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Direito fundamental à educação: 
ditames constitucionais e a atuação do 
Centro Universitário Claretiano

Cristiano de Barros Santos Silva 1

Resumo: No presente artigo analisa-se, com base no método de revisão bibliográfica, a 
subsunção das propostas institucionais do Centro Universitário Claretiano, na modali-
dade EAD, apresentadas na Missão Institucional, aos ditames constitucionais que regem 
a educação, em especial o disposto no Título VIII, capítulo III, seção I – Da Educação –, 
art. 205. Citado dispositivo abre o capítulo III, referente à educação, cultura e desporto, 
trazendo os objetivos constitucionais basilares regentes da educação, a saber, o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifica-
ção para o trabalho. Analisa-se, em primeiro, conceitos jurídicos essenciais para o tema. 
Após, é realizado o cotejo das disposições constitucionais referentes à educação com o 
documento denominado Missão Institucional. Por fim, também é analisado o papel do 
projeto político-pedagógico na busca dos ditames constitucionais inerentes à educação. 

Palavras-chave: Direito Constitucional. EAD. Missão Institucional. Claretiano. Projeto 
político-pedagógico. 

1 Advogado. Especialista em Docência no Ensino Superior. Docente do Centro Universitário Claretiano.
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1. INTRODUÇÃO

O tema do presente artigo surgiu dos debates travados no decorrer 
do curso de Pós-graduação em docência no ensino superior, do qual sou 
aluno. Como advogado e Professor Convidado do Centro Universitário 
Claretiano, aproveitei-me da oportunidade apresentada pela elaboração de 
um artigo para aprofundar-me no estudo do regramento constitucional 
inerente à educação. 

Assim, tenho por objetivo analisar o regramento constitucional da 
educação, em especial a apresentação da educação como direito fundamen-
tal, cotejando-o com as funções inerentes a um projeto político-pedagógico 
e também com a Missão Institucional. Faz-se, ainda, referência à maneira 
pela qual os citados documentos do Claretiano coadunam-se com os ditames 
constitucionais relativos à educação.

 

2. CONCEITOS INICIAIS
 
2.1 Acepções da expressão “direito”

O intuito de trazermos à baila a discussão acerca das acepções ati-
nentes à palavra “direito” é o de permitir o esclarecimento de que o termo 
não se confunde com a expressão lei, nem com Constituição. Apesar de 
também possuir essas acepções, a elas não se limita.  Como ensina Maria 
Helena Diniz (2007, p. 242):

 
[...] exigindo tantas definições quantas forem as realidades a que se 
aplica. De maneira que a tarefa de definir, ontologicamente, o direito 
resulta sempre frustrada, ante à complexidade do fenômeno jurídico, 
devido à impossibilidade de se conseguir um conceito universalmente 
aceito, que abranja de modo satisfatório toda a gama de elementos 
heterogêneos que compõem o direito. [...] a escolha do prisma em 
que se vai conhecê-lo depende do sistema de referência do jurista, 
pressupondo uma reflexão sobre os fins do ordenamento jurídico.
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 Portanto, o conceito de direito é dado pelo prisma sob o qual será 
estudado. No presente trabalho analisaremos parte do arcabouço jurídico 
constitucional referente à educação. Nesse panorama, passaremos à dis-
cussão de conceitos fundamentais dos quais nos valeremos.

 
2.2 Direito objetivo
 
O ser humano é gregário, isto é, possui a característica de viver em so-

ciedade. Desde o primeiro momento em que o homem se viu reunido com 
seus semelhantes, normas começaram a surgir. Normas de conduta que dis-
ciplinavam a incipiente vida em sociedade. Segundo Montoro (1997, p. 54) 
“Toda sociedade, ainda mesmo que seja primitiva, comporta pois uma ordem 
jurídica. Ubi societas, ibi jus (onde há sociedade, há direito)”. A subsequente 
evolução social do ser humano passou a exigir que este desse maior efetividade 
às suas normas, tornando-as de todos conhecidas e de todos exigíveis. Suscin-
tamente, temos as normas do bando, que passaram à aldeia, que se estenderam 
pelo povoado, até sobrelevarem-se por todo o reino. O reino por sua vez, pas-
sou a reunir em códigos as normas existentes. A essa reunião damos o nome 
de direito objetivo. Nos dizeres de Diniz (2007, p. 338):

 
Assim, segundo o que observou Ihering, a norma jurídica é o instru-
mento elaborado pelos homens para lograr aquele fim consistente na 
produção de conduta desejada. A teleologia social tem, portanto, um 
papel dinâmico e de impulsão normativa.

 
No mesmo sentido, Nascimento (2001, p. 5):
 

O homem procura ordenar a sua coexistência com outros ho-
mens, pautando-a por meio de determinadas normas por ele dis-
postas no sentido de evitar um conflito de interesses e realizar um 
ideal de justiça. O direito é um instrumento de realização da paz 
e da ordem social, mas também se destina a cumprir outras finali-
dades, entre as quais o bem individual e o progresso da humanidade.
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Ainda para Diniz (2007, p. 246), direito objetivo “[...] é o complexo 
de normas jurídicas que regem o comportamento humano, prescrevendo 
uma sanção no caso de sua violação”.

 Portanto, o fim primeiro das normas jurídicas é a de reger a conduta 
humana. Essa regência dá-se, em geral, através da positivação de coman-
dos, os quais não cumpridos dão ensejo à incidência de uma sanção. 

2.3 Direito subjetivo 
 
Para Diniz (2007) direito subjetivo é a permissão que tem o ser hu-

mano de agir conforme o direito objetivo. Logo, dado um  direito viola-
do, ao indivíduo faculta-se a tomada de ação no sentido de ver restaurado 
o status quo violado em função do ato ilícito. No que tange à educação, 
esta é um direito público subjetivo. Desse modo, sempre que a prestação 
desse direito fundamental estiver em desconformidade com as regras ju-
rídicas, sejam constitucionais ou infraconstitucionais, pode o indivíduo 
agir, recompondo ou compondo uma situação que antes da sua atuação 
encontrava-se em desacordo com as normas jurídicas. Conforme Nunes 
Jr. (2009, p. 104):

Antes de ser um dever do Estado, a educação trata-se de um dire-
ito público subjetivo da pessoa humana, exatamente porque de sua 
definição como direito (e direito fundamental, que se mostra in-
suscetível a restrições quanto a sua incidência, sendo-lhe perfeita-
mente adequada a extensão da aplicabilidade imediata prevista no 
art. 5º, §1º1, da Constituição Federal) é que surge o correlato dever 
do Poder Público.

1 § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
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2.4 Constituição
 
Como acontece com a grande maioria das construções dogmáticas 

referentes à fenômenos jurídicos, não há unanimidade acerca do conceito 
de Constituição. Aqui, estudaremos o conceito nas palavras do professor 
Paulo Bonavides (2004, p. 80) in verbis:

 
Do ponto de vista material, a Constituição é o conjunto de normas 
pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, 
ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da pes-
soa humana, tanto individuais quanto como sociais. Tudo quanto 
for, enfim, conteúdo básico referente à composição e ao funciona-
mento da ordem política exprime o aspecto material da Constituição 
[...] Em suma, a Constituição em seu aspecto material, diz respeito 
ao conteúdo, mas tão-somente ao conteúdo das determinações mais 
importantes. [grifo nosso]

 
Em uma Constituição encontramos o rol de direitos da pessoa hu-

mana, dentre os quais se destaca, para o nosso estudo, o direito funda-
mental à educação. Duas são as principais funções de uma Constituição, 
a saber: (i) organizar os poderes políticos; (ii) estabelecer os direitos fun-
damentais do indivíduo. Essas funções são arroladas na Constituição em 
virtude da segurança jurídica que esse instrumento dá aos direitos nele 
positivados. Assim, as normas constitucionais demandam um árduo e am-
plo consenso político e um dificultoso procedimento jurídico para que se-
jam alteradas. Dentre as funções citadas, no presente artigo nos interessa 
a segunda função – estabelecer os direitos fundamentais do indivíduo – a 
qual estudaremos a seguir.

2.5 Princípios constitucionais

A partir do final da Segunda Guerra Mundial, a produção científico-
jurídica no âmbito do direito constitucional viu uma grande evolução de 
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seus conceitos. Isso se deu principalmente no que diz respeito aos Princí-
pios do Direito. Nesse novo momento, foi reavaliada a função de tais 
princípios e, com tal reavaliação, novas funções foram descortinadas. As-
sim, os princípios passaram a ter um papel fundamental no ordenamento 
jurídico, sendo agora considerados de aplicação obrigatória pelo legislador 
em seu papel de produtor normativo e pelo juiz quando da interpretação e 
aplicação da lei. Em outras palavras: os princípios possuíam grande abst-
ração, sendo aplicados somente excepcionalmente e de forma subsidiária. 
Com o advento do pós-positivismo, esse aspecto mudou e o princípio pas-
sou a ter função normativa, ou seja, passou a ter aplicação obrigatória e 
não mais subsidiária. Contudo, um cuidado é necessário. Como vários são 
os princípios, e como todos possuem natureza normativa, foi necessário 
desenvolver-se uma técnica para a aplicação de mais de um princípio ao 
mesmo caso. Assim, chegou-se a conclusão de que nenhum princípio é ab-
soluto, devendo sua aplicação ser ponderada no caso concreto. Por exem-
plo, na solução da lide, tendo em mãos os valores a serem preservados, o 
juiz poderá decidir fundamentadamente que um princípio tenha um grau 
de aplicação maior do que o outro. Diz-se, dessa forma, que aos princípios 
no caso concreto é atribuída uma dimensão de peso.

2.6 Direitos fundamentais

Em uma acepção lata, os direitos fundamentais almejam, segundo 
Bonavides (2004, p. 560) “[...] criar e manter os pressupostos elementares 
de uma vida na liberdade e na dignidade humana”.

Sob uma perspectiva formal, para Vieira apud Weis (2010, p. 24) os 
direitos fundamentais representam “[...] o conjunto de direitos da pessoa 
humana expressa ou implicitamente reconhecidos por uma ordem consti-
tucional”.

Cotejando as duas definições, percebe-se que a educação, tema do 
presente artigo, encontra-se amparada pelas duas definições: a uma, por 
ser um pressuposto elementar de uma vida digna. A duas, por se encontrar 
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expressamente protegida e garantida pela Constituição Federal, em seus 
artigos. 6º, como direito social, e mais especificamente, no Título VIII, 
capítulo III, seção I, art. 205, in litteris: “Art. 205. A educação, direito 
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho”.

Ainda, Silva (2006, p. 315) afirma:

O art. 205 contém uma declaração fundamental que, combinada 
com o art. 6º, eleva a educação ao nível dos direitos fundamentais do 
homem. Aí se afirma que a educação é direito de todos, com o que 
esse direito é informado pelo princípio da universalidade. Realça-lhe 
o valor jurídico, por um lado, a cláusula - a educação é dever do Es-
tado e da Família -, constante do mesmo artigo, que completa a situa-
ção jurídica subjetiva, ao explicitar o titular do dever, da obrigação, 
contraposto àquele direito. Vale dizer: todos têm direito à educação e 
o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a família. 

           
Nessa senda, o art. 205 detalha um direito social, cuja implementa-

ção é um dever do Estado, da família e da sociedade.
A noção de direito fundamental parte da própria essência do ser hu-

mano. O homem em sua interação com seus semelhantes percebe, sente, 
intui, em menor ou maior grau, quais direitos permeiam as relações hu-
manas.

É com base nesse fundamento, denominado direito natural, ou jus-
naturalismo, que em um primeiro momento começou-se a desenvolver os 
chamados direitos humanos fundamentais. 
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2.7 Evolução dos direitos fundamentais
 
Modernamente, podemos dizer que a proteção aos direitos funda-

mentais foi positivada a partir da revolução francesa. Com ela, tivemos a 
declaração dos direitos do homem e do cidadão, isso em 1789. Nessa fase, 
foi protegida a chamada primeira dimensão dos direitos humanos.

 
i) primeira dimensão dos direitos humanos

Representam os direitos relacionados às liberdades civis e políticas. 
Referem-se às liberdades e garantias básicas de um indivíduo, tais como a 
vida, a liberdade e a igualdade. Notadamente, possuem cunho individu-
alista e serviram para a proteção do cidadão frente os desmandos dos Es-
tados Monárquicos. Nesse panorama, representam esses direitos um não 
agir estatal em sua relação com o indivíduo. Mais ainda, representam que 
o Estado só poderá agir quando essa permissão estiver positivada. Como 
exemplo, cite-se o princípio da legalidade, pelo qual o homem só é obriga-
do a fazer algo em virtude da existência de uma lei que o obrigue a tanto. 
Tal princípio é afiançado pelo art. 5º, inc. II, da CF. 

ii) segunda dimensão dos direitos humanos

Posteriormente, com a consagração e solidificação dos direitos de 
primeira dimensão, e também a partir da constatação de que não bastava, 
para a obtenção do bem comum, um mero não agir estatal, deu-se início 
ao desenvolvimento, aprimoramento e consagração dos chamados dire-
itos de segunda geração ou dimensão. 

Na segunda dimensão temos os direitos econômicos, sociais e cul-
turais, dentre os quais se inclui o direito à educação. São os direitos 
dominantes do séc. XX e têm por pressuposto a igualdade. Para Bona-
vides (2004, p. 564):
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São os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos 
coletivos ou de coletividades, introduzidos nos constitucionalismo das 
distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da 
ideologia e da reflexão antiliberal do século XX. Nasceram abraçados 
ao princípio da igualdade, do qual não se pode separar, pois fazê-lo 
equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula.

Segundo Weis (2010, p. 51):

Os direitos de primeira geração seriam aqueles decorrentes do Jus-
naturalismo racional, cujo pensamento influenciou as revoluções 
burguesas dos séculos XVII e XVIII, fazendo com que seu conteúdo 
privilegiasse as liberdades individuais, concebidas em função do ser 
humano abstrato, descontextualizados. De outra lado, à segunda 
geração corresponde outro momento histórico, o do florescimento 
dos movimentos de cunho social, preconizando a necessidade de in-
tervenção do Estado como agente de transformação da realidade de 
grandes grupos da sociedade – do que decorre a ênfase nos direitos 
coletivos, próprios dos seres humanos concretos e situados.

iii) terceira dimensão dos direitos humanos

Na terceira dimensão dos direitos humanos agrupam-se os direitos 
da solidariedade ou direitos humanos globais.

3. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO

Para Durkheim (1978, p. 41), educação:

[...] é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não 
se encontram preparadas para a vida social; tem por objetivo suscitar 
e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais 
e morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo 
meio especial a que a criança, particularmente, se destine.
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 A educação, por conseguinte, não se resume a aspectos formais, en-
volvendo os mais diversos valores, tais como os culturais, sociais e políticos. 
Sob o aspecto jurídico, os objetivos expostos para a educação estão elenca-
dos no art. 205 da CF. Assim, temos o pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Tais objetivos permitem a construção dos fundamentos da Repúbli-
ca, elencados no art. 1º da CF, dos quais destacamos a dignidade humana, 
fundamento inexoravelmente construído com supedâneo nos objetivos 
da educação. 

Logo a democratização da educação e sua prestação qualificada pela 
qualidade permite ao indivíduo a obtenção dos atributos necessários a 
uma vida digna. Nas palavras de Nunes Jr. (2009, p. 88):

Difere a educação de outros direitos sociais e fraternos, igualmente 
consagrados pela Magna Carta: a educação é premissa – e não pro-
posta. Em outras palavras, o acesso efetivo à educação é o condicio-
nante para o próprio e efetivo exercício dos demais direitos funda-
mentais eleitos pelo legislador constituinte. 

Por se tratar de direito fundamental, o direito à educação e seus 
contornos delineados nos art. 205 a 214 - vetores aos quais a estrutura 
normativa infraconstitucional há de conformar-se - devem alcançar ampla 
efetividade, a ser assegurada por meio de leis, atos normativos, posturas 
administrativas, vedada qualquer limitação ao seu alcance, sob pena de 
indevido retrocesso (NUNES JR, 2009).

O núcleo fundamental de proteção e estruturação do direito à educa-
ção vem positivado na Constituição, a qual elenca princípios jurídicos que 
devem reger o ensino, a saber, (i) igualdade de acesso e permanência na 
escola; (ii) liberdade de ensinar e aprender; (iii) pluralidade de ideias e de 
instituições de ensino; (iv) ensino público e gratuito em escolas oficiais; 
(v) valorização dos profissionais do magistério; (vi) gestão democrática; 
(vii) garantia da qualidade de ensino. 

É sob essa égide que se insere o Curso de Pós-graduação em docência 
no ensino superior ministrado pelo Centro Universitário Claretiano, eis 
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que busca concretamente alcançar as propostas constitucionais referentes 
à educação, atendendo a pelo menos, se não mais, dois dos princípios ju-
rídicos retrocitados, quais sejam, a valorização dos profissionais do magis-
tério e a garantia da qualidade de ensino. 

No âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, o Código Civil e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação esmiúçam 
as disposições constitucionais, dando-lhes efetividade.

Há ainda o Plano Nacional de Educação, veiculado pela Lei 
10.172/01, no qual se apresentam propostas plurianuais para o desenvol-
vimento do ensino no país. Ele é o instrumento por excelência de execução 
da política educacional.

4. EDUCAÇÃO E ENSINO

A educação não se prende a um ambiente formal, estratificado. Sua 
ocorrência se dá nos mais diversos ambientes e sob a mais diversas formas, 
principalmente sob o âmbito da convivência social, em especial no núcleo 
familiar. À evidência, não encontra limites na sua atuação, eis que se rela-
ciona com a própria transmissão de conhecimentos básicos e comezinhos, 
sendo um processo contínuo e permanente (NUNES JR, 2009).

No âmbito legal, a Lei de Diretrizes e bases da educação conceitua 
educação em seu art. 1º, in verbis:

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desen-
volvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organiza-
ções da sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, pre-
dominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social.
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Por outro lado, o ensino formal é aquele ministrado através das insti-
tuições de ensino, desde os níveis elementares até a pós-graduação.

4.1 Centro Universitário Claretiano: projeto 
político-pedagógico, Missão e projeto educativo

Uma vez apresentados os ditames constitucionais básicos referentes 
à educação, é o momento de estudarmos dois documentos importantes 
referentes à Instituição denominada Centro Universitário Claretiano, 
quais sejam, a elaboração de projetos político-pedagógicos e a Missão e 
projeto educativo. 

4.2 Aspectos didático-metodológicos

Como aspectos didático-metodológicos, podemos citar e caracterizar 
os seguintes – colhidos na missão e projeto educativo – o qual, afinal, é a 
linha mestra da instituição: (i) princípio da unidade: a convergência de 
valores para o desenvolvimento da inteligência, da vontade, do sentimento 
e da ação do aluno; (ii) princípio da personalização: busca salvaguardar a 
unidade e originalidade do aluno; (iii) princípio da autonomia: em resumo, 
despertar no aluno o desejo e responsabilidade de aprender; (iv) princípio 
da atividade: exigência da atividade pessoal do aluno no aprender; (v) princí-
pio da liberdade: respeito ao passo do aluno no aprender, entre outros. No 
campo dos ditames constitucionais da educação, também vale frisar o ob-
jetivo emancipatório proposto pela Missão e Projeto Educativo do Centro 
Universitário Claretiano (s.d. p. 15), da qual colho seguinte trecho:

Na perspectiva cristã, a educação deverá ajudar na formação de uma 
pessoa [...] com sentido de liberdade que lhe permita agir consciente 
e responsavelmente, tomando decisões pessoais e coerentes com seu 
projeto de vida e capaz de participar na sociedade, fazendo opções 
religiosas, políticas e culturais livres.  [grifo nosso]
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Veiga (2008, p. 15) nos ensina que:

Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da in-
tencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participati-
vo, responsável, compromissado, crítico e criativo. É pedagógico no 
sentido de definir as ações educativas e as características necessárias 
às escolas para cumprir seus propósitos e sua intencionalidade [...] 
o projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do tra-
balho pedagógico em dois níveis: como organização de toda escola 
e como organização da sala de aula, incluindo sua relação com o 
contexto social imediato, procurando preservar a visão da totalidade. 
(grifo nosso). 

O projeto político-pedagógico como apresentação e efetivação da in-
tencionalidade da escola é o locus primeiro da inserção das premissas que 
viabilizarão a prática docente de qualidade e as formas de sua obtenção. 
No excerto colacionado acima, a autora apresentou dois níveis de atuação 
do projeto político pedagógico, quais seja, o seu papel de organizador de 
toda escola e de organização da sala de aula.

Nessa seara, cabe ao projeto apresentar as principais premissas didáti-
cas, tais como: quais os as técnicas didáticas que devem preferencialmente 
ser utilizadas; quais instrumentos podem ser utilizados para a avaliação 
objetiva da aplicação desses métodos; qual a forma de abordagem dos 
problemas inerentes à prática docente. Sob o prisma pedagógico, de as-
pecto menos instrumental e mais cultural, pode o projeto apresentar quais 
ideais/filosofias/escolas de pensamento permeiam as técnicas didáticas; 
qual o perfil desejado do professor; como esse professor será valorizado 
e avaliado; o que se pretende obter com a formação continuada; com os 
cursos de qualificação.

Logo, é através do projeto político-pedagógico que a instituição, 
pelo exercício dialético entre seus membros, apresenta os pressupostos 
didáticos e pedagógicos indispensáveis à consecução de seus fins, entre 
eles a constante superação dos desafios que emperram a prática docente. 
As expressões “didática” e “pedagogia” são termos multívocos. Por isso, 
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mais do que batalhar para a impossível delimitação universal desses con-
ceitos, ou mesmo apegar-se a discussões acadêmicas, importantes, mas 
muitas vezes restritas, deve o projeto político-pedagógico escolher os 
instrumentos, delimitar as opções, apresentar as propostas, indicar os 
objetivos que permearão o trabalho didático-pedagógico - o diálogo en-
tre a instituição, os professores, funcionários e alunos. A clareza desses 
pressupostos e a firmeza na sua aplicação darão à Instituição como um 
todo um sentido e permitirão a obtenção dos objetivos propostos. Obvia-
mente, falhas ocorrerão, rumos serão alterados, opções descartadas. Mas, 
o processo de reconstrução contínua do projeto-político pedagógico e de 
suas premissas pedagógicas e didáticas permitirá o vislumbre dum porvir 
adequado à instituição, acabando por concretizar as respostas propostas à 
questão da superação dos desafios da prática docente. 

4.3 Aspectos epistemológicos

Com o fito de analisarmos os aspectos epistemológicos inerentes aos 
projetos políticos-pedagógicos dos Cursos do Centro Universitário Clar-
etiano, já que todos devem ser permeados pelo disposto na Missão Institu-
cional e projeto educativo, partiremos do próprio conceito de epistemolo-
gia, conforme Abbagnano (2007, verbete epistemologia), sendo esta “[...]
a disciplina filosófica relativamente autônoma e destinada à análise das 
técnicas de investigação empregadas em um ou mais ciências”. As técni-
cas de investigação e produção do conhecimento no Centro Universitário 
Claretiano têm por base e são permeadas pelo aspecto multifacetado do 
homem como ser cultural, ser livre, espírito, pessoa, imagem de Deus, aca-
bando por integrar um valor absoluto. Também a produção do conheci-
mento e as formas de integrá-lo estão jungidas à missão de investigação da 
verdade, tal como preceituado pela missão e projeto educativo claretiano 
(s.d. p. 18), buscando e tendo como tarefa privilegiada “[...] unificar exis-
tencialmente, no trabalho intelectual, duas ordens de realidade que, não 
raro, tende-se a opor, como se fossem antitéticas: a investigação da ver-
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dade e a certeza de conhecer, já, a fonte da verdade”.

4.4 Articulação entre a Missão e as intenções pedagógicas do curso

Colhe-se do texto da Missão e Projeto Educativo, o seguinte trecho, 
que traz um dos princípios inerentes à Missão Claretiana (s.d. p. 12), qual 
seja, ser essa instituição uma “[...] comunidade educativa que se destaque 
pela competência científica e pedagógica”.

Em complemento ao entendimento do papel do projeto político-
pedagógico como articulador da Missão Institucional e das intenções 
pedagógicas/formativas do curso, Veiga (2008, p. 56), ensina:

[...] o projeto pedagógico é um processo de desenvolvimento insti-
tucional e de curso, num tempo e espaço determinados. Esse pro-
cesso traduz-se num continuum de decisões a serem desencadeadas, 
sistematicamente, por coordenadores, professores, alunos e técnicos, 
tendo como suporte um dado contexto social. O projeto de con-
strução do projeto pedagógico não é unívoco: no âmbito institucio-
nal ele assegura a visibilidade e a incorporação dos projetos/planos 
de atividades pedagógicas e administrativas na comunidade escolar; 
no âmbito de sala de aula, contribui para maior nível de mobilização 
coletiva dos alunos. 

O projeto político-pedagógico como processo de desenvolvimento 
institucional e de curso é, por excelência, o elemento articulador entre os 
objetivos institucionais (v.g., “missão”) e pedagógicos de uma instituição, 
os quais, como vistos, também devem respeito aos princípios constitucio-
nais que regem a educação. Dessa maneira, quando colhemos a visão da 
instituição como uma comunidade educativa qualificada por determina-
dos atributos, sendo um desses atributos a excelência pedagógica de seus 
cursos, esses atributos precisam, de alguma maneira, serem conquistados. 
Portanto, um aspecto a ser visualizados no projeto-político pedagógico 
é o de ser um instrumento para a obtenção dos objetivos institucionais 
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políticos e constitucionais, claramente delimitados na “Missão”, docu-
mento primordial da instituição, bem como dos objetivos pedagógicos 
também propostos. 

4.5 Relação entre a qualidade política do projeto e o 
atendimento às diretrizes do Ministério da Educação

Como ensina Veiga (2008, p. 60):

A avaliação que se impõe como exigência legal às instituições para a 
manutenção do sistema de ensino superior pode e deve ser concebi-
da, praticada e interpretada pela ótica distante da parametrização, da 
medida e dos limites da reprodução da ordem [...] Nesta perspectiva, 
a avaliação surge como categoria central para a vitalidade do projeto 
político-pedagógico. 

Idealmente, a produção de um projeto-político pedagógico partici-
pativo, como síntese dos valores contrapostos que trabalharam democrati-
camente na sua elaboração, é um dos sinais da qualidade de um projeto 
político-pedagógico, eis que representa o consenso possível entre os diver-
sos atores institucionais. Essa qualidade reflete no desenvolvimento geral 
da IES, tendente a garantir um padrão mínimo de qualidade e este pata-
mar é buscado pelo MEC ao estabelecer padrões e critérios avaliativos.

Por conseguinte, a qualidade do projeto político-pedagógico e a sua 
efetiva execução desempenham função notável na qualidade da institu-
ição e, consequentemente, no atendimento às diretrizes ministeriais. 

Ademais, com o intuito de dar efetividade aos comandos constitu-
cionais, a LDB – Lei 9.394/96 - estatui em seu art. 3º, diversos princípios 
regentes do ensino, os quais devem ser seguidos pelo MEC quando do es-
tabelecimento de seus critérios avaliativos e pela instituição no momento 
de elaboração de suas políticas institucionais. Vejamos:
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Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas so-
ciais.

Não menos importante, é a referência ao artigo 43 da LDB, in verbis:

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito cientí-
fico e do pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no de-
senvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visan-
do o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão 
da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 
do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos 
e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar 
o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de co-
municação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profis-
sional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
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sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados 
à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 
na instituição.

Por fim, vale a menção ao artigo 7º, do decreto 5.622/05, o qual reg-
ulamenta o ensino a distância no Brasil, tendo por base o art. 80 da LDB. 
Assim:

Art. 7o  Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação 
entre seus órgãos, organizar, em regime de colaboração, nos termos 
dos arts. 8o, 9o, 10 e 11 da Lei no 9.394, de 1996, a cooperação e 
integração entre os sistemas de ensino, objetivando a padronização 
de normas e procedimentos para, em atendimento ao disposto no art. 
80 daquela Lei:
I - credenciamento e renovação de credenciamento de instituições 
para oferta de educação a distância; e
II - autorização, renovação de autorização, reconhecimento e renova-
ção de reconhecimento dos cursos ou programas a distância.
Parágrafo único.  Os atos do Poder Público, citados nos incisos I e II, 
deverão ser pautados pelos Referenciais de Qualidade para a Educa-
ção a Distância, definidos pelo Ministério da Educação, em colabo-
ração com os sistemas de ensino.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cotejo dos ditames constitucionais sobre a educação com os el-
ementos caracterizadores do projeto político-pedagógico e da Missão e 
projeto educativo demonstra claramente a inserção teórica do Centro 
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Universitário Claretiano, como uma Instituição de Ensino Superior, no 
arcabouço jurídico constitucional referente à educação. Assim, na esfera 
constitucional, fica clara a opção da IES pela promoção da dignidade hu-
mana e da busca da excelência no ensino e na pesquisa. 

No âmbito infraconstitucional, a atenção às diretrizes do MEC, per-
mite o recredenciamento e a abertura de novos cursos na Universidade. A 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação traz contornos claros no que tange 
aos princípios a serem seguidos no ministério do ensino e, mais uma vez, 
a análise dos documentos institucionais do Centro Universitário Clar-
etiano coadunam-se com as propostas infraconstitucionais referentes é 
educação. 

Dessa maneira, a grande presença no país do Centro Universitário 
Claretiano, principalmente através da modalidade de ensino a distância, 
é um agente facilitador da obtenção dos objetivos propostos, em especial 
a democratização do ensino e a sua promoção com atributos qualitativos 
excepcionais. 
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