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Introdução: O princípio da qualidade da educação é de ordem constitucional e
encontra-se insculpido no artigo 206, VII da nossa Carta Magna. A educação, como
direito social, está legislada no Capítulo III, Seção I, artigo 205 e seguintes da
Constituição. Como direito subjetivo, adere à personalidade do ser humano, que, em
alguns casos, recorre à esfera judicial para exercer seu direito. Expõe-se o conceito de
educação e ensino e de princípios e regras, para se tornar aparente o porquê se fala em
qualidade da educação e não do ensino e a forma como princípio da qualidade da
educação influencia nos julgados. Objetivo: Analisar o princípio da qualidade da
educação sob a luz do direito constitucional. Discutir a educação como direito
subjetivo e analisar alguns julgados de nosso tribunal envolvendo o tema em debate.
Expor os indicadores da qualidade da educação, e discorrer sobre sua eficácia.
Metodologia: Foram utilizados na pesquisa portarias, leis e a Constituição, doutrinas
de Direito Constitucional e de Introdução ao Estudo do Direito, consulta à
jurisprudência do Estado de Minas Gerais disponíveis sobre o tema, bem como
informações de páginas do sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Resultados: Tratando-se de qualidade, impossível
ignorar os indicadores baseados em avaliações em larga escala, que são uma forma
concreta de sua aferição. Apesar disso, suscita-se a dúvida quanto a outros resultados,
menos objetivos, que não são mensuráveis nessas avaliações, como a formação de
cidadãos. Deve-se reconhecer, no entanto, que as avaliações de desempenho são de
interesse social e são indicadores confiáveis a respeito da qualidade da educação. A
previsão legal para a instituição desses processos nacionais de avaliação do
desempenho do aluno encontra-se no artigo 9º, inciso VI, da Lei de Diretrizes e Bases
(9.394/96).  Conclusão: Concluiu-se que devido à natureza dos princípios no nosso
ordenamento jurídico, o princípio da qualidade da educação é moldado à realidade de
acordo com o caso concreto, o que nem sempre representa o respeito a esse princípio,
até porque, em algumas situações, haverá conflito com outros princípios.
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