideológica que finalmente se ancorou nos direitos fundamentais, de extração 

constitucional e internacional.  
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O Estado, de início visto como ameaça às liberdades, transforma-se em protetor 

das liberdades, variando o seu grau de interferência na sociedade e na atividade 

econômica (Estado Mínimo, Estado- Providência, Estado Regulador etc.).  O substrato 

ideológico do Estado de Direito, portanto, partindo dos mesmos valores e pressupostos 

(a visão do Estado como entidade separada da sociedade civil, e a do Direito como ideal 

de justiça para garantia dos direitos humanos), variou de acordo com as diversas 

realidades sociais e políticas.   

6- As relações dinâmicas entre o indivíduo, o Estado e o Direito implicaram, por 

sua vez, a preeminência do indivíduo e a de sua liberdade sobre a elaboração do Direito 

e a atuação do Estado, em patamares cada vez mais elevados e ampliados.  

Há uma diferença substantiva entre os direitos do homem, no sentido de direitos 

naturais, e direitos do homem na qualidade de cidadão, membro de uma comunidade 

política instituída como fonte do direito positivo.  Os primeiros são  inerentes à tradição 

liberal contratualista e jusnaturalista; supõem o indivíduo como um sujeito de direito 

completo, antes mesmo de entrar na relação contratual, que é aleatória e revogável. Os 

segundos, dependem da mediação institucional e do pertencimento ao corpo político; 

que não é passível de revogação, próprios da tradição democrática.  

7- O aparato teórico do Estado de Direito, em sua evolução, se compôs com 

diferentes concepções de democracia.  Tais diferenças, de início,  são mais perceptíveis 

no jogo de forças entre os poderes do Estado do que nas reais condições de participação 

popular nas decisões políticas, muito embora o Estado de Direito passe, paulatinamente,  

a ser compreendido dentro de um quadro político que concebe a democracia como uma 

forma de poder limitada pela obrigação de respeitar os direitos e as liberdades.  

8- De modo sintético, pode-se dizer que na fase do Estado Liberal de Direito os 

cidadãos esperam que seus interesses sejam protegidos pelo Estado, e a sua participação 

na vida pública tem este objetivo.  A função dos governantes, como representantes 

eleitos pelos cidadãos que atuam em nome da soberania popular, é proteger aqueles 

interesses. O poder do Estado é impessoal, a lei é geral e abstrata.  A Constituição 

garante a liberdade contra o poder arbitrário e a igualdade perante a lei, além de direitos 

civis e políticos, notadamente a liberdade de manifestação, expressão, associação e 

religião.  Há unanimidade na doutrina na conceituação do Estado Liberal de Direito 

como a expressão jurídica do Estado Liberal.   
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Nesta fase, a democracia, requer um espaço público institucionalizado para se 

manifestar, o que foi perfeitamente possível dentro do modelo do Estado Nacional 

clássico.  Uma variante deste modelo de democracia liberal é aquela na qual a 

participação dos cidadãos na vida pública, além da proteção dos próprios interesses, visa 

construir uma sociedade informada e comprometida com os mesmos valores.  Esta 

modalidade adequa-se ao Rule of law americano, com seu modelo de Constituição rígida 

e clara separação de poderes. A preeminência do Parlamento sobre o Executivo e o 

Judiciário e os problemas inerentes à “tirania da maioria”, contudo, alimentados pelos 

percalços de um sistema representativo defeituoso, levam, na fase do Estado Social de 

Direito, à revalorização do Executivo, seja para diminuir o poder do Parlamento, seja 

para conferir-lhe maior margem de ação discricionária diante das necessidades sociais e 

econômicas que lhe foram contemporâneas.   

Num período posterior, sem prejuízo do sufrágio (masculino) universal, são 

introduzidos – ou igualmente revalorizados - elementos de democracia semidireta, como 

o referendo e o plebiscito, para legitimação das ações de governo. A eles se soma o 

controle de constitucionalidade, como garantia da vontade popular.    Na terceira fase, a 

do Estado Constitucional de Direito, a maior ênfase nos controles jurídicos que nas 

garantias políticas opera em favor de uma concepção de democracia que vai muito além 

da regra da maioria ou do respeito às regras do jogo democrático. Tal como o Direito, 

que incorpora em nome de sua própria garantia, orienta-se por valores fundados na 

dignidade humana e nos direitos fundamentais.  Os cidadãos tem iguais direitos e 

obrigações instituídos pela Constituição, a partir de determinados valores.   

9- Democracia e educação sempre andaram junto, o que não significou, na 

evolução histórica em direção à democracia representativa contemporânea, que todos, 

indistintamente, recebessem ensino ou participassem da vida política, ou ambos.  Essa é 

uma tendência que se torna mais visível a partir do século XVIII.  A partir da segunda 

metade do século XX, os sistemas educacionais nacionais, em geral, passaram a se 

preocupar com a formação para o exercício da cidadania, de forma a promover a sua 

participação na sociedade política.  

10- As circunstâncias mundiais e domésticas que levaram o Estado 

contemporâneo a conviver com novos centros de poder – ou com a falta deles, em 

algumas situações - não implicaram, necessariamente, a perda da sua importância ou 

centralidade, especialmente no campo dos direitos sociais, mas se deu o contrário.  Nos 
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próximos anos, além das responsabilidades já assumidas naquele campo, os Estados 

deverão fazer frente aos custos oriundos da pane do sistema financeiro que, com maior 

intensidade, atingem os grupos sociais mais vulneráveis, particularmente nos países 

debilitados economicamente.  Estas são tarefas que não podem nem deverão ser 

assumidas pelo mercado.  

11- Em apoio à afirmação acerca da permanência da centralidade do Estado na 

vida contemporânea, demonstramos que (a) a possibilidade de uma sociedade se tornar 

moderna depende de sua capacidade de instituir mecanismos que institucionalizem a 

confiança, a credibilidade, o controle.  Sem esses requisitos institucionais, não se 

sustentam nem a política nem a economia, posto que tanto a confiança quanto o controle 

e a credibilidade (força) do poder do Estado são mais importantes que as funções, em 

termos de eficácia e eficiência, o que supõe instituições públicas em bom 

funcionamento.  Por outro lado, sem instituições públicas atuantes e bem- sucedidas, 

não há como garantir direitos.  

12- Enfatizamos, igualmente, (b) que as Constituições nacionais continuam 

sendo o fundamento da legalidade e legitimidade das comunidades estatais. O que 

significa dizer que há um centro do qual emana o sistema jurídico e, em conseqüência, 

a conformação jurídica da sociedade, não obstante a penetração das normas 

internacionais nos territórios nacionais, de acordo com determinados procedimentos 

igualmente previstos nas Constituições. Desde a segunda metade do século XX, as 

Constituições nacionais e as normas internacionais passaram a incorporar um 

determinado conteúdo de justiça, fundado sobre a prevalência da dignidade humana e 

dos direitos fundamentais, adaptando-se às exigências das sociedades contemporâneas.   

13- Em conclusão, o que há de novo no cenário contemporâneo da pluralidade 

de centros decisórios e da multiplicidade das fontes do Direito é uma forma inédita de 

socialização, decorrente da interação dos múltiplos centros decisórios, na qual nenhum 

se encontra apto a exercer o poder de forma hegemônica e preeminente, como faz o 

Estado, nem de substituí-lo, como modelo de convivência social.   

A sociedade real, a que se encontra conectada ao Estado e aos governos, é a 

sociedade policêntrica, que não tem apenas um centro de poder como queria Rousseau.  

É uma sociedade pluralista e, por isso, centrífuga. 
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14 - Em que pesem a nova forma de socialização evidenciada neste início de 

século e o ineditismo das circunstâncias mundiais em matéria de aproximação dos 

sujeitos e atores nacionais e internacionais, os Estados são e permanecem sendo 

indispensáveis instâncias de decisão, destinatários de protestos e reivindicações por 

parte de indivíduos e grupos e, bem assim, instâncias públicas de intermediação de 

âmbito nacional e internacional.   Esse fato tampouco significa que se tenha substituído 

o conteúdo político westphaliano, ou seu padrão horizontal, ou o elemento jurídico como 

critério prevalecente na conceituação teórica do Estado contemporâneo.  Não haveria, 

portanto, que se cogitar de um Estado “pós-moderno”, posto ainda ser possível a 

adaptação do Estado Moderno à realidade do início do século XXI.  

15- Estamos diante de uma novidade fundamental, que se expressa pela 

relativização da soberania do Estado Nacional e pela fundamentação axiológica do 

Direito e do Estado nos planos nacional e internacional. Tal inovação vem delineando 

uma nascente modalidade do Estado Moderno, que se caracteriza tanto por ser “Estado 

Internacional” quanto “Estado Constitucional de Direito”.   

Estado Internacional, em razão da emergência do direito internacional público, 

sob a orientação dos valores das Nações Unidas, expressos na Carta de 1946 e na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, delineado não como produto da 

globalização ou da regionalização, intensificadas na segunda metade do século XX, mas 

como um tipo de Estado Moderno que compartilha valores no nível mundial.  Estado 

Constitucional de Direito, devido aos valores e princípios de justiça que constituem o 

núcleo do modelo axiológico da Constituição como norma, com possibilidade 

permanente de atualização do sistema jurídico diante das sociedades pluralistas 

contemporâneas.  O Estado Constitucional de Direito é o Estado, enfim, no qual os 

valores da democracia, da liberdade, da paz e dos direitos fundamentais se 

institucionalizam, de acordo com princípios que são próprios do Estado de Direito.  

16- Longe de implicar o debilitamento das garantias de liberdade individual, 

inerentes ao conceito clássico de Estado de Direito, essa associação significou seu 

alargamento e também sua aplicação às instituições sociais nas quais o cidadão 

desenvolve sua personalidade. A igualdade social, nesta concepção, adquire nova 

dimensão, que congrega a igualdade formal à  material.  

17- Deve-se ao Estado Internacional e Constitucional de Direito a compreensão 

alargada do princípio da legalidade, por via da necessária adequação da produção 
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jurídica da lei, bem como de sua aplicação e interpretação, aos valores expressos na 

Constituição e nas normas internacionais, especialmente em matéria de proteção à 

pessoa humana. Ou seja, no Estado Internacional e Constitucional de Direito são 

mantidos os mesmos modelos axiológicos do direito positivo, com novo conteúdo. Da 

perspectiva da evolução do Estado de Direito, o Estado Internacional está,  então,  para 

o Estado Constitucional de Direito, assim como o Estado Nacional esteve para o Estado 

Liberal de Direito e para o Estado Social, em sua primeira fase.  

Pela conjunção do Estado Internacional ao Estado Constitucional de Direito, são 

neutralizadas eventuais rupturas na dogmática jurídica, em virtude da alteração dos 

limites da soberania estatal, seja em face da multiplicidade das fontes do Direito, seja 

em razão da permeabilidade das fronteiras estatais.  E isso porque, no plano teórico e no 

plano dos valores, tanto a produção jurídica nacional quanto a internacional giram em 

torno de um único fundamento de valor, que é a dignidade da pessoa humana.   

18- De tudo resulta, mais especificamente, que o sujeito de direito não é, pois, o 

membro isolado de uma comunidade, mas o de uma universalidade plural, caracterizada 

pela liberdade como igualdade de direitos civis, econômicos sociais e políticos, a ser 

exercida em governos democráticos, ainda que não se possa identificar a afirmação de 

uma ordem cosmopolita. .   

19- O Estado Constitucional de Direito internacionalizado, na tipologia das 

formas de Estado, é, portanto, aquele no qual a relativização da soberania se faz em 

benefício da solidariedade, da integração e da adoção de parâmetros e diretrizes comuns 

em matéria de direitos fundamentais, mediante fundamentos e procedimentos 

democráticos.  São espécies deste tipo de Estado o Estado de Direito Democrático 

português, o Estado Social Democrático de Direito espanhol e o Estado Democrático de 

Direito brasileiro.  

Neles, a democracia acentua, por sua própria dinâmica, o elemento de 

atualização do Estado e o Estado de Direito representa o seu elemento conservador.  

Somente por via do livre processo político é que se estabelecem os fins e objetivos 

estatais e a forma de sua realização, sob a ordem jurídica.     

20- A democracia nas sociedades de massa contemporâneas exige cidadãos 

ativos, capazes de formular e expressar suas preferências, individual e coletivamente, 

porquanto as preferências são os elementos direcionadores de políticas e ações 
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governamentais.  Esta concepção de democracia supõe o pluralismo, o 

multipartidarismo e as garantias efetivas de direitos civis, políticos, econômicos, sociais 

e culturais; essa concepção de democracia conecta-se, igualmente, ao conceito de Estado 

de Direito em sentido amplo.  

Regime democrático, portanto, é aquele que tem capacidade de responder às 

preferências de seus cidadãos, todos, sem exceção, considerados politicamente iguais, e 

de ser responsável por elas.   

21- Consideradas as suas dimensões política e jurídica, o Estado Democrático de 

Direito, na Constituição Federal de 1988, define-se como modalidade do Estado 

Constitucional de Direito que, com o objetivo de promover e assegurar a mais ampla 

proteção dos direitos fundamentais, tem na dignidade humana o seu elemento nuclear e 

na soberania popular, na democracia e na justiça social os seus fundamentos.   

             22- A cidadania na Constituição Federal de 1988 extrapola o mero exercício dos 

direitos políticos.  Combina formas individuais e coletivas de exercício de direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais na esfera da vida privada e da vida em 

sociedade, superando, outrossim, a tradicional vinculação entre cidadania e 

nacionalidade presentes nas Constituições anteriores. Tal concepção se sintetiza na 

consciência de pertencimento à sociedade estatal.   

            Nesse plano, autonomia individual como liberdade, dignidade humana como 

igualdade e a autodeterminação da comunidade política guardam afinidades mútuas e 

profunda correspondência com os fundamentos do Estado Democrático de Direito.  

23- O grau de oposição, participação e competitividade políticas em regimes 

democráticos supõe um conjunto mínimo de recursos sociais e políticos e depende do 

conhecimento desses recursos por parte dos cidadãos, condição sine qua non para o 

pluralismo inerente ao regime democrático.  

A educação como direito tem a função de promover esse conhecimento.  

24 - Uma das principais vantagens da educação orientada às relações dinâmicas 

entre a lei, a cidadania e os direitos humanos é o impacto psicológico que causa na 

pessoa. Ao compreender e questionar os padrões de organização, social, política e 

jurídica da sociedade em que se vive, o indivíduo se torna habilitado a prever, 

desenvolver raciocínios e atuar dentro de padrões condizentes com a dignidade humana.   
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           25- O direito à educação, no direito internacional e no brasileiro, apresenta 

características jurídicas que o diferenciam em relação aos demais direitos fundamentais.  

É direito fundamental social, é direito individual e também direito coletivo.  Os 

seus titulares e os seus sujeitos passivos são, simultaneamente, uma coisa e outra.  

Comporta obrigações de fazer e não fazer, por parte de titulares e sujeitos passivos, que 

não se exaurem e exigem diferentes atendimentos, algumas vezes sob reserva do 

possível. Seu regime jurídico, portanto, é complexo: envolve diferentes poderes e 

capacidades de exercício, com a inerente sujeição ao regime jurídico específico dos 

direitos fundamentais (CF, art. 5º, §1º; art. 60, § 4º, IV), mesmo dependendo de 

prestações materiais e de recursos financeiros. 

Como é próprio dos direitos fundamentais, se desdobra em diversos direitos e 

faculdades, de conteúdo específico e autônomo. 

26- No direito internacional, a educação tem natureza pública, de âmbito global, 

e esta cercada de diversas garantias, que se traduzem em obrigações para os Estados. 

Seu conteúdo abrange todos os processos que capacitem os indivíduos a participar 

efetivamente de uma sociedade livre, favoreçam a compreensão, a tolerância e a amizade 

entre as nações.   

Consiste em direito transversal relativamente à disciplina dos direitos de 

liberdade e de igualdade e de suas garantias que, com o passar do tempo, avançou da 

generalidade para a especificidade das suas previsões, acompanhando a evolução das 

necessidades sociais. É a epítome da indivisibilidade e interdependência dos direitos 

fundamentais. 

De modo geral, nos documentos internacionais que cuidam da matéria, sejam 

eles globais ou regionais, reconhece-se o direito e o dever dos Estados para regulamentar 

o ensino, a partir dos pressupostos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a 

sua obrigação de financiamento da educação.  Com isso, reafirma-se que a educação 

deve estar voltada, antes de tudo, para as necessidades sociais locais, para inserção do 

indivíduo na comunidade em que vive.  

Os princípios e normas do direito internacional à educação se refletem na 

Constituição Federal de 1988.  

 27 – O direito à educação na sistemática da Constituição de 1988 mereceu 

tratamento excepcional. No conjunto dos direitos sociais, encontra-se conformado por 
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um regime jurídico singular que se caracteriza por intensa determinação de conteúdo e 

densidade de proteção.  

Seu regime jurídico se extrai direta e principalmente do texto constitucional, 

podendo ser complementado por normas de Direito Administrativo, ao contrário do que 

ocorre com os demais direitos sociais, cujo regime jurídico se extrai principalmente do 

Direito Administrativo. Daí resultam limitações ao poder discricionário do 

administrador.  

É direito universal a prestações continuadas, com a característica de serem 

compulsórias para o titular no ensino fundamental,  compulsoriedade esta que pode ser 

progressivamente estendida a outros níveis de ensino.  

A obrigação pública não se esgota com o atendimento material e administrativo 

das exigências constitucionais; há deveres impostos ao Legislativo  e também ao 

Ministério Público    

28 - Os bens protegidos pelo direito à educação são  todos os processos 

formativos, formais e informais, públicos e privados, voltados a propiciar o pleno 

desenvolvimento da pessoa, sua qualificação para o trabalho e seu preparo para a 

cidadania, assim como os demais direitos de liberdade e igualdade a eles inerentes.  

Todos  têm justiciabilidade imediata e o seu conteúdo materialmente é conteúdo mínimo, 

qualificado como direito ao mínimo existencial.  

29 - O direito à educação não é ideologicamente neutro.  Em vários dispositivos 

a Constituição assinala sua finalidade, o que denota forte juízo de valor. Conforme se 

depreende da visão global do sistema constitucional, a difusão e a promoção dos 

princípios republicano e democrático, como fundamentos do Estado brasileiro, são o 

conteúdo político nuclear do direito à educação. De fato, se a educação responde, antes 

de qualquer coisa, a necessidades sociais, sejam elas individuais ou coletivas (CF, art. 

205), o seu conceito, no Estado Democrático de Direito, não pode ser desvinculado dos 

objetivos fundamentais da República (CF, art. 3º).   

O que significa dizer que na sistemática da Constituição de 1988 o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana de nenhum modo pode ser desligado da 

participação na vida da coletividade e no espaço público. Esse nexo exige a transmissão 

formal, a cada geração, de todo um conjunto de valores e princípios de extração 

democrática, por meio do ensino escolar.   
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30- A educação, portanto, é um problema político; um problema que diz respeito 

à tomada de decisões coletivas, à legitimação e ao exercício do poder nas sociedades 

contemporâneas.  

31 – O direito à educação tem no Estado não só um prestador por excelência, 

mas também um beneficiário, em face do princípio democrático e do republicano. Os 

dois princípios implicam uma visão de valores definida pela vontade política popular, 

em benefício do bem comum e implicam, igualmente, a disposição de preservar e manter 

tais valores na sociedade estatal.  

32- Logo, do ângulo da formação da pessoa como indivíduo, trabalhador e 

cidadão, o Estado como sociedade política e o cidadão individualmente considerado são 

titulares dos mesmos direitos, a ponto de se diluir a verticalidade das relações entre 

Estado e indivíduo, a ponto de não se identificar, no que tange ao oferecimento e fruição 

do direito à educação, nem a relação de poder ex parte populi nem a ex parte principis, 

mas, antes, uma relação inter pares. Diluem-se, na mesma proporção, as tracionais 

fronteiras entre a esfera pública e a esfera privada.  

Isso não significa o abandono das relações de natureza publicista ou a alteração 

da esfera pública do Estado, na qual residem as obrigações relativas à proteção dos 

direitos fundamentais. O indivíduo se mantém frente ao Estado, mas a ele não se opõe e 

o Estado não esta dispensado de suas obrigações; o que ocorre é a identificação de 

interesses – expressa fundamentalmente pela realização da dignidade humana, em todas 

as vertentes de desenvolvimento da personalidade - nas condições reconhecidas e 

constitucionalmente estabelecidas pela sociedade política.  

33 - É nesse contexto que o tema da educação para a democracia, também 

denominada “educação para a cidadania”, “educação política”,  “educação de valores” 

ou “educação para direitos humanos” ganha relevância no Estado Democrático de 

Direito.  Entre os seus diversos pontos de interesse, esta a exigência de preparo para a 

cidadania, conforme determina o art. 205 da Constituição Federal.  

34- No Brasil, as discussões acerca da exigência constitucional do preparo para 

o exercício da cidadania vêm ganhando relevância, corpo e intensidade devido ao baixo 

grau de cognição sobre o papel e o funcionamento das instituições democráticas 

(notadamente, do Poder Legislativo, em todos os níveis da Federação), por grande da 
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população brasileira, o que delas distancia o pensamento e a avaliação crítica dos 

cidadãos, com prejuízos evidentes para a democracia.   

Diante dessa constatação, é forçoso concluir que, ante as finalidades 

educacionais de preparação para a cidadania, nem o Estado, nem a família, nem a 

sociedade vêm atendendo, a contento, às determinações constitucionais.  Do que se pode 

concluir que, além das iniqüidades materiais e sociais, permanecem, na sociedade 

brasileira, iniqüidades de ordem política, próprias das sociedades estamentais, que 

ameaçam o exercício da cidadania.  

35- A esses dados se acrescem a desconfiança dos cidadãos contra as instituições 

políticas, a insatisfação com o desempenho do regime e, paradoxalmente, o apoio à 

democracia. A desconfiança está relacionada a justificativas éticas em relação ao 

comportamento e atuação dos representantes, notadamente no Congresso Nacional, e à 

ampliação, realização e ao usufruto dos direitos fundamentais.  

36- A desconfiança e o desconhecimento acerca das instituições democráticas 

põem em xeque o respeito às leis e às instituições de controle do Estado Democrático de 

Direito. Outro  problema é a necessidade de ampliação da legitimidade democrática e o 

fortalecimento das instituições políticas e jurídicas do Estado Democrático de Direito. 

É razoável presumir que o aumento do grau de conhecimento político, por via da 

educação, poderá, a médio e longo prazos, influir positivamente na superação desse 

problema 

Nesse quadro, o sentido da exigência de preparo para a cidadania se configura 

como a exigência de conservação do Estado, em bases democráticas.   

37-.O preparo para a cidadania não é uma vantagem, uma habilitação ou uma 

conquista individual, mas medida de interesse público e condição de funcionamento da 

sociedade estatal. Aliás, a positivação constitucional do direito à educação por si só já 

expressa o reconhecimento formal de que a educação é interesse público.  

38- A legislação ordinária cuidou da educação para a cidadania, por decorrência 

direta do art. 205.  Tema recorrente em programas de governo e em projetos de lei, 

apresenta-se, de modo geral, sem especificação de conteúdo, seja pelo temor de assumir 

concepções ideológicas, seja para manter, ainda que não explicitamente, as diferenças 

no preparo dos cidadãos.  Confundida com civismo ou patriotismo, a matéria tem sido 
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tratada transversalmente nos parâmetros curriculares, ainda sem resultados práticos mais 

consistentes.    

Por outro lado, não se pode desconsiderar o potencial retórico do seu conteúdo e 

a desvinculação deste do cotidiano da maior parte dos alunos. Outro problema é a 

imposição de conteúdos que, num país de organização federativa, como o Brasil, é vista 

como restrição à autonomia dos Estados, da escola, da liberdade do professor e da 

pluralidade de concepções pedagógicas; deste ponto de vista, o preparo para o exercício 

da cidadania expressa a conhecida tensão entre constitucionalismo e democracia.  

39-  No Brasil, enfrentamos os desafios próprios das sociedades centrífugas e 

plurifinalísticas do início do século XXI amparados por um constitucionalismo 

democrático robusto, positivado em Constituição rígida, mas por um jovem regime 

democrático, de recente tradição republicana.  Seu futuro depende do círculo virtuoso 

entre instituições e indivíduos e não apenas das regras formais, previstas na Constituição 

Federal.  

Os novos padrões de sociabilidade exigem a reflexão sobre o significado do 

exercício da cidadania, sobretudo porque nenhum outro centro decisório se encontra 

apto a exercer o poder de maneira hegemônica e preeminente como faz o Estado, nem 

de substituí-lo como modelo de convivência social.   

Os compromissos do cidadão com a sociedade estatal não são triviais.  

Compreender as próprias necessidades, as da coletividade e as do Estado na 

complexidade dos problemas econômicos, sociais, culturais e ambientais que 

repercutem sobre cada um e sobre todos, em círculos sociais nos quais a única educação 

continuada, por assim dizer, é a educação para o consumismo, é tarefa exigente. Nesse 

cenário, o indivíduo, em sua fragilidade constitutiva, revela as circunstâncias da 

afirmação da cidadania brasileira e uma maneira, em muitos modos inadequada, de 

conceber a sociedade.  

   40- O que se acha em jogo, portanto, é a sobrevivência da democracia política 

e dos próprios direitos de cidadania da população, em benefício da atualização e da 

renovação dialética da sociedade estatal e da conservação do Estado.   Educação política 

e crença nas instituições democráticas fazem parte desse problema. Para sua solução, as 

premissas existem.   
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      _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Nenhum dos meus escritos foi concluído; sempre se 

interpuseram novos pensamentos, associações de idéias 

extraordinárias, impossíveis de excluir, com o infinito 

como limite.  Não consigo evitar a aversão que tem o meu 

pensamento ao ato de acabar.  

Fernando Pessoa 

Autocentrismo e indefinição (1910?) 
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