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O Direito Educacional é um ramo relativamente novo das ciências jurídicas e alia aspectos jurídicos e 
educacionais. 
 
É conceituado como sendo um “conjunto de normas, princípios, leis e regulamentos que versam sobre 
as relações de alunos, professores, administradores, especialistas e técnicos, enquanto envolvidos, 
mediata ou imediatamente, no processo ensino-aprendizagem”. (Conceito definido por Renato Alberto 
Teodoro Di Dio, in Contribuição à Sistematização do Direito Educacional, primeira obra sobre essa 
ciência jurídica). 
 
Apesar de ter sua sistematização ter se iniciado em nosso país há quatro décadas em meia, os direitos 
e deveres no campo da educação surgiram em 1554, quando foi criado o primeiro colégio no Brasil. 
 
Constituem-se suas fontes a constituição federal, estaduais, leis, decretos, portarias e outras normas 
federais, estaduais, municipais, deliberações, resoluções e pareceres dos Conselhos Nacional, 
Estaduais e Municipais de Educação, jurisprudências dos tribunais, artigos doutrinários, pareceres de 
especialistas e outros estudos jurídico educacionais. 
 
Os estudos sobre o mesmo foram feitos a partir do primeiro Seminário de Direito Educacional que 
ocorreu em outubro de 1977, sob os auspícios da Universidade Estadual de Campinas. 
 
Depois de um longo período sem encontros coube ao Instituto de Pesquisas e Administração da 
Educação promover os primeiros seminários (o inicial da série em 1989, no Rio de Janeiro) e os 
congressos (cujo primeiro foi em 1992, em São Paulo) possibilitando o surgimento de novos 
especialistas e o interesse de profissionais para a promissora área. 
 
Outros se seguiram, inclusive através da Associação Brasileira de Direito Educacional, entidade criada 
para congregar pessoas envolvidas na área. 
 
O primeiro telecongresso foi concretizado pelo IPAE em 2012 marcando uma nova fase de 
disseminação dos estudos sobre os principais temas da atualidade, uma vez que a abrangência passou 
a ser muito mais significativa. 
 
O Direito Educacional é, na verdade, uma sólida base para a segurança jurídica nas relações 
juspedagógicas.  A inexistência de uma consolidação da legislação educacional traz prejuízos para o 
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setor uma vez que centenas de leis federais são esparsas, sem contar as milhares de leis estaduais e 
municipais que são editadas com regularidade.  
 
Sua difusão precisa ser ampliada e reconhecida eis que congrega mais de 60 milhões de estudantes e 
um número incontável de profissionais que atuam em cerca de 200 mil estabelecimentos de ensino de 
educação básica e superior, públicos e privados. Somam-se a esse grande universo as famílias e as 
entidades governamentais. Todos são polos ativos ou passivos e direta ou indiretamente envolvidos nos 
sistemas de aprendizagem. 

 
(*) Presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação 
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