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O DIREITO COMO RECURSO OBRIGATÓRIO EM TODOS OS RAMOS DA 

SOCIEDADE – NA EDUCAÇÃO 

 

Tiago Barbiere Emídio de Carvalho 

 

RESUMO 

Esse trabalho tem por finalidade realizar uma visão geral de como utilizar o mecanismo das 

bases legais da educação, servindo de meio para aplicação de normas e de amparo em circunstâncias 

decorrentes no ambiente escolar. Com base em artigos e estudos dos profissionais dessa esfera 

jurídica, o assunto é tratado de forma crítica, fomentando e estimulando um melhor entendimento da 

visão desses pensadores, no que tange ao uso dos direitos dos cidadãos, sendo eles professores,  

diretores, alunos ou pais, independentemente do grau de escolaridade, na educação infantil, na 

educação fundamental ou ensino médio e no ensino superior. O resultado dessa pesquisa nos trará 

uma verdade única, que é a participação coletiva da utilização de normas e regras, que no final nos 

aponta que o melhor caminho para se ter procedimentos eficazes, sempre será aplicando o bom senso. 

Palavras-chave: Legalidade, escola, sociedade, ferramenta de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- INTRODUÇÃO  

 
 

Baseando se nas experiências vividas no campo educacional das instituições 

públicas e privadas, fica evidente que a aplicabilidade de normas e regras, são de 

fundamental importância, para que não ocorra a chamada “anarquia educacional”. 

Muitos estudiosos já colocaram seus ideais à prova, utilizando das experiências 

passadas no ambiente escolar e o que que ela pode nos trazer de colaboração para 

o nosso presente.  

É inegável que o uso das normas da LDB de 1996, atinge um marco nessa 

padronização de conceitos organizacionais. Também não se pode deixar de lado que 

a legislação educacional também deve ser aplicada como um “escudo de proteção” 

para ocorrências do cotidiano, tanto a ser utilizada pelos profissionais da área da 

educação, quanto para pais e alunos. Conforme cita o escritor Pedro Demo, “o Espírito 

flexibilizador pode ser surpreendido, inicialmente, na parte em que é tratado, o direito 

à educação e o dever de educar (Lemos, 2009, p.15) é necessário buscar aqui uma 

análise crítica, num campo intermediário entre a rejeição da lei. Será dado ênfase à 

discussão sobreo papel do educador contemporâneo.  

Como referência do futuro do país, a lei expressa timidamente a potencialidade 

da educação, entretanto, contém dispositivos inovadores e permite, sobretudo, maior 

flexibilidade. Conforme citam os escritores Lima e Fernando “o acesso à educação é 

obrigatório e de direito público. Subjetivo. Isso significa que é direito irrenunciável ”.  

(Lima & Fernando, 2016, p.4), mais do que a ideia, interessa-nos o espírito da lei, a 

filosofia do fundo que perpassa o texto inteiro, e o que faremos com a educação do 

Brasil. 

Conforme pesquisas e estudos no decorrer desta década e das décadas 

anteriores, o caminho que se deve trilhar nos rumos da educação brasileira e a gestão 

participativa, com auxílio da legislação educacional, conforme cita a escritora Márcia 

Andreia Grochoska 

 “A escola se caracteriza como um espaço de relações e produção de 

conhecimentos científico. Fundamentados nessa proposição, em que 
percebemos a instituição escolar numa constante dinâmica e construção. ” 
(Grochoska, 2013, p.14). 



Este trabalho tem a finalidade de apresentar cientificamente a comprovação de 

melhorias, através de inovações de conceitos educacionais, utilizando a gestão 

participativa e a utilização da legislação educacional como direitos de todos. 

Para os dias atuais, é um tema de fundamental importância, conforme cita o 

escritor Soares  

“é com base nessa concepção de sociedade e de escola que pretendemos 

analisar a condução do processo de organização do trabalho pedagógico,  
principalmente na escola pública.”  (Soares, 2014, p.23). 

O objetivo é apresentar reflexões sobre a função do pedagogo na organização 

do trabalho pedagógico, no entanto, princípios e contextos trabalhados podem ser 

trabalhados tanto na educação infantil, quanto na educação fundamental e ensino 

médio. 

Utilizando a metodologia de descrição geral, este artigo foi desenvolvido 

seguindo as etapas do resumo, da descrição, do desenvolvimento, da metodologia, 

da discussão dos resultados, da conclusão e das referências bibliográficas que 

serviram de base contextual.  

 

       
2- DESENVOLVIMENTO  
 

 

 

A lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996 trouxe profundas mudanças 

para o sistema educacional brasileiro ao consagrar como princípios a liberdade, a 

autonomia, a flexibilidade e a democracia, abrindo novas possibilidades à gestão 

escolar. 

Desde a implementação da LDBEN, no fim de 1996, a escola brasileira passou 

por uma série de transformações. 

Uma das mais importantes foi a conferência de maior autonomia pedagógica e 

administrativa para as escolas. Conforme a referida lei, cabe às secretarias da 

educação estabelecer orientações educacionais, mas são os profissionais de 

educação e a comunidade que devem organizar e definir as práticas pedagógicas, de 

acordo com suas realidades social, econômica e cultural. 

Contudo, parecer haver pouca probabilidade de o Estado empregar esforços 

para a democratização do saber, sem que tal inciativa seja compelida pela sociedade 

civil. No âmbito da unidade escolar, esta constatação aponta para a necessidade de 



a comunidade participar efetivamente da elaboração da proposta pedagógica e, 

consequentemente, da gestão da escola, de modo que esta ganhe autonomia em 

relação aos interesses dominantes. 

Porém, é preciso que a escola possui também um caráter produtor que lhe é 

próprio, ligado diretamente à forma como ela insere em seu meio a questão da cultura. 

É a partir desse momento que se ampliam os horizontes do conhecimento e 

das suas relações com a formação da consciência, o que possibilita também que 

sejam ampliadas e modificadas determinadas formas de pensamento. 

É com base nessa concepção de sociedade e escola que pretendemos analisar 

a condução do processo de organização do trabalho pedagógico, principalmente na 

escola pública, e as interferências causadas pela implementação das políticas 

neoliberais contemporâneas no processo de formação do pedagogo. 

Falar de gestão educacional sem falar de legislação educacional, é vislumbrar 

um cenário duvidoso. 

Somente se utilizar de experiências de campo ou simplesmente fazer por fazer 

uma gestão na escola, sem o amparo das leis educacionais que regem o país, é 

direcionar o ambiente escolar, alunos, pais, professores e diretores em um precipício 

perigo e sem volta. 

Ocorrem muitos relatos de ocorrências de situações em que um aluno se sente 

constrangimento em alguma questão do cotidiano escolar, acarretando a presença 

dos pais, levantando questionamentos sobre o fato em si. 

Então caberá aos profissionais dessa escola estarem preparados 

juridicamente, para elucidar qualquer dúvida que possa existir em um pai ou aluno. 

Daí a grande necessidade de conhecimento dessa “arma” benéfica, que é o direito 

educacional. 

 
      

3- CONCLUSÃO  

 
 

Nota se nesse estudo que um diretor, um professor ou coordenador, tanto de 

uma escola pública ou privada, não estiver amparado legalmente, ou seja, não tiver 

conhecimento jurídico, ou até mesmo da LDB, sobre questões escolares do dia-a-dia 

que possa trazer desavenças entre os dois lados, escola e aluno, o resultado pode 

ser danoso. 



Apesar de que atualmente muitos educadores e diretores buscam da vez mais 

se especializarem no ramo do direito educacional, ainda existem uma grande 

defasagem de conhecimento nessa esfera legal. 

Mas se nota que independentemente de estarmos gatinhando nesta questão 

jurídica educacional, percebe-se que já há indícios de uma evolução, principalmente 

por parte da escola, que antes não se preocupava com o bem-estar dos alunos. 

Aplicavam se as regras e pronto. 

O futuro da educação brasileira se deve primeiro à vontade de querer evoluir, 

ao bom senso e a participação coletiva de todos da sociedade. 

Contudo, toda escola, de sempre se organizar dentro para fora e de fora pra 

dentro, promovendo reuniões constantes de como gerenciar um ambiente 

educacional. 

Também sempre se deve ter uma interação com a legislação vigente, pois de 

nada adianta uma escola organizada, porém sem amparo legal em suas atitudes. 

E notável que muito há de se evoluir neste processo administrativo, mas que 

também já se nota uma grande evolução e preocupação em relação a esse tema 

“legislação”. 

Como é importante um professor ou diretor por exemplo, ter uma 

especialização em direito educacional, pois no cotidiano da escola sempre se 

deparam com assuntos pertinentes, que exigem o mínimo de conhecimento legal, 

para instruir um pai de aluno ou até mesmo os próprios alunos da escola. 

É com o interesse dos funcionários administrativos de uma escola que se inicia 

uma gestão colaborativa, pois por exemplo, em uma escola tudo se começa na 

secretaria, tudo se desenvolve na secretaria e tudo se encerra na secretaria da escola. 

Não obstante às alegações desse artigo, o caminho só será perfeitamente 

trilhado caso exista a participação de todos envolvidos nesse processo de gestão, 

amparado pela legislação educacional vigente. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

ANTUNES, R. O Sentido dos Trabalhos. São Paulo, Bomtempo, 1999. 

CARDOS, C.M. “Uma visão holística da educação”. São Paulo, Cortez, 2006. 

COSTA, M. A Educação nas Constituições do Brasil. Rio de Janeiro. DP&A. 2002. 

CRUEL. A.L. Políticas de Educação Básica no Brasil, Curitiba, Ibpex, 2010. 

CURY, C R. J. Legislação educacional brasileira, Rio de Janeiro, DP7A,2002. 

DEMO, Pedro. A Nova LDB. São Paulo. PAPIRUSDP&A; 1997. 

FALCÃO, JLM. “A avaliação dos avaliadores”. Curitiba, Ática, 1996. 

FIRMINO, Fabiana. “LDB esquematizada”. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2016. 

FRIGOTTO, G. “A produtividade da escola improdutiva”. São Paulo. Cortez. 1989 

GENTIL, PA.A. .”Neoliberalismo, qualidade total e educação – Visões críticas. 

Petrópolis. Vozes, 1995. 

GENTILI, P. Pedagogia da exclusão. Rio de Janeiro. Vozes. 1993. 

KRAMIER, S. A política do pré-escolar no Brasil. São Paulo, Cortez, 2003. 

LIMA, Fernanda. “LDB esquematizada”. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2016. 

NUNES, C. Diretrizes Curriculares Nacionais, Rio de Janeiro, DP&A, 2002. 

OLIVEIRA, R.P., Política Educacional, São Paulo, Autêntica, 1999. 

PINTO, J.M. de R., Um olhar sobre os indicadores do analfabetismo no Brasil, 

Brasília, DP&A. 2010. 

SAVIANI, D. “Da nova LDB ao Fundeb”. São Paulo, Ática, 2000.    

SOARES, Kátia Cristina Dambiski & SOARES, Marcos Aurélio Silva. Sistemas de 

Ensino e política educacional para a educação básica. Curitiba. Intersaberes, 

2017. 



SOUZA, S.Z.T. Prieto. A Educação Especial. Organização de ensino no Brasil. 

São Paulo. Xama. 2007. 

VIEIRA, E. Os Desafios e a política social. São Paulo, Cortez, 2004. 

 

 
 

 
 
 

 
 


