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RESUMO 
 
O presente texto mira analisar o direito à educação 
promovendo a si mesmo como instrumento e fim pela sua 
prática efetiva, conduzindo um modelo de desenvolvimento. O 
artigo se baseia nas análises desenvolvimentistas promovidas 
por Amartya Sen, na trilha do desenvolvimento como liberdade 
e também na análise de direitos à educação. Analisa sob um o 
direito à educação de maneira ampla, sob um paradigma 
relacional, concluindo que deveriam ser abertas as vias que 
oportunizem tal exercício. 
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ABSTRACT 
 
This paper aims the analysis of right to education, promoting 
itself by exercising a development model. The article is based 
on analyzes of developmental models promoted by Amartya 
Sen in the path of development as freedom and also in the 
analysis of rights to education. Analyzes the right to education 
in a paradigm based on a relational method, closing that should 
there be ways that give opportunity to such an exercise. 
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1 INTRODUÇÃO 
O presente estudo surge da importância de se avaliar uma atualização no 

modelo atua de gestão governamental da sociedade. Com o atravessamento das eras 

econômicas modelos falharam ao longo dos anos, guiados por sujeitos alocados em 

situação de delegados das decisões das pessoas que acabaram por promover uma série 

exclusões sociais e quebra de direitos que impactaram fortemente a economia dos países. 

Dentro desse contexto, este artigo busca analisar formas atuais de 

desenvolvimento que superam a mera arrecadação de renda e bens materiais, 

comprometidas com as liberdades que as pessoas podem desfrutar e tem razões para 

valorizar. 

Tal análise será feita com uso em uma metodologia dialética, basicamente 

utilizando os conceitos de desenvolvimento como liberdade consagrados por Amartya Sen 

para quem o desenvolvimento se dá a partir de um instrumental de liberdades que são 

proporcionadas por elementos que se interrelacionam e se autocomplementam. O 

desenvolvimento analisado pelo autor indiano é analisado como a quebra de todas as 

barreiras possíveis que restrinjam a tomada de decisão própria dos indivíduos. 

O texto segue é dedicado a analisar a educação como um direito e não como 

mera política institucional. Busca-se, desta maneira, alavancar uma ideia que supere 

paradigmas jurídicos de direitos como bens dispostos externamente de fora para dentro. 

Entende-se que um direito como o direito à educação (além de ser consagrado, conquistado 

ou dado) só se concretiza pelo seu exercício e não apenas pela mera instituição 

educacional, mas para isso é preciso dar as oportunidades necessárias para tal exercício. 

 

2 EDUCAÇÃO: DIREITO E/AO EXERCÍCIO 

Amartya Sen (2010a) afirma que é necessário uma adequação institucional, ou 

melhor, um nível de firmeza e confiabilidade nas relações institucionais da sociedade em 

questão, para que a eficiência seja percebida. Uma sociedade determina certos valores que 

são repetidos pelo todo. Dessa maneira “a presença de comportamento corrupto, encoraja 

outros comportamentos corruptos” (SEN, 2010a, p. 354). A força das instituições deve agir 

de modo a transformar os círculos viciosos em círculos virtuosos, bastando para isso 

chamar os indivíduos a reverterem certas práticas. 

Tal ideia Amartya Sen parece retirar da concepção de sujeitos pertencentes às 

sociedades que Marx (2004, p. 106-107) analisa. Segundo o autor alemão, não se deve 

analisar a sociedade como algo extrínseco (bem como suas instituições e fenômenos). Os 

sujeitos fazem parte desse processo e se existem os fenômenos e instituições que de certa 

forma as pessoas julgam nefastos, é porque tal fenômeno ou instituição são relacionais e 



 

 

                  

não porque existam por si sós. Marx dá como exemplo a prostituição (figurativamente como 

a exploração do trabalho do homem por outro homem), afirmando que se existe um 

prostituído é porque também existe um prostituidor. Pode-se ampliar tal afirmação para 

concluir que se existe a corrupção é porque existe uma relação entre sujeitos corruptos; se 

existe compra é porque existe uma relação com um sujeito que venda, e assim por diante. 

Premente deve ser o entendimento de que as instituições são parte de um todo 

relacional e não dadas a priori. As instituições são criadas pela interação vívida entre os 

agentes: “por um lado não podemos tomar as preferências literalmente; por outro lado não 

podemos abandonar o individualismo metodológico, posto que preferências e valores bem 

como as instituições são o resultado da interação entre indivíduos” (SILVA, 2006, p. 351) 

Para a efetiva mudança de características de determinadas instituições é 

necessário, então, que as próprias pessoas primeiramente mudem seu comportamento e 

para isso é necessário uma efetiva transmissão de práticas que transformem as relações 

viciosas em virtuosas. Segundo Barral (2005) e também Amartya Sen em obra conjunta a 

Bernardo Kliksberg (2010) é o direito à educação, principalmente, que pode fomentar tal 

desempenho, criando inclusive novas possibilidades de consagração de outros direitos. 

Segundo Welber Barral (2005, p. 40) a ideia de desenvolvimento, seja de que 

tipo for, precisa primeiramente da garantia de acesso à educação: deve ser a primeira 

“escolha racional” dentre as opções para implantação de políticas públicas. David Landes 

(2002, p. 241) afirma que uma sociedade ideal é aquela que, além de outros elementos, 

“fosse capaz de transmitir esses conhecimentos e know-how aos jovens, que por educação 

formal, quer por treinamento de formação.” 

A educação é um direito garantido em diversas declarações de direitos humanos 

e por via de consequência também se agregou à Constituição Federal de 1988 no Brasil. 

Está inserta tanto nas consagrações dos direitos sociais quanto nas competências dos entes 

federados, tendo especial atenção nos artigos 205 a 214 da Carta Magna. 

Importante ressaltar que não se deve levar em consideração a educação apenas 

no sentido escolar, mas também unido a isso, os sistemas de bases de informação 

disponíveis aos indivíduos, tais como a mídia em forma de tecnologia, impressos, televisão 

etc. Amartya Sen (p. 58, 2010) chama a esse aspecto de “oportunidades sociais”, uma 

liberdade instrumental que proporciona outras formas de liberdade. Tais oportunidades são 

arranjos sociais estabelecidos em sede de educação, saúde etc. que influenciam a 

liberdade.  

À medida que disponibilizadas essas oportunidades maximizam a tomada de 

posição em outras atividades da própria sociedade (SEN, 2010b, p. 58-59). Um analfabeto, 

por exemplo, não tem acesso às bases informacionais, pois não pode ler um jornal, um livro 



 

 

                  

ou mesmo acessar internet e por via de consequência não adquire a capacidade para exigir 

melhor qualidade inclusive das próprias bases de informação.2  

A possibilidade de acesso às bases de informação e escolares não pode ser 

feita por meio de monopólios. A concentração das oportunidades sociais para e por um 

grupo hegemônico acaba atrofiando o sentido próprio dessa liberdade instrumental. Nessa 

trilha, a própria sociedade não se prepara devidamente para as mudanças que ocorrem ao 

redor de suas fronteiras.  

Para o efetivo implemento do exercício de um direito à educação, é necessário 

levar em conta todas as vivências com as quais as pessoas tem relação. Uma educação 

enviesada e segregada importa em aumento de desconfiança. O acesso às instituições 

educacionais é deveras importante, mas não é o único modelo que supera a noção jurídica 

e mesmo social da educação. É necessária que as experiências vividas por cada pessoa 

seja levada em consideração, aliada às instituições formais de garantia de educação. 

(FISCHMAN; HASS, 2012, p. 441) 

Garantias de direitos devem ser entendidas para além da mera consagração em 

códigos ou constituições. Segundo Lukács (2003, p. 467) uma lei, código ou mera escritura 

de um direito não muda a realidade fática, é necessária uma série de implicações e 

aplicações necessárias para que esse direito seja efetivamente concretizado. Como um 

fenômeno social que é (MARX, 2004) um direito não pode ser simplesmente apropriado por 

algumas pessoas e distribuído: por social que é, deve também ser visto como relacional. 

Nesse sentido, um direito só é exercido se exercitado. 

 

3 POR UMA MUDANÇA DE PARADIGMA 

O paradigma do direito enquanto posse para distribuição é um erro do 

paradigma jurídico liberal, segundo Habermas (1997, p. 159). Ainda, é importante ressaltar 

que direitos não são bem coletivos passíveis de consumo, mas um arcabouço preparado 

para que as próprias pessoas tenham senso de autoderminação e possibilidade de gozar 

desses direitos. Iris Young (1990, p.25) também critica este modelo do Estado social e 

também do Estado liberal de maneira a questionar sobre as possibilidades de distribuição de 

um direito, sendo necessária a redefinição de sintagmas e significações.  

O que se distribui são bens e não direitos. Ao falar em distribuição de direitos 

concebem-se estes como posses e não se faz valer um direito se este é visto como coisa, 

                                                 
2
 Dentro desse contexto, Amartya Sen (p.58-60) afirma que existem cinco tipos de liberdades básicas 

instrumentais que possibilitam o aumento da capacidade das pessoas: 1) liberdades políticas; 2) facilidades 
econômicas; 3) oportunidades sociais; 4) garantias de transparência; e 5) segurança protetora. Segundo o autor 
“essas liberdades instrumentais tendem a contribuir para a capacidade geral de a pessoa viver mais livremente, 
mas também tem o efeito de complementar umas às outras”. (SEN, 2010, p. 58) 



 

 

                  

pois “direitos são relações e não coisas; são papéis institucionalmente definidos 

especificando o que as pessoas podem fazer em relação umas às outras” (YOUNG, 1990, 

25-26). No que diz respeito à educação, a garantia desse direito reflete instantaneamente 

em outras instituições e direitos (seu cumprimento ou não). Destarte, a oportunidade de sua 

fruição se mostra mais ampla que a mera distribuição do direito.  

Kliksberg (2010, p. 148-189) discorre que a educação implica na vida futura dos 

indivíduos afetados. Segundo o autor, crianças e jovens pobres que entram na escola não 

conseguem concluir seus estudos por falta de políticas públicas de inserção e permanência. 

Logo, precisam começar a trabalhar mais cedo, aumentando as chances de desenvolverem 

problemas de saúdes relativos ao trabalho. Ao analisar o grau superior de educação o 

economista argentino percebe a disparidade flagrante na distribuição das oportunidades 

sociais na qual as pessoas mais ricas são mais beneficiadas com a oportunidade social 

proporcionada pela educação. Informa que com menos escolaridade as famílias mais 

pobres é que arcam com os custos da desigualdade social. 

A inscrição da educação enquanto direito a ser exercido e exercitado depende 

de outros recursos e alocações de materiais específicos, tais como livros, instalações, 

computadores etc. Não apenas estes, mas também uma série de oportunidades mais 

amplas que façam crianças e jovens (e adultos, por que não?) terem a capacidade de 

pensar por si próprios.  

Nessa perspectiva, é preciso superar todas as restrições impostas aos 

indivíduos, um significado de liberdade consagrado por Adam Smith. Assim, políticas de 

implementação de direitos devem ser analisadas e implantadas de forma a libertar os 

sujeitos de todas as restrições (ou o máximo possível delas – uma vez que algumas dessas 

liberdades podem influenciar na liberdade alheia), pois uma pessoa constrangida em seus 

direitos implica que a própria sociedade está limitada em igualdade. (SOUSA, 2011, p. 39) 

Outro aspecto impactado pela baixa escolaridade segundo Kliksberg (2010, p. 

229) é a saúde. Baixa escolaridade tem referencia imediata dentro dos indicadores de 

saúde. tanto no cuidado pessoal quanto nos aspectos mais avançados de tecnologias a falta 

de educação permeia a saúde de forma ampla. Amartya Sen (2010b, p. 121) recorre a uma 

explicação que liga a educação a esse sentido sobre a saúde como percepção da seguinte 

maneira: 

 

As pessoas tem percepções variadas sobre as doenças conforme seus hábitos e 
seu conhecimento médico. Nos lugares onde o atendimento médico é bom e 
amplamente disseminado, as pessoas tem uma percepção maior da morbidade, 
embora possam estar em bom estado de saúde. o acesso ao diagnóstico e ao 
atendimento médico tende a reduzir a morbidade real, mas ao mesmo tempo, a 
aumentar a compressão que as pessoas tem da doença (inclusive o próprio 
conhecimento das próprias enfermidades). Em contrate, uma população com pouca 



 

 

                  

experiência de atendimento médico e amplos problemas de saúde como condição 
padrão de existência pode ter uma percepção muito baixa do seu estado doentio. 
(SEN, 2010b, p. 121) 

 

Isso propõe que a garantia de um direito não passa só pela implementação de 

acessos, mas também passa pela percepção subjetiva dos indivíduos. É a consciência que 

se percebe do mundo e de si próprio que faz com que os sujeitos percebam o mundo de 

forma diferente. Distintas posições educacionais, perceptivas etc. levam os sujeitos a 

identificarem pontos de vista a partir de tal posição. (LUKÁCS, 2003; SEN, 2010b) 

A falta da educação que gera a pobreza está inscrita no círculo vicioso de uma 

sociedade que se abstem de promover políticas básicas de implantação e concretização de 

direitos. Segundo Kliksberg (2010, p. 245) famílias cujos pais e mães não completam os 

estudos ou tem menos de nove anos de estudos, que quase em sua totalidade são fruto de 

famílias nas mesmas condições. O círculo se instala conforme visto acima: a pobreza 

familiar leva a trabalho precoce que desvirtua o sentido da educação e que por via de 

conseqüência mantem a mesma condição familiar, não havendo mobilidade social para tais 

pessoas. 

A concretização do direito à educação, nesse sentido de esclarecimento sobre 

os diversos aspectos da sociedade, é também uma forma de amadurecer o 

compartilhamento de instituições formais e informais. Jütting (2003, p. 36) assevera, no 

contexto da falta de políticas de assimilação e concretização de direitos, que isso dificulta a 

mudança institucional das sociedades e argumenta que inclusive essa mudança pode não 

ser necessariamente desejável por determinados grupos.  

Como dito acima a falta de uma oportunidade social como a educação promove 

uma série de constrangimentos e desarticulações dos sujeitos. Isso se inscreve no fato de 

que uma sociedade sem educação perde apoio nas dimensões do capital social. Este último 

pode ser definido como expressões extraeconômicas, mas com grande impacto no 

desenvolvimento econômico e também no progresso tecnológico de uma sociedade. 

(KLIKSBERG, 2010, p. 304-305)3 

A atenção dada à educação como direto e oportunidade é levada em conta em 

análises dos impactos econômicos e políticos dentro de um país. Segundo o cientista 

político Joseph Klesner (2007), em estudo sobre repercussão da educação na atividade 

política de países latinoamericanos, a educação reflete na vida política do país. De acordo 

                                                 
3
 Bernardo Kliksberg (2010, p. 305) identifica quatro tipos de capital: “o capital natural, constituído pela dotação 

de recursos naturais; o capital construído pela sociedade, como as infraestruturas, a tecnologia; o capital 
financeiro, o comercial e outros; o capital humano, integrado pelos níveis de saúde e educação da população; e 
o capital social. Dentro das expressões do capital social Kliksberg (2010, p. 305-306) afirma existem quatro 
dimensões a serem observadas: “confiança nas relações interpessoais; [...] capacidade de associatividade; [...] 
consciência cívica, o „civismo‟. Como as pessoas agem perante tudo aquilo que é de interesse coletivo; [...] 
valores éticos predominantes numa determinada sociedade”. 



 

 

                  

com suas estatísticas pessoas que recebem educação apenas primária são menos 

frequentemente participativas enquanto pessoas com educação secundária tem mais 

participação. A frequência da participação política aumenta com o aumento do nível 

educacional. Contudo, ainda conforme o autor, não é apenas a mera educação escolar, mas 

uma educação que encoraje tal participação. (KLESNER, 2007, p. 20-21) 

Dentro desse contexto e conforme visto acima, sem o mínimo de voz uma 

sociedade não pode administrar-se a si própria, dependendo sempre de tecnocratas ligados 

a cargos de direção e que de certa forma guiam as escolhas dos indivíduos. Amartya Sen 

afirma que:  

 

Por exemplo, o analfabetismo pode ser uma barreira formidável à participação em 
atividades econômicas que requeiram produção segundo especificações ou que 
exijam rigoroso controle de qualidade (uma exigência sempre crescente no comércio 
globalizado). De modo semelhante, participação política pode ser tolhida pela 
incapacidade de ler jornais ou de capacidade de comunicar-se por escrito com 
outros indivíduos envolvidos em atividades políticas. (SEN, 2010a, p. 56) 

 

Mais do que exigir direitos, a participação com bases educacionais sólidas e 

igualitárias fomenta também a noção de desenvolvimento humano, que não pode se basear 

apenas no acúmulo de renda para dispêndio. O capital social4 tem enormes implicâncias nas 

esferas institucionais de uma sociedade e entre eles está principalmente a participação e 

atividade política dos indivíduos. (KLESNER, 2007, p. 2-3) 

Uma cultura institucional não precisa ser seguida se ela desvirtua algumas 

práticas. Kliksberg (2010, p. 309) ao exemplificar a negação da corrupção em alguns países, 

como a Finlândia, por exemplo, afirma que não é a mera edição de uma lei que muda a 

realidade e determina a pouca incidência da corrupção, mas o exercício cultural e 

institucional que não legitima tal prática. Tal mudança comportamental, também discutida 

por Amartya Sen (2010a, p. 366), é proporcionada por uma assunção de responsabilidades 

das pessoas dessa sociedade e tais capacidades dependem da natureza das oportunidades 

sociais (no caso aqui estudado, o direito à educação) que são cruciais para o 

desenvolvimento da pessoa e sua percepção de si e das suas responsabilidades. 

Uma sociedade educada é uma sociedade presente politicamente, pois os 

indivíduos sentem-se mais capazes e confiantes para saber o que é melhor e o que vale a 

                                                 
4
 Segundo Klesner (2007, p. 2) foi Robert Putnam quem desenvolveu uma nova ideia ampla de capital social. Na 

obra Bowling Alone (2000), Putnam descreve de que forma as várias esferas participativas em que se engaja 
uma sociedade pode desenvolver o capital social, entendido como uma espécie de aumento do esforço 
colaborativo entre os sujeitos presentes na sociedade (PUTNAM, 2000, p. 45). Esse novo sentido, de acordo 
com Motta (2009, p. 550 ss.), supera a ideia do acúmulo de capital humano individualista, baseado no e para o 
trabalho por meio da educação transformando essa noção em algo mais coletivo baseado nas dimensões 
cooperativas e cívicas. 



 

 

                  

pena para si. Sólidas estruturas educacionais permitem que os integrantes da sociedade 

formem grupos de pressão frente às instituições. 

 

4 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento não deve mais ser entendido como a alocação de recursos 

em um único e idealizado ente de controle, mas em uma forma cooperada que leve em 

consideração as pessoas do corpo social que fazem parte. As instituições formais e 

informais tem papel fundamental nessa perspectiva: a força de certas instituições 

determinam como a sociedade vai se portar diante de determinadas relações. 

O que está em jogo é que nem Estado e nem o Mercado tem o poder universal 

de determinar uma forma única de desenvolvimento, mas podem fornecer os instrumentos 

necessários para a efetiva capacitação das pessoas. O papel crucial desses elementos não 

é se ampliar e tornar o outro insignificante, mas antes devem estar aliados e alinhados no 

exercício de práticas que fomentem as capacidades humanas. 

A educação encontra um papel fundamental quando estipulada como direito. Por 

ser indicada como tal não pode ser tratada como um bem dispensado aos sujeitos presentes 

na sociedade, mas deve ser praticada. Um direito, conforme visto, não se garante pela sua 

mera aplicação, mas antes pelo seu exercício, posto que seja um fenômeno relacional. 

Deste modo, o direito à educação deve superar o paradigma jurídico e social de simples 

acesso a instituições educacionais, devendo estar aliado a outras garantias que gerem a 

oportunidade de que as pessoas tendam a ampliar seu conhecimento de variadas maneiras 

(formais e informais). 

A educação enquanto fenômeno relacional, então, junta-se a este modelo amplo 

de ressignificação de desenvolvimento, que busca atrair a possibilidade das pessoas de 

enfrentar com suas próprias decisões. Nessa direção, a educação deve ser tanto 

instrumento quanto fim almejado e assim reproduzir-se a si mesma, aumentando sua 

demanda. Esta demanda então é oportunizada ao debate emergindo a sociedade em sua 

figura participativa. 
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