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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. 
 
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 
obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. 
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos 
e cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 11, de 1996) 
 



Educação, cultura e desporto 
 
 

 
 
 
 

Art.208 
 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria; (...) 
 
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo. 
 
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 
autoridade competente. 
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 “A CF confere especial destaque a esse direito social 

fundamental, prescrevendo o dever jurídico do Estado de 
prestá-la e alçando-a à categoria de direito público subjetivo. A 
educação constitui elemento imprescindível ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e à livre 
determinação do indivíduo, estando em estreita relação com os 
primados basilares da República Federativa e do Estado 
Democrático de Direito, sobretudo com o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Atua como verdadeiro pressuposto para a 
concreção de outros direitos fundamentais. (...) 



Educação, cultura e desporto 
 
 

 
 
 
 “ 
A imposição de limites ao abatimento das quantias gastas 
pelos contribuintes com educação resulta na incidência de 
tributos sobre despesas de natureza essencial à sobrevivência 
do indivíduo, a teor do art. 7 º, IV, da CF, e obstaculiza o 
exercício desse direito. 7. Na medida em que o Estado não 
arca com seu dever de disponibilizar ensino público gratuito a 
toda população, mediante a implementação de condições 
materiais e de prestações positivas que assegurem a efetiva 
fruição desse direito, deve, ao menos, fomentar e facilitar o 
acesso à educação, abstendo-se de agredir, por meio da 
tributação, a esfera jurídico-patrimonial dos cidadãos na parte 
empenhada para efetivar e concretizar o direito fundamental 
à educação.” ARGINC 00050678620024036100 TRF3 
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Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. 
 
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
 
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas 
de alta significação para os diferentes segmentos étnicos 
nacionais. 
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 “ 
Como o tombamento pode ser considerado um processo 
inadequado para a preservação de práticas culturais 
intangíveis e dinâmicas, necessita-se de instrumentos de 
identificação, valorização e apoio que favoreçam a sua 
permanência. 
É de fundamental importância que comecemos a explorar, no 
meio acadêmico e técnico, uma estrutura pública de cuidado 
com esses bens culturais, que possam organizar: 
1- Inventário, pesquisa, registro e difusão do patrimônio 
imaterial:  
2- Publicação de obras de referência sobre o patrimônio 
imaterial brasileiro; e  
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3- Projetos educacionais que contribuam para a transmissão 
dos conhecimentos tradicionais e para a preservação dos 
aspectos físicos e ambientais que dão suporte à existência de 
manifestações do patrimônio imaterial. 
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 Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas 

formais e não-formais, como direito de cada um, observados: 
 
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e 
associações, quanto a sua organização e funcionamento; 
 
II - a destinação de recursos públicos para a promoção 
prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, 
para a do desporto de alto rendimento; 
 
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o 
não- profissional; 
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IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de 
criação nacional. 
 
§ 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à 
disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as 
instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. 
 
§ 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta 
dias, contados da instauração do processo, para proferir 
decisão final. 
 
§ 3º - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de 
promoção social. 
 

 
 


