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RESUMO 

 

 

Em virtude de um histórico processo de centralização educacional, tornou-se recorrente o 

debate acerca da delimitação de prerrogativas educacionais, notadamente entre as famílias e o 

Estado. A tendência observada é de que as famílias percam cada vez mais as responsabilidades 

que lhe eram inerentes, as quais são sucessivamente transferidas para instâncias sociais maiores. 

Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo a consolidação do direito das famílias nas 

questões educacionais através dos parâmetros oferecidos pelo princípio da subsidiariedade. A 

partir da compreensão da natureza intrínseca de cada ente social, a subsidiariedade permite a 

conciliação entre as prerrogativas de todas as instâncias da sociedade. O propósito não é, 

portanto, de deslocar toda a responsabilidade para as famílias, mas conciliá-la com aquela do 

Estado, encontrando a justa medida na atuação de cada esfera social. Primeiramente, o estudo 

deverá focar na investigação da legítima significação do princípio da subsidiariedade. Em 

seguida, através da pesquisa teórico-conceitual e da análise de dados jurisprudenciais, será 

analisado o processo histórico educacional americano e brasileiro, bem como as decisões 

judicial mais importantes sobre o assunto, no intuito de examinar se o direito parental tem sido 

respeitado.  

 

Palavras-chave: Princípio da subsidiariedade. Direito parental. Educação.   

 

 



ABSTRACT 

 

 

Due to a historical process of educational centralization, the debate about the delimitation of 

educational prerogatives, especially between families and the state, became a recurrent one. 

The tendency is for families to increasingly lose their inherent responsibilities, which are 

successively transferred to larger social bodies. In this context, the purpose of this study is to 

consolidate the right of families in educational matters through the parameters offered by the 

principle of subsidiarity. From the understanding of the intrinsic nature of each social entity, 

subsidiarity allows the conciliation between the prerogatives of all instances of society. The 

purpose is not, therefore, to shift all responsibility to families, but to reconcile it with that of 

the State, finding the just measure of each social sphere’s action. Firstly, the study will focus 

on the investigation of the legitimate significance of the principle of subsidiarity. Then, through 

the theoretical-conceptual research and the analysis of jurisprudential data, will be analyzed the 

American and Brazilian historical educational process, as well as the most important judicial 

decisions on the matter, in order to examine if the parental right has been respected. 

 

Keywords: Principle of subsidiarity. Parental rights. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os homens são chamados por sua própria natureza a viver em sociedade. Isto significa 

que a união em sociedade não se dá apenas de modo orgânico, mas por um princípio de unidade 

que ultrapassa cada uma das pessoas que a compõe. O princípio ordenador de toda comunidade, 

inscrito na própria natureza do homem, é a busca do bem comum. Contudo, apesar de reunida 

por um mesmo princípio, a sociedade não é um todo unificado, mas comporta dentro de si 

diversas instituições sociais, desde as famílias até o próprio aparato estatal. 

A sociedade doméstica é anterior a toda sociedade, pois é apenas pela união das famílias 

que são formadas as demais instituições sociais. Por conseguinte, será forçosamente necessário 

conceder-lhes certos direitos e deveres absolutamente independentes do Estado. Ocorre que a 

distribuição de direitos e deveres entre os entes sociais deve ser feita pela análise da natureza 

intrínseca de cada um deles que demonstrará como cada um pode e deve agir para a consecução 

do bem comum.  

Os direitos e deveres atribuídos a cada ente social são, portanto, interligados por um 

arranjo organizado de acordo com as prerrogativas que são próprias a cada um. É preciso que 

cada instituição social tenha uma função bem definida. A interferência indevida de uma esfera 

social em outra não apenas afeta aquela que é sujeitada, mas o bem comum de todos. Além 

disso, com o tempo, interferências sucessivas podem acabar enfraquecendo os entes sociais ao 

ponto de não ser mais possível compreender a natureza intrínseca de cada um.    

 Resta claro que toda sociedade se volta para um princípio unificador geral – que é o bem 

comum – e que para atingi-lo é necessária determinada ordenação cognoscível apenas pela reta 

distribuição de direitos e deveres. Ora, a diretriz organizacional da sociedade é o próprio 

princípio da subsidiariedade: o fim é o bem comum, o meio é a subsidiariedade. Assim, o 

princípio da subsidiariedade é como que a resultante do processo de análise da natureza de cada 

ente social. 

 Ademais, a sociedade se organiza em vários campos, dentre os quais o da educação. Isto 

é, as questões educacionais suscitam determinada ordenação social para que possam ser 

executadas com maior êxito. A cada camada social deverão ser atribuídos determinados direitos 

e deveres educacionais. O campo educacional é talvez o mais importante para a realização do 

bem comum, pois - como Platão já havia percebido - o sistema educacional e a renovação moral 

da sociedade estão intrinsecamente ligados (TOLLEFSEN, 2012, p.159). Na verdade, o filosofo 

concedia à educação um papel tão importante que dizia ser o sucessivo declínio educacional a 

única maneira de destruir uma sociedade bem organizada (PLATÃO, 1940, p. 366).  
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 Como a educação é fruto da vida em sociedade, também o princípio da subsidiariedade 

serve de modelo dogmático e teórico para a repartição de prerrogativas educacionais entre os 

entes sociais. Compreende-se, pela subsidiariedade, que a atuação estatal na educação “só pode 

ser justificada quando serve a uma função que transcende os limites familiares ou uma 

competência que só pode ser realizada pelo próprio Estado”. (WASINGER, 1975, p. 535, 

tradução nossa)  

Porém, se é à luz de princípios que se aplicam modelos sociais e jurídicos, não é possível 

analisar tal aplicação senão no caso concreto. Por este motivo, o primeiro capítulo será dedicado 

à delimitação aprofundada do princípio de subsidiariedade, o que requer a apresentação de suas 

bases históricas e filosóficas; enquanto no segundo capítulo será estudada a aplicação concreta 

do referido princípio nas questões educacionais. Para tanto, inicialmente deverá ser feita uma 

análise do direito educacional das famílias em harmonia com as prerrogativas estatais legítimas, 

para que posteriormente seja investigado se tal equilíbrio foi preservado ao longo das histórias 

americana e brasileira.  

 A análise histórica do campo educacional acabará por demonstrar que “a educação está 

intimamente ligada à política da cultura. O currículo (...) é sempre parte de uma tradição 

seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja 

conhecimento legitimo” (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 59). Assim, diversas teorias 

educacionais parecem ter sido criadas entorno de parâmetros políticos e não em respeito às 

delimitações da subsidiariedade, ou seja, do bem comum.  

 Na verdade, será possível notar que tanto a história educacional americana quanto a 

brasileira são marcadas por um forte processo centralizador, no qual as competências familiares 

são transferidas para instâncias sociais maiores. Embora a subsidiariedade não signifique 

necessariamente descentralização, pois pressupõe a existência da solidariedade, a centralização 

de poderes educacionais pelo poder público é diametralmente contrária aos seus preceitos.  

Decerto, a monopolização educacional não apenas fere o princípio da subsidiariedade, 

mas também os princípios do Estado Democrático de Direito. A obrigatoriedade de imposição 

da vontade estatal sobre a dos indivíduos e da família é a marca dos regimes totalitários. Ao 

contrário, a pluralidade social e a liberdade dos indivíduos determinam os modelos 

democráticos, de modo que a Constituição Federal afirma ser dever do Estado promover o 

pluralismo de concepções pedagógicas. 

Após a investigação quanto à observância do princípio da subsidiariedade na história 

educacional, no terceiro capítulo será analisada a aplicação do princípio no direito positivo e 

nas decisões jurisprudenciais dos Estados Unidos e do Brasil. Primeiramente, deverá ser 
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demonstrado como determinadas transformações na concepção federalista americana puderam 

dar lugar a uma maior interferência federal nos estados e na família, o que explica o processo 

centralizador observado no capítulo anterior. Em segundo lugar, a partir da análise de alguns 

casos judiciais será possível notar que diversas decisões favoráveis ao direito das famílias foram 

proferidas, em que pese a possibilidade de questionamento de sua real amplitude.  

No cenário jurídico brasileiro, previamente será necessária a análise da legislação 

vigente à luz dos princípios constitucionais a fim de avaliar de que maneira são dispostas as 

prerrogativas educacionais de cada ente social. Em seguida, tendo em vista que no Brasil os 

questionamentos acerca dos direitos educacionais das famílias têm ocorrido entorno do ensino 

domiciliar, serão analisadas algumas decisões jurisprudenciais brasileiras relativas à prática do 

homeschooling, notadamente o recente julgado do Supremo Tribunal Federal. 

Quanto à metodologia, o presente projeto tem como proposta sobretudo a pesquisa 

teórico-conceitual. Para tanto, utilizará a pesquisa bibliográfica e normativa, para que sejam 

possíveis as análises teórica, filosófica e histórica. Em uma segunda fase, será realizada 

pesquisa jurisprudencial, para que se possa estudar de que maneira são solucionados os casos 

jurídicos americanos e brasileiros que envolvem a repartição de competências educacionais.  

Deste modo, será necessária também a coleta de dados jurisprudenciais americanos, 

com o propósito de estabelecer possíveis contraposições com o direito brasileiro, tornando a 

pesquisa mais abrangente. Optou-se pela investigação histórica e jurisprudencial comparada 

entre os Estados Unidos e o Brasil porque além das teses jurídicas americanas serem dotadas 

de grande repercussão internacional, a história educacional brasileira é muito influenciada pelas 

teses difundidas por teóricos e pedagogos norte-americanos. Ademais, a discussão teórica 

acerca do direito das famílias em questões educacionais encontra-se melhor delimitada nos 

estudos americanos. 

O  tema desenvolvido no presente estudo reveste-se de grande importância em virtude 

da premente necessidade de delimitação das competências educacionais entre os entes sociais, 

já que o processo histórico brasileiro aponta para uma crescente monopolização destas pelo 

poder público. Ora, o ato de retirar de determinadas instâncias sociais as obrigações que lhe são 

inerentes acaba por amputar a antiga capacidade que possuíam ao ponto de se tornarem 

dependentes. Por isto, o caminho de concentração de poder nas mãos de um só ente social 

costuma ser um caminho sem volta.  

Tendo em vista ainda a atualidade do debate acerca do homeschooling e, 

consequentemente, do direito das famílias em questões educacionais, a investigação torna-se 

cada vez mais relevante no espaço jurídico. Ademais, é pequeno o número de estudos no Brasil 
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que analisam a aplicação do princípio da subsidiariedade em questões educacionais, 

principalmente na área jurídica. Se o número de estudos relativos ao direito parental em 

questões educacionais já é esparso, ainda mais se tratando da investigação conjunta entre as 

bases principiológicas da subsidiariedade e a definição das competências educacionais.  
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2 A NOÇÃO DE SUBSIDIARIEDADE CONVERTIDA EM PRINCÍPIO 

 

2.1 OS PARÂMETROS ESSENCIAIS DA NOÇÃO DE SUBSIDIARIEDADE 

 

 O termo subsidiariedade tem sua origem na palavra latina subsidium, que significa 

reserva, socorro, auxílio (DICIONÁRIO, 2012, p.). Originalmente, era um termo de acepção 

militar, remetendo às tropas de reserva que poderiam ser chamadas para auxiliarem as regulares 

em caso de necessidade (CLERGERIE, 1997, p. 07). Há verdadeira correspondência entre o 

significado histórico da palavra e a sua recente acepção, já que o termo subsidiariedade se refere 

à ideia de uma organização social cujas autoridades têm poderes delimitados pela necessidade 

de auxílio (MILLON-DELSOL, 1993, p. 321). 

 Toda sociedade é composta de coletividades sobrepostas, desde as mais particulares, ou 

seja, as famílias, até as mais gerais. Entretanto, para que um agrupamento seja considerado uma 

sociedade deve haver cooperação entre as coletividades que o compõe, e consequentemente 

uma ordem social e política (SPENSER, 1882, p. 24). É precisamente na divisão de 

competências entre as diferentes autoridades atuantes em uma sociedade que se manifesta a 

noção de subsidiariedade, estabelecendo a prevalência do indivíduo e das coletividades 

menores em detrimento das maiores. 

 A ideia de subsidiariedade apresenta uma forma específica de concepção e regulação 

das relações que constituem a vida do homem em sociedade, concedendo aos indivíduos e suas 

instâncias associativas locais uma espécie de primazia valorativa relativa (SANTOS, 2018, p. 

02), isto é, uma preponderância que poderia, contudo, ser desconstituída pelo exame das 

circunstâncias concretas. Desta forma, as autoridades mais distantes, segundo Vladimiro 

Lamsdorff-Galagane (1990, p. 16), deveriam realizar apenas aquilo que os particulares não 

sabem ou não querem fazer por si mesmos, cessando a intervenção a partir do momento em que 

os particulares voltem a manifestar capacidade para resolver o problema sem ajuda alheia. 

 A subsidiariedade não pode ser vista apenas como um direcionamento principiológico, 

mas como uma responsabilidade, uma necessidade de justiça (FINNIS, 2016, p. 133). As 

autoridades mais altas têm a responsabilidade de não usurparem o autogoverno das autoridades 

menores, tais como famílias e associações, notadamente porque suas decisões deverão ser 

obedecidas por toda a coletividade apesar do maior distanciamento em relação aos cidadãos. 

Decerto, o Estado é subsidiário à sociedade em suas ações, uma vez que sua legitimidade moral 
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deriva da própria sociedade1. Como ressalta Millon-Delsol (1993, p. 321, tradução nossa), “ele 

[o poder exterior] traz um benefício suplementar, mas não cria a sociedade que fortalece”.  

 As associações – que constituem as instâncias intermediárias - são criadas para 

auxiliarem os participantes a se ajudarem e a se desenvolverem a partir das responsabilidades 

individuais que decorrem da assunção dos compromissos que escolheram (FINNIS, 2011, p. 

146). Deve ficar claro, todavia, que tais associações são criadas pelos indivíduos e para os 

indivíduos, não para que percam o poder de decisão, mas para que sirvam de auxílio dentro dos 

limites para os quais foram criadas. Sem a manutenção do poder decisório dos indivíduos, cria-

se a impressão de que são eles que se submetem às associações e não o contrário, principalmente 

em relação ao poder público, de cuja criação remota não é possível mais se recordar2. 

 Interessante observar que a subsidiariedade, vista como uma responsabilidade, não 

apenas impõe limites aos poderes mais periféricos, mas também impele os indivíduos a se 

responsabilizarem pelas pequenas coletividades de que participam, tornando-os conscienciosos 

de suas famílias, escolas, bairros, etc. (SIRICO, 1997, p. 03). Com efeito, a intervenção de 

autoridades exteriores em problemas locais acaba por distanciar os indivíduos da compreensão 

de suas responsabilidades sociais. Por conseguinte, mesmo as questões capazes de atingir 

diretamente certos indivíduos podem ser por eles assimiladas com caráter impessoal. 

 É notável a habitual atitude de desinteresse que os cidadãos brasileiros têm em relação 

à coisa pública. Até mesmo no âmbito privado não se pode dizer que o comportamento dos 

brasileiros seria consciencioso de suas responsabilidades e deveres, o que acentua o fato de que 

a constante interferência das instâncias superiores acaba por reduzir – ou até mesmo  extinguir 

– o senso de responsabilidade e o ímpeto de atuação dos indivíduos em sociedade3. 

                                                 

1 De fato, “os serviços do Estado são subsidiários aos da sociedade, uma vez que este tem sua legitimidade moral 

derivada da própria sociedade” NEUHAUSS, Richard. Doing Well and Doing Good. 1ª ed. Nova York: Doubleday, 

1992. p. 243. Tradução nossa. 
2 A constituição inicial das cidades, diferentemente do que ocorre na modernidade, se dava de uma vez só, e não 

pela conjugação lenta de casas. A fundação da cidade se dava pela decisão de um homem que escolhia 

deliberadamente fundá-la, e que pela excelência que possuía fazia com que as tribos o seguissem. Assim, “não 

havia cidade, por mais antiga que fosse, que não pretendesse conhecer o nome do fundador e a data da fundação”. 

As tribos e os indivíduos na antiguidade se uniam à cidade também por um ato de vontade própria, pois sabiam 

que a excelência de seu fundador lhes seria propícia. Neste sentido, ao contrário das primeiras sociedades, a 

sociedade moderna se distancia de sua criação, o que impede que os cidadãos compreendam que a sociedade por 

eles. COULANGES, Fustel de. La Cité Antique - Étude sur Le Culte, Le Droit, Les Institutions de la Grèce et de 

Rome. Nova York: Cambridge University Press, 1866. 
3 Como afirmou Haenel no European Affairs Committee: “Os estados membros e seus cidadãos precisam se unir 

para se tornarem mais fortes e eficientes juntos. Eles não precisam de um Estado-bábá para supervisionar cada 

aspecto de suas vidas. Como Abraham Lincoln afirmou numa declaração ao Congresso dos Estados Unidos: ‘Vocês 

não podem ajudar ao povo permanentemente fazendo por ele o que eles poderiam fazer por si próprios’”. Cf. 

HAENEL, Hubert. Dialogue with the European Commission on Subsidiarity. European Affairs Committee, nov. 

2007. Disponível em: <https://www.senat.fr/lng/en/rap/rapport_en_version_anglaise.html> Acesso em 05 jan. 

2019. Tradução nossa.  
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 A concepção de subsidiariedade preza pelas liberdades individuais, considerando os 

cidadãos capazes de se associarem livremente e tratarem de seus assuntos locais sem 

necessidade de interferência. A tomada de decisões por uma autoridade maior sem que haja 

carências que a justifiquem é, em certo sentido, uma violação à liberdade individual (BASTIAT, 

1998, p 28). Assim, como explica Marcel Queiroz Linhares (2000, p. 219):  

 

“Para o princípio da subsidiariedade, toda atividade tem por escopo auxiliar no desenvolvimento 

dos componentes do corpo social. A ordem social deve ser encarada pelo princípio da função 

subsidiária: indivíduo, família e instituições coexistem de forma que o Estado, como 

consequência da evolução das exigências do indivíduo, somente intervirá quando o indivíduo 

não puder realizar-se com suas próprias forças”. 

 

 Por isto, pode-se dizer que a noção de subsidiariedade é herdada de uma filosofia de 

liberdade, do enaltecimento da pessoa humana e do afastamento tanto das ideologias liberais 

quanto sociaismodernas4, criticando seus excessos e profetizando suas decadências. Assim, ao 

contrário do que se poderia supor, a noção de subsidiariedade não é um conceito recente, mas 

tem seu fundamento nas raízes da “concepção ocidental de liberdade e de uma ordem social 

virtuosa” (DRAGO, 1994, p. 02, tradução nossa), cujo desenvolvimento se desencadeou 

principalmente a partir da filosofia aristotélica. 

 

2.2 AS ORIGENS FILOSÓFICAS DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

 

2.2.1 Aristóteles 

 

 Apesar de não ter sido nomeada como tal, a noção de subsidiariedade permeia toda a 

análise social e política de Aristóteles (384-322 a.C.). Em sua obra, o filósofo grego descreve o 

modo pelo qual se originam as sociedades no intuito de demonstrar, entre outras coisas, que as 

sociedades humanas não são fruto de acordos entre vontades, mas algo que pertence à própria 

natureza do homem. 

                                                 

4 Neste sentido, ressalta Guillaume Drago que  “em face às ideologias e teorias globalizantes criadas durante os 

dois últimos séculos, o princípio da subsidiariedade é o pivô de um pensamento antissistema, e aponta as falsidades 

dos ‘ismos’. Rejeitando receitas prontas e panacéias – privatização, nacionalização —, e relativizando doutrinas – 

liberalismo, classicismo, socialismo —, ele busca dar maior confiança ao julgamento particular, entendido  no 

sentido geral como ‘preocupação cívica’.” DRAGO, Guillaume. Le principe de subsidiarité comme principe de 

droit constitutionnel. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46, Nº 02, Abr./Jun. 1994. p. 584. Tradução 

nossa. 
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 A primeira de todas as comunidades é aquela que se dá pela união natural entre o homem 

e a mulher, sem a qual nenhuma outra seria possível, nem tão pouco a conservação do gênero 

humano (ARISTÓTELES, 1988, p. 09). À união entre os dois sexos, acrescentou-se a 

comunidade formada entre senhor e servo, quando aqueles que possuem forças corporais se 

associam àqueles que pela sabedoria são capazes de reger os demais na prudência, visando à 

sobrevivência. 

 Destas duas comunidades, uma para a geração, outra para a sobrevivência, constituiu-

se a primeira casa, isto é, a primeira família. A partir da reunião de diversas famílias, formaram-

se as aldeias, cuja origem também é natural. Toda comunidade se ordena a alguns atos, os quais 

podem ser cotidianos, como comer ou não cotidianos, como comprar e vender. As famílias são 

comunidades constituídas, segundo a natureza, com uma ordenação aos atos cotidianos, 

enquanto nas aldeias há ligação entre os indivíduos mediante atos não-cotidianos 

(ARISTÓTELES, 1988, p. 09). 

 Por conseguinte, pela união de diversas aldeias originaram-se as cidades (polis). Assim, 

a necessidade das cidades é intrínseca à natureza humana, pois suja formação ocorre para que 

o homem tenha suficientemente tudo o que é necessário à vida. É do caráter natural da cidade 

que se infere a famosa máxima aristotélica de que o homem é por natureza um animal político 

ou cívico (ARISTÓTELES, 1988, p. 10).5 

 Deste modo, as famílias e aldeias são formadas para a sobrevivência humana, enquanto 

as cidades são autossuficientes em assegurar as necessidades humanas, e por isso é possível que 

seus membros busquem algo para além da sobrevivência: o bem comum. Torna-se mais 

compreensível, portanto, a citação aristotélica de que a cidade é anterior ao homem, o que 

significa dizer que apesar de o homem ser anterior no tempo às cidades, estas lhe são anteriores 

em essência, assim como o todo é anterior à parte (ARONEY, 2014, p. 13). 

 Ademais, como ressalta o filósofo, a natureza de cada coisa é precisamente seu fim. 

Neste sentido, como o fim do homem é a felicidade, a finalidade da sociedade, construída pelo 

homem e para o homem, é propiciar da maneira mais perfeita possível que esse fim seja 

alcançado. Ressalte-se que a felicidade aqui não deve ser entendida como um sentimento ou 

emoção, mas segundo a definição aristotélica, ou seja, a excelência da virtude e da operação do 

intelecto, consubstanciada na contemplação da verdade (ARISTÓTELES, 2002, p. 190). 

Portanto, as cidades não têm fins puramente utilitários, ao contrário, devem dar aos cidadãos as 

                                                 

5 Ressalta Corção que não se deve nivelar a sociabilidade humana com o gregarismo instintivo dos animais, não 

se trata de uma derivação da natureza humana primitiva, mas obra da razão, do conhecimento. CORÇÃO, Gustavo. 

Dois amores, duas cidades. Rio de Janeiro: Agir, 1967. 



21 

 

 

condições externas que lhes são necessárias para alcançar a felicidade, o bem comum (ADLER, 

2010, p. 130). 

 Neste sentido, um dos pontos centrais da filosofia de Aristóteles enquanto fundamento 

inicial da noção de subsidiariedade está implícito na distinção entre razão prática (phronesis) e 

habilidade técnica (techne) (FINNIS, 2016, p. 135). A habilidade técnica objetiva apenas o ato 

de fazer, a produção bem-feita de algo, enquanto a finalidade da razão prática é distinta do ato 

de fazer algo, encontrando sua perfeição na prática na prudência.  

A razão prática, diferentemente da especulativa, se ordena a algum particular operável 

assim como a um fim, de modo que sua excelência consiste ao mesmo tempo na concepção 

verdadeira do melhor fim a ser alcançado e da correta deliberação acerca da maneira de buscar 

este fim (TAYLOR, 2016). A importância da definição de razão prática se dá pelo fato de que a 

cidade, cuja finalidade é propiciar o fim último do homem, deve precisamente possibilitar o 

desenvolvimento da razão prática. 

 A partir da descrição de Aristóteles acerca da criação das cidades e da própria sociedade, 

é possível notar que a primeira noção necessária à subsidiariedade já estava por ele 

fundamentada, qual seja, a compreensão de que as sociedades humanas são formadas pela 

composição de diversas escalas de poder, sendo as famílias a primeira célula social. As 

competências dos diferentes grupos sociais não se anulam, mas se justapõem (MILLON-

DELSOL, 1993), de maneira que cada esfera é criada para resolver as insuficiências da anterior 

até que se chegue na formação da cidade, a qual não serve apenas para prover necessidades 

sociais, mas para a busca do bem comum. 

 A proximidade com a noção de subsidiariedade fica mais clara ainda na crítica que 

Aristóteles faz ao chamado protocomunismo platônico (ARISTÓTELES, 1988, p. 172). Platão 

propunha que a cidade deveria visar à maior unicidade possível, motivo pelo qual seria possível 

até mesmo o compartilhamento de esposas, filhos e bens a fim de que os indivíduos se sentissem 

íntimos. O pensamento aristotélico rejeita frontalmente tal ideia, demonstrando que as 

recomendações platônicas resultariam no efeito contrário: ausentes familiares a quem os 

cidadãos pudessem chamar de seus com a dedicação necessária à cultivação de laços íntimos, 

o regime proposto tenderia a destruir toda e qualquer amizade (MAYHEW, 1996, p. 237). 

 Concluiu o filósofo grego que a unidade máxima não é um fim desejável para a 

sociedade, uma vez que a união entre aqueles que diferem em espécie é mais forte. Ademais, 

deve haver reciprocidade entre os indivíduos, de modo que os cidadãos possam ser investidos 

de autoridades distintas e necessárias ao bem comum (ARISTÓTELES, 1988, p. 174). A 
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verdadeira unidade é a unidade de desiguais associados com vistas ao fim último do homem 

(ARONEY, 2014, p.15). 

 Nota-se, novamente, as raízes da subsidiariedade na filosofia aristotélica, uma vez que 

esta preza pela cooperação entre esferas de poder distintas, sem que uma anule a outra ou 

interfira fora de suas competências. Afirmava Aristóteles que a intromissão nas esferas 

inferiores capazes de agirem por si sós tornaria o poder político despótico, de modo que para 

evitar que a invasão ocorra este deveria restringir sua atuação aos campos da defesa, da ordem 

pública, da justiça, das finanças públicas e do culto (SOUZA, 2010, p. 38). 

 Contudo, apesar da relevância dos escritos de Aristóteles para a formação da noção 

inicial de subsidiariedade, especialmente em seu contraste com a concepção platônica de 

sociedade, é necessário destacar que, em alguns pontos, a doutrina aristotélica até mesmo se 

afasta do ideal da subsidiariedade. Esse afastamento poderia ser subdividido em, pelo menos, 

três pontos: os limites da cidade, o bem comum e a autonomia individual. 

 O primeiro aspecto controvertido da doutrina aristotélica diz respeito à afirmação do 

filósofo de que a gestão política não poderia ultrapassar os limites da pólis (SANTOS, 2018, p. 

352), o que demonstra que provavelmente as noções de subsidiariedade não lhe pareciam um 

preceito aplicável a toda relação social. Neste sentido, não poderia haver política em uma escala 

mais ampla, mas apenas acordos comerciais e bélicos (ARONEY, 2014, p. 10). Ao contrário, o 

posterior desenvolvimento da subsidiariedade demonstrará que esta não se trata apenas de uma 

noção política, mas de uma diretriz para as relações sociais como um todo6.   

 Do mesmo modo, quando Aristóteles trata do surgimento das cidades, afirma que estas 

são desdobramentos naturais das coletividades menores e que por serem autossuficientes 

(autarkeia) eram melhores que as demais7. De fato, o ideal de autossuficiência leva o filósofo 

a afirmar que “as sociedades domésticas e os indivíduos não são senão as partes integrantes da 

Cidade, todas subordinadas ao corpo inteiro, todas distintas por seus poderes e suas funções, e 

todas inúteis quando desarticuladas. (ARISTÓTELES, 1999, p. 45)” 

                                                 

6 Fustel de Coulages explica que os pensadores mais antigos nunca foram capazes de estabelecer ou até mesmo de 

conceber qualquer ordem social diferente da cidade, uma vez que existia um profundo abismo que sempre separou 

as diferentes cidades. Por este mesmo motivo, Ernest Barker conclui que Aristóteles não chega a discutir 

federações, uma vez que via as cidades como a “forma final de associação”. ARONEY, Nicholas. Subsidiarity in 

the Writings of Aristotle and Aquinas. In: EVANS, M.; ZIMMERMAN, A. Global Perspectives on Subsidiarity. 

Dordrecht, 2014. 
7  Para Aroney, essa valorização da cidade acaba por tornar as associações subordinadas à “suprema autoridade da 

polis”. ARONEY, Nicholas. Subsidiarity in the Writings of Aristotle and Aquinas. In: EVANS, M.; 

ZIMMERMAN, A. Global Perspectives on Subsidiarity. Dordrecht, 2014. 
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 Contudo, a subsidiariedade deve obrigatoriamente estar associada à ideia de que o bem 

comum da sociedade política está diretamente relacionado ao florescimento dos indivíduos, das 

famílias e de suas associações. Note-se, portanto, que o bom desenvolvimento das instâncias 

menores não deve ser visto como meios de chegar à autarkeia, mas como um fim em si mesmo 

(FINNIS, 2016, p. 137). Assim sendo, a ideia de que as cidades visam ao bem comum enquanto 

às demais coletividades poderiam objetivar apenas às necessidades básicas acaba por depreciar 

estas últimas. 

 Há que se falar ainda que, em contraste com a noção de subsidiariedade, a ideia de 

autonomia na filosofia aristotélica relaciona-se apenas aos grupos que constituem a sociedade 

e não ao indivíduo como tal. Ademais, a autonomia dada a um ente fica restringida pela 

autossuficiência de que é capaz, de modo que a pólis se sobrepõe às coletividades menos 

suficientes (ANDERSON, 2014, p. 05). Decerto, a autonomia aqui deve ser entendida dentro 

dos parâmetros da antiguidade, ou seja, a partir da compreensão de que os cidadãos se 

submetiam ao bem comum. 

 O reconhecimento da autonomia do indivíduo, ausente na filosofia aristotélica, se 

explica pelo fato de que este apenas aparece “com a ideia de valorização da pessoa, uma ideia 

cristã” pois “a relação pessoal de Deus com o homem o liberta pela primeira vez da sociedade 

na qual estava amalgamado” (MILLON-DELSOL, 1993, p. 100, tradução nossa). Desta 

maneira, para que a noção de subsidiariedade se desenvolvesse mais profundamente, era 

necessária uma análise mais voltada à natureza humana em seu aspecto social – em 

contraposição ao político –, o que seria realizado por Tomas de Aquino (ARONEY, 2014, p. 

16). 

 

2.2.2 Tomás de Aquino 

 

 O ponto central da filosofia de Tomás de Aquino (1225-1274) é sua dedicação em 

unificar as faculdades da razão humana natural e as proposições da revelação cristã 8 , 

reconhecendo os diferentes propósitos de cada uma e preservando a unidade das verdades 

conhecidas pela razão e pela fé, sem deixar de reconhecer que estas excedem aquelas em 

                                                 

8 É importante destacar que Tomás de Aquino não apenas têm grande mérito na unificação do estudo da filosofia, 

mas também do direito, tendo sido responsável pelo resgate da tradição jurídica romana, anterior à conversão de 

Roma ao Cristianismo, sem prejuízo das verdades cristãs. VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico 

moderno. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 188. 
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amplitude e infalibilidade (ARONEY, 2014, p. 17). Para tanto, seu trabalho envolveu um 

profundo conhecimento da filosofia aristotélica. 

 Encontrando validade na concepção de que o homem é naturalmente inclinado à vida 

em sociedade, necessitando da sociedade para alcançar tanto as virtudes morais quanto as 

intelectuais, Tomás de Aquino desenvolve mais perfeitamente a análise social e política de 

Aristóteles. Em seu comentário à Política, após uma rigorosa explicação sobre a filosofia 

aristotélica, o filósofo escolástico consegue conciliar os pontos controvertidos ora mencionados 

com as premissas da noção de subsidiariedade. 

 Assim como em Aristóteles, a filosofia tomista descreve a sociedade como um 

organismo9, ou seja, um sistema em que as partes dependem10 e são indissociáveis do todo11. A 

concepção orgânica da sociedade em Tomás de Aquino pressupõe o papel fundamental do bem 

comum, tendo em vista ser a sociedade o meio pelo qual o indivíduo busca seus fins. Deste 

modo, está implícita a ideia de sacrifício legítimo dos bens particulares pelo bem comum 

(MILLON-DELSOL, 1993, p. 38). 

 Convém, neste ponto, fazer algumas considerações acerca do bem comum (bonum 

commune) na filosofia tomista, pois não deve este ser confundido com o bem público (bona 

communia) (FINNIS, 2017). O bem público é uma parte do bem comum que é responsável pelo 

suporte indispensável às partes que são privadas (indivíduo e família). Esse suporte não pode, 

contudo, retirar as responsabilidades que são inerentes às partes privadas, pois é contrário ao 

caráter próprio do Estado impedir que as pessoas ajam de acordo com suas responsabilidades. 

 Disto segue-se que não se pode exigir das pessoas ou dos grupos privados que 

sacrifiquem sua iniciativa privada pelo bem público. Naquilo que não se afasta do bem comum, 

ou seja, que não prejudica a manutenção de um ambiente propício ao exercício da razão prática, 

torna-se o indivíduo livre para agir como preferir. Não é demais mencionar novamente que a 

ação livre do indivíduo é pressuposta para o desenvolvimento da razão prática (FINNIS, 2017). 

                                                 

9  Conforme esclarece Baudin-Cullière, a sociedade é explicada como uma série de círculos concêntricos que 

representam a família, os bairros, as cidades, as associações de cidades e o Estado. Esta maneira de representação 

expressa claramente o princípio da totalidade. BAUDIN-CULLIÈRE, Frédéric. Principe de subsidiarité et 

administration locale. Paris: Université Panthéon-Assas (Paris II), 1995. p. 09. 
10 Deve ser compreendida tal ideia com base na “indispensabilidade de todos os órgãos da sociedade e, logo, da 

impossibilidade de um poder político ‘simples’, ‘puro’, não partilhado. Tão monstruoso como um corpo que se 

reduzisse à cabeça, seria uma sociedade em que todo o poder estivesse concentrado no soberano.” HESPANHA, 

António Manuel. Cultura Jurídica Europeia: Síntese de um Milênio. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, p. 

114. 
11A concepção orgânica da sociedade está ligada ao princípio da totalidade, o qual sustenta que as partes do todo 

devem estar ordenadas ao todo antes de estarem ordenadas a elas mesmas. Ou seja, a pessoa é parte inseparável 

da sociedade, que lhe proporciona a sobrevivência e o desenvolvimento. MILLON-DELSOL, L’Etat subsidiaire: 

ingérence et non-ingérence de l'État, le principe de subsidiarité aux fondements de l'histoire européenne. Paris: 

Press Universitaires de France, 1993. p. 36. 
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 Vê-se que, para Tomás de Aquino, na união de coletividades as comunidades 

componentes não se esvaem no ato de composição da comunidade maior. Isto ocorre, pois, as 

partes participam das operações do todo, mas também possuem suas operações próprias 

(ARONEY, 2015, p. 20). As famílias que compõem as cidades, por exemplo, não são apenas 

uma parcela menos completa do todo, mas possuem operações próprias que não se incluem nas 

operações relativas à cidade (SOUZA, 2010, p. 38). O fato de o filósofo escolástico preferir o 

termo “animal político e social” ao animal político aristotélico já demonstra o mérito dado às 

comunidades não políticas, como as famílias e ordens religiosas. 

 Dizer que as comunidades menores que compõem a polis possuem operações próprias 

é reconhecer a complexidade (HITTINGER, 2011, p. 165) e finalidade intrínseca de que gozam. 

O homem tomista não é apenas um animal político, mas também um animal doméstico e 

matrimonial (HITTINGER, 2011, p. 165). Isto ocorre porque a família, dentro da doutrina 

cristã, não é apenas uma comunidade formada para a sobrevivência e autossuficiência, mas uma 

comunhão formada entre homem e mulher para a vida toda e “ordenada por sua índole natural 

ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole” (JOÃO PAULO II, 1983). 

 Em vista disso, a diferença existente entre as coletividades não pode ser reduzida à 

quantidade, pois as comunidades humanas se distinguem também qualitativamente. Assim, 

retomando a crítica aristotélica ao ideal platônico de sociedade, Tomás de Aquino destaca que 

a cidade não é homogênea (SANTOS, 2018, p. 07). Na verdade, a unificação da sociedade não 

produziria uma sociedade mais homogênea, mas algo diferente da própria sociedade, o que 

geraria sua própria destruição (HITTINGER, 2011, p. 165). 

 A relevância dada às cidades por Aristóteles se justificava, em grande parte, pela 

autossuficiência que possuem, pois o grau de suficiência de uma coisa está diretamente 

relacionado a sua perfeição. Todavia, Tomás de Aquino demonstrou que a autossuficiência 

deveria ser observada de maneira relativa: as famílias e bairros possuem certo grau de 

autossuficiência, bem como as cidades muitas vezes não são autossuficientes, necessitando de 

comunidades maiores, como províncias e reinos. 

 Nota-se, portanto, que além de valorizar as especificidades das comunidades menores, 

reconhecendo nelas características próprias e graus diferenciados de autossuficiência, o filósofo 

também transcende o pensamento de que o limite das sociedades políticas se estende apenas até 

as cidades. A análise política tomista passa então a englobas os reinos (regni), nações (gentes) 

e províncias (provincia), todos compostos por uma multiplicidade de famílias e cidades 

(HITTINGER, 2011, p.166). 
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 O reconhecimento de graus distintos de autossuficiência permite o florescimento da 

noção de subsidiariedade como tal, pois na medida em que as comunidades menores são 

autossuficientes, não devem as instâncias superiores intervirem sem que haja necessidade de 

auxílio. Esta maneira de analisar as diferentes camadas da sociedade irá se estender até o 

indivíduo. Decerto, Tomás de Aquino esclarece que o indivíduo possui ao mesmo tempo 

suficiência e insuficiência: é suficiente para conhecer e escolher seus objetivos, mas insuficiente 

para realizá-los, motivo pelo qual necessita da sociedade (AQUINO, 2018). 

 Com a filosofia tomista a valorização do indivíduo enquanto tal é estabelecida, o que já 

é possível de ser notado pela menção à definição de Boécio da pessoa como ‘substância 

primeira’ (RODRIGUES, 2012). De fato, o homem, como um ser dotado de razão, possui 

consciência, vontade e liberdade (AQUINO, 2015). As pessoas são ligadas à sociedade pelas 

necessidades de existência, mas em relação a Deus a ligação é ontológica, de modo que apenas 

Deus pode impor-lhes determinações (MILLON-DELSOL, 1993, p. 39). 

 Por conseguinte, ao contrário da concepção aristotélica, a sociedade não engloba 

completamente a pessoa: a ação voluntária e livre define e completa o homem (LEQUERCQ, 

1955, p. 189). Deste modo, o filósofo substitui o cidadão de Aristóteles pela noção cristã de 

pessoa12, portadora de um valor inalienável, superior mesmo ao da própria sociedade, a qual 

deve respeitar e garantir sua dignidade (RINELLA, 1999, p. 09).  

O homem não pode ser compreendido como uma parte da sociedade assim como um 

órgão é parte integrante do corpo humano, pois a sociedade não é um todo em essência. Ao 

contrário, o homem é um todo em essência, enquanto a sociedade é um acidente. Disto segue-

se que o homem não existe em função da sociedade, e a unidade da sociedade não se dá pelo 

conjunto de homens, mas pela unidade de seus objetivos, pelo bem comum (AMEAL, 1961, p. 

458). 

 Além disto, a autonomia concedida pela filosofia tomista aos diversos grupos sociais 

pode ser facilmente observada na existência de diversas jurisdições (ARONEY, 2014, p. 21). 

Ora, a sociedade medieval era marcada por um amplo pluralismo administrativo e jurídico. 

Cada coletividade possuía poder jurisdicional sobre sua atividade e seus membros, de modo 

que nenhuma autoridade era capaz de exercer um poder unificado. O direito surgia a partir das 

próprias relações sociais, e não por meio de uma fonte unificadora (SANTOS, 2018, p. 345). 

                                                 

12 O homem em Tomás de Aquino possui as características que lhe concede a Cosmologia Tradicional:  é 

considerado um microcosmos. SMITH, Wolfgang. A sabedoria da antiga cosmologia. Campinas, São Paulo. Vide 

Editorial, 2017. p. 21. 
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 A ordem jurídica era plural e fundada a partir das próprias complexidades hierárquicas 

que a sociedade possuía. A ideia de ordem remete perfeitamente à estrutura jurisdicional 

medieval, ou seja, uma pluralidade levada à unidade por meio de um princípio unificador 

(GROSSI, 2010, p. 26). Isto significa dizer que não existiam forças dispersas e conflitantes, 

mas que apesar da pluralidade jurídica, as relações sociais e jurídicas eram ordenadas já que, 

em última instância, guiavam-se para o mesmo fim. A consequência é que a sociedade era 

respeitada em sua complexidade, criando-se um universo de autonomias13. 

 A autonomia jurídica e governamental da Idade Média está presente no pensamento 

tomista. Decerto, como cada comunidade é complexa e possui suas próprias operações, não 

seria possível a existência de um poder unificado capaz de abranger cada uma delas. Fica clara 

tal impossibilidade quando Tomás de Aquino afirma que “no reinado de um rei há diferentes 

cidades, as quais são governadas por diferentes leis e administradores” (ARONEY, 2014, p. 

21). 

É possível dizer, então, que Tomás de Aquino inaugura o conteúdo central da noção de 

subsidiariedade. O Estado deixa de ser um amontoado de comunidades menores e torna-se um 

instrumento auxiliador, cujo poder se estende apenas até os limites da autonomia de cada grupo 

que o compõe. Às coletividades menores e aos indivíduos é concedido o reconhecimento de 

sua complexidade e de suas operações próprias, que os tornam, ao mesmo tempo, independentes 

e dependentes14. 

 Tal reconhecimento é possível pela concepção tomista de que todas as coisas e pessoas 

têm um propósito instituído por Deus. Para o filósofo escolástico, “Deus não apenas é a causa 

do ser das criaturas. Ele faz com que elas sejam especificamente do jeito que existem e as 

ordena para objetivos específicos” (KELLY, 1993, p. 108). Por isto, a subsidiariedade encoraja 

cada indivíduo e instituições intermediárias a buscarem seus fins específicos (telos), o que 

contribui para o bem comum como um todo (TIL, 2008, p. 619).   

 

                                                 

13 É necessário trazer para a noção de autonomia os ensinamentos de Grossi: “Na linguagem e no ideário jurídicos, 

autonomia é um conceito marcado por uma intrínseca relatividade; um ente autônomo é sempre uma potestade 

limitada no centro de um tecido de relações de onde derivam vantagens e condicionamentos, é sempre chefe de 

uma relatio ad, que, longe de isolá-lo em uma completa independência, o faz ao mesmo tempo independente e 

dependente, conforme os outros entes a quem se reporta. GROSSI, Paolo. O Direito entre Poder e Ordenamento. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 28 
14 Há certa similaridade com o pensamento de Nozick que ressaltou o caráter diversificado das comunidades, nas 

quais as pessoas poderiam ingressar livremente, levando estilos de vida diferentes ao mesmo tempo em que,  

individual ou coletivamente, deveriam concretizar as do bem-estar. NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1991. 
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2.2.3 A transformação da noção de subsidiariedade em princípio da social da Igreja 

Católica 

 

 A partir da encíclica Quadragesimo Anno de 1931, a noção de subsidiariedade torna-se 

um princípio da doutrina social da Igreja Católica. Entretanto, apesar de não denominado como 

tal, o princípio de subsidiariedade sempre esteve implícito nos ensinamentos da Igreja, até 

mesmo porque havia sido delineado por Tomás de Aquino15. 

 Convém explicar brevemente que a doutrina social da Igreja Católica nasce, de maneira 

unificada, no século dezenove a partir dos escritos do papa Pio IX (1846-1878), e 

posteriormente do papa Leão XIII (1878-1903) (BRENNAN, 2013, p. 01). O corpo doutrinário 

dos ensinamentos sociais da Igreja Católica é o resultado de uma complexa reflexão acerca da 

existência humana em sociedade, à luz da fé, dos ensinamentos da Igreja, de todo os 

conhecimentos filosóficos e das ciências sociais. Assim, a doutrina social da Igreja estabelece 

os princípios ontológicos e perenes da ordem político-social (BRENNAN, 2013, p. 03). 

 Tais princípios originam-se “do encontro da mensagem evangélica e de suas exigências, 

resumidas no mandamento supremo do amor com os problemas que emanam da vida em 

sociedade” (CONGREGAÇÃO, 1986). Ademais, por se referirem à realidade social em seu 

conjunto, possuem “caráter geral e fundamental” (JOÃO PAULO II, 2006). Enquanto princípio 

da doutrina social, a subsidiariedade deverá ainda ser compreendida em unidade, conexão e 

articulação com os demais princípios instituídos pelo seu corpo doutrinário. 

 As diretrizes fundamentais da noção de subsidiariedade já estavam presentes desde a 

carta encíclica Rerum Novarum do Sumo Pontífice Leão XIII de 189116, considerada a primeira 

grande encíclica social (AUBERT, 2003, p. 15), na qual o pontífice pronuncia-se em favor das 

“associações e organizações”, esclarecendo que estas datam da época das guildas ou 

                                                 

15 O magistério da Igreja sempre reconheceu a excepcional importância da obra de Tomás de Aquino, que ela 

considerava como a expressão especulativa mais perfeita de seu pensamento. GARDEIL, Henri-Dominique. 

Iniciação à filosofia de São Tomás de Aquino: Introdução, lógica, cosmologia. Coleção filosofia medieval. São 

Paulo: Paulus, 2013. p. 21. 
16 “O princípio da subsidiariedade, enunciado pela primeira vez por G de Ketteler, torna-se a verdadeira pedra 

angular do pensamento sociopolítico da Doutrina Social da Igreja. Anteriormente, os papas não interviam nestes 

problemas. A partir da segunda metade do século 19, a questão social torna-se tão imperiosa que certos políticos 

cristãos acabam pressionando o Vaticano para dar seu ponto de vista oficial.” DELSON. Op. cit. (tradução nossa). 

De fato, a a encíclica Rerum Novarum foi publicada em 1891 num contexto histórico muito particular, marcado 

pelos novos problemas sociais que surgiram a partir da Revolução Industrial. Diante das condições precárias 

enfrentadas nas cidades pelos operários e dos danosos resultados que poderiam advir do advento do comunismo, 

o Sumo Pontífice inaugura a base dos princípios da Doutrina Social da Igreja. AUBERT, Roger. Catholic Social 

Teaching: An Historical Perspective. Marquette Univ Pr, 2003. p. 15 
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corporações de ofício17, o que as tornam parte da história da Igreja Católica. Portanto, a noção 

de subsidiariedade, desde o princípio, foi compreendida em seu contexto histórico, e não como 

algo criado ou proclamado artificialmente (EVANS, 2013, p. 51). 

 A encíclica Rerum Novarum assegura ainda às famílias 18  direitos e deveres 

absolutamente independentes do Estado, os quais lhes são outorgados pela sua própria natureza. 

À luz dos ensinamentos de Tomás de Aquino, o pontífice afirma que a família é uma sociedade 

propriamente dita, com sua autoridade própria, de modo que  

 

sempre indubitavelmente na esfera que lhe determina o seu fim imediato, ela goza, 

para a escolha e uso de tudo o que exigem a sua conservação e o exercício duma justa 

independência, de direitos pelo menos iguais aos da sociedade civil. (LEÃO XIII, 

1981).  

 

Na verdade, à família é conferida a prevalência frente a sociedade civil, em virtude de 

sua “prioridade lógica e real” (LEÃO XIII, 1981). Não obstante, o pontífice concilia a 

autonomia dada às famílias com a possibilidade de intervenção estatal em caso de necessidade:  

 

se existe algures uma família que se encontre numa situação desesperada, e que faça 

esforços vãos para sair dela, é justo que, em tais extremos, o poder público venha em 

seu auxílio, porque cada família é um membro da sociedade. Da mesma forma, se 

existe um lar doméstico que seja teatro de graves violações dos direitos mútuos, que 

o poder público intervenha para restituir a cada um os seus direitos. (LEÃO XIII, 

1981) 

 

 Nota-se, portanto, a existência de uma aparente tensão entre as chamadas dimensões 

negativa e positiva da noção de subsidiariedade, ou seja, os limites ou deveres de intervenção 

do Estado. Ora, o que busca o princípio da subsidiariedade é precisamente a justa medida entre 

a intervenção e a não-intervenção, por meio de uma compreensão correta da realidade social. A 

partir desta perspectiva, fica mais clara a necessidade da razão prática ora mencionada, que 

servirá de diretriz para a aplicação adequada da subsidiariedade. 

                                                 

17 Corporações de ofício, guildas ou mesteirais eram associações que surgiram na Idade Média, a partir do século 

XII, para regulamentar o processo produtivo artesanal nas cidades. Essas unidades de produção artesanal eram 

marcadas pela hierarquia e pelo controle da técnica de produção das mercadorias pelo produtor. 
18 É importante trazer na íntegra os escritos do Papa: “Querer, pois, que o poder civil invada arbitrariamente o 

santuário da família, é um erro grave e funesto. Certamente, se existe algures uma família que se encontre numa 

situação desesperada, e que faça esforços vãos para sair dela, é justo que, em tais extremos, o poder público venha 

em seu auxílio, porque cada família é um membro da sociedade. Da mesma forma, se existe um lar doméstico que 

seja teatro de graves violações dos direitos mútuos, que o poder público intervenha para restituir a cada um os seus 

direitos. Não é isto usurpar as atribuições dos cidadãos, mas fortalecer os seus direitos, protegê-los e defendê-los 

como convém. Todavia, a acção daqueles que presidem ao governo público não deve ir mais além; a natureza 

proíbe-lhes ultrapassar esses limites.” LEÃO XIII. Carta Encíclica Rerum novarum. Cidade do Vaticano: 1891. 

Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_15051891_rerumnovarum.html>  Acesso em: 30/01/2019 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerumnovarum.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerumnovarum.html
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 A Igreja Católica, firmando a subsidiariedade como princípio perene da ordem político-

social, afasta-se do dualismo entre liberalismo e socialismo. Para fugir das alternativas em que 

o Estado aliena as liberdades dos indivíduos ou abandona a responsabilidade de promover a 

dignidade dos cidadãos, é necessário que o auxílio indispensável seja realizado primeiramente 

por instâncias intermediárias.  

É por este motivo, aliás, que o Papa Leão XIII em vez de clamar pela intervenção do 

Estado nas relações trabalhistas, reconhece que deveriam ser formadas associações para 

solucionar tais questões. As instâncias intermediárias são, ao mesmo tempo, um meio e um fim. 

Como fim, permitem que os indivíduos ajam em sociedade, uma vez que são prolongamentos 

da ação individual; e como meio, constituem um instrumento para que os cidadãos evitem a 

miséria e o estatismo (MILLON-DELSOL, 1993, p. 124). 

 É evidente, portanto, que os ensinamentos contidos na referida carta encíclica são os 

pilares daquilo que viria a ser chamado de princípio da subsidiariedade 19 . A autonomia 

concedida às famílias e às associações foi considerada obrigatória pela própria natureza dos 

entes sociais20, ou seja, era um preceito do direito natural (HITTINGER, 2003, p. 271). Isto 

significa dizer que o princípio da subsidiariedade decorre da própria natureza da sociedade 

(BRENNAN, 2013, p. 16), não sendo uma criação da razão humana.  

Ao contrário, a razão humana apenas apreende seu núcleo fundamental que já estava 

impresso na própria natureza da sociedade21. A inteligência do princípio da subsidiariedade, 

contudo, não está apenas na garantia de autonomia às menores instâncias sociais, mas na 

                                                 

19 Conforme explica Hittinger na introdução à obra de Natural Law de Rommen, as encíclicas sociais permitiram 

a integração que duas perspectivas filosóficas que ainda não haviam sido bem integradas nas doutrinas escolásticas 

do direito natural: “(…) De um lado, as encíclicas eram “conservadoras” no aspecto intelectual do direito natural 

e bastante tradicionais particularmente nas questões de conduta moral; de outro lado, eram eficientemente 

“liberais” em relação às diversas questões políticas da modernidade. Por exemplo, as encíclicas favoreceram o 

princípio da subsidiariedade em contraposição aos poderes praticamente ilimitados dos Estados Modernos (…).” 

ROMMEN, Heinrich A. Natural Law: a study in legal and social history and philosophy. Liberty Fund, Inc, 1998. 

p. 24. 
20 Natureza aqui não deve ser compreendida dentro da cosmovisão moderna. Os pensadores antigos costumam dar 

três significados para o vocábulo. De um primeiro modo significava o arquétipo exemplar de todas as coisas, que 

estando na mente divina, é a razão de ser de todas as coisas. De um segundo modo, diziam que a natureza é o 

próprio ser de cada coisa, ou como dizia Boécio, “a diferença que dá forma a cada coisa”. Na terceira forma de 

definição o vocábulo era tratado como aquilo que atua na criação das coisas sensíveis, donde Virgílio chama o 

oceano de “pai”. No presente caso, natureza deve ser entendida dentro da segunda definição, ou seja, a essência 

das coisas, a potência a um determinado ser que limita a própria coisa. VITOR, Hugo de São. Didascalicon: sobre 

a arte de ler. Campinas, SP: Kírion, 2018. p. 55 
21  O direito natural escolástico sempre foi compreendido como uma norma que desde o princípio encontra-se 

imbuída na natureza das coisas; e uma vez que se revela nas coisas, também pode ser por meio delas descoberto. 

ROMMEN, Heinrich A. Op. Cit. 
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possibilidade de, através da razão prática, avaliar em quais situações há verdadeira necessidade 

de intervenção de uma instância superior. 

 Com a publicação da encíclica Quadragesimo Anno em 1931, o Papa Pio XI (1857-

1939) complementa os ensinamentos já instituídos, de forma que o princípio da subsidiariedade 

atinge sua formulação mais completa (EVANS, 2013, p. 52). A nomenclatura do princípio ainda 

não tinha sido instituída como tal, porém já afirmava a encíclica que “(…) servato hoc 

‘subsidiarii’ officii principio (…)” (BRENNAN, 2013, p. 04), isto é, “em observância ao 

princípio da função subsidiária” 22 . Por este motivo, considera-se que o princípio da 

subsidiariedade nasce com a carta encíclica. 

 Conforme explica Brennan (2013, p. 08), há uma razão histórica para que o princípio 

da subsidiariedade, apesar de intrínseco aos ensinamentos da Doutrina Social da Igreja Católica, 

levasse tanto tempo para ser denominado como tal. Isto ocorre porque até o ano de 1789 as 

diferentes ordens e congregações católicas manifestavam-se sem o risco de serem suprimidas 

ou dissolvidas.  

Com o advento da Revolução Francesa emerge a ideia de um “Estado Leviatã” que 

abrange todas as esferas sociais23, tornando patente a necessidade de uma compreensão mais 

consciente da subsidiariedade por parte do clero. A noção de onipresença estatal pode ser 

observada, aliás, no terceiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: “O 

princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum 

indivíduo podem exercer autoridade que dela não emane expressamente” (DECLARAÇÃO 

DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO, 1789). 

 À luz dos preceitos firmados pela Rerum Novarum, o Pontífice exorta novamente os 

indivíduos a formarem associações que possibilitem maior participação na vida político-

social24. As instâncias intermediárias são novamente preconizadas na execução daquilo que os 

                                                 

22 Ressalte-se que a tradução para o português suprimiu o termo “subsidiário”, traduzindo o trecho do seguinte 

modo: “segundo este princípio da função « supletiva » dos poderes públicos”. Todavia, a ideia geral do princípio 

de subsidiariedade permanece. PIO XI, Carta Encíclica ‘Quadragesimo anno’. Cidade do Vaticano: 1931. 

Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-

xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html#fn4>. Acesso em: 31/01/2019 
23 O mesmo fenômeno será observado quando em 14 de junho de 1791 é promulgada a Lei “Le Chapelier” para 

eliminar todas as associações e corporações, dispondo em seu artigo segundo que “Os cidadãos de um mesmo 

estado ou profissão, os empresários, aqueles que têm uma loja, os operários e companheiros de qualquer tipo de 

arte não poderão, enquanto se acharem juntos, nomearem entre si um presidente, nem secretário, nem sindicato, 

nem manter registro(...)” FRANÇA. ‘Lei Chapelier’ de 14 de julho de 1791. Paris, 1791. Disponível em: 

<http://hgsempai.fr/doc_clic/fra_nouvelle/data/loiChapelier.pdf> Acesso em 22 jul. 2019. Tradução nossa. 
24 “São por tanto dignas dos maiores encómios as normas emanadas da autoridade de Leão XIII, que lograram 

derribar tais obstáculos, e desfazer tais suspeitas; mas tornaram-se ainda mais importantes, por terem exortado os 

operários cristãos a associarem-se segundo os vários misteres, ensinando-lhes o meio de o conseguirem, e por 

 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html%25252523fn4
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html%25252523fn4
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indivíduos não poderiam fazer. É necessário primeiro analisar se o indivíduo é capaz de realizar 

uma ação por si mesmo, e, caso não o seja, a realização caberá às instâncias intermediárias, 

criadas por ele próprio25. O Papa Pio XI enfatiza que a intervenção da sociedade maior sem que 

haja estrita necessidade é “uma injustiça, um grave dano e perturbação da boa ordem social”, 

pois “o fim natural da sociedade e da sua ação é coadjuvar os seus membros, não destruí-los 

nem absorvê-los.” (PIO XI, 1931). 

 Retorna-se novamente, portanto, para a concepção da subsidiariedade como uma 

imposição de justiça. Cabem aqui, porém, alguns esclarecimentos acerca da doutrina de justiça 

social de Pio XI. O ponto central da justiça social é que cada indivíduo tenha os meios 

necessários para alcançar o bem comum, assim como ao funcionamento do organismo é 

necessário que cada membro possa exercer sua própria função, seu munus26 (PIO XI, 1937). A 

doutrina social do munus ou munera se opõe àquela dos direitos como imunidades (immunitas). 

Os direitos não devem vir antes do munus, assim como os princípios da ordem social não podem 

começar com imunidades ou direitos negativos (HITTINGER, 2002, p. 393), pois sem os meios 

de exercer sua função social, o indivíduo perde sua dignidade de parte do tecido social e vê-se 

subjugado à intervenção alheia. 

 Nota-se, então, que em caso de deficiência por parte dos indivíduos ou grupos às 

instâncias superiores caberia a intervenção para possibilitar que os indivíduos pudessem exercer 

seu munus, e não uma intervenção total27. Caso contrário, a deficiência de um membro motivará 

a gerência pela instância superior, e esta gerência criará novas deficiências que motivarão cada 

vez mais interferência. Trata-se, evidentemente, de um ciclo contínuo: cada interferência pode 

resultar em outras diversas. Ora, como Tomás de Aquino já afirmou, nenhum indivíduo é 

absolutamente insuficiente, de modo que é necessário que ele tenha autonomia no que é 

                                                 

terem ainda consolidado no caminho do dever muitos, a quem as associações socialistas seduziam fortemente, 

apregoando-se a si mesmas únicos defensores e propugnadores dos humildes e oprimidos.” PIO XI. Op. cit. 
25 Salgado atribui a Pio XI o desenvolvimento da “doutrina dos corpos intermediários”, esboçada de forma menos 

aprofundada por Leão XIII. SALGADO, Argimiro Rojo. Globalización, integración mundial y federalismo. 

Revista de Estudos Políticos, Madrid, n. 109, p. 29-72, jul./set. 2000. 
26 Munus do latim – no plural munera  –, significa função, dever, vocação, missão ou presente. A doutrina social 

da “munera” estabelece que cada indivíduo deve possuir os meios materiais e imateriais de realizar suas funções 

dentro do corpo social. BRENNAN, Patrick McKinley, Op. cit. p. 09. 
27 A doutrina do munus na Doutrina Social da Igreja, e consequentemente a subsidiariedade, encontra fundamento 

até mesmo dentro de um aspecto teológico: “Deus não quis reservar só para Si o exercício de todos os poderes. 

Confia a cada criatura as funções que ela é capaz de exercer, segundo as capacidades da sua própria natureza. Este 

modo de governo deve ser imitado na vida social. O procedimento de Deus no governo do mundo, que testemunha 

tão grande respeito para com a liberdade humana, deveria inspirar a sabedoria daqueles que governam as 

comunidades humanas. Eles devem actuar como ministros da providência divina.” CATECISMO DA IGREJA 

CATÓLICA. 3ª. ed. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Paulinas, Loyola, Ave-Maria, 1993.  
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suficiente, e que as instâncias superiores lhe auxiliem a exercer seu munus naquilo que não se 

basta, em vez que exercer  as funções que lhe caberiam. 

 Possibilitar que os indivíduos exerçam suas respectivas funções na sociedade, e 

consequentemente tenham autonomia e liberdade, nada mais é do que firmar a dignidade da 

pessoa. Neste sentido, a Doutrina Social da Igreja Católica – e com ela o princípio da 

subsidiariedade – foi ainda mais aprofundada na carta encíclica Centesimus Annus do Papa 

João Paulo II (1920-2005), que enfocou principalmente na questão da dignidade humana e da 

prevalência do indivíduo28. 

  A doutrina social da dignidade da pessoa baseia-se no chamado personalismo católico29, 

que busca a valorização da pessoa como um equilíbrio entre o indivíduo e a sociedade. A 

dignidade consiste em um valor inerente e inalienável, que coloca o ser humano em posição 

superior à própria sociedade (CAROZZA, 2003, p. 42). É por meio do fortalecimento da 

liberdade decorrente do personalismo que a Igreja Católica critica tanto o liberalismo quanto o 

socialismo, que erigiram, respectivamente, valores absolutos e exíguos de liberdade. 

 Ademais, o pensamento de João Paulo II evidencia a chamada “subjetividade da 

sociedade”, ou seja, o fato de que a sociabilidade do homem não se limita àquela do Estado, 

mas abrange todas as coletividades menores30. O estabelecimento da subjetividade social é, na 

verdade, a segurança de que “nenhum grupo social, por exemplo um partido, tem o direito de 

usurpar o papel de guia único, porque isso comporta a destruição da verdadeira subjetividade 

da sociedade e das pessoas-cidadãos, como acontece em todo o gênero de totalitarismo” (JOÃO 

PAULO II, 1987). É evidente a preocupação do Pontífice, num contexto histórico marcado por 

regimes ditatoriais, no sentido de fortalecer os indivíduos e as associações em face de um poder 

unificador. 

                                                 

28 O Papa João Paulo II esclarece que a Doutrina Social da Igreja é fundada na “correta concepção da pessoa 

humana e do seu valor único, enquanto ‘o homem (é) a única criatura sobre a terra a ser querida por Deus por si 

mesma’. Nele gravou a Sua imagem e semelhança (cf. Gn1, 26), conferindo-lhe uma dignidade incomparável”. 

JOÃO PAULO II. Carta Encíclica Centesimus Annus (no centenário da Rerum Novarum). 01/05/1991. Disponível 

em: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-

annus.html>. Acesso em 02/02/2019. 

 29Não se deve confundir o personalismo aqui descrito com suas outras diversas concepções, todas com definições 

bastante diferentes. De maneira geral, o personalismo pode ser entendido como uma corrente filosófica que coloca 

o indivíduo como sustenta o valor imensurável da pessoa humana. Como observou o Papa João Paulo II, o ponto 

de partida do personalismo em geral veio de Tomás de Aquino. O personalismo católico funda-se na valorização 

do ser humano enquanto imagem e semelhança de Deus. PERSONALISM. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

Disponível em: <https://plato.stanford.edu/entries/personalism/> Acesso em: 02 fev. 2019. 
30 “(…) a sociabilidade do homem não se esgota no Estado, mas realiza-se em diversos aglomerados intermédios, 

desde a família até aos grupos económicos, sociais, políticos e culturais, os quais, provenientes da própria natureza 

humana, estão dotados — subordinando-se sempre ao bem comum — da sua própria autonomia. É o que designei 

de «subjectividade» da sociedade, que foi anulada pelo ‘socialismo real’”. JOÃO PAULO II, Op. cit. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
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 O princípio da subsidiariedade precisa ainda ser compreendido em relação com o 

princípio da solidariedade. Como bem explica Donati (2009, p. 225), o bem comum é fruto da 

reciprocidade entre solidariedade e subsidiariedade, a qual ocorre por meio da compreensão da 

dignidade da pessoa. Ora, a Doutrina Social da Igreja apresenta todos os seus princípios como 

um conjunto harmônico necessário à produção do bem comum. Assim, a análise do princípio 

da subsidiariedade isoladamente é uma abstração que pode conduzir à compreensão 

equivocada. 

 Como esclarece o Papa Bento XVI na encíclica Caritas Veritas Est, a “solidariedade 

consiste primariamente em que todos se sintam responsáveis por todos e, por conseguinte, não 

pode ser delegada só ao Estado” (BENTO XVI, 2009). A solidariedade conduz novamente à 

ideia de que da tomada de poder por parte do Estado em detrimento das instâncias inferiores e 

dos indivíduos advém o abandono das responsabilidades individuais. A solidariedade 

pressupõe, portanto, que os indivíduos realizem suas responsabilidades individuais e busquem 

também serem responsáveis por aqueles que lhes são mais próximos, o que torna possível que 

o Estado apenas intervenha em última instância. 

 O sistema formado entre os princípios da subsidiariedade, solidariedade e dignidade da 

pessoa é o que permite o afastamento, ao mesmo tempo, das teorias coletivistas e 

individualistas. O afastamento do coletivismo se dá pela própria valorização da dignidade de 

cada indivíduo e pela consolidação de suas iniciativas privadas; enquanto o distanciamento do 

individualismo e do liberalismo clássico ocorre pela consciência de que o bem comum deve ser 

visado como fim, bem como pelo auxílio dos insuficientes. Rejeitando ambas as correntes, a 

subsidiariedade fundamenta a pluralidade social. 

 É importante ainda explicar que o princípio de subsidiariedade não é um princípio de 

devolução, mas de não-absorção. Como esclarece Hittinger (2002, p. 395, tradução nossa), a 

devolução pressupõe: “(a) uma deficiência ontológica, medida por um tipo de análise de custo-

benefício, ou (b) que o governo central possui legalmente o pleno poder e apenas decidiu 

redistribuí-lo para outros poderes e autoridades”. Ao contrário, como já foi ressaltado, o poder 

de gerência é intrínseca e ontologicamente dos próprios indivíduos. O dever de não-absorção 

só pode ser quebrado pela própria necessidade dos grupos menores, quando não são capazes de 

bastarem em si mesmos. Note-se que a insuficiência de um indivíduo ou de um grupo pequeno 

deve ser preferencialmente resolvida por um grupo intermediário. 

 Deste modo, é a partir da Doutrina Social da Igreja Católica que a noção de 

subsidiariedade se converte em um princípio, a partir da busca de diretrizes sociais. De fato, 

compreender o que é a sociedade, em grande parte, é compreender quais princípios devem 
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norteá-la. A subsidiariedade torna-se, portanto, um meio e um fim em si mesma: um meio 

necessário para a realização do bem comum e um fim enquanto proveniente da compreensão 

ontológica do homem. 

 

2.4 AS DIVERSAS DIMENSÕES DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

 

 Como já foi mencionado, o princípio da subsidiariedade comporta um aspecto positivo 

e outro negativo. Na dimensão negativa, tem-se que as instituições mais altas não devem 

usurpar os poderes e responsabilidades dos indivíduos e de suas instâncias associativas; 

enquanto a dimensão positiva sustenta que as instituições superiores devem auxiliar e encorajar 

as menores quando não forem suficientes (POPE, 2005, p. 50). 

 Andreas Føllesdal denomina as dimensões do princípio da subsidiariedade de prescritiva 

(prescriptive) e de proscrição (proscriptive), termos que representam, respectivamente, o direito 

positivo e negativo. Em outras palavras, o aspecto de proscrição descreve o que não ser feito, 

como uma imunidade legal; enquanto o prescritivo relaciona-se ao que pode ou até mesmo deve 

ser feito (FØLLESDALL, 1998). 

 Os aspectos do princípio da subsidiariedade, todavia, não devem ser vistos em 

contraposição, como diretrizes incoerentes entre si. Na verdade, o princípio apresenta-se como 

o ponto de equilíbrio entre a concretização da dignidade da pessoa e a manutenção das 

liberdades individuais. Com efeito, esclarece Millon-Delsol (1993, p. 140) que “a dignidade 

engloba a liberdade, mas a necessidade de concretizar a dignidade contradiz às vezes a 

realização da própria liberdade”. É nesta aparente contradição que se situa a subsidiariedade, 

buscando analisar, de acordo com as circunstâncias, se o mais correto é optar pela intervenção 

ou pela liberdade. 

 O princípio da subsidiariedade, enquanto princípio da Doutrina Social da Igreja, não 

pode ser compreendido como um esquema mental que abstrai a própria realidade. Ao contrário, 

busca analisar a realidade social efetiva para verificar o que é justo. Neste sentido, não é um 

comando estático, mas depende da apreensão constante da realidade social para que suas 

diretrizes sejam colocadas em prática. 

 O pensamento liberal se apropriou do conteúdo negativo do princípio da 

subsidiariedade, esvaziando-o de seu verdadeiro significado (UTZ, 1958, p. 178). No 

individualismo, somente o indivíduo é considerado sujeito de direito e a sociedade torna-se uma 

ficção, constituída pela soma matemática de todos os indivíduos separadamente considerados. 

Decerto, a tendência de retirada do aspecto positivo da subsidiariedade acaba por restringir a 
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importância dos grupos intermediários e desprezar a noção de bem comum (MILLON-

DELSOL, 1993, p. 97). 

 Como bem explica Millon-Delsol (1993, p. 97), até mesmo o dever de ingerência em 

caso de incapacidade existente no pensamento liberal não se assemelha àquele do princípio da 

subsidiariedade. O liberalismo concebe a ingerência estatal como necessária ao conjunto das 

finalidades individuais, enquanto na subsidiariedade o dever de intervenção objetiva algo 

superior às próprias finalidades individuais. Por isto, os grupos intermediários ganham 

importância, na medida em que se busca a suficiência, a liberdade e a solidariedade como fins 

em si mesmos, essenciais para a realização do bem comum. 

 Cabe aqui registrar uma observação feita por Chicharro Lázaro de que apesar de a 

subsidiariedade ter sido mais utilizada, conceitualmente, em seu aspecto negativo, na prática a 

autoridade pública vem acumulando cada vez mais poderes (SOUZA, 2010, p. 48). Ora, o fato 

de as instâncias superiores subjugarem progressivamente as inferiores é o que fomenta a maior 

importância dada atualmente ao aspecto negativo do princípio. Nas situações em que há abuso 

da necessidade de ingerência, requer-se o favorecimento da dimensão negativa para que o 

equilíbrio seja eficazmente alcançado. 

 

2.5 A SUBSIDIARIEDADE EM CONTRAPOSIÇÃO À SOBERANIA DAS 

ESFERAS 

 

 Na Idade Média, o poder era compartilhado e limitado, tanto pelas outras diversas 

esferas de poder – notadamente a da Igreja –, quanto pelos próprios costumes e pela concepção 

moral dos membros da sociedade. Como ressalta Bertrand de Jouvenel (1972, p. 327), ao 

contrário do que normalmente se poderia pensar, a concepção da soberania divina enfraquecia 

o poder monárquico, pois dava aos reis a consciência de que deviam agir de acordo com as leis 

divinas. Por outro lado, com a emergência do Estado Moderno, inaugura-se a ideia de um poder 

soberano e absoluto, que não deveria responder aos ditames da moralidade. 

 Nesse contexto pós-Iluminista de criação de um poder absoluto, nascem as tradições da 

subsidiariedade e da soberania das esferas, em resposta às transformações políticas da época. É 

preciso ressaltar, todavia, que a subsidiariedade estava fundamentada em concepções filosóficas 

muito anteriores ao seu estabelecimento enquanto princípio da Doutrina Social da Igreja. De 

fato, ambas as concepções buscam limitar o poder estatal, afirmando que os grupos sociais 

possuem liberdade e autonomia para atuar naquilo que lhes cabe por sua própria natureza. No 
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mesmo sentido, indaga-se qual é o papel e os limites do poder religioso, que passa a ser 

confrontado pelos efeitos das ideias favoráveis ao Estado Laico. 

 O conceito de soberania das esferas foi criado por Abraham Kuyper, um teólogo 

calvinista holandês, que se sentiu impulsionado para tanto pelo temor da ligação tão próxima 

entre o Estado liberal e secular holandês e a igreja calvinista (WEINBERGER, 2014, p. 51). As 

raízes intelectuais de sua concepção remontam aos princípios bíblicos da soberania de Deus e 

da ordenação de todas as coisas segundo responsabilidades definidas. Deste modo, a teoria 

baseia-se na divisão da sociedade em diversas esferas distintas entre si, cada uma com 

responsabilidades e prerrogativas delimitadas pela própria vontade divina (TIL, 2008, p. 623). 

 Há grande discordância entre os estudiosos da área acerca da familiaridade ou 

divergência entre a teoria da soberania das esferas e o princípio da subsidiariedade. Alguns 

autores tendem a aproximar os conceitos, alegando que não seriam excludentes, mas 

complementares; outros afirmam que esses não são semelhantes tendo em vista a diferenças 

existentes entre as cosmovisões de seus propagadores. 

 Segundo Ossewaarde, os conceitos se distinguem pela própria fundamentação 

em que se sustentam, de modo que teriam sido gerados a partir de concepções metafísicas 

distintas. Enquanto a soberania das esferas se assenta em uma estrutura individualista de cada 

esfera, a subsidiariedade se baseia na compreensão aristotélico-tomista da natureza do homem 

e das comunidades enquanto realidades complementares. A subsidiariedade não é um atributo 

do estado, mas da natureza: a partir da compreensão da natureza intrínseca a cada ente social 

que se pode chegar aos parâmetros da subsidiariedade.  

A subsidiariedade não prescreve a soberania de cada agrupamento social, mas sim a 

autonomia dentro daquilo que a sua natureza e autossuficiência comporta. Ademais, dentro do 

princípio da subsidiariedade, as instituições sociais menores, tais como as famílias e as escolas, 

estariam subordinadas às maiores, não de uma maneira autoritária que destrói suas liberdades 

intrínsecas, mas de forma que todos os agrupamentos formem a comunidade total (communio), 

cuja finalidade é a busca do bem comum (OSSEWAARDE, 2007, p. 116).  

 Sustenta Ossewaarde (2007, p. 117) que a soberania das esferas não aceita a noção de 

uma comunidade que, preservando a autonomia natural de cada grupo social, se une pelo bem 

comum. Pelo contrário, cada uma das esferas é considerada isoladamente, sem que possa 

influenciar ou atuar nas demais. Não é preciso nem dizer, portanto, que a ideia de solidariedade 

é, ao menos parcialmente, quebrada.  

Assim, a soberania das esferas buscaria a descentralização por si mesma, enquanto a 

subsidiariedade busca a autonomia unida à solidariedade. A subsidiariedade “valoriza a 
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liberdade e a integridade da cultura local sem reduzir o particularismo à pura devolução e à 

descentralização de autoridade”, afirmando a necessidade de intervenção sem a tentação de 

criar um Estado inflado ou outra autoridade centralizada global (CAROZZA, 2003, p. 78). 

 

2.5.1 Johannes Althusius: subsidiariedade ou soberania das esferas? 

 

 Johannes Althusius é mencionado por alguns enquanto participante do rol de autores 

que teriam desenvolvido o princípio da subsidiariedade; outros, porém, excluem-no por 

consideraram que suas ideias estariam mais próximas da teoria da soberania das esferas. Deve-

se, portanto, analisar brevemente o pensamento do autor a fim de se investigar acerca da 

conformidade ou não de suas ideias com a noção de subsidiariedade.  

O pensamento do calvinista Johannes Althusius (1563-1638) era marcado pela 

compreensão da necessidade de delimitar as prerrogativas da sociedade antes de tratar da forma 

de poder propriamente dita (MILLON-DELSOL, 1993, p. 47). Althusius descreve a sociedade 

como uma simbiose31 formada por uma multiplicidade de associações articuladas do individual 

para o universal, ou seja, da associação privada para a pública. Assim, as associações públicas 

só poderiam ser formadas pela reunião de diversas associações particulares que lhe são 

anteriores. 

 Simbiose é conceito biológico que se refere à associação entre dois organismos que, 

vivendo próximos, dependem mutuamente um do outro. Para Althusius (1995, p. 17), tais 

associações são sempre hierárquicas e mutualistas; hierárquicas porque todas as autoridades e 

hierarquias teriam sido previamente dispostas por Deus; mutualistas porque devem se 

comunicar naquilo que é necessário para a vida em comunidade.  

 O calvinista descreve ainda as cidades, corporações, famílias e todas as associações 

sociais como instituições autônomas. As instâncias sociais são apresentadas como círculos 

concêntricos, os quais se justapõem sem se confundirem ou dissolverem, começando pelo grupo 

humano mais natural: a família. A autonomia concedida aos grupos denominados naturais ou 

voluntários é o que garantiria, ao mesmo tempo, a eficácia e a felicidade da vida quotidiana 

(MILLON-DELSOL, 1993, p. 49). 

                                                 

31 A política é a arte de reunir os homens para estabelecer vida social comum, cultivá-la e conservá-la. Por isso, é 

chamada ‘simbiótica’. O tema da política é, portanto, a associação (consociatio), na qual os simbióticos, por 

intermédio de pacto explícito ou tácito, se obrigam entre si à comunicação mútua daquilo que é necessário e útil 

para o exercício harmônico da vida social. ALTHUSIUS, Johannes. Op. Cit.  p. 103. 



39 

 

 

 Cada comunidade trabalharia pelos fins para os quais foi constituída: a família se ocupa 

da proteção e educação dos filhos, a corporação do bem-estar profissional de seus membros e 

assim por diante. Igualmente, cada agrupamento seria capaz e suficiente para exercer suas 

funções intrínsecas, trabalhando eficazmente para a consecução de seus fins próprios.  Convém 

aqui esclarecer que Althusius compreende a soberania de cada agrupamento como um direito 

do povo, e não dos soberanos. 

 A subsidiariedade define a sociedade como uma comunidade de comunidades; Althusius 

define a comunidade como uma associação simbiótica de todas as esferas. A diferença mais 

marcante entre o pensamento do autor e os parâmetros da subsidiariedade é quanto às 

responsabilidades do Estado. Para Althusius, o poder público não tem responsabilidade de 

assistir as autoridades menores a fim de alcançar o bem-comum, devendo apenas administrar a 

justiça para impedir o parasitismo na estrutura simbiótica (OSSEWAARD, 2007, p. 14).   
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3 O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE COMO BALIZA PARA A DIVISÃO DE 

COMPETÊNCIAS EDUCACIONAIS 

 

3.1 A ENTIDADE NATURAL FAMILIAR E SUAS OPERAÇÃO PRÓPRIAS 

 

Viu-se que o princípio da subsidiariedade apresenta uma forma específica de concepção 

e organização da sociedade civil, na qual às instâncias associativas menores - notadamente a 

família - é concedida uma preponderância em relação às instâncias superiores. As instâncias 

sociais mais altas deveriam realizar apenas aquilo que as inferiores não sabem ou não querem 

fazer por si mesmas, cabendo-lhes ainda cessar a eventual intervenção caso os particulares 

voltem a manifestar capacidade ou desejo de obter autonomia.  

 Contudo, os “ensinamentos católicos não oferecem um esquema detalhado da 

aplicabilidade da subsidiariedade em cada circunstância da governabilidade moderna” 

(VISCHER, 2001, p. 110). De fato, é necessário analisar o caso concreto para que seja possível 

aplicar um princípio. No caso dos princípios sociais a situação torna-se ainda mais complexa, 

pois estes devem ser analisados e aplicados em conjunto. Torna-se forçoso, portanto, investigar 

de que maneira o princípio da subsidiariedade deveria se apresentar nas questões sociais 

referentes à educação. 

 Como foi mencionado, as famílias que compõem a sociedade civil, enquanto primeiras 

células sociais, não podem ser consideradas apenas parcelas do todo, pois possuem operações 

próprias. Ora, naquilo que se refere às suas operações próprias, o ente social tem preponderância 

e deve atuar de maneira primária. Deve-se, então, investigar quais são as operações próprias da 

entidade natural familiar.  

É bastante evidente que a geração da prole é uma operação própria da família. Todavia, 

família não é formada apenas para a geração dos filhos, sendo o sentir comum do gênero 

humano quase unânime neste ponto. Isto se percebe não apenas pela desnecessidade de 

constituição de uma família para a geração da prole - o que pode atualmente ocorrer até mesmo 

através de métodos laboratoriais -, mas também pela compreensão de que cabe à família realizar 

diversas coisas que estão para além do nascimento dos filhos. Do contrário, ninguém se 

espantaria caso os pais abandonassem seus filhos após o seu nascimento.  

De fato, até mesmo pela constituição frágil do ser humano em seus primeiros anos de 

vida (WITTE, 2008, p. 606), a família deve ser responsável não apenas por dar a vida aos filhos, 

mas por dar-lhes uma vida digna (MULANNEY, 1955, p. 107), em outra palavras, conduzi-los 
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ao aperfeiçoamento sadio das virtudes corporais e intelectuais32. Desta forma, torna-se uma 

operação própria da família não apenas a geração de filhos, mas a responsabilidade por seu 

desenvolvimento educacional. Assim, como explicita Araújo (2010, p. 209), a família constitui 

a unidade fundamental da sociedade:  

 

Outro princípio importante, relevante para a composição e natureza da família, é a 

realização e o reconhecimento do fato de que não é o Estado que constitui a unidade 

fundamental da sociedade, mas a família. A família é o primeiro lugar no qual os seres 

humanos se unem em sociedade; é o primeiro lugar no qual os seres humanos se 

tornam sujeitos em termos jurídicos, sociais e econômicos; e é ainda o primeiro lugar 

no qual os recém-nascidos são apresentados os valores e normas que regulam a 

interação entre duas pessoas. 

 

Neste sentido, é da família o dever fundamental - e, por conseguinte, o direito 

fundamental - de educar os seus filhos. Conforme explica Moschella (2014, p. 210), a obrigação 

dos pais de educar seus filhos não decorre apenas de uma perspectiva biológica, mas da 

existência de uma relação humana de dependência entre eles, o que se estende também à 

adoção. Como os pais têm uma obrigação pessoal de educar seus filhos até que atinjam a vida 

adulta, não podem ser destituídos da autoridade que dela decorre. A responsabilidade de 

promover a educação dos filhos e a consequente autoridade concedida aos pais advém da 

própria natureza da família e do ser humano, bem como da relação pessoal e familiar existente 

entre pais e filhos (MOSCHELLA, 2014).  

Dizer que as famílias têm um direito é dizer que possuem um “poder inviolável de fazer, 

manter ou reivindicar algo como seu” (WUELLNER, 1966, p. 269). Em outros termos, ter 

direito é dispor de uma justa reivindicação de autoridade em relação a algo. A autoridade sobre 

os filhos é, primariamente, dos pais, não apenas no que diz respeito à educação, mas em diversas 

escolhas que farão em nome de seus filhos durante sua infância e adolescência. Como comenta 

Finnis (2011, p. 147), a família é uma forma de associação que controlará ou influenciará, de 

todos os lados, a vida de seus membros por um longo período se suas vidas. Neste sentido, as 

famílias são “esferas de mediação educativa para os filhos” (DONATI, 2009, p. 304).  

É interessante ainda observar que a educação é um direito também da família (DONATI, 

2009, p. 303). Na verdade, é um direito da própria criança que sua educação seja influenciada 

e guiada pelos pais, com os quais possui um vínculo afetivo e relacional. Limitar os direitos 

                                                 

32 De fato, conforme ensina Tomás de Aquino, “a natureza não tem em vista somente a geração da prole, mas 

também o seu desenvolvimento e progresso até ao perfeito estado de homem, enquanto homem, isto é, até ao 

estado de virtude”. PIO XI.  Carta Encíclica Divini Illius Magistri. Vaticano, 1929. Disponível 

em:<https://w2.vatican.va/content/piusxi/pt/encyclicals/documents/hf_pxi_enc_31121929_diviniilliusmagistri.ht

ml > Acesso em: 22 jul. 2019. 



42 

 

 

educacionais ao indivíduo é destituir a família de seu papel primário e, consequentemente, ferir 

o direito do indivíduo. Como bem enunciou Fried (1978, p. 151): “a família é, na verdade, um 

objeto moral complexo permeado por diversos direitos negativos (pessoal, político e legal) e 

direitos positivos primários e secundários”.  

Ademais, o direito familiar nas questões educacionais não se reduz à escolha entre 

escolas, até mesmo porque há situações em que todas as escolas – públicas ou privadas – são 

regulamentadas e padronizadas pelo poder central. O direito educacional estende-se, 

principalmente, à decisão acerca do conteúdo do ensino e dos responsáveis pelo ensino – seja 

pela própria família, por escolas públicas ou por entidades intermediárias.  

A importância do princípio da subsidiariedade está relacionada ao fato de que a 

organização social pressupõe a existência de diversas forças contrastantes. Assim, busca-se 

harmonizar, pelo princípio da subsidiariedade - com fundamento na natureza de cada ente social 

– as relações conflitantes entre a família e o Estado33. No âmbito educacional, a situação não é 

diferente: é possível chegar, por meio da subsidiariedade, aos limites e às prerrogativas de 

atuação educacional de cada ente social.  

Antes de analisar como cada ente social deve atuar na questão educacional, é necessário 

investigar um pouco a própria natureza da educação. Decerto, a natureza dos entes é encontrada 

quando se analisa a finalidade última que possuem, o que levou alguns filósofos políticos a se 

perguntarem quais são os fins da educação. Típicas respostas incluem autonomia34, igualdade, 

criação de habilidades necessárias para o sistema democrático de governabilidade35, interesses 

eudemonísticos36 ou da criança37 (TOLLEFSEN, 2012, p. 155).  

Não se pode aqui investigar profundamente as questões relativas ao fim último da 

educação. É relevante, contudo, comentar que como a educação nada mais é do que a formação 

do homem enquanto tal, para se compreender quais são os fins da educação deve-se antes 

conhecer os fins últimos38 do próprio homem. Ademais, encontram-se interligados os conceitos 

                                                 

33 Ao contrário do que prevê as diretrizes da subsidiariedade, as sociedades modernas caminham para um contexto 

de cada vez mais interferência estatal. No âmbito familiar, as interferências estatais têm criado duas tendências 

interligadas: uma crescente indiferença pelo conceito de família e o aumento de políticas estatais para ajudar 

indivíduos que se encontram em situações familiares problemáticas. DONATI, Pierpaolo. The State and the Family 

in a Subsidiary Society. Pursuing the Common Good: How Solidarity and Subsidiarity Can Work Together 

Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 14, Vaticano, 2008. p. 268. 
34 Por exemplo, Meira Levinson e Harry Brighouse.  
35 Por exemplo, Stephen Macedo e Amy Gutmann. 
36 Eudaimonia, do grego antigo εὐδαιμονία, é um conceito que alude à ideia de bem-estar, de felicidade.  
37 Notadamente, James Dywer.  
38 Tomás de Aquino, comentando a obra de Aristóteles, descreve diversas características que um fim último deve 

ter: deve ser desejado por si mesmo, deve ser um bem perfeito e deve ser suficiente por si mesmo. AQUINO, 

Tomás de. Comentário à Ética a Nicômaco de Aristóteles, vol. 1. Mutus Editora, 2015. p. 26-35. 
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de família e educação: “é pela consideração da natureza da família que entendemos a natureza 

da educação; mas apenas por meio da educação entendida em si mesma que a família – como 

deveria ser - pode continuar a exercer sua missão” (TOLLEFSEN, 2012, p.162).  

 Assim, como a educação e o princípio da subsidiariedade dizem respeito às relações 

humanas e ao próprio homem, há grande conexão entre os conceitos. Não é para menos que 

Platão, preocupado com a organização social da pólis, estendeu-se longamente nas questões 

educacionais. Firma-se, portanto, a importância da divisão harmônica de competências e 

responsabilidades educacionais para o bem-comum da sociedade. 

 

3.2 A CONCILIAÇÃO ENTRE A ATUAÇÃO DAS FAMÍLIAS E DO ESTADO NA 

EDUCAÇÃO  

 

O poder dos pais em relação aos filhos não pode ser suprimido nem absorvido pelo 

Estado, pois antes mesmo de vir a ser cidadão, o ser humano deve existir, e a existência não a 

recebe do Estado, mas dos pais. Disto, porém, não se segue que o poder da família seja absoluto 

ou despótico, pois advém da própria lei natural e a ela se subordina. De fato, a autoridade da 

família nas questões de educação deve existir em harmonia não apenas em relação às 

prerrogativas do Estado, mas também aos direitos dos filhos. Assim, o direito fundamental de 

educar é das famílias, mas um direito fundamental não é algo absoluto, incondicional ou 

ilimitado (MULLANEY, 1955, p. 108). 

Além disso, a educação não pode pertencer ao Estado da mesma maneira que pertence 

à família, mas de modo diverso correspondente ao seu próprio fim. O fim do Estado, como bem 

esclarecido no primeiro capítulo desta investigação, é o bem comum da população. Cabe ao 

Estado criar um ambiente propício para o desenvolvimento sadio da sociedade, no qual os 

indivíduos possam exercer seus direitos. Ora, a autoridade do Estado não absorve ou substitui 

aquela das famílias e dos indivíduos, pois tal situação já significaria a perda de direitos destes 

últimos.  

Dentro de uma perspectiva negativa, o Estado não pode absorver competências que as 

famílias seriam capazes de exercer – a não ser nos casos em que a família assim deseja –; numa 

perspectiva positiva, o Estado deve respeitar o direito das famílias de desempenharem seu papel 

com prioridade e originalidade, bem como ajudar os pais a reabsorverem suas funções ao invés 

de prontamente tomá-las para si. (SPIEKER, 2008, p. 336)  

Em virtude de sua finalidade própria, Mullaney (1955, p. 133) elenca algumas 

responsabilidades primárias do governo na educação. Em primeiro lugar, o papel de assegurar 
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os direitos educacionais das famílias e de seus agentes; em segundo lugar, o dever de atuar 

naquilo que as instituições menores não podem fazer; por fim, o estabelecimento de nível 

mínimo de educação exigido para que não ocorra de nenhuma criança ser educada abaixo de 

determinado padrão qualitativo. Não se trata aqui de impor uma padronização educacional, mas 

de garantir que todas as crianças recebam uma educação digna.  

Percebe-se, portanto, que é um direito-dever do Estado proteger – por meio de leis e 

ações – o direito anterior das famílias sobre a educação da prole. Igualmente, cabe ao Estado 

proteger a prole em situações que exijam interferência, em virtude de um uso inadequado do 

direito pelas famílias. A prerrogativa de intervir no seio familiar em defesa dos filhos não pode 

ser usada, entretanto, como motivação de usurpação de poder, mas apenas em casos específicos 

nos quais haja falta grave dos pais.   

É interessante aqui observar que não se pode colocar os direitos dos pais e dos filhos 

como coisas contrapostas. Em uma situação comum contratual, cada uma das partes possui um 

direito que não se confunde com o outro. No caso familiar, ao contrário, “os interesses dos 

filhos e dos pais se definem reciprocamente” (TOLLEFSEN, 2012, p. 178). Quando os direitos 

dos filhos são verdadeiramente violados pela família – como em caso de negligência 

educacional ou abuso -, dificilmente isto ocorre em benefício dos pais. Ao contrário, os pais 

falham consigo mesmos em sua vocação paternal na mesma medida em que falham em relação 

a seus filhos (TOLLEFSEN, 2012, p. 178).  

Como bem nos lembra Messner (1957, p. 197), a subsidiariedade não pressupõe apenas 

obrigações das esferas mais altas para com as mais baixas. As esferas sociais menores devem 

auxiliar o Estado na consecução do bem comum e não têm o direito de prejudicar as ações que 

efetivamente conduzem a sociedade ao seu fim último. Por este motivo, a educação dos filhos 

é também um dever da família em relação à própria prole e ao Estado, já que a educação dos 

cidadãos é condição indispensável para a realização do bem comum.   

Há que se falar ainda da possibilidade de justa interferência do Estado para ajudar as 

famílias e instituições menores na concretização da educação. A competência para a realização 

de atos que seriam naturalmente das esferas inferiores pode ser transferida para as superiores 

caso aquelas não consigam ou não queiram realizá-los. Em alguns casos, pode acontecer de as 

famílias não terem condições materiais ou intelectuais de educar seus filhos; em outros, de não 

desejarem ou poderem tomar para si tão grande responsabilidade. Nestas situações, as famílias 

devem decidir para quem desejam transferir sua competência: a uma instituição social 

intermediária, a um tutor, ao Estado, etc.  
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Quanto à referida transferência, cabem ainda algumas observações. A família, enquanto 

possuidora primária do direito-dever de educar seus filhos, pode delegar sua autoridade para 

diversas instituições e não apenas para o Estado. É comum se pensar logo no Estado quando o 

que está em jogo é a resolução de problemas, mas a verdade é que diversas entidades e pessoas 

poderiam receber dos pais a incumbência de educar sua prole39. Evidentemente, é próprio da 

autoridade e liberdade dos pais nesta matéria o poder decidir a quem delegar sua 

responsabilidade pessoal.  

Como foi mencionado, o princípio da subsidiariedade pressupõe que as esferas 

superiores venham em auxílio das inferiores nos estritos limites de suas necessidades. É de se 

notar que até mesmo na raiz etimológica da palavra subsidiariedade está a noção de ajuda, de 

auxílio. O auxílio, todavia, não deve dar margem para interferências indevidas, mas guardar as 

devidas proporções das necessidades daqueles que pedem por socorro. Assim, afirma 

Moschella (2014, p. 214) que uma política educacional que usurpa sem necessidade a 

autoridade parental infringe o direito dos pais de realizar suas obrigações educacionais de 

acordo com os ditames de sua consciência. 

O Estado, mais do que as demais esferas sociais, possui meios de que pode dispor para 

a construção e manutenção de escolas. Entretanto, ao ajudar as famílias em sua esfera de 

atuação, deve se ater à justiça distributiva, respeitando seus direitos especialmente quanto à 

escolha do conteúdo educacional lecionado. Por isso, seria injusto e ilícito o monopólio 

educativo do Estado que obrigue as famílias a frequentarem escolas estatais ou imponha um 

currículo único.  

Decerto, a imposição de um currículo único põe em risco não apenas o direito das 

famílias e dos indivíduos, mas a própria pluralidade social40. O pluralismo defendido pela noção 

de subsidiariedade está presente tanto na concepção de uma sociedade com diversas esferas 

sociais41 – cada uma com suas peculiaridades - quanto na afirmação da liberdade de cada esfera 

para se auto-organizar naquilo que é necessário para odesempenho de suas funções. O fato é 

que não é possível haver liberdade sem pluralidade: 

                                                 

39  As escolas e outros entes responsáveis pela educação dos filhos em decorrência de uma transferência de 

competência serviriam como “agentes” dos pais. MULLANEY, James. Op. cit. p. 108.  
40 É relevante aqui relembrar o que disse Baracho em relação ao caráter pluralista do princípio da subsidiariedade: 

“Trata-se de princípio de justiça, de liberdade, de pluralismo e de distribuição de competências, através do qual o 

Estado não deve assumir por si as atividades que a iniciativa privada e grupos podem desenvolver por eles próprios, 

devendo auxiliá-los, estimulá-los e promovê-los”. BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da 

subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
41 Neste sentido, como ressalta Brennan, o princípio da subsidiariedade é absolutamente contrário às proposições 

de Rousseau implementadas pelos revolucionários: “É necessário que não exista nenhuma sociedade particular 

dentro do Estado”. BRENNAN, Patrick Mckinley. Op. Cit. p. 45 
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(...) O alvo colimado pelo Estado é a unidade – unidade que consiste na adesão comum 

à Carta democrática. Mas, a fim de alcançar essa unidade prática, torna-se 

indispensável um são pluralismo nos meios; diferenciações interiores devem 

manifestar-se na estrutura do sistema educacional, de maneira a proporcionar um 

ensinamento eficaz da Carta democrática. (MARITAIN, 1959, p. 140). 

 

É necessário aqui fazer ainda alguns apontamentos acerca da relação existente entre a 

noção de subsidiariedade e a liberdade dos cidadãos. No pensamento de Montesquieu já estava 

presente a compreensão de que só é possível achar liberdade em governos moderados, de modo 

que a sociedade civil possuiria uma função negativa de contrabalancear o poder estatal. Do 

mesmo modo, James Madison e Alexis de Tocqueville sustentavam que a pluralidade social 

deveria ser valorizada pela função de contrabalanceamento das tendências despóticas de 

regimes políticos (HITTINGER, 2002, p. 386).  

Caso as famílias e as instituições sociais menores não tenham como atuar com liberdade 

naquilo que deveriam ter autonomia, haverá grave risco para a democracia. Por este motivo, 

observou Alexis de Tocqueville que a democracia está baseada na existência de cidadãos que 

são capazes de formar associações voluntárias (DONATI, 2009, p. 240). Como comenta 

Forstmann (2001), em uma democracia todos consideram normal que as pessoas sejam livres 

para escolher diversas coisas: elegem os seus representantes, dirigem seus carros, decidem onde 

e como vivem. Porém, deixou de ser normal que as pessoas escolham como deveria ser a 

educação de seus filhos, em total contradição com o sentimento democrático.  

A realização de interferências pelas esferas maiores sem um justo motivo acaba por 

minar a liberdade e a autonomia da sociedade civil e de suas instituições privadas. De fato, a 

constante intromissão conduz a sociedade civil à incapacidade de realizar ações que antes 

poderia desempenhar, criando-se a impressão de que o Estado tudo deve prover. A mesma coisa 

pode ocorrer especificamente em relação às famílias, ou seja, a transferência de toda a 

responsabilidade educacional dos filhos ao Estado cria a impressão de que elas não possuem o 

dever primário de educá-los.  

Na verdade, a distorção chega a ser tão grande que muitos pais nem mesmo concebem 

a possibilidade de ter uma responsabilidade secundária ou complementar à estatal. Se é no seio 

familiar que as crianças passam a maior parte do tempo, não se pode cogitar que educar seja 

uma atividade exclusiva da escola. Assim, ainda que a competência educacional seja transferida 

para o Estado pela necessidade ou vontade dos pais, subsiste a responsabilidade destes de 

suprirem aquilo que a escola não pode fornecer, ou até mesmo de fiscalizarem a atuação estatal 

em favor dos filhos. Não é por outro motivo que é notável a diferença de desempenho das 
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crianças que possuem pais atuantes em seu desenvolvimento educacional (FINN; RAVITCH, 

1987, p. 235).  

É mais fácil analisar o motivo pelo qual a responsabilidade dos pais subsiste mesmo 

quando seus filhos frequentam escolas estatais quando se compreende ao que se estende a 

abrangência do conceito de educação. Conforme explica Mullaney (1955, p. 105), o termo 

“educação” pode ser utilizado de três maneiras distintas. Num primeiro sentido, constitui a 

soma de todos os processos através dos quais o homem é conduzido a algum tipo de realização, 

o que nos leva à concepção de uma educação que dura a vida toda; em segundo lugar, significa 

todos os tipos de formação social, cultural, política, religiosa, estética, emocional, entre outras; 

por fim, pode remeter à formação realizada pelas escolas e universidades.  

Desta maneira, ainda que a formação escolar e universitária dos filhos seja realizada por 

instituições públicas ou privadas, ao menos a responsabilidade de educar dentro do segundo 

sentido da palavra educação subsiste. Daí vem a expressão ‘educação vem de casa’, 

reafirmando que há certas coisas que ninguém poderá aprender fora do seio familiar. É de se 

notar ainda que apesar da sociedade não mais acreditar que as famílias tenham capacidade de 

educar e socializar seus filhos, as pessoas continuam a responsabilizar os pais por problemas 

educacionais (LUHMANN, 1997, p. 41). 

Nota-se, portanto, que deve haver uma fiscalização mútua entre os pais e o Estado, mas 

cada um desempenhando o papel que lhe é próprio. Caberá fiscalização pelo governo em casos 

de falta grave dos pais, em que estes não desempenhem adequadamente suas responsabilidades 

de educação. No caso das famílias, devem fiscalizar o Estado na realização de suas funções 

educacionais secundárias, analisando se tais funções estão sendo desempenhadas dentro de 

limites e condições razoáveis, bem como interferindo em caso de usurpação do poder parental.  

 

3.3 A HISTÓRICA PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS E DAS INSTITUIÇÕES 

INTERMEDIÁRIAS NA EDUCAÇÃO FRENTE AO MONOPÓLIO EDUCACIONAL  

 

A formulação efetiva da noção de subsidiariedade enquanto princípio se deve, em 

grande parte, às questões educacionais. Com a Revolução Francesa, o sistema educacional 

francês é radicalmente transformado, por meio da interdição de escolas da Igreja e da proibição 

de ensino por parte das ordens religiosas (HITTINGER, 2008, p. 106). É neste contexto que 

são formulados os princípios da Doutrina Social da Igreja, enquanto meios de fortalecer os 

direitos parentais e das instituições intermediárias frente ao monopólio estatal.  
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 Sob o império de Napoleão I, o novo sistema educacional francês começa a ganhar 

forma fixa (ACHER, 2008, p. 383). Cria-se um órgão administrativo encarregado da educação 

nacional chamado de Université Impériale 42 , com o objetivo de utilizar o ensino como 

instrumento estatal por meio da padronização da educação, da formação dos professores e do 

currículo escolar. Aos olhos do imperador, a verdadeira função do ensino público era de servir 

ao Estado: 

 

Sem dúvida, o Estado não seria nada se não tirasse proveito da instrução dos cidadãos; 

mas trata-se apenas de uma utilidade derivada. A utilidade primeira é que os cidadãos 

sejam transformados pela educação pública no que o soberano depositário e guardião 

do poder público acha que eles devem ser; que eles pensem o que o Estado acha que 

é bom que eles pensem; que eles queiram o que o Estado tem necessidade que 

desejem. Por isto, é necessário um órgão especial de educação pública, permanente, 

homogêneo, que envolva como uma placenta as gerações jovens, transferindo-lhes 

por milhares de canais a substância moral que recebe do próprio Estado. (LIARD, 

1888, p. 69) 

 

Por conseguinte, a subsidiariedade foi explicitamente proibida pelo decreto de 17 de 

março de 180843, o qual afirmava estarem proibidas escolas privadas sem autorização estatal e 

instituía uma “padronização central do currículo nacional, das qualificações e dos treinamentos 

de professores” (ARCHER, 2008, p.  384). Deste modo, a intenção do governo pós-

revolucionário era de que as diretrizes educacionais viessem de cima para baixo: do Estado para 

as famílias e os indivíduos. Apesar da total incongruência de tal sistema educacional com a 

pluralidade democrática e a liberdade – que, em tese, deveriam ser promovidas após a 

Revolução Francesa -, o que se viu foi uma crescente centralização educacional. 

É comum, atualmente, compreender que o direito à educação deva ser promovido pelo 

Estado, isto é, que uma das funções essenciais do governo seja de prover educação para todos 

os cidadãos. Contudo, antigamente a ideia de que a educação é um problema estatal era rara ou 

até inexistente. William Blackston, por exemplo, apontou que as leis inglesas da época44 – e da 

maioria dos demais países – não tinham qualquer previsão relativa à educação, pois as pessoas 

achavam que as questões educacionais eram problema dos pais (WASINGER, 1975, p. 531). 

Por este motivo, Blackstone discutia as questões ligadas à educação enquanto integrantes das 

leis de relações domésticas.  

                                                 

42 A Université Impériale é criada pelo decreto de 10 de maio de 1806: “Art. 1 – Será formado, sob o nome de 

Université Impériale, um órgão encarregado exclusivamente do ensino e da educação pública de todo o Império”. 

FRANÇA, Decreto de 10 de maio de 1806. Paris, 1806. Tradução livre.  
43 “Art. 2. – Nenhuma escola, nem qualquer estabelecimento de instrução pode ser formado fora da “Université 

Impériale” ou sem a autorização de seu chefe”. FRANÇA, Decreto de 17 de março de 1808. Paris, 1808. Tradução 

nossa.  
44 Os comentários foram escritos entre os anos de 1765 e 1769.  
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Além disso, existiam professores e tutores que trabalhavam por delegação dos pais, 

realizando apenas os fins desejados pelo poder parental. Ressalte-se aqui que não apenas as 

regulamentações relativas às escolas e ao currículo tolhem os direitos parentais, mas também 

aquelas que submetem o magistério a diversas regras burocráticas (WASINGER, 1975, p. 531). 

Ora, antigamente eram os pais que escolhiam os professores de seus filhos com bases em 

méritos e conhecimentos que julgavam adequados.  

Atualmente, ainda que um professor seja considerado apto a ensinar pelos pais ou até 

mesmo pelas escolas privadas, poderá ser julgado inadequado pela burocracia educacional caso 

não possua os cursos necessários. Ocorre que a liberdade de ensino inclui também a autonomia 

dos particulares de abrir escolas com métodos e professores de sua preferência (MARTINS, 

1976, p. 43). Deste modo, a padronização dos títulos e a burocratização do processo de 

formação de professores torna-se mais um entrave à liberdade de ensino.  

É bom ainda lembrar que, em quase todos os países e culturas, a família não apenas 

servia como base educacional das crianças, mas também profissional: o ofício era ensinado e 

passado de pai para filho. Decerto, os ofícios eram ensinados quase que exclusivamente pelas 

famílias até o surgimento das corporações de ofício ou guildas – as quais não deixavam de 

fomentar a pluralidade e a iniciativa privada, por serem instituições intermediárias.  

Ainda naquela época, Blackstone afirmava que poderia até ocorrer interferência estatal 

em questões educacionais – em virtude do poder extraordinário concedido ao Estado de parens 

patrie45 -, porém apenas em caso de abuso dos pais (WASINGER, 1975, p. 532). É claro que, 

como anteriormente comentado, no caso de abuso parental e de ameaça ou desrespeito aos 

direitos da criança, deve haver intervenção estatal. 

Todavia, a antiga realidade educacional existente na maioria dos países ocidentais, 

apontada por Blackstone, vem sendo completamente alterada. As famílias perdem cada vez 

mais sua atuação educacional, enquanto o Estado acumula suas antigas atribuições. Embora o 

processo histórico de centralização educacional seja diferenciado em cada país, as 

transformações convergem na concentração de poder. Na presente análise, serão brevemente 

estudados os processos históricos ocorridos nos Estados Unidos e no Brasil. 

 

3.3.1 Breve histórico do processo de centralização educacional nos Estados Unidos 

 

                                                 

45 Do latim, pai da nação.  
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Assim como no resto do mundo ocidental, nos Estados Unidos “a educação compulsória 

e universal é uma invenção social muito recente”. De fato, na maior parte da história americana 

a educação era provida pela família ou por instituições intermediárias (BAKER, 1988, p. 537). 

As crianças eram educadas nas próprias famílias, em escolas mantidas com contribuições dos 

pais, em escolas paroquiais ou em charity schools, isto é, escolas de caridades mantidas por 

doações. Na época colonial americana, cada estado possuía suas próprias práticas educacionais, 

trazidas pelos diversos grupos de imigrantes, cada um com hábitos e concepções religiosas46 

diferentes (SPRING, 2011, p. 23).  

Na verdade, um dos motivos mais relevantes que fez com que os colonos ingleses 

fossem para a América do Norte é a questão educacional (GAITHER, 2017, pp. 01-02). Após 

os Peregrinos47  terem sido expulsos da Inglaterra por questões religiosas, migraram para a 

Dinamarca, mas perceberam que também neste país não eram capazes de viverem em total 

liberdade e educar seus filhos de acordo com sua consciência. Por este motivo, dirigiram-se aos 

Estados Unidos buscando um ambiente propício para viverem sua fé a educarem seus filhos.  

É interessante observar que, em um documento legal expedido pelo estado de 

Connecticut, datado de 1643, as autoridades referem-se à necessidade de manutenção das bases 

do “estado familiar” (RUNYAN, 2010, pp. 198-199) como meio de preservar o bom governo. 

Resta claro, portanto, que “os Peregrinos e muitos outros foram para o Novo Mundo para 

construírem um estado familiar” (GAITHER, 2017, p. 03). O Estado levava o nome de 

“familiar” não por ser composto de famílias, mas porque era concebido como a própria união 

das famílias.  

O bom desenvolvimento das colônias estava nas mãos das famílias, de modo que muitas 

dentre elas começaram a expedir leis requerendo que os pais educassem seus filhos (GAITHER, 

2017, p. 07). Na verdade, as famílias, na época, não eram apenas escolas: eram ainda igrejas, 

prisões e casas de caridade48. Ora, num regime organizacional denominado estado familiar, não 

havia nada que não girasse em torno da família.  

O governo promovia a pluralidade em questões educacionais, ajudando 

economicamente escolas de diversas religiões e respeitando as liberdades parentais. O número 

de escolas de caridade gratuitas era tão grande que não havia problema de acesso à educação 

                                                 

46 Apesar da quase totalidade dos imigrantes serem protestantes, eram de denominações diferenciadas.  
47 Trata-se do primeiro grupo de colonos ingleses que se estabeleceu nos Estados Unidos, formando a colônia da 

Nova Inglaterra.  
48 Diversos criminosos eram enviados para prestar trabalhos às famílias como maneira de cumprir suas penas, o 

governo pagava as famílias para receber pessoas sem condições de trabalho. Op. Cit. p. 07. 
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para os mais pobres. Assim, a própria ideia de educação pública – isto é, de propriedade ou 

controlada pelo Estado - era inexistente até aproximadamente o ano de 1850 49 

(BLUMENFELD, 1984, p. 01).  

Em 1857 foi fundada a National Teachers Association (chamada de National Education 

Association a partir de 1870) pelos propagadores da educação pública - notadamente o unitarista 

James G. Carter. e o socialista Josiah Holbrook (BLUMENFELD, 1984, p. 03). Assim, passa a 

ser propagado o método educacional prussiano, caracterizado por seu sistema de escolas 

públicas rígido, autoritário, disciplinar, com uniformização de programa e obrigatório em vista 

de formar um estado forte. 

Gradualmente, o Estado foi se imiscuindo cada vez mais na educação, tornando-se 

proprietário desde creches até universidades. Igualmente, o número de membros e de 

departamentos do National Education Association vai crescendo enormemente. Em 1879, 

Thomas W. Bicknell, fundador do National Journal of Education, solicita a criação de um corpo 

de líderes educacionais para discutir “os princípios e sistemas educacionais” (BLUMENFELD, 

1984, pp. 42-43). Tal ideia é implementada em 1880 com a instituição do National Council of 

Education, cuja estrutura contava com membros tais como W. T. Harris, John Dewey, Nicholas 

Murray Butler, G. Stanley Hall e Charles W. Eliot. 

Em 1892, é criado o Committee of Ten, chefiado por Charles W. Eliot para estabelecer 

um currículo padronizado para as escolas secundárias americanas (BLUMENFELD, 1984, p. 

64). Ocorre que o sistema político-jurídico americano não viabilizava a instituição de órgãos 

administrativos centrais, de maneira que o processo centralizador deveria ocorrer por meio de 

persuasão, como afirmou Nicholas M. Butler em 1894: 

 

Nesse país (...) onde não existe administração educacional central e no qual a 

burocracia não é popular, reformas educacionais só podem ser trazidas pela persuasão 

e pela cooperação, (...). A imprensa, a publicidade, os encontros de professores devem 

ser utilizados para a propagação das novas ideias. (BLUMENFELD, 1984, p. 66).  
 

Diversas reformas, cujas bases estão na filosofia educacional de John Dewey, passam a 

ser recomendadas pelo comitê a partir da publicação dos chamados Cardinal Principles of 

Secondary Education (STOCKARD, 2007, p. 16). Ora, a filosofia educacional de Dewey é 

                                                 

49 Há que se comentar, entretanto, que a colônia de Massachussetts promulga o primeiro ato em favor da educação 

compulsória em 1642, o qual, apesar de regulamentar a educação, não tornou obrigatório que as crianças 

frequentassem determinadas escolas. BAKER, John S. Op. Cit.  
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baseada na ideia de que educar não é compartilhar conhecimentos, mas “integrar na sociedade” 

(DAWSON, 1961, p. 62). A  “Nova Educação e as Escolas Progressistas50” deveriam trazer as 

mudanças sociais que não mais poderiam ser realizadas pela classe proletária (MARTIN, 2002, 

p. 201).  

Assim, o dever primário da educação progressista, “como definido por seu portavoz, era 

de tornar as escolas instrumentos da reforma social” (RAVITCH, 2000, p. 57). Dewey era 

influenciado pelas concepções da psicologia desenvolvida em Leipzig por Wilhelm Wundt 

(MARTIN, 2002, p.71) e por isso acreditava que “por um método de estímulo-resposta os 

estudantes poderiam ser condicionados a uma nova ordem social”. (YSERBYT, 1999, p. 03) 

Em 1918, os Cardinals Principles são publicados pela divisão educacional do 

Departamento do Interior americano, o que concede-lhes um caráter público e oficial51. Em 

virtude das ideias educacionais que eram propagadas, a partir dos anos 20 o número de leis 

estaduais que regulamentavam a educação começou a crescer (BAKER, 1988, p. 541).  

Tais leis eram, em grande parte, criadas para obrigar os imigrantes a se adequarem à 

cultura americana, especialmente em questões religiosas e linguísticas. A ideia era de 

“homogeneizar a população em nome da democracia” (BAKER, 1988, p. 542). Contudo, a 

crescente intervenção dos estados foi atenuada por diversas decisões da Corte Suprema 

americana, o que será demonstrado no próximo capítulo deste estudo.  

De fato, tais decisões mantiveram, de certo modo, a autonomia dos estados, das famílias 

e das escolas em questões educacionais. Contudo, à semelhança ocorreu no Brasil, a partir dos 

anos 60, a centralização educacional começa a se desenvolver cada vez mais. Em 1958, passa 

no Congresso o National Defense Education Act 52 , que aumenta enormemente os gastos 

educacionais do governo federal.  

Com a vitória de John Kennedy em 1961, os democratas tentam passar legislações que 

previam cada vez maiores gastos do governo federal na educação. O Congresso ainda 

                                                 

50  Tratam-se de termos desevolvidos pelo próprio autor. DEWEY, John. Experience and School. Nova York: 

Touchstone, 1997. p. 18. 
51 Decerto, em 1867 o Congresso criou um Departamento de Educação, mas sem status de gabinete. A partir de 

1869, o departamento se transforma em uma divisão do Departamento do Interior. É só a partir de 1979, graças à 

proximidade de Jimmy Carter com o National Education Association, que a divisão se transforma no U.S. Office 

of Education e é criado o Departamento da Educação com status de gabinete. BLUMENFELD, Samuel F. Op. Cit. 

p. 153.  
52 Vide íntegra. National Defense Education Act (NDEA) (P.L. 85-864) United States Statutes at Large Vol. 72 p. 

1580-1605. Disponível em: 

<http://wwwedu.oulu.fi/tohtorikoulutus/jarjestettava_opetus/Troehler/NDEA_1958.pdf> Acesso em: 06 de junho 

de 2019.  

 

http://wwwedu.oulu.fi/tohtorikoulutus/jarjestettava_opetus/Troehler/NDEA_1958.pdf
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permanecia reticente em relação às alterações financeiras, mas em 1963 é aprovado o Higher 

Educational Facilities Act, que triplicava os investimentos educacionais.  

Após o assassinato de Kennedy, o candidato estimado pela National Education 

Association, Lyndon Johnson, consegue chegar à presidência (BLUMENFELD, 1984, p. 89). 

Graças ao apoio crescente do Congresso e da presidência às novas concepções educacionais, é 

promulgado em 1965 o maior programa de gastos federais na educação: o Elementary and 

Secondary Education Act53.  

A influência política e educacional da National Education Association passa a ser 

efetivamente decisiva quando, após ter apoiado publicamente a candidatura de Jimmy Carter - 

contra Gerald Ford, que tinha sido presidente em mandato-tampão após a renúncia de Richard  

Nixon -, é agraciada com a criação em 1979 do U.S. Office of Education  e do Departamento 

de Educação dos Estados Unidos (STEPHENS, 1983, pp. 641-663). Decerto, o Departamento 

de Educação funciona como um Ministério da Educação, tomando decisões administrativas que 

podem ser impostas à sociedade. 

Em 1981, a vitória de Ronald Reagan para a presidência preocupou muito os 

propagadores do sistema educacional centralizado e progressista. Decerto, diversas medidas 

anti-gastos e descentralizadoras foram tomadas em seu governo. Contudo, apesar do 

posicionamento de Reagan contrário ao Departamento da Educação e ao aumento de gastos 

estatais, as bases da educação padronizada foram formuladas durante sua administração, graças 

à publicação do relatório federal chamado de “Uma Nação em Risco” em 1983 (RAVITCH, 

2007, p. 203).  

Isto se deve ao fato de que Terell Bell, o secretário de educação escolhido por Reagan – 

ao contrário dele próprio –, era favorável às reformas educacionais, de modo que criou 

pessoalmente a National Comission on Excelence in Education (NCEE), cujos membros foram 

responsáveis pela elaboração do referido relatório (VINOVSKIS 2009, p. 17).  Além disso, em 

1984 Terell Bell criou o controverso Wall Chart, um ranking anual de classificação dos estados 

americanos de acordo com as notas obtidas nos testes SAT e ACT (VINOVSKIS, 2009, p. 20). 

É perceptível, portanto, que uma política de instigar os estados americanos a padronizarem seus 

métodos educacionais já estava em curso. 

As pesquisas empreendidas pela NCEE atestaram que os Estados Unidos – que antes 

gozavam de uma posição mundial elevada em níveis de educação – experimentavam índices 

                                                 

53  Vide íntegra. Elementary and Secondary Education Act of 1965. Disponível em: 

<https://www2.ed.gov/about/offices/list/oii/nonpublic/eseareauth.pdf> Acesso em: 06 de junho de 2019. 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/oii/nonpublic/eseareauth.pdf
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educacionais baixíssimos ao ponto da questão educacional se tornar alarmante para a opinião 

pública. Na época, a antiga compreensão educacional americana centrada na famílias já estava 

muito distante, o que fazia com que as pessoas acreditassem que os problemas educacionais só 

poderiam ser resolvidos pelo governo. Por isto, crescia cada vez mais o apelo social por medidas 

que solucionassem o declínio educacional do país.  

Ora, conforme explicam alguns estudiosos americanos, o declínio educacional 

americano se deve, em grande parte, às próprias concepções educacionais de John Dewey que 

foram gradualmente aplicadas às escolas americanas (EDMONDSON, 2006). Em virtude do 

caráter anti-intelectual (HOFSTADTER, 1963, p. 359) de suas teorias educacionais, o nível de 

profundidade e abstração da educação americana só poderia decair sucessivamente para dar 

lugar à uma educação socializante. 

Neste sentido, em 1989 o presidente George H. Bush convoca os governadores para um 

encontro nacional em Charlottesville a fim de tratar dos objetivos educacionais do país. Em 

consequência, é lançado em 1991 o programa nacional chamado de America 2000, que visava, 

dentre outras coisas, iniciar um processo de padronização do currículo e dos métodos de 

avaliação educacionais (VINOVSKI, 2009, p. 17).  

No mesmo ano, Lamar Alexander, então secretário de educação, conseguiu persuadir o 

Congresso a formar o chamado National Council on Education Standards and Testing 

(NCEST), um conselho bipartidário que buscava fomentar a criação de um sistema padronizado 

de avaliação nacional da educação (RAVITCH, 1995, p. 139). Desta maneira, embora o 

Departamento de Educação não tenha conseguido passar nenhuma legislação reformadora em 

1992, as bases políticas da padronização nacional da educação estavam sendo formadas 

(RAVITCH, 1995, 139).  

Com Bill Clinton na presidência a partir de 1993, é estabelecido o programa Goals 2000, 

cujos objetivos eram bastante similares àquele de seu antecessor. O programa foi responsável, 

principalmente, pela criação de uma estrutura na qual os estados recebiam verba federal para 

implementarem suas próprias reformas educacionais devidamente revisadas e certificadas pela 

União (RAVITCH, 1995, 149). No entanto, ainda não tinha sido possível  aprovar uma lei que 

obrigasse os estados a respeitarem a padronização educacionais central, o Goals 2000 apenas 

encorajava-os por meio do recebimento de verbas. 

É apenas em 2002, no governo do presidente George W. Bush, que é promulgada a lei 

No Child Left Behind (NCLB), esta sim obrigando todos os estados americanos a testarem 

anualmente o nível educacional dos estudantes da 3ª à 8ª série de acordo com padrões e 
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diretrizes implementadas pelo poder central, bem como seguirem diversos padrões 

metodológicos e escolares a fim de potencializar os resultados (MCGUINN, 2005, p. 42).  

A partir da referida lei, o poder federal passou a ter um controle educacional em níveis 

que nunca poderiam ter sido imaginados na história americana. De fato, as bases da educação 

padronizada e do método de avaliação centralizado já estavam sendo fixadas e continuamente 

ampliadas desde o programa America 2000. Contudo, a NCLB inaugura um nível controle 

estatal bastante distinto: “A Goals 2000 encorajava os estados a criarem padrões, testes e a 

prestarem contas; já a NCLB impõe”. (MCGUINN, 2005, p. 45, tradução nossa)  

Ocorre que após a aprovação da lei, ainda não existiam mecanismos que realmente 

prejudicassem escolas e estados que não obtivessem resultados satisfatórios nos testes impostos 

pelo governo federal. Tendo em vista tal situação, o presidente Barack Obama criou em 2009 o 

programa Race to the Top, que convidava os estados a competirem por subsídios extra em 

virtude de seus resultados nas avaliações (HISTORY, 2018). 

No mesmo ano, foi criado o chamado Common Core State Standards (CCSS) pelos 

membros do National Governors Association Center for Best Practices (NGA)  e do Council 

of Chief State School Officers (CCSSO) (DEVELOPMENT). Trata-se de um sistema 

padronizado de currículo e de aprendizagem nas áreas de matemática e linguagens que 

determina tudo o que a criança deve saber ao final de cada série. No ano de 2010, quarenta e 

cinco dos cinquenta estados já tinham adotado o CCSS. 

Os resultados da padronização educacional nos Estados Unidos se mostraram 

desastrosos. As pesquisas promovidas pela National Assessment of Educational Progress 

(NAEP) demonstram que o crescimento dos níveis de educação se estagnou, bem como as 

escolas se tornaram espécies de cursinhos preparatórios para testes.  

O sistema centralizado gerou ainda problemas de corrupção e falsificação de resultados, 

já que as escolas e os estados que possuem baixos níveis são severamente punidos 

(GUISBOND, L; NEILL, M; SCHAEFFER, B, 2012, p. 412). Aliás, não só as escolas e os 

estados são punidos, mas também os professores. Decerto, o secretário de educação de Barack 

Obama, Arne Duncan, decidiu levar a exigência de vinculação dos resultados dos alunos nos 

testes às avaliações dos professores para o Race to the Top (GUISBOND, L; NEILL, M; 

SCHAEFFER, B, 2012, p. 419).  
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Ora, o que se observa é que a educação americana está imbuída pela doutrina do capital 

humano 54 , isto é, pela ideia de que devem ser promovidas políticas educacionais que 

maximizem os lucros obtidos pelas empresas e que geram uma constante concorrência 

(SPRING, 2011, p. 05). Não é difícil perceber que a NCLB “alimentou o crescimento de uma 

indústria de testes altamente lucrativa” (GUISBOND, L; NEILL, M; SCHAEFFER, B, 2012, 

p. 417, tradução nossa), apesar de ter piorado enormemente os índices de educação americana 

e de ter minado a liberdade das famílias, dos estados e das escolas.55  

Percebe-se então que o sistema educacional americano - antigamente dotado de um grau 

de liberdade e participação familiar altíssimo – vem sofrendo um gradual processo de 

centralização. Inicialmente, o processo de centralização educacional se deu para a 

implementação da filosofia educacional de John Dewey; posteriormente, para a instituição de 

um sistema padronizado de currículo e avaliação nos moldes do capital humano. Assim, o que 

se verifica é a existência de um processo gradual de concentração de prerrogativas educacionais 

nas mãos do poder federal.  

 

3.3.2 Breve histórico do processo de centralização educacional no Brasil  

 

Durante os primeiros séculos da colonização portuguesa no Brasil o ensino ficava, em 

quase a sua totalidade, a cargo dos padres da Companhia de Jesus, ou seja, nas mãos de uma 

instituição intermediária. Além da educação estar na mão de uma instituição intermediária, o 

que conferia autonomia à sociedade civil, a pedagogia jesuíta possuía em sua própria base o 

respeito às características próprias de cada comunidade. Embora fosse baseada numa mesma 

concepção pedagógica, a doutrina educacional jesuíta observava as circunstâncias espaço-

temporais para se adaptar a cada região e povoado, o que demonstra ainda mais o seu caráter 

descentralizado.  

O predomínio educacional jesuíta permaneceu quase absoluto até o ano de 1759, quando 

o Marquês de Pombal expulsou todos os padres da Companhia de Jesus de Portugal e suas 

colônias. Em seu lugar, foram criadas aulas régias de Latim, Grego e Retórica ministradas por 

professores que eram “geralmente de baixo nível, porque improvisados e mal pagos, em 

contraste com o magistério dos jesuítas, cujo preparo chegava ao requinte” (PILETTI, 1996, p. 

                                                 

54 Doutrina desenvolvida nas obras Human Resources e Human Capital, respectivamente, de Theodore W. Schultz 

e Gary S. Becker.  
55 É importante ressaltar que tais objetivos educacional são aqueles promovidos na Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, cujas diretrizes também serviram como fundamento da Lei de Diretrizes e Bases no Brasil. 
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37). Na época, não havia um currículo ordenado e hierarquizado, nem duração prefixada de 

matérias (CHAGAS, 1982, p. 9).  

Em 1808, com a vinda de Dom João VI, por motivos econômicos e organizacionais, são 

criadas instituições para formar profissionais de nível superior nas áreas de Engenharia, 

Medicina, Química e Agricultura. Todavia, os ensinos primário e secundário continuaram 

existindo de maneira precária, sob a forma das aulas régias.  

Após a independência brasileira, em 15 de outubro de 1827, é criada a primeira lei 

educacional no Brasil, cujo primeiro artigo afirmava que “em todas as cidades, vilas e lugares 

mais populosos, haverá as escolas de primeiras letras que forem necessárias” (BRASIL, 1827). 

Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a intenção do imperador não era de o poder 

central instituir escolas unificadas, mas que aos poucos fossem surgindo escolas primárias e 

secundárias. Isto se compreender pelo fato de que a frequência nos cursos primário e secundário 

não era necessária para a entrada no ensino superior.  

Quando em 1831 Dom Pedro I foi forçado a abdicar o trono em favor de seu filho, ainda 

criança. Durante o período de transição, os parlamentares brasileiros promulgam o Ato 

Adicional de 1834 à Constituição Imperial a fim de que o poder central fosse reduzido. No que 

diz respeito à educação, cada província do Brasil – com exceção do Rio de Janeiro - se tornaria 

autônoma para organizar, de acordo apenas com suas próprias diretivas, o ensino primário e 

secundário (PILETTI, 1996, p. 46). O ensino superior, porém, ficaria sob a responsabilidade do 

governo central em todo território nacional. Ademais, a lei facultava ainda ao poder central a 

possibilidade de estabelecer nas províncias escolas de nível primário56. 

Na segunda metade do Império começaram a surgir algumas instituições particulares de 

ensino secundário e escolas de formação para professores. Com o passar dos anos, o problema 

educacional no Brasil começa a chamar atenção57, o que leva o imperador, em sua última fala 

no trono, a dizer que “entre as exigências da instrução pública, sobressai a criação de escolas 

técnicas adaptadas às condições e conveniências locais; a de duas universidades, uma ao sul e 

outra ao norte do Império” (NISKIER, 2011, p. 182). É de se notar que todas as melhorias 

educacionais do período pré-republicano não eram feitas por meio de um processo 

                                                 

56 Quanto ao ensino secundário, o governo imperial limitou-se a estabelecer o Colégio Pedro II, no município do 

Rio de Janeiro. 
57 É possível notar tal tendência pela a convocação do Primeiro Congresso Nacional de Educação para o ano de 

1883, bem como pelos projetos de reforma das leis de ensino, em 1882 e 1883, estudados e comentados por uma 

comissão presidida por Rui Barbosa.  
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centralizador, de modo que a própria figura do Ministro de Educação apenas aparece após a 

República58.  

Com a Primeira República, instalou-se a corrupção e a fraude eleitoral generalizada e 

os objetivos educacionais foram sendo abandonados59 . O Ministério da Instrução Pública, 

Correios e Telégrafos que foi criado em 1890 extingue-se em menos de dois anos. Ademais, 

com base da Constituição de 1891, ao Governo Federal cabia o ensino superior e secundário, à 

Prefeitura o ensino primário; e os estados tinham autonomia para organizar seus próprios 

sistemas de ensino, mas o Governo Federal também podia criar instituições educacionais. 

A partir dos anos 20 é que a questão educacional no Brasil volta ganhar importância, 

porém as transformações sofridas na época vão alterar completamente o sistema educacional, 

tornando-o cada vez mais distante dos parâmetros da subsidiariedade e contrário à liberdade 

das famílias e das instituições intermediárias. Após o primeiro Congresso de Educação 

promovido ainda na época imperial, os seguintes começam a ocorrer apenas nos anos 20. Em 

1927, em Curitiba; em 1928, em Belo Horizonte; em 1929, em São Paulo; e em 1931, no Rio 

de Janeiro (VIEIRA, 2017, p. 24).  

No quarto Congresso, Getúlio Vargas, então Presidente da República, manifestou-se a 

favor da elaboração de diretrizes para uma política nacional de educação, ideia esta que foi 

recebida com bastante polêmica. Com Getúlio Vargas é ainda criado o primeiro60 Ministério da 

Educação no Brasil e o Conselho Nacional de Educação em 1931 (CURY, 2015). Em 1930, a 

pasta do então chamado Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública foi ocupada por 

Francisco Campos, responsável pelo desenvolvimento de uma reforma centralizadora a nível 

nacional.  

Em 1932, em reposta às demandas da presidência, vinte e seis educadores decidiram 

elaborar um documento, redigido por Fernando de Azevedo, chamado de “Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova”61 (PILETTI, 1996, p. 76). O manifesto afirmava a necessidade 

                                                 

58 A figura do Ministro de Educação é criada após a proclamação da República, mas o ministério não dura mais do 

que dois anos. A sua extinção, contudo, não ocorre para dar lugar a um sistema menos centralizado, mas pelo 

descaso completo com a educação brasileira.  
59 Nas palavras de Fernando de Azevedo: “Do ponto de vista cultural e pedagógico, a República foi uma revolução 

que abortou e que, contentando-se com a mudança do regime, não teve o pensamento ou a decisão de realizar uma 

transformação radical no sistema de ensino,  para provocar uma renovação cultural  das elites culturais e políticas,  

necessárias às novas instituições democráticas”. AZEVEDO, Fernando de. A cultura Brasileira. Melhoramentos, 

1971. 
60 Desconsidera-se aqui o Ministério da Educação, Correios e Telégrafos criado sob a Primeira República com 

duração de dois anos.  
61  “Na tentativa de influenciar as diretrizes governamentais, os liberais vieram ao público em 1932 com o 

‘Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova’, documento dedicado ao governo e a nação que se pautou, em linhas 
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de uma educação essencialmente pública, obrigatória e unificada no poder central, suscitando 

uma série de tratativas para a elaboração de um Plano Nacional de Educação.  

Os rumos políticos do país são completamente alterados a partir do golpe de Getúlio 

Vargas em 1937, de maneira que se abandona a ideia de elaboração de planos educacionais. 

Com a Constituição Federal outorgada após a tomada de poder, Getúlio Vargas passa a decidir 

quanto às diretrizes e bases educacionais62. Como comenta Piletti (1996, p. 88), “na educação 

também o novo governo promoveu mudanças importantes, dentro do novo espírito 

centralizador que passou a dominar”. Na época, o órgão federal educacional – chamado na 

época de Ministério da Educação e Saúde – era ocupado por Gustavo Capanema.   

Apesar da educação ter prosperado muito no governo varguista, conseguindo reduzir os 

índices alarmantes de analfabetismo, instaurou-se um sistema educacional centralizado no 

poder central. As medidas de Gustavo Capanema começaram a criar precedentes para um 

monopólio educacional do Estado cada vez maior. Como o ministro compreendia que antes da 

criação de um plano nacional era preciso elaborar leis gerais de ensino (HORTA, J.; CURY, C.; 

BRITO, V., 1997, p. 159), diversas leis orgânicas começaram a ser promulgadas, sendo a Lei 

Orgânica do Ensino Secundário a mais conhecida dentre elas.  

Com a derrubada do Estado Getulista e a promulgação da Constituição Federal de 1946, 

inicia-se o processo de criação do conceito de Lei de Diretrizes e Bases Educacionais. Ora, com 

Getúlio Vargas, não havia Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, mas sim uma competência 

executiva da União de fixar as bases educacionais do país. A pretensão da norma constitucional 

a partir da redemocratização não era centralizar os poderes educacionais na União, mas limitá-

los. Ao mesmo tempo, semelhantemente ao que ocorreu nos Estados Unidos, “desenvolveu-se 

itensa campanha pela escola pública” (PILETTI, 1996, p. 103). 

É de se notar que no interlúdio entre a Constituição de 1946 e a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases Educacionais, grande parte dos educadores brasileiros buscavam se 

posicionar contrariamente às antigas influências centralizadores da educação: 

 

Por que, então, os defensores dessa tão estadeada "unidade nacional" insistem mais e 

mais na centralização federal (...)? Porque, de fato, não estão preocupados com a 

unidade nacional propriamente, mas como o domínio da escola, e este será mais 

                                                 

gerais, pela defesa da escola pública obrigatória, laica e gratuita e pelos princípios pedagógicos renovados 

inspirados nas teorias de Dewey, Kilpatrick e outros”. HORNUNG, Maria. Reforma Capanema: interesse público 

ou privado? 2006. 73 p. Monografia (Bacharelado em Bacharel no Curso de Ciências Sociais, do Setor de Ciências 

Humanas, Letras e Artes). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2006. 
62 “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”. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1937.  
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exequível se a escola estiver sob o controle único da União. Influenciar o governo 

federal é muito mais fácil do que influenciar 21 governos locais e, muito mais, do que 

1.800 governos municipais. Essa facilidade não decorre pura e simplesmente do maior 

número destes governos, mas de uma circunstância que cumpre salientar. 

(TEIXEIRA, 1952, p. 33) 

 

Após treze anos de tratativas, é enfim promulgada a Lei de Diretrizes e Bases 

Educacionais63 . Ao lado dela, dispunha a Constituição Federal de 1946 que os Estados e o 

Distrito Federal deveriam organizar seus sistemas de ensino, devendo a União cooperar com 

auxílio pecuniário64. É com base no dever constitucional da União de cooperar financeiramente 

que surge o primeiro Plano Nacional de Educação, redigido por Anísio Teixeira, como um meio 

de gerir os gastos e aplicações do poder central (CURY, 2009, p. 17).  

Nota-se, portanto, que os rumos da educação brasileira se dirigiam para um maior nível 

de descentralização e liberdade. Contudo, a instauração do Regime Militar modificou 

radicalmente os direcionamentos educacionais no país, cujo protagonismo transfere-se dos 

educadores para os tecnocratas (CIAVATTA, 2002, pp. 83-103). Com o fim do Regime Militar, 

iniciou-se um novo processo de redemocratização no Brasil, marcado ainda pelo embate de 

escolas privadas versus escolas públicas. 

Quando a Constituição de 1988 estava prestes a ser elaborada, as forças progressistas se 

articularam num grupo formado por quinze entidades nacionais, sindicais e estudantis, 

denominado de Fórum da Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito – 

que viria a ser chamado de Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP) após a 

constituinte (BOLLMAN, 2010). O FNDEP promoveu congressos nacionais de educação, e na 

quarta Conferência Brasileira de Educação, realizada em Goiânia em 1986, apresentou um 

manifesto a favor da escola pública e gratuita apelidado de Carta de Goiânia (ANDE, 1986, p. 

05). 

Um dos participantes mais célebres do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 

era Demerval Saviani, que foi responsável pela elaboração do projeto da nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, apresentado à Câmara dos Deputados pelo deputado federal Octávio 

                                                 

63 Trata-se de uma vitória para os partidários da descentralização educacional. Contudo, como salientou Anísio 

Teixeira: “Se persistirem os hábitos da imposição do governo federal e os hábitos de dependência dos Estados, 

tudo poderá perder-se, vencendo a máquina administrativa, que ainda aí está, todo o extraordinário esforço que 

representaram os treze anos de luta por essa lei de meia-vitória, mas, de qualquer modo, de vitória contra a 

centralização e o totalitarismo do Estado Novo”. TEIXEIRA, Anísio. Meia vitória, mas vitória. Revista Brasileira 

de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.37, n.86, abr./jun. 1962. p.222-223. 
64 “Art. 171 - Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de ensino. Parágrafo único - Para o 

desenvolvimento desses sistemas a União cooperará com auxílio pecuniário, o qual, em relação ao ensino primário, 

provirá do respectivo Fundo Nacional.” BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1946.  
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Elísio. Assim como o pensamento de Saviani 65 , o projeto era altamente centralizador e 

socializante, visando à criação de um Sistema Nacional de Educação e do estabelecimento do 

Conselho Federal de Educação como órgão normativo regulado por entidades sociais.  

O projeto de lei, cuja tramitação se iniciou em 1988, foi aprovado no Plenário da Câmara 

Federal a partir de um acordo suprapartidário. No Senado, o relator, senador Cid Sabóia de 

Carvalho, apresenta um projeto substituto que mantinha os pontos principais daquele aprovado 

pela Câmara. Contudo, o senador Darcy Ribeiro rejeita o substitutivo sob o argumento de 

inconstitucionalidade e apresenta seu próprio substitutivo. Por fim, os senadores optam pela 

rejeição do substitutivo apresentado pelo senador Cid Sabóia de Carvalho, e, em conseqüência, 

aprovam o substitutivo do senador Darcy Ribeiro.  

Decerto, o projeto aprovado possui disposições que, aparentemente, abrem margem para 

uma maior descentralização educacional em relação aquele baseado nas ideias de Saviani66. 

Contudo, é necessário afirmar o papel que “a implementação da Base Nacional Comum 

Curricular deve cumprir no que caracterizam como um processo de subordinação da educação 

brasileira aos ditames da economia e aos interesses do mercado” (ANTUNES, 2017), o que 

será melhor explicado adiante. Na época, o então presidente Fernando Henrique Cardoso 

nomeou um ministro da educação que trabalhava no Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Paulo Renato Souza, de modo que a presidência simpatizava com as 

ideias propagadas pelo novo projeto aprovado. 

Em seguida, os esforços do FNDEP e de Demirval Saviani voltaram-se para o Plano 

Nacional de Educação (PNE). De fato, a Lei de Diretrizes e Bases promulgada em 1996 dispõe, 

em suas disposições transitórias, que a União deveria apresentar o PNE no prazo de um ano a 

partir da promulgação da lei, em consonância com a Declaração Mundial sobre Educação para 

                                                 

65 Na vasta bibliográfica relativa à educação de autoria do marxista Demerval Saviani é possível perceber que seu 

pensamento é favorável ao controle educacional altamente centralizado, com a total exclusão das famílias. Cita-se 

aqui um trecho em que o autor comenta contrariamente às medidas educacionais tomadas na época da 

democratização após Estado Novo: “(...) na discussão da LDB prevaleceu a segunda tendência que defendia a 

liberdade de ensino e o direito da família de escolher o tipo de educação que deseja para seus filhos, considerando 

que a ação planificada do Estado trazia embutido o risco de totalitarismo. Em decorrência dessa orientação, a ideia 

de Plano de Educação na nossa primeira LDB ficou reduzida a instrumento de distribuição de recursos para os 

diferentes níveis de ensino”. SAVIANI, Demerval. Sistemas de Ensino e Planos de Educação: O Âmbito dos 

Municípios. Educ. Soc. 1999, vol.20, n. 69. p. 127.  
66 “Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os 

respectivos sistemas de ensino”. BRASIL,  Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em 01 de junho de 2019.  

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Todos67.68 Ainda de acordo com a lei, o PNE teria a duração de dez anos, de maneira que aquele 

apresentado pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso durou até no ano de 2007.  

Entre 1997 e 1998, são consolidados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para 

o Ensino Fundamental – do 1º ao 9º ano -, apontados como referenciais de qualidade para a 

educação brasileira. Em 2000, são lançados, em quatro partes, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Ora, tais iniciativas podem ser vistas como as raízes 

do que viria a ser a Base Comum Curricular.  

Na Conferência Nacional de Educação (CONAE) do ano de 2010, foi ressaltada a 

necessidade de criação de uma Base Nacional Comum Curricular como parte do Plano Nacional 

de Educação para padronizar tanto as bases pedagógicas e currículos escolares, quanto o acesso 

à carreira magisterial. De fato, afirmou-se que a  

 

“formação de profissionais para a educação básica, em todas as suas etapas (...), como 

a formação dos/das profissionais para a educação superior (...), independentemente do 

objeto próprio de sua formação, devem contar com uma base comum” (CONAE, 

2010, p. 78). 

 

A partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com base nas ideias difundidas pelo 

deputado federal petista Carlos Abicalil e em conjunto com o FNDEP, inicia-se o processo de 

elaboração de um Sistema Único de Educação, sob o nome de “Sistema Nacional de Educação” 

ou “Pacto Federativo”. Para Abicalil (2010, p. 03), “a regulação do regime de cooperação e das 

formas de articulação entre os entes federados, seus respectivos sistemas autônomos e a 

organização de um Sistema Nacional Articulado de Educação, torna-se indispensável”.  

Neste sentido, em 2006 o FUNDEF é transformado em FUNDEB a partir da Emenda à 

Constituição nº 53/2006, concedendo à União cada vez mais prerrogativas educacionais, 

notadamente a de determinar padrões de avaliação nacional sob o argumento de exigir certo 

nível qualidade educacional, o que se assemelha em grande parte ao processo ocorrido nos 

Estados Unidos69.  

                                                 

67 A legislação refere-se à Conferência de Jomtien, que marca o início da era “Educação para Todos”. Ora, como 

o próprio Saviani afirma “ao que parece, o mencionado plano foi formulado mais em conformidade com o objetivo 

pragmático de atender a condições internacionais de obtenção de financiamento para a educação, em especial 

aquele de algum modo ligado ao Banco Mundial”. SAVIANI, Demerval. Op. Cit. p. 129. 
68 “Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei. § 1º A União, 

no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de 

Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos.” BRASIL, Lei nº  9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
69 XII – (...) § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar, no financiamento da 

educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente. 

BRASIL, Emenda à Constituição nº Nº 59. 11 nov. 2009. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm> Acesso em: 20 jun. 2019. 
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Finalmente, é em 2009, com a Emenda Constitucional nº 59 que o termo “Sistema 

Nacional de Educação” é implementado na legislação pátria. Apesar da referida emenda ser 

oficialmente relativa à desvinculação das receitas educacionais da União, inseriu-se uma 

disposição que alterou o art. 214 da Constituição Federal para que a lei estabelecesse o Plano 

Nacional de Educação com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação (BRASIL, 

2009). 

No ano seguinte, são normatizados os antigos Parâmetros Curriculares Nacionais: a 

Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica (DCNs); a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, fixou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; a Resolução nº 7, de 14 de 

dezembro de 2010, implementou a Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental e a Resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012, definiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio70. 

Em 2014, a partir da Lei nº 13.005, foi implementado o Plano Nacional de Educação, 

com vigência de 10 anos. Dentre as vinte metas elencadas no PNE, quatro falavam sobre a Base 

Nacional Comum Curricular (BNC). Não é para menos que em 2017 é homologada a versão 

final – a terceira - da Base Nacional Comum Curricular, regulamentando e padronizando todo 

o sistema educacional brasileiro com base em suas habilidades e competências71.  

Semelhantemente ao que ocorreu nos Estados Unidos, tem havido uma forte ação 

centralizadora na educação brasileira pela influência de teses empresariais e organismos 

multilaterais, tais como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE)72, cuja atuação seria no sentido de informar “ao mundo empresarial quais países estão 

cumprindo orientações em áreas como educação” (ANTUNES, 2017) para que recebam 

investimentos privados. De fato, a padronização das avaliações educacionais foi uma criação 

da própria OCDE, quando da implementação do PISA nos anos 90 (SPRING, 2011, p. 30). Não 

                                                 

70  As informações históricas relativas à BNCC encontram-se no site oficial. BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR. Histórico. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico> Acesso em: 14 jun. 

2019. 
71  Vide íntegra. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. Histórico. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico> Acesso em: 14 jun. 2019. 
72 Conforme informações oficiais, o Ministério da Educação mantém parceria com a OCDE para a promoção dos 

padrões internacionais de educação. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/busca-geral/480-gabinete-do-

ministro-1578890832/assessoria-internacional-1377578466/20746-organizacao-para-a-cooperacao-e-

desenvolvimento-economico-ocde> Acesso em: 15 jun. 2019.  

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/480-gabinete-do-ministro-1578890832/assessoria-internacional-1377578466/20746-organizacao-para-a-cooperacao-e-desenvolvimento-economico-ocde
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/480-gabinete-do-ministro-1578890832/assessoria-internacional-1377578466/20746-organizacao-para-a-cooperacao-e-desenvolvimento-economico-ocde
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/480-gabinete-do-ministro-1578890832/assessoria-internacional-1377578466/20746-organizacao-para-a-cooperacao-e-desenvolvimento-economico-ocde
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por outro motivo, a organização é chamada de “o ministro da educação do mundo” (KAMENS, 

2013, p. 123). 

Observa-se que o processo de concentração de poderes educacionais no Brasil em muito 

se assemelha e foi altamente influenciado pelo americano. De um lado, há a propagação de 

pedagogias educacionais socializantes que levam à centralização73 ; do outro, as teorias do 

capital humano, também profundamente centralizadoras, que culminaram na implementação da 

Base Nacional Comum Curricular no Brasil.  

As bases da teoria do capital humano são preconizadas pelos documentos da OCDE, do 

Banco Mundial, e também em documentos do empresariado brasileiro, como a Confederação 

Nacional da Indústria, nos quais é afirmado que “a educação eleva a produtividade. Por isso, o 

maior desafio do sistema educacional formal e profissional brasileiro é o de preparar os jovens 

e adultos para um mercado de trabalho” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 

2014, p. 11).  

Através de um processo gradual, as políticas educacionais têm se tornado cada vez mais 

centralizadas, com a consequente perda de autonomia dos estados, municípios, instâncias 

intermediárias e famílias. Com a instituição da Base Nacional Comum Curricular é finalizado 

– ao menos por enquanto - o processo de centralização de competências educacionais no Brasil. 

A liberdade educacional da iniciativa privada e das famílias foi severamente reduzida, pois é 

por meio de regulamentação das instâncias superiores que passa a ser decidido o que os 

estudantes devem saber, quanto devem saber e quando devem saber.  

Nem é preciso dizer que a Base Nacional Comum Curricular é irmã do Common Core 

americano, o que leva a conclusão que os problemas trazidos à educação americana pela 

padronização das avaliações e do currículo serão igualmente vivenciados pelo Brasil. Na 

                                                 

73  Como foi comentado, as teorias educacionais socializantes foram propagadas por John Dewey nos Estados 

Unidos. No Brasil, diversos educadores seguiam seus ensinamentos, notadamente Demerval Saviani. É preciso 

ressaltar que por mais que Anísio Teixeira fosse discípulo de Dewey, não se posicionava a favor da centralização 

educacional. Contudo, o resultado obtido pela promoção das teorias socializantes foi a centralização de 

competências educacionais. Para que seja possível demonstrar a influência das teorias educacionais de Dewey, 

cabe ressaltar o seguinte trecho proferido por Demerval Saviani no Seminário Comemorativo do Centenário do 

Nascimento de Anísio Teixeira do ano 2000: “Anísio Teixeira manifestou com clareza a percepção dessa 

problemática. Educador progressista; discípulo de Dewey; admirador da cultura e educação americanas estava 

atento às condições brasileiras e não transplantava, simplesmente, o sistema americano e não encarava de forma 

romântica os princípios da educação renovada disseminadas pelo movimento conhecido por ‘escolanovismo’”.  

SAVIANI, Demerval. Anísio Teixeira: clássico da educação brasileira. Disponível em: < 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/agenda/saviani.htm> Acesso em: 15 jun. 2019. 

 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/agenda/saviani.htm
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verdade, o Brasil já sofre um processo de declínio educacional74 , cujas causas podem ser 

encontradas nas mesmas teorias socializantes que reduziram o nível educacional americano.  

 

3.3.3 As respostas americana e brasileira ao crescente monopólio educacional  

 

Nos dias atuais, a educação é vista como uma responsabilidade e uma prerrogativa quase 

puramente estatal. O governo não apenas constrói e mantém as instituições de ensino que 

frequenta a maior parte das crianças, mas também define as diretrizes educacionais de todas as 

escolas públicas ou privadas, de modo que não há – ou quase não há - espaço para o direito 

parental. Decerto, “a grande confrontação moderna é a confrontação com o totalitarismo”75.   

Os sistemas educacionais estatais únicos ou centralizados são caracterizados por uma 

forte unificação das prerrogativas educacionais (MOSCHELLA, 2014), o que fere os direitos 

parentais e os fundamentos do princípio da subsidiariedade. As escolas públicas e privadas têm 

assumido obrigações que previamente eram realizadas pela família por meio de um processo 

de expansão estatal e contração familiar: a família contrai enquanto outras instituições assumem 

papéis que lhe eram inerentes (SPRING, 2011, pp. 38-39).  

Mais recentemente, os direitos educacionais das famílias têm sido subjugados não 

apenas pelo poder público, mas também pelo sistema econômico que impõe diversas metas e 

diretrizes educacionais. O ensino está saindo das estruturas primárias para se direcionar às 

secundárias76 , seja ao Estado ou aos organismos multilaterais. Assim, as escolas estão se 

tornando como que empresas, já que os princípios administrativos da gerência empresarial estão 

se infiltrando na educação.  

Ora, a consequência lógica da destruição ou redução das instituições primárias é a 

concentração de poder, pois as estruturas secundárias tendem à centralização. Não há como a 

autonomia dos grupos primários ser promovida pelos secundários, pois delegar a estes tal 

                                                 

74 O Brasil apresenta índices educacionais baixíssimos, que pioram cada vez mais. Tantos ns testes internacionais 

quanto nos nacionais, as médias não são alcançadas e o país quase sempre se instala nas últimas posições, atrás de 

países muito menos ricos e desenvolvidos. Conforme teste recente do Sabeb, por exemplo, “só 1,62% dos 

estudantes do último ano do ensino médio (...) possuem conhecimento adequado de Língua Portuguesa”. RACHID, 

Laura. Cenário da educação básica no Brasil é alarmante, aponta Ideb. Revista Educação, set. 2018. Disponível 

em: <https://www.revistaeducacao.com.br/cenario-da-educacao-basica-no-brasil-e-alarmante> Acesso em: 25 jul. 

2019. 
75 Trata-se de uma frase de Jean Madiran citada na epígrafe do livro de José Pedro Galvão de Souza. SOUZA, José 

Pedro Galvão de. O Totalitarismo nas Origens da Moderna Teoria do Estado: Um Estudo sobre o Defensor Pacis 

de Marsílio de Pádua. São Paulo, 1972. Tradução livre.  
76 As primárias são aquelas onde as pessoas se conhecem e têm relações de afeto, não são relações contratuais; as 

secundárias são aquelas onde as pessoas são tratadas em termos de funcionalidade e têm uma relação contratual.  

Os melhores exemplos de estruturas sociais primárias e secundárias seriam, respectivamente, a família e a empresa. 

DAVIS, Kingsley. Human Society.  Nova York: The Macmillian Company, 1949. p. 295-300.  

https://www.revistaeducacao.com.br/cenario-da-educacao-basica-no-brasil-e-alarmante
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prerrogativa já é concentrar o poder. A resposta ao monopólio estatal da educação é muito 

simples: “não é possível existir um sistema monopolista se os pais estão no controle” 

(FORSTMANN, 2001).  

O Estado é um só, mas as famílias são muitas. Cada família possui seus interesses, 

crenças e costumes próprios; assim como cada criança tem uma personalidade e habilidades 

diferenciadas. Um sistema educacional centrado nos pais é um sistema que respeita a 

diversidade social e a primazia da família enquanto primeiro núcleo social. Por outro lado, “sem 

os pais no controle, não há reforma capaz de solucionar o monopólio” (FORSTMANN, 2001). 
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4 O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E O DIREITO CONSTITUCIONAL DAS 

FAMÍLIAS NA EDUCAÇÃO 

 

4.1 O CASO NORTE-AMERICANO: A PROTEÇÃO DAS FAMÍLIAS NO DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

 

4.1.1 A tendência centralizadora do federalismo norte-americano  

 

 Até aqui a presente investigação se debruçou no estabelecimento do princípio da 

subsidiariedade nas questões educacionais principalmente com base em sua concepção 

principiológica e no direito natural das famílias e dos indivíduos. Idealmente, a lei positiva 

deveria ser um reflexo da reta compreensão da natureza dos entes e, consequentemente, do 

direito natural. Esta harmonia, contudo, nem sempre é alcançada. Por isto, é necessário seguir 

com o estudo das leis positivas e das construções jurisprudenciais envolvendo o direito 

educacional das famílias. 

 É notório que a legislação americana sempre foi marcada por um alto grau de liberdade 

concedida aos municípios e às famílias, uma vez que a União não poderia atuar fora das 

prerrogativas explicitamente previstas no texto constitucional. Entretanto, diversas concessões 

tem sido feitas para atuação do poder central em situação não abarcadas pela Constituição. 

Assim, para que seja possível analisar a centralização educacional nos Estados Unidos, é 

preciso voltar nas bases da interpretação jurisprudencial acerca dos poderes federais. 

A problemática acerca da extensão dos poderes federais é tão antiga quanto a 

Constituição americana. Logo após o nascimento da federação norte-americana, o conflito entre 

as prerrogativas federais e estaduais vai culminar nos casos do Banco Central e do McCulloch 

v. Maryland, que acabam remodelando os parâmetros do federalismo recém-criado (HODUN, 

2015, p. 62). Aqui é afirmado que os referidos casos remodelam o modelo federal, pois de fato 

são citados até hoje nos julgados que envolvem a distribuição de competências (HODUN, 2015, 

p. 61). 

A Suprema Corte teve um papel chave na transformação do federalismo, com a 

consequente transferência de prerrogativas para o governo federal. Tal papel foi desempenhado 

através do desenvolvimento da doutrina dos poderes implícitos e por meio de uma interpretação 

judicial extensiva (HODUN, 2015, p. 63). A discussão acerca dos poderes implícitos 

necessariamente começa pela análise da cláusula Necessary and Proper - elencada no art. 1º, 

seção 8ª, da Constituição americana -, que dispõe do seguinte modo:   
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Será da competência do Congresso elaborar todas as leis necessárias e apropriadas ao 

exercício dos poderes acima especificados e dos demais que a presente Constituição 

confere ao Governo dos Estados Unidos, ou aos seus Departamentos e funcionários 

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA). 

 

Tudo começa quando Alexander Hamilton77 cria um sistema financeiro para assunção 

de dívidas estaduais geradas na guerra de independência pela União (ALVAREZ, 1995, p. 16). 

Com o novo projeto estava sendo dado mais um “passo para a centralização de poder” (SLOAN, 

2010, p. 29). Na verdade, o pagamento de dívidas pelo governo federal acabaria por duplicar 

os impostos e enfraquecer os estados (MCCLANAHAN, 2017, p. 35-40). Entretanto, sendo o 

sistema de assunção aparentemente favorável para os estados e através de uma forte teorização 

implementada por Hamilton, o projeto passa pelo Congresso em 1790 por meio do Funding 

Act. 

Ocorre que para o pagamento da dívida era necessário que o governo federal dispusesse 

de fundos, e para isso foi criado por Hamilton o primeiro imposto sobre produtos domésticos, 

taxando a produção de whiskey (CHERNOW, 2004, p. 342). O Whiskey Act virou lei em 1971, 

gerando uma situação em que apenas estados produtores de whiskey pagavam a dívida de todos 

os outros, bem como transferindo para a União a prerrogativa de criar impostos. Tal ação 

revoltou principalmente os estados de Virgínia e Kentucky, que não aceitavam pagar as novas 

taxas - já que não estavam dispostas na Constituição-, o que gerou uma revolta popular 

conhecida como Whiskey Rebellion. 

Em seguida, no ano de 1791, Alexander Hamilton, enquanto Secretário do Tesouro, 

propõe ao Congresso um projeto de criação do Banco Nacional (HODUN, 2015, p. 66), ocasião 

em que a correta interpretação do trecho supramencionado se torna objeto de grande disputa 

entre Hamilton e James Madison, ambos pais fundadores da Constituição. Hamilton 

preocupava-se com o sucesso da constituinte e em formar uma nação forte78; Madison temia 

pela liberdade dos estados e pela extensão dos poderes legislativos.  

                                                 

77 Alexander Hamilton era a favor de um governo nacional fortalecido, de maneira que as medidas que tomou 

enquanto Secretário do Tesoura refletem sua visão, a qual pode ser melhor compreendida pela seguinte passagem: 

“Uma nação sem um governo nacional é um espetáculo assustador(...)”. ALVAREZ, Michael. Hamilton's Political 

Economy and the National Bank. California Institute Of Technology, 1995. Disponível em: 

<https://authors.library.caltech.edu/80591/1/sswp933.pdf > Acesso em: 19 jun. 2019. p. 01. Tradução livre. 
78 As ideias de Montesquieu acerca da necessidade de um poder central e consequentemente de instauração de uma 

federação foram levadas para os Estados Unidos pelo próprio Alexander Hamilton, que sempre se demonstrou 

favorável a existência de um poder central forte. Hamilton desejava implantar o modelo financeiro inglês nos 

 

https://authors.library.caltech.edu/80591/1/sswp933.pdf
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Na época, também os Secretários de Estado, Thomas Jefferson e Attorney General 

Edmund Randolph eram contrários à interpretação extensiva da cláusula, que em sua opinião 

deveria se restringir aos casos de real necessidade (MIKHAIL, 2014, p. 1063). Porém, o 

presidente George Washington seguiu a opinião de seu Secretário do Tesouro, o qual, sendo 

também líder do partido federalista, ganhou a maioria necessária para a aprovação do projeto.  

Apenas vinte anos depois, o Banco Nacional é extinto em virtude da oposição do então 

presidente George Clinton ao aumento de gastos estatais para a sua manutenção. Todavia, a 

guerra anglo-americana de 1812 acabou criando a ideia de que era necessário o 

restabelecimento de um Banco Nacional, para a felicidade de seus propagadores 

(MCCLANAHAN, 2017, p. CAP 9).  

Deste modo, em 1816 é criado o segundo Banco Nacional dos Estados Unidos, que leva 

à ocorrência do caso McCulloch v. Maryland, no qual é realizada a primeira apreciação da 

cláusula Necessary and Proper pela Suprema Corte. Como afirma Stephen Gardbaum (1996, 

p. 814), “a análise da cláusula Necessary and Proper historicamente começa e termina em 

McCulloch”. Trata-se de uma decisão importante até mesmo para a delimitação dos poderes da 

Corte Suprema, pois é neste julgado que o ministro Marshall instaura a ideia de um Poder 

Judiciário emancipado e capaz de julgar conflitos entre entes federados.  

O referido caso envolvia a questão da legalidade de uma taxa imposta pelo estado de 

Maryland ao Banco Nacional. Na ocasião, o ministro Marshall afirmou que a existência de 

poderes implícitos era necessária para a realização dos propósitos delegados à autoridade do 

Congresso. Segundo o ministro, “sendo o fim legítimo e presente no escopo da Constituição; 

todos os meios apropriados, adaptados a este fim, que não são proibidos, mas consistentes com 

a letra e o espírito da Constituição serão constitucionais” (HODUN, 2015, p. 75). 

Neste sentido, ao Congresso americano foi concedida a capacidade de criar qualquer lei 

que seja por ele considerada necessária para a realização dos poderes explícitos no texto 

constitucional. Nas palavras de um contemporâneo de Marshall contrário à decisão de 

McCulloch v. Maryland, “há dois tipos de construção; uma calculada para a manutenção, outra 

para a corrupção e destruição dos princípios que estabelecem o governo” (BARNETT, 2003, p. 

202). Nota-se que muitos já naquela época acreditavam que a decisão tomada pela Corte iria 

resultar numa transferência de poderes irrestrita para o Congresso americano.  

                                                 

Estados Unidos, pois acreditava que o sucesso da Revolução Industrial teria ocorrido por conta da existência de 

um Banco Nacional.  
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 Apenas pela análise histórica da transformação do federalismo norte-americano é 

possível compreender como o campo educacional pode ter sofrido um processo centralizador 

num país cuja Constituição não permite o acumulo de poderes nas mãos da União. De fato, o 

Poder Judiciário depois de se autoproclamar como a única instância capaz de decidir as questões 

relativas à interpretação legal e à discórdia entre os entes federados, estendeu as prerrogativas 

centrais por meio do princípio dos poderes implícitos ao ponto de ser possível a centralização 

das bases educacionais americanas.  

Deste modo, até hoje a usurpação de funções pelo poder central, na maioria das vezes, 

é realizada indiretamente, ou seja, pela concessão de verbas federais para estados que acatem 

às decisões centrais ou pela criação de impostos. O Common Core, por exemplo, seria 

inconstitucional se aplicado como uma obrigação direta aos estados. Por isto, foi criado um 

sistema em que a União concede maiores verbas aos estados que adotam suas diretrizes, sistema 

este que se mostrou altamente eficaz.  

Ao lado disto, a Suprema Corte americana em muitos julgados buscou preservar o 

direito parental frente ao Estado - com base na cláusula do Devido Processo Legal, disposta na 

décima quarta emenda à Constituição79. De fato, apesar da crescente centralização educacional, 

as famílias americanas ainda detêm o direito de educar seus filhos em casa e de escolherem 

escolas com maior variedade do que a existente no Brasil.  

 

4.1.2 A cláusula do Devido Processo Legal como baliza do direito parental na 

educação 

 

 Dentre os casos judiciais julgados pela Corte, há dois casos emblemáticos ocorridos nos 

anos 20. Como foi mencionado no capítulo anterior, é precisamente nos anos 20 que começam 

a surgir leis estaduais restringindo os direitos parentais, o que explica o crescimento de ações 

judicial relativas ao tema na época. No ano de 1923, iniciou-se um caso chamado de “Meyer v. 

Nebraska”, no qual colocava-se em questão uma lei do estado de Nebraska que proibia o ensino 

de línguas estrangeiras em quaisquer escolas.  

                                                 

79 “Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas a sua jurisdição são cidadãos dos 

Estados Unidos e do Estado onde tiver residência, Nenhum Estado poderá fazer ou executar leis restringindo os 

privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, 

liberdade, ou bens sem processo legal, ou negar a qualquer pessoa sob sua jurisdição a igual proteção das leis”. 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constituição dos Estados Unidos da América. Universidade Estadual de 

Londrina – UEL. Disponível em: 

<http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/ConstituicaoEUARecDidaPESSOALJNETO.pdf> 

Acesso em: 20 jul. 2019. p. 09.  
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Com a eclosão da primeira guerra mundial, criou-se um forte sentimento contrário à 

cultura alemã que conduziu não só os Estados Unidos, mas diversos países a adotarem leis que 

restringiam e proibiam o ensino da língua alemã ou até mesmo de todas as línguas estrangeiras 

(LUEBKE, 1980). Assim, no ano de 1919, o estado de Nebraska promulgou um estatuto, 

conhecido como Siman Act, para impedir o ensino de línguas estrangeiras: “Ninguém, 

individualmente ou como professor, em nenhuma escola privada, paroquial ou pública, pode 

ensinar quaisquer matérias, para qualquer pessoa, em nenhuma língua que não seja o inglês”. 

(IMBER, M; GEEL, T, 2010, p. 36, tradução nossa) 

Concluiu a Suprema Corte americana que a lei estadual infringia diversas liberdades 

protegidas pela cláusula constitucional do Devido Processo: a liberdade do professor de ensinar 

línguas estrangeiras, a liberdade dos pais de desejar que seus filhos aprendam tais línguas e a 

liberdade da criança de adquirir conhecimento (JORDAN, 2012, p. 266). Especificamente 

quanto ao direito dos pais afirmou a Corte que é um dever natural dos pais de educar os filhos. 

Desta forma, o Tribunal derrubou a lei estadual em virtude de sua interferência injustificada nas 

liberdades e interesses individuais.  

O direito parental é confirmado novamente, dois anos depois, no caso Pierce v. Society 

of the Sisters, no qual questionava-se uma lei estadual que obrigava os pais a mandarem as 

crianças de oito a dezesseis anos para escolas públicas. Ora, é ainda mais evidente o desrespeito 

à liberdade parental nos casos de educação pública compulsória, o que foi atestado pela decisão 

da Suprema Corte contrária a manutenção da lei. 

De fato, a convicção de que as famílias possuem o direito fundamental de educar seus 

filhos pode ser consubstanciada na clássica formulação do ministro da Suprema Corte dos 

Estado Unidos, James Clark McReynolds, pronunciada no referido caso: “A criança não é uma 

mera criatura do Estado; aqueles que a nutrem e dirigem seu destino têm o direito, assim como 

o supremo dever, de reconhecê-la e prepará-la para obrigações adicionais”. Igualmente, afirmou 

o ministro que o Estado não tem o direito de “padronizar as crianças obrigando-as a serem 

instruídas apenas por escolas públicas” (DARROW, 1925, p. 107, tradução nossa).  

Os dois casos mencionados firmaram o direito dos pais que dar uma educação aos seus 

filhos que seja diferente daquela oferecida pelo Estado (JORDAN, 2012, p. 268). Além desses 

casos, alguns outros merecem atenção. O caso Wisconsin v. Yoder envolveu o direito de pais 

que, por serem membros da religião Amish, consideravam ilícita uma lei estadual que obrigava 

as crianças a frequentarem escolas até os dezesseis anos de idade. Na ocasião, a Corte ponderou 

que a manutenção de escolas é uma atuação essencial do Estado, todavia os “valores da direção 
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parental da formação religiosa e educação dos filhos em seus primeiros anos de vida até o 

amadurecimento têm um papel elevado” (JORDAN, 2012, p. 268).  

Assim sendo, o interesse estatal da educação universal não pode infringir o “interesse 

tradicional dos pais em relação à formação religiosa dos filhos” (JORDAN, 2012, p. 268). A 

decisão da Corte esclarece novamente que, especialmente no contexto educacional, os direitos 

e responsabilidades parentais são prioritários em relação aos estatais (JORDAN, 2012, p. 269). 

Porém, apesar das constantes decisões em favor dos pais, algumas decisões judiciais de 

instâncias inferiores acabaram por ferir os direitos parentais em questões até mais básicas e 

gerais, tais como a custódia e os cuidados dos filhos. Algumas decisões relativas a visitações 

das crianças, por exemplo, eram tomadas apenas levando-se em consideração o que o juiz 

pensava ser no melhor interesse do menor, sem a anuência dos pais.  

Por este motivo, em um caso mais recente, apelidado de Troxel v. Granville, todos os 

ministros da Suprema Corte reiteraram com maior firmeza a primazia da autoridade parental 

em relação aos filhos, estendo o direito dos pais para outras áreas que transcendem a educação. 

Após uma análise histórica de todos os casos ora comentados, os ministros afirmaram que a 

cláusula do Devido Processo Legal protege “o direito fundamental dos pais de tomar decisões 

relativas aos cuidados, custódia e controle de seus filhos” (JORDAN, 2012, p. 269). 

É possível notar que em cada caso uma das perspectivas do direito parental foi 

enfatizada (JORDAN, 2012, p. 271). Em Meyer, enfatizou-se que responsabilidade e educação 

são coisas intrinsecamente interligadas; em Pierce, a natureza elevada do direito educacional 

dos pais em relação aos direitos do Estado; e em Yoder, o fato de que a educação engloba 

‘obrigações adicionais’ tais como a formação religiosa e moral.  

Como esclarece Garnett (2000, p. 144), as decisões da Suprema Corte não devem ser 

analisadas em termos de direitos individuais em face de prerrogativas governamentais, nem tão 

pouco em termos de posse e propriedade, mas em termos de subsidiariedade. A partir do 

momento que as família são vistas como instituições mediadoras, o Estado se abstém de intervir 

no ambiente familiar em questões educacionais não apenas em respeito à liberdade individual, 

mas tendo em vista que a integridade e vitalidade das células familiares promove o bem-comum 

(JORDAN, 2012, p. 145). Ora, a promoção do bem-comum da sociedade é precisamente a 

função primeira do Estado.  

No âmbito das prerrogativas educacionais, há ainda algumas leis estaduais e 

notadamente uma decisão da Suprem Corte americana que versam sobre o recente movimento 

denominado School Choice. Entretanto, para que seja possível comentar sobre elas, são 
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necessárias algumas explicações que esclareçam do que se trata o referido movimento e se seus 

resultados são favoráveis às famílias.  

  

4.1.3 School Choice: verdadeira escolha para os pais? 

 

O movimento School Choice surgiu nos Estados Unidos com o objetivo de promover 

diversas alternativas às escolas públicas: charter schools, escolas virtuais, homeschooling, 

vouchers, etc. É necessário afirmar desde já que o movimento pela liberdade de escolha 

educacional envolve diversos grupos diferenciados, não podendo ser reduzido a uma massa 

uniforme. Não é objetivo deste estudo o aprofundamento nas diversas alternativas que surgiram 

a partir do School Choice, de modo que a análise se limitará a algumas considerações a respeito 

do tema.   

 Os programas do School Choice podem ser classificados em três tipos: programas de 

oportunidade de bolsas, nos quais os fundos públicos seguem a criança; programas de crédito 

fiscal, a partir dos quais indivíduos ou empresas doam bolsas de estudos em troca de crédito 

fiscal; e programas de conta poupança para educação, por meio dos quais os pais recebem verba 

pública em uma conta poupança para utilizar em determinados usos como tutorias online, 

pagamento de escola privada, etc. (SCHOENIG, 2013, p. 532) Dentro de tais programas 

diversos mecanismos são utilizados, dos quais dois em especial merecem ser destacados: 

charter schools e vouchers. 

As charter schools são escolas geridas de modo semi-autônomo por líderes 

comunitários ou por grupos de gestão escolar. Tais escolas são criadas quando uma companhia 

privada, um grupo de professores ou de pais peticionam pela instituição de uma escola pública 

no modelo charter ou pela alteração do currículo de uma escola pública já existente (SPRING, 

2011, p. 437). Aprovada a petição, a escola passa a operar de uma maneira semi-autônoma, 

independentemente das burocracias governamentais, mas recebendo verba pública (SPRING, 

2011, p. 437). Tratam-se, portanto, de escolas híbridas: financiadas por dinheiro público, mas 

operadas pela iniciativa privada (GARNETT, 2012, p. 1898). 

Muitos autores afiram que as escolas charters permitem que famílias menos favorecidas 

possam matricular seus filhos em escolas particulares com melhores performances acadêmicas. 

O programa permite que moradores de bairros mais pobres, cujas escolas não são consideradas 

boas, possam estudar em qualquer outro bairro. Não é para menos que mais de 60% dos 

estudantes de charter schools pertencem a grupos de minorias raciais (GARNETT, 2012, p. 

1999). Assim, após a primeira legislação relativa ao tema ter sido promulgada pelo estado de 
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Minnesota há duas décadas atrás, as escolas no modelo charter já são autorizadas em quarenta 

estados americanos e no distrito de Columbia. 

Já o sistema de vouchers funciona como uma espécie de cupom concedido pelo poder 

público para ser gasto em educação. A ideia é que ao invés de o Estado manter escolas públicas, 

haja a concessão de vouchers para que as famílias possam matricular seus filhos em escolas 

particulares. Cria-se, portanto, um tipo de mercado educacional, em que as escolas particulares 

passam a competir para receberem cada vez mais financiamento público por meio de vouchers 

(OECD, 2017, p. 14). 

Diversos autores afirmam que o School Choice promove “diversidade, pluralismo, 

experimentação (...) ao invés da centralização, monopolização e homogeneidade” (BARRETT, 

2002, p. 1307). Decerto, à primeira vista as possibilidades educacionais proporcionadas pelo 

School Choice parecem reafirmar o direito parental e a pluralidade pedagógica. Contudo, é 

necessário tecer alguns questionamentos acerca dos programas. 

 Historiadores costumam afirmar que o nascimento do movimento se deu em 1955 com 

a publicação de um artigo do economista Milton Friedman chamado de The Role of Government 

in Education, no qual o autor advogava pela adoção de um modelo de mercado à educação 

(SCHOENING, 2013, p. 518). O economista afirmava que o sistema universal de vouchers iria 

desenvolver um mercado educacional extremamente competitivo e eficiente.   

Em seguida, o aprimoramento teórico do School Choice foi realizado por  John Coons 

e Stephen Sugarman, que amparados nas concepções de Milton Friedman, afirmaram que para 

além da questão econômica, o programa seria importante para o direito familiar (VITERITTI, 

2009, p. 273).  Outros propagadores do sistema foram John Chubb e Terry Moe, em cujo livro 

Politics, Markets and America’s Schools o School Choice foi firmado como uma maneira de 

promover a competitividade do livre mercado (SPRING, 2011, p. 433).  

Em 1999, alguns anos após a publicação de The Role of Government in Education, o 

estado da Flórida promulgou o Opportunity Scholarship Program (OSP), tornando-se o 

primeiro estado a instaurar o School Choice. Depois, diversos estados começaram a seguir o 

exemplo.  Tendo em vista o crescimento do número de leis estaduais que aplicavam o programa, 

a questão acabou por chegar à Suprema Corte. No caso Zelman v. Simmons-Harris, a Corte 

determinou que o sistema de vouchers do estado de Ohio era constitucional (SCHOENING, 

2013, p. 528). A decisão, proferida no ano de 2002, consolidou a constitucionalidade dos 

programas de School Choice.  

Ora, notadamente em virtude do processo histórico de desenvolvimento do School 

Choice, marcado pelo pensamento economicista, diversos autores afirmar que o movimento 
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estaria sendo usado como um braço da teoria do capital humano educacional. Decerto, ao menos 

o sistema de vouchers nasce como instrumento da economização da educação. A ideia inicial 

não era propiciar a pluralidade pedagógica, mas sim tornar o sistema educacional mais rentável 

e eficiente para o mercado. É difícil, portanto, afirmar se o programa beneficia verdadeiramente 

ou não o direito parental.  

 

4.2 O CASO BRASILEIRO: DISTANCIAMENTO ENTRE A LEI POSITIVA E O 

PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE?  

  

 Não se pode falar no princípio da subsidiariedade sem se referir à liberdade. Não uma 

liberdade quase irrestrita como aquela promovida pelo liberalismo, mas sim fundamentada na 

compreensão justa e harmônica das prerrogativas de cada ente social. Portanto, a análise do 

respeito à subsidiariedade pela legislação brasileira nas questões educacionais deve ser voltada, 

em grande parte, para o nível de liberdade parental. A liberdade de ensino, como explica 

MARTINS (1976, p. 07), pode ser compreendida como 

 

(…) a prerrogativa de se escolher um determinado gênero de educação. O adulto, em 

estado de educação permanente faz sua escolha; a família faz a opção pelo menor. A 

fim de que a escolha não seja privilégio de poucos, o Estado cria condições de sua 

efetivação, quer abrindo suas escolas, quer destinando subsídios – sob cautelas – para 

a manutenção do pluralismo escolar, quando os responsáveis são idôneos. 

 

 É clara a consonância de seu pensamento com o disposto na Declaração de Direitos 

Humanos das Nações Unidas de 1948, da qual o Brasil é um dos países signatários: “Os pais 

têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos80”. 

Ora, tal disposição parece ter sido concebida como fruto da noção de subsidiariedade, já que 

firma a primazia valorativa relativa dos pais81.  

 Igualmente, o Pacto São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil, em seu art. 11 - que 

trata da proteção da honra e da dignidade da pessoa humana -, dispõe que: “os pais e, quando 

for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e 

moral que esteja de acordo com suas próprias convicções” (CONVENÇÃO AMERICANA DE 

                                                 

80 Trata-se do artigo 26 da Declaração. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia 

Geral das Nações Unidas em Paris. 10 dez. 1948. Art. 26.3. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-

content/uploads/2018/10/DUDH.pdf> Acesso em: 30 de maio de 2019.  
81  Como foi comentado no primeiro capítulo do presente estudo, a primazia valorativa relativa é uma 

preponderância que pode ser desconstituída pelo exame das circunstâncias concretas. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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DIREITOS HUMANOS, 1969). Nota-se que o tratado também busca consolidar a liberdade de 

escolha dos pais em questões educacionais com fundamento em suas crenças e convicções.  

 Os direitos educacionais permeiam tanto os direitos dos pais de educar seus filhos, 

quanto o direito das crianças de serem corretamente educadas. São direitos que possuem 

natureza individual, mas também social. É possível ainda perceber que se vinculam ao próprio 

corpo social, pois a educação dos cidadãos concorre para o bem comum. A falta de educação 

dos cidadãos de um país será um mal sofrido por todos os membros da sociedade. Ora, o direito 

à educação possui características que o diferenciam dos demais direitos fundamentais: “os seus 

titulares e os seus sujeitos passivos são, simultaneamente, uma coisa e outra” (RANIERI, 2013, 

p. 55). 

Ao lado da legislação internacional ratificada pelo Brasil, diversas normas nacionais 

regulam os direitos educacionais. Primeiramente, a Constituição Federal, em seu art. 208, inciso 

I, atesta que o dever educacional do Estado deve ser efetivado mediante a garantia de ensino 

fundamental obrigatório e gratuito (BRASIL, 1988). Do texto constitucional extrai-se ainda 

que, para além da oferta educacional, compete ao Estado “zelar, junto aos pais ou responsáveis, 

pela freqüência à escola82”.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua, em seus arts. 53 e 55, que a “criança 

e o adolescente têm direito à educação” (BRASIL, 1990), de modo que “os pais ou responsáveis 

têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 

1990).  No que tange à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), 

diversas considerações devem ser feitas a seu respeito. Inicialmente, dispõe em seu art. 1º do 

seguinte modo: 

 

“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” 

(BRASIL, 1996).  
 

É de se notar que, após ampliar o conceito de educação, o legislador afirmou no mesmo 

artigo que a disciplina se direciona apenas à educação escolar. 83  Resta, portanto, 

consideravelmente imprecisa a intenção dos legisladores quanto à sua abrangência. Além disso, 

                                                 

82 Trata-se do art. 208, parágrafo 3º da Constituição Federal. BRASIL. Constituição da República Federativa do 

Brasil. 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html> 

Acesso em: 19 jun. 2019. 
83 “§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias”. Estatuto da Criança e do Adolescente. 13 jul 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>.  Acesso em: 19 jun. 2019 
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complementando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, preceitua em seu art. 6º 

que “é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a 

partir dos 4 (quatro) anos de idade” (BRASIL, 1990).  

Em relação à iniciativa privada, afirma a Lei nº 9.394, no art. 209, que o ensino é livre 

à iniciativa privada desde que haja cumprimento das normas gerais da educação nacional, bem 

como autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (BRASIL, 1996). Ora, como foi 

demonstrado anteriormente, tal artigo abre margem para inúmeras intervenções estatais. Não é 

possível haver verdadeira liberdade na escolha do currículo, dos professores e dos métodos 

educacionais se as escolhas privadas estão sujeitas à normas gerais e avaliações centrais.  

Finalmente, o Código Penal dispõe em seu art. 246 acerca do crime de abandono 

intelectual, afirmando que está sujeito à pena de detenção de quinze dias a um mês, ou multa, 

aquele que “deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar”. 

(BRASIL, 1940). Percebe-se que a mera literalidade do aludido texto resta também bastante 

incerta, já que a justa causa terá de ser analisada no caso concreto, assim como o termo 

“instrução primária” não necessariamente significa instrução escolar. 

Conforme Boudens (2002, p. 15), as disposições legais não permitem concluir que a 

escola possui o monopólio da transmissão educacional. Isto porque a legislação tanto admitem 

o estudo extra-escolar - como o ensino supletivo - que pode ser validado por avaliações; quanto 

afirmam que deve haver o aproveitamento da experiência extra-escolar. Na verdade, ainda que 

as leis firmassem o monopólio educacional estatal, tais disposições seriam substancialmente 

conflitantes com os direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 

Da análise da texto constitucional relativo à educação, constata-se a partir do art. 205 

que a educação é um dever tanto da família quanto do Estado (BRASIL, 1988). Em seguida, “o 

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas” é promovido enquanto princípio 

educacional constitucionais no art. 206 (BRASIL, 1988). Assim, a Constituição Federal não 

firma o monopólio educacional do Estado em questões educacionais, ao contrário, é perceptível 

a intenção do legislador de proteger a instituição familiar.  

Isto se torna ainda mais evidente na análise do art. 226 da Constituição Federal, o qual 

dispõe que a família é a base da sociedade e deve ser protegida pelo Estado (BRASIL, 1988). 

Ademais, reitera-se no art. 227 que o dever, e consequentemente o direito, de assegurar 

educação à criança é compartilhado entre a família, a sociedade e o Estado – dispostos nesta 

ordem (BRASIL, 1988).  Tal obrigação é ainda reafirmada no art. 229. com o seguinte teor: “os 

pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (...)” (BRASIL, 1988).  
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Não só as regras constitucionais estabelecem a importância da família nas questões 

educacionais, mas também os princípios elencados no texto constitucional. De fato, a 

“obrigatoriedade da frequência escolar conflita com o direito de ir e vir e a monopolização do 

saber pela instituição escolar fere o direito à livre manifestação do pensamento e à livre 

expressão da atividade intelectual, artística, científica de comunicação” (BOUDENS, 2002, p. 

15).   

Também o princípio da dignidade da pessoa humana é ferido pela constante intromissão 

estatal em questões privadas. Exatamente por isto que “a obrigatoriedade de imposição da 

vontade do Estado sobre a dos cidadãos e da família, menos não fora do que copiar modelos 

fascistas, nazistas ou totalitários (BRASIL, 2001, p. 40). Ora, o sistema educacional brasileiro 

deve, necessariamente, obedecer aos princípios que regem o Estado Democrático de Direito, 

quais sejam: a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; e o pluralismo político (BRASIL, 1988). 

Igualmente, não se pode permitir o desrespeito ao princípio da intervenção mínima na 

família ou autonomia familiar, disposto no art. 1.513 do Código Civil. Em consonância com a 

Constituição, dispõe o Código Civil que compete aos pais o pleno exercício do poder familiar, 

o qual consiste, entre outras coisas, em dirigir-lhes a criação e a educação (BRASIL, 2014 

“1634”). Não é possível se falar em poder familiar de dirigir a educação dos filhos quando o 

poder público só permite que as crianças sejam educadas em escolas por ele dirigidas ou 

regulamentadas. 

Decerto, o direito à educação é um direito fundamental constitucionalmente previsto. A 

importância da educação são se limita aos estudantes, mas é necessária para o bem da família e 

de toda a sociedade. Sendo o bem-comum de todos a obrigação primeira do Estado, é evidente 

que o poder público deve zelar pela educação e até mesmo exigir que todos sejam educados. 

Contudo, exigir que uma criança seja educada não é a mesma coisa que exigir, por exemplo, 

sua frequência escolar obrigatória (BAKER, p. 543).  

Os pais não têm o direito de decidir que seus filhos não serão educados, pois isto 

significaria uma situação de agressão ao direito à educação da criança, na qual o Estado deve 

intervir. Porém, os pais têm o direito de decidir o método de ensino a ser aplicado na educação 

de seus filhos, até mesmo porque, como será demonstrado adiante, a educação domiciliar tem 

se mostrado mais eficiente do que a escolar.  

Neste sentido, a frequência compulsória não garante a educação universal (BAKER, p. 

543), em virtude do baixíssimos níveis educacionais das escolas públicas. O Estado deve buscar 

que os cidadãos tenham a melhor educação possível e não que frequentem escolas 



79 

 

 

padronizadas. Ora, já que o direito parental de escolha deveria ser conservado mesmo se as 

escolas brasileiras tivesse altos níveis, ainda mais motivos tem para ser preservado no contexto 

atual.  

 No cenário brasileiro, a análise empírica dos direitos parentais acaba se direcionando 

para a prática do homeschooling. Já que não há verdadeira liberdade da iniciativa privada para 

a criação e manutenção de escolas com métodos pedagógicos e currículos diversificados, os 

pais que buscam um ensino diferenciado acabam recorrendo ao ensino domiciliar. É necessária, 

portanto, uma análise mais aprofundada do ensino domiciliar no Brasil para que se possa 

investigar o exercício dos direitos parentais nas questões educacionais. 

 

4.2.1 A questão do homeschooling no Brasil 

 

 Homeschooling, termo em inglês que significa ensino em casa, se refere a uma “situação 

de aprendizado ou ensino na qual a criança passa a maior parte do tempo diário em casa ou 

perto de casa ao invés de frequentar uma instituição educacional convencional; os pais ou 

guardiões são os educadores primários da criança” (RAY, 1986, p. 04).  

A partir dos anos 70, o número de famílias que praticavam o homeschooling nos Estados 

Unidos cresceu enormemente, em virtude de uma rejeição consciente às diretrizes educacionais 

das escolas convencionais, sejam públicas ou privadas (BAKER, 1988, p. 542). Já no Brasil, a 

prática parece ter crescido principalmente nos últimos anos, o que começou a suscitar diversas 

discussões a respeito do tema.  

 Estima-se que o número de crianças educadas em casa nos Estados Unidos seja de 

aproximadamente 2.300.000 (dois milhões e trezentas mil), enquanto no Brasil o número 

aproximado de famílias que praticam a educação familiar seria de 5 (cinco) a 6 (seis) mil, de 

acordo com dados não oficiais provenientes da Associação Nacional de Educação Familiar 

(XAVIER, 2018, p. 139). Assim, o crescimento do número de famílias homeschoolers 

brasileiras teria sido de aproximadamente 516% (quinhentos e dezesseis por cento) entre os 

anos de 2012 e 2016.  

 Ademais, pesquisadores do tema têm identificado que diversos podem ser os motivos 

que levam as famílias a optarem pela educação domiciliar; tanto empíricos - como eficiência, 

efetividade e método pedagógico -, quanto principiológicos - como motivação religiosa ou 

política (BREWER; LUBIENSKI, 2017). Seja qual for o motivo que leve os pais a realizarem 

o homeschooling, nos Estados Unidos estes se encontram em legalidade em todos os cinquenta 

estados – ainda que alguns deles tenham maiores restrições (BOUDENS, 2002, p. 04). Ao 
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contrário, não há no ordenamento jurídico brasileiro nenhuma norma que regule a educação 

domiciliar, ou seja, não existe nenhuma lei que a proíba ou autorize.  

Verifica-se, contudo, um crescente esforço de promover a ideia da escolarização, 

principalmente com base na legislação vigente84. Tal esforço é realizado principalmente com 

fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da qual extrai-se que “é dever 

dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos 

de idade” (BRASIL, 1996), bem como zelar pela sua frequência à escola.  

Como foi ressaltado anteriormente, é um tanto imprecisa a intenção dos legisladores 

brasileiros quanto à extensão de aplicação da referida norma, de modo que as famílias que 

praticam homeschooling encontram-se numa situação nebulosa entre a legalidade e a 

ilegalidade. Tendo em vista que a legislação vigente permite o florescimento tanto de 

argumentos favoráveis quanto contrários, a colisão de princípios criou uma situação em que as 

decisões têm sido tomadas pelo Poder Judiciário (BARBOSA, 2016, p. 156).  

Na esfera jurisdicional, a maior parte dos processos não teve um desfecho favorável à 

educação domiciliar. Há, contudo, um caso conhecido em que houve deferimento do pedido de 

ensino domiciliar dos pais. Após representação do Ministério Público para que as filhas de um 

casal paulista que praticava homeschooling fossem matriculadas em escola, o juiz da Vara da 

Infância e Juventude reconheceu o direito da família de prosseguir com o ensino domiciliar em 

sentença proferida no ano de 2016 (ANDRADE, 2017, p. 182).  

Para tanto, afirmou o magistrado que as menores encontravam-se “devidamente 

inseridas em processo de aprendizagem, por meio da metodologia homeschooling; que tal 

modalidade de ensino não afronta normas constitucionais e infraconstitucionais; e que compete 

primordialmente aos pais a obrigação de educar os filhos (...)” (ANDRADE, 2017, p. 182). 

Verifica-se que a sentença respeitou o direito parental de escolha do método educacional, bem 

como atestou a harmonia entre a prática do ensino domiciliar e as normas constitucionais.  

Entretanto, mais recorrentes são as decisões judiciais contrárias ao direito parental de 

optar por métodos não convencionais de educação. Note-se, por exemplo, o caso do Mandado 

de Segurança n.º 7.407-DF, que consistiu na apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), de mandado de segurança individual impetrado contra ato do Ministro da Educação que 

homologou o Parecer n.° 34/2000 da Câmara de Ensino Básico do Conselho Nacional de 

                                                 

84 Mais frequentemente são citados para esse propósito: os artigos 205 a 210 da Constituição Federal, os artigos 1 

a 7 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e os artigos 1 ao 6 e 93 a 97, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). 
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Educação (CEB/CNE) (RANIERI, 2017, pp. 156-157). O referido parecer havia negado aos 

pais o direito de educarem seus filhos em casa.  

Após serem forçados a realizarem a matrícula na escola, as crianças foram submetidas 

a uma avaliação prévia para fins de fixação da série. Por meio de tal avaliação, constatou-se 

que seus conhecimentos formais eram muito superiores àqueles exigidos das séries 

correspondentes às suas idades (11, 9 e 7 anos). Por este motivo, os pais decidiram prosseguir 

com a demanda de manutenção do ensino domiciliar. 

A manifestação do MPF no caso foi favorável ao ensino domiciliar. Corretamente, 

afirmou o Parquet que “a regra que impõe a obrigatoriedade da educação tem como inspiração 

teleológica a profilaxia do desleixo estatal, relativamente à educação” (BRASIL, 2001, p. 12). 

As disposições legais que firmam a obrigatoriedade da educação não deveriam servir para 

constranger os indivíduos, mas sim o Estado. Disto decorre que “os pais, longe de estarem 

desobedecendo à lei, abrem mão de uma garantia” (BRASIL, 2001, p. 13).  

Apesar da atestada excelência do ensino domiciliar em relação ao da escola e da 

manifestação do Ministério Público Federal, a interpretação predominante no caso foi a do 

ministro-relator Peçanha Martins, de modo que o Tribunal indeferiu - por seis votos a dois - o 

pedido dos pais (VIEIRA, 2012, pp. 30-31). Conforme o relator, a frequência escolar é 

necessária pois a personalidade deve ser desenvolvida “no convívio social formador da 

cidadania”85. Ora, a crítica recorrente à liberdade dos pais de educar é baseada na ideia de que 

a educação pública é necessária para inculcar valores democráticos e tolerância pela 

diversidade.  

É o que se percebe pela opinião de um dos principais críticos americanos, Amy 

Gutmann, de que a educação pública seria necessária para que os pais não passassem 

preconceitos e crenças para seus filhos86. Os críticos brasileiros seguem o mesmo pensamento, 

afirmando que educar em casa é “humanizar um sujeito numa espécie de 'bolha' protetora 

calcada em preconceitos” (VIANA, 2011, p. 7) e que “a família não dá conta das inúmeras 

formas de vivência de que todo o cidadão participa e há de participar” (CURY, 2006, p. 670). 

Todavia, evidências empíricas de pesquisas americanas contrariam tal opinião. Em 

1996, o pesquisador David Campbell concluiu que os estudantes de escolas privadas tinham 

maiores chances de se engajarem em serviços comunitários e de aprenderem habilidades 

cívicas, além de estarem mais bem informados politicamente e serem, em média, mais 

                                                 

85 Cf. Mandado de segurança n. 7.407 – DF (2001/0022843-7). 
86 GUTMANN, Amy. Democratic Education. Princeton University Press, 1987. p. 34.  
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politicamente tolerantes (GARNETT, 2012, p. 1909). Igualmente, em 2007, o pesquisador 

Patrick Wolf constatou que “o registro estatístico sugere que as escolas privadas (...) 

frequentemente aumentam as chances de realização de valores cívicos” (WOLF, 2007, p. 68, 

tradução nossa). 

Portanto, a interpretação majoritária do Tribunal voltou-se para a crítica contumaz 

apesar da incoerência da mesma com os valores democráticos e com a própria constatação 

empírica. O que observa, contudo, é que a argumentação contrária à oficialização do estudo em 

casa não tem verdadeiro substrato jurídico, mas de natureza política (BOUDENS, 2002, p. 15). 

Decerto, não dispondo a lei claramente acerca da impossibilidade do homeschooling e estando 

a prática amparada por diversos princípios constitucionais, toda a argumentação que lhe é 

contrária baseia-se substancialmente em ideias políticas ou sociológicas.  

É interessante analisar as palavras do ministro cujo voto foi vencido, Domingos 

Franciulli Netto, no sentido de que o primado da família na educação é inerente ao Estado 

Democrático de Direito, “que deve, por excelência, adotar o pluralismo em função da cidadania 

e da dignidade da pessoa humana” (NETTO, 2005, p. 22). O fomento da autonomia dos pais é 

inegavelmente democrático já que - além de propiciar a pluralidade social - está alicerçado na 

convicção de que estes devem ter a liberdade que lhes é inerente enquanto pessoas humanas.  

É ainda mais clara a percepção do ministro acerca do direito natural das famílias quando 

este afirma que “se os pais se mostram capazes de garantir educação de qualidade aos seus 

filhos, não há motivo ontológico e teleológico suficiente para a interferência do Estado em 

detrimento do direito natural da família” (NETTO, 2005, p. 12). Ora, aqui nota-se uma 

argumentação de natureza fundamentalmente jurídica, cuja maior preocupação é a manutenção 

do direito individual e familiar. 

Outro processo relevante de ser citado envolveu uma família de Minas Gerais que 

praticava o homeschooling com seus dois filhos87 . No final do ano de 2006, a família foi 

denunciada e acionada pelo Conselho Tutelar, ocasião em que os filhos prestaram o vestibular 

para o curso de Direito de uma faculdade privada. A intenção do pai ao levar seus filhos para 

realizarem o vestibular era demonstrar que estes estavam sendo devidamente educadas em casa, 

mas surpreendentemente os jovens não apenas foram aprovados como também alcançaram as 

primeiras colocações (BARBOSA, 2013, p. 55).  

                                                 

87 Diversas reportagens foram realizadas sobre a família mineira. NOGUEIRA, Fernanda. Condenado pela Justiça, 

casal de MG mantém filhos fora da escola. Globo, 16 fev. 2011. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/02/condenado-pela-justica-casal-de-mg-mantem-filhos-fora-da-

escola.html> Acesso em: 13 jun. 2019.  

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/02/condenado-pela-justica-casal-de-mg-mantem-filhos-fora-da-escola.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/02/condenado-pela-justica-casal-de-mg-mantem-filhos-fora-da-escola.html
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Novamente, apesar do alto grau de qualidade da educação dada aos filhos em casa, os 

pais foram condenados ao pagamento de multas e ao estabelecimento da frequência escolar 

obrigatória, o que não foi observado pelos mesmos. É de se notar que, alguns anos depois, em 

2012, os jovens já com 18 e 19 anos foram vencedores dos prêmios Mário Covas e Open 

Innovation no campo de inovação no desenvolvimento de sistemas de informação (VIEIRA, 

2012, p. 36). 

É preciso ainda citar ainda um processo judicial muito recente envolvendo o ensino 

domiciliar. No caso, foi impetrado mandado de segurança contra ato do Secretário Municipal 

de Educação de Canela/RS, visando à tutela do direito à educação domiciliar. As decisões 

judiciais de 1º e 2º grau foram desfavoráveis à família e, por se tratar de questão constitucional, 

foi interposto recurso extraordinário (RE nº 888815).  

No julgamento, realizado em 12 de setembro de 2018, o voto do ministro Alexandre de 

Moraes, que abriu a divergência no sentido do desprovimento do recurso, foi seguido pela 

maioria dos ministros. Contudo, o desprovimento do recurso não se deu pela 

inconstitucionalidade do ensino domiciliar, mas sim pela necessidade de regulamentação legal. 

Na verdade, como depreende-se das palavras do ministro, o ensino domiciliar respeita os 

princípios e normas constitucionais:  

 

“A análise conjunta dos arts. 226, 227 e 229 da Constituição, (...) com os arts. 205, 

206 e 208, (...) leva à conclusão de que não há vedação absoluta ao “ensino domiciliar” 

no Brasil. (...) Há uma solidariedade no dever de fornecer a educação, tanto por parte 

do Estado, quanto pela família, como deixa claro o artigo 205 do texto constitucional. 

(...) A finalidade não foi criar uma rivalidade Estado/família, mas promover uma 

cooperação solidária, uma união de esforços que resultasse em maior efetividade na 

educação das novas gerações, até porque somente em Estados totalitários – e isso já 

ocorreu na História recente da humanidade - se afasta a família da educação e 

formação de suas crianças e adolescentes.” (BRASIL, 2018, p. 06-07) 

 

Ademais, como afirmou o ministro Edson Fachin (STF, 2018), “o Estado tem o dever 

de garantir o pluralismo de concepções pedagógicas e, sendo o ensino domiciliar um método 

de ensino, poderia ser escolhido pelos pais como forma de garantir a educação dos filhos”. 

Reafirma o ministro a compatibilidade do ensino domiciliar com as normas constitucionais. Os 

princípios constitucionais não apenas permitem a coexistência entre escolas e ensino domiciliar, 

mas exigem do Estado uma postura democrática e pluralista.  

Conforme a Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED), a educação 

domiciliar não seria apenas um método de ensino, mas sim uma modalidade de educação, já 

que seus métodos podem ser variados a depender dos interesses da criança e das escolhas feitas 
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pelos pais e mães (ANED, 2015). Certamente, como já foi mencionado, não há modalidade de 

ensino em que exista tão grande particularidade.  

Deste modo, a prática do homeschooling foi considerada constitucional pela Suprema 

Corte, contudo, embora tenha afirmado que deveria ainda seguir para o Poder Legislativo a fim 

de que seja regulamentada. Aqui é necessário reiterar que uma excessiva regulamentação estatal 

poderá vir a prejudicar o homeschooling, pois este possui um caráter altamente especializado: 

até mesmo dentro de uma família cada criança aprende de maneira diferenciada e adaptada às 

suas habilidades e interesses. Não se pode permitir, portanto, que a educação escolar vire uma 

escola em casa. O respeito à liberdade parental não se limita à não obrigatoriedade de frequência 

escolar, mas engloba a autonomia de decidir os métodos pedagógicos de ensino.  

Quanto à superioridade cognitiva das crianças educadas em casa, constatada nos 

processos supramencionados, não se trata de uma exceção. Decerto, diversos experimentos 

acadêmicos efetuados nos Estados Unidos demonstram que as crianças educadas pela prática 

do homeschooling obtém notas muito superiores à média das escolas públicas e privadas. Nos 

estudos realizados por Murphy (2012), Ray (2000, 2005, 2013) de avaliação acadêmica, as 

crianças educadas em casa foram enquadradas, em média, do percentil88 65 ao 80; enquanto os 

estudantes de escolas públicas e privadas estão no percentil 50. Em um teste realizado em 2010, 

os homeschoolers atingiram resultados do 84 ao 89 percentil, enquanto a média das escolas 

permaneceu inalterada no percentil 50 (RAY, 2017, p. 84). 

Conforme John Baker (1988, p. 536), o sucesso do homeschooling demonstra que “(1) 

o atual nível atual de controle estatal da educação não é essencial nem benéfico para o governo 

democrático”, bem como que “(2) o envolvimento dos pais na educação dos filhos não é apenas 

benéfico mas essencial para corrigir os problemas – aparentemente incuráveis – que afligem as 

nossas escolas”. A educação domiciliar obtém resultados superiores também em relação aos 

adultos, já que as pesquisas demonstram que aqueles educados em casa têm melhores resultados 

acadêmicos na universidade e integram-se com maior sucesso do que a média da população no 

mercado de trabalho.  

Decerto, diversos estudos envolveram o teste de adultos, tais como o Homeschooling 

Grows Up, realizado no ano de 2003 nos Estados Unidos por Brian D. Ray; e o Fifteen Years 

Later: Home-Educated Canadian Adults, realizado no Canadá por Deani A. Neven Van Pelt no 

                                                 

88 Percentil é uma medida utilizada para dividir uma amostra de valores, ordenados de forma crescente, em cem 

partes. É uma medida da estatística descritiva usada normalmente para a análise de testes de performance. 
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ano de 2009 (BARBOSA, 2013, p. 126). No Brasil, ainda são muito escassas as pesquisas 

oficiais acerca dos resultados acadêmicos do homeschooling, porém é possível perceber pelos 

casos que chegaram à justiça que o ensino domiciliar brasileiro também possui elevada 

qualidade entre crianças e adultos89.   

 Tendo em vista a evidência de que o homeschooling alcança padrões muito superiores 

aos das escolas, afirma John Baker (1988, p. 551) que “se ‘professores não profissionais’, como 

os pais que ensinam em casa, são capazes de sempre obterem melhores resultados acadêmicos”, 

a prática deveria não só ser aceita, mas estudada pelo Estado. Com razão, a evidente baixa 

qualidade de educação oferecida pelas escolas públicas abre espaço para muitos 

questionamentos acerca das leis de frequência obrigatória.  

Como subentende-se das palavras de Boudens (2002, p. 08), é difícil enxergar outro 

motivo para o fomento estatal de seu monopólio educacional – apesar da baixíssima qualidade 

das escolas públicas - senão o fato de que a educação constitui um dos melhores meios de 

dominação social: 

 

É precisamente em torno da questão da qualidade da instrução escolar que se abre um 

espaço para o questionamento da freqüência escolar obrigatória, ou, da escolaridade 

obrigatória. Se, na prática, a educação escolar não é apenas o processo que visa a 

promover o desenvolvimento do indivíduo mediante o desencadeamento de todas as 

suas potencialidades, mas, também, uma importante técnica social de dominação e 

arregimentação das massas, é correto continuar a atribuir ao Estado o monopólio da 

regulamentação da educação formal?  

 

 É aqui importante reafirmar que a autonomia parental nas questões educacionais não se 

reduz à legalização ou não do homeschooling. Como ficou claro, o ensino domiciliar é apenas 

uma das formas de educar que as famílias podem desejar praticar. A autonomia parental na 

educação engloba diversas coisas para além do ensino domiciliar: (i) a liberdade de escolher o 

currículo e a sua duração, (ii) quem deve ensinar aos filhos e (iii) qual a orientação religiosa ou 

pedagógica da escola, etc.  

No Brasil, as famílias que desaprovam as diretrizes educacionais estatais não encontram 

refúgio senão na prática do homeschooling, já que há pouca ou nenhuma liberdade concedida 

às escolas privadas quanto aos seus programas e diretrizes. Quando tanto os conteúdos 

lecionados, quanto a ordem de aprendizado, a duração do programa e a aptidão de professores 

                                                 

89  Os filhos do casal mineiro educados pelo método domiciliar, além de terem recebidos prêmios em áreas 

acadêmicas, têm um sucesso no mercado de trabalho muito superior à média brasileira. VIEIRA, André de Holanda 

Padilha. "Escola? Não, obrigado": um retrato da homeschooling no Brasil. 2012. 76 f. Monografia (Bacharelado 

em Ciências Sociais)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. p. 36.  
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são determinados pelo poder estatal, não sobra espaço para que a escolha dos pais possa influir 

significativamente. 

 A necessidade de que os pais exerçam homeschooling para darem aos seus filhos um 

ensino diferenciado daquele das escolas convencionais já desrespeita o direito parental. De fato, 

a autonomia dos pais pressupõe o direito de criar e manter escolas de acordo com suas 

preferências, sem que devam se adequar a um currículo nacional com duração e conteúdos 

obrigatórios.  

 Portanto, no cenário atual brasileiro marcado pela discussão do direito familiar ao 

homeschooling, é forçoso afirmar que o direito parental não se limita à liberdade de praticar o 

ensino domiciliar. Caso a questão fosse resolvida pelo Congresso nacional e as famílias 

pudessem realizar o homeschooling com absoluta legalidade, por exemplo, o debate ainda 

deveria persistir, já que é preciso garantir o direito das escolas e dos pais de criarem escolas e 

métodos alternativos de ensino.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, a partir da análise aprofundada do princípio da subsidiariedade, que cada ente 

social tem uma responsabilidade educacional inerente às características que lhe são próprias. A 

natureza intrínseca à sociedade doméstica demonstra que o dever – e consequentemente o 

direito – de educar é primeiramente dos pais. A responsabilidade educacional do Estado é 

subsidiária e decorrente de seu papel primário: a realização do bem-comum. O papel secundário 

do poder público é de auxiliar as famílias nas questões educacionais, realizando aquilo que 

perpassa a esfera de atuação dos pais, notadamente nas situações em que as famílias não 

conseguem ou não quererem tomar as responsabilidades para si. 

Desta maneira, o desenvolvimento do presente estudo possibilitou a discussão do tema de 

repartição de prerrogativas educacionais a partir de um novo paradigma: o princípio da 

subsidiariedade. De fato, ainda são escassos os estudos nacionais que examinam o princípio da 

subsidiariedade de maneira aprofundada, enquanto critério ordenador das relações sociais. 

Ainda menor é o número de trabalhos que analisam a aplicação do princípio às questões 

educacionais. 

A aplicação da subsidiariedade na divisão de competências educacionais entre os entes 

sociais cria um ambiente harmônico que preza ao mesmo tempo pela liberdade e pela 

solidariedade. A liberdade de atuação das famílias não é vista num contexto teórico liberal, mas 

ao lado da necessidade de atuação solidária do Estado e de outras instituições intermediárias 

para auxiliar a sociedade doméstica. Igualmente, a atuação estatal não pode ser vista num 

contexto teórico estatizante, cuja intervenção recorrente acaba por destituir as demais instâncias 

sociais de suas prerrogativas naturais. 

Na contramão das delimitações impostas pela subsidiariedade, o processo histórico da 

maior parte dos países ocidentais atesta o desenvolvimento de um sistema centralizado de 

educação, do qual as famílias são sucessivamente excluídas. Ora, a atuação monopolizadora do 

Estado não apenas fere as diretrizes da subsidiariedade, mas acaba por prejudicar a realização 

do bem-comum, uma vez que as instâncias sociais menores se tornam cada vez mais 

dependentes.   

O processo de centralização educacional resultou na elaboração do Common Core nos 

Estados Unidos e da Base Nacional Comum Curricular no Brasil, cujos fundamentos decorrem, 

em grande parte, das teorias do capital humano. Todavia, a padronização curricular e 
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pedagógica mostrou-se um fracasso educacional, sendo responsável por índices acadêmicos 

cada vez menores.  

Neste contexto de insatisfação com as atividades educacionais desempenhadas pelo poder 

público, o papel de educar das famílias torna-se cada vez mais relevante. Assim, atualmente 

não apenas o aspecto teórico deve ser considerado – a natural prevalência educacional das 

famílias -, mas também o aspecto empírico – o melhor desempenho do ensino domiciliar em 

relação às escolas.  

As normas constitucionais brasileiras, além de protegerem a autonomia familiar, não 

afirmam a primazia do Estado na educação. Entretanto, a questão da divisão de competências 

educacionais no Brasil encontra-se numa faixa nebulosa, pois algumas leis apontam para 

frequência escolar compulsória enquanto outras desenvolvem a ideia da pluralidade 

pedagógica. Por conseguinte, a questão educacional tem sido recorrentemente resolvida pelo 

Poder Judiciário, notadamente nos casos envolvendo a educação domiciliar.  

No mencionado debate jurídico, a importância do presente trabalho reside em afirmar que 

a permissão da prática do homeschooling é muito pouco. O ensino domiciliar é apenas uma 

metodologia educacional que pode ser escolhida pelas famílias. Afirma o direito educacionais 

da família não se limita ao ensino domiciliar, mas à escolha do currículo, da metodologia e do 

local de ensino dos filhos. A subsidiariedade garante aos pais o direito de criar e manter escolas 

sem regulamentações e padronizações estatais, bem como de escolher professores sem as 

burocracias impostas ao magistério.  

A alta carga de regulamentações impostas às escolas, ao magistério e às práticas 

pedagógicas impossibilitam a pluralidade das instituições de ensino. Com isso, os pais que 

buscam alternativas não convencionais de ensino, acabam tendo de recorrer ao homeschooling. 

Não é para menos que a prática do ensino domiciliar começou a crescer enormemente a partir 

dos anos 80, precisamente quando a padronização das escolas se intensificou. Contudo, tal 

necessidade criada pelo excesso de regulamentação já fere o direito parental.  

Ademais, é preciso reiterar que a regulamentação do homeschooling tornaria o ensino 

domiciliar uma escola em casa. Na verdade, são as escolas que devem se espelhar mais no 

homeschooling e não o contrário. Decerto, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, 

que considerou a prática constitucional, o ensino domiciliar continua a correr grande risco, em 

virtude da iminente legislação que poderá aplicar a mesma padronização escolar ao domicilio.  

O processo legislativo entorno do ensino domiciliar deve ter em conta as diretrizes da 

subsidiariedade para não regulamentar a prática de uma maneira que acabe por destruí-la. Neste 

sentido, é interessante observar que nos Estados Unidos a regulamentação do ensino domiciliar 



89 

 

 

é diferente em cada estado, o que pode servir de exemplo para o Brasil. já que cabe à União 

apenas as diretrizes e bases nacionais da educação e não a regulamentação de cada 

especificidade educacional. Desta forma, a regulamentação do homeschooling brasileiro deve 

preservar tanto a liberdade parental quanto a estadual.    
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