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Resumo: O presente estudo tem a finalidade de discutir a política social, direitos humanos e 

educação na contemporaneidade, os quais trazem para o debate a ser a intrínseca relação entre 

Estado e burguesia e seus reflexos na sociedade, em especial na política social e pública de 

educação. Neste sentido, as considerações perpassam pela compreensão de que a educação 

contemporânea não prima por uma educação que ensine a ética e os direitos humanos, mas 

passa pela necessidade de dar continuidade a um processo produtivo da reprodução capitalista. 
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Abstract: The present study aims to discuss social policy, human rights and education in 

contemporary times, which bring to the debate to be the intrinsic relationship between State and 

bourgeoisie and its reflections on society, especially in social policy and public education. In this 

sense, pertain to considerations for understanding of the contemporary education do not press for 

an education that teaches ethics and human rights, but by the need to continue a productive 

process of capitalist reproduction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo busca abordar uma breve exposição teórica sobre a política social, seu 

conceito e seus dilemas, os quais se refletem na efervescência da sociedade de classes regida 

pelo capitalismo tardio. Nesta perspectiva, retoma a história e princípios dos direitos humanos, em 

que estes são veemente violados na contemporaneidade. Para tanto, o debate a ser apresentado 

no artigo descreve a intrínseca relação entre Estado e burguesia e seus reflexos na sociedade, 

em especial na política social e pública de educação. 
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 Em um período que a política de educação enfrenta diversas barreiras para ser efetivada 

conforme as legislações que a inscrevem como fundamental para o desenvolvimento de todos os 

cidadãos brasileiros torna-se necessária a reflexão acerca das causas que impossibilitam essa 

efetivação. Assim, verifica-se a necessidade de propiciar um espaço de reflexão e posicionamento 

das questões políticas, econômicas e sociais que a escola pública contemporânea vivencia. 

Por fim, se tece as considerações finais e as referências utilizadas para a construção do 

referido estudo. 

 

2. POLÍTICA SOCIAL E SEUS REFLEXOS NA SOCIEDADE DE CLASSES 

2.1 Conceito e dilemas da política social 

O processo de evolução da sociedade em uma organização civil e os momentos sócio-

históricos que demarcam o regime político, econômico e social para a formação, expansão e 

consolidação de culturas, etnias e línguas e/ou idiomas, foram e são fundamentais para 

compreender a conquista e dominação de uma comunidade-grupo-povo- sobre os demais. Neste 

sentido, as diferenças presentes em cada organização social contribuíram para desvelar as 

necessidades fundamentais para que todos os indivíduos possam conviver de forma digna. 

Todavia, a contemporaneidade não contempla todos os princípios e direitos imprescindíveis à 

dignidade do ser humano. 

Para tanto, este processo se manifesta na transição do capitalismo concorrencial para o 

monopolista, final do século XVIII e início do século XIV, momento em que a política social é 

marcada pelos conflitos decorrentes da relação Capital X Trabalho, isto é, do processo produtivo 

dos bens e serviços gerados na venda e compra da força de trabalho. Entretanto, a política social 

se confunde com política pública, sendo que esta se refere a um governo, ações diretas e de 

gestão de serviços setoriais. 

 De acordo com Vieira (2009) “na concepção liberal, a política social objetiva permitir aos 

indivíduos a satisfação de certas necessidades não levadas em conta pelo mercado capitalista” 

(p.149). O autor argumenta que o significado e objetivo da política social é extremamente claro, 

porém sua efetivação na sociedade de classes tem inúmeras barreiras para sua garantia a todos 

os indivíduos, considerados e aclamados enquanto cidadãos pelos governos e os que estão 

entorno do poder. Contudo, afirmar que a cidadania é fundamental para a convivência social e 

pacífica é no mínimo contraditório com o exercício que é compreendido e realizado por grande 

parte dos indivíduos, o qual é difundido na escola, família, comunidade dentre os tantos outros 

espaços sociais. 

 Nesta perspectiva, a posição de evidência em que o capitalismo tardio e seus 

antecessores conquistaram e se mantém são fundamentais para que sua engrenagem continue 

em movimento e massacre aqueles que menos têm condições econômicas e intelectuais. Assim, a 
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conjuntura social, política e econômica que o capitalismo estabeleceu e estabelece ferrenhamente 

para todos os sujeitos, precarizam diariamente as relações sociais e suas perspectivas em prol de 

melhorias na qualidade de vida. Estas por sua vez, contribuem para que as manifestações das 

expressões da questão social se disseminem e as fortaleçam como um vírus, o qual atinge e 

“mata3” uma grande parcela da população. 

 Tendo em vista os princípios que preconizam a política social, os quais buscam amenizar o 

acirramento dos efeitos colaterais do capital, é necessário compreender se as políticas sociais 

envolvem direitos ou não. Por isso, Vieira (2009) afirma que: 

 

As políticas sociais têm sido ligadas ao funcionamento do mercado, à capacidade de 
compensar as falhas deste, à ação e aos projetos dos governos, aos problemas sociais, à 
reprodução das relações sociais, à transformação dos trabalhadores não assalariados em 
trabalhadores assalariados, ao abrandamento dos conflitos de classe e etc. Políticas sociais 
meramente descritivas ou não, seu estudo implica muito esforço e enormes embaraços […]. 
Vieira (2009, p.13) 

 

 Desse modo, como a relação dos direitos e a política social vem sendo discutida e 

compreendida na contemporaneidade, questiona-se: seus princípios são fundamentais para 

assegurar a efetiva garantia para emancipação humana? 

 A referida indagação é uma questão a ser analisada cautelosamente para uma resposta 

contundente, sendo esta intrinsecamente relacionada ao modelo de proteção social adotado para 

minimizar as mazelas sociais. Porém, sua extinção está longe de ser alcançada, o que acaba 

ferindo os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, bem como, o cerne da política social. 

 Vale ressaltar que os direitos estão relacionados com a sociedade e o Estado. Contudo, a 

política social não condensa o princípio da totalidade, ou seja, a universalização dos direitos, ao 

contrário ela é executada através de condicionalidades e ações políticas compensatórias.  

 Destarte, direito que não se efetiva não é direito. Para Vieira (2009), “sem justiça e sem 

direitos, a política social não passa de ação técnica, de medida burocrática, de mobilização 

controlada ou de controle da política, quando consegue traduzir-se nisto”. (p.59). Tal afirmação é 

de extrema importância para a compreensão das políticas e principalmente das públicas e 

setoriais, em que estas vem sendo cada vez mais precarizadas, fragmentas e focalizadas, 

especialmente após a avassaladora inserção do neoliberalismo na década de 1990 no Brasil. 

 Behring e Boschetti (2011), criticam a forma como as políticas sociais são efetivadas, pois 

há apenas uma visão técnico-instrumental. Segundo as autoras, é preciso conhecer o método que 

representa, sobretudo, uma ordenação, sistematização intelectual, expressa através de um 

conjunto coerente de leis, categorias e conceitos. 

 Ressalta-se que o método materialista histórico e dialético possibilita reflexões diferentes 

dos demais, pois questiona e critica o modo de produção capitalista, seus reflexos e mazelas 

sociais reproduzidas na questão social e expressas em suas múltiplas manifestações. 
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 Segundo Marx, “o método é uma relação entre sujeito e objeto que permite ao sujeito 

aproximar-se e apropriar-se das características do objeto” (Behring, Boschetti 2011, p.39). Esta 

afirmação contribui significativamente ao analisar a política social, em que é necessário 

compreender a relação entre Estado, Capital e luta de classes, bem como sua relação com a 

política econômica. 

 A concessão estabelecida pelo Estado é demandada pela burguesia, mascarando a 

realidade e legitimando a forma de governar, o que não deixa visível o conflito de classes. A 

sociedade contemporânea é pautada no funcionalismo tecnicista weberiano, o qual sustenta a 

lógica conservadora, a qual segundo Behring e Boschetti (2011), que afirmando o poder do chefe 

de Estado como dominação política e não de representação democrática.  Assim, a concepção 

exposta, coloca que a supremacia deveria ser da política social e não da econômica. 

 Portanto, “as políticas sociais não podem ser analisadas somente a partir de sua 

expressão imediata como fato social isolado. Ao contrário, devem ser situadas como expressão 

contraditória da realidade, que é unidade dialética do fenômeno e da essência”. (Behring, 

Boschetti 2011, p.39). Concomitante com as ideias das autoras, a política social no Brasil é 

focalizada, sendo tutelada conforme as condições do Estado e por isso, não pode ser considerada 

universal, uma vez que, nas ações realizadas não estão presentes os preceitos da política social, 

mas questões afirmativas que ressaltam o atraso e a dependência econômica. 

 Desta forma, ao compreender os elementos constitutivos da política social é difícil não 

questionar de que forma o método proposto por Marx está presente na delimitação e/ou 

formatação das políticas sociais brasileiras, isto é, a qual classe ela responde os interesses da 

relação de força e poder. 

 

 

2.2 Direitos humanos para quem? 

 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 trouxe reconhecimento da 

igualdade para todos os seres humanos em sua dignidade de pessoa. Redigida sob o impacto das 

atrocidades cometidas na 2° Guerra Mundial, a declaração cristalizou os ideais da Revolução 

Francesa em direitos efetivos, que far se à progressivamente. 

 Neste sentido, ao enunciar os valores fundamentais da liberdade, igualdade e fraternidade 

e proclamar que todos os seres humanos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, a 

declaração afirma a proibição absoluta da escravidão e do tráfico de escravos.  

 A democracia é expressa na Declaração como o único regime político compatível com o 

pleno respeito aos direitos humanos, por isso, o regime democrático já não é uma opção política 

entre muitos outros, mas a única solução legítima. “A essência dos direitos humanos é o direito a 
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ter direitos”. (Hannah Arwndt). 

 A afirmação da autora é extremamente objetiva, mas como exclamar algo tão longe da 

realidade contemporânea, em que uns tem mais e outros menos direitos humanos garantidos. 

Para Trindade (2011) “os direitos humanos estão acima dos direitos do Estado” (p.13). Entretanto, 

a efetividade e garantia dos direitos perpassa pelas ações, políticas e serviços que o Estado oferta 

ao povo. 

 Segundo Iasi (2013) “[...] os valores que constituem o Direito só podem estar recheados de 

significados colhidos no tecido de nosso corpo social”. (p.174). Tal afirmação reforça que somente 

as relações sociais humanas podem e devem requerer direito, seja ele humano, social, político, 

civil e econômico. 

 Aos 67 anos de existência a Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda não 

conseguiu garantir e/ou efetivar sua cobertura para todos os seres humanos, principalmente 

porque a própria Organização das Nações Unidas – ONU, a qual deveria lutar e defender os 

direitos, primeiramente está submetida ao poder dos Estados Unidos da América. 

  De acordo com Vieira (2009), a ONU não está em sincronia com a realidade mundial, pois 

é um órgão à parte que só está alimentando a burocracia. Apesar de ser um organismo 

internacional é fragilizado para efetivar e garantir os direitos humanos para todos os povos e 

nações. 

 Ahlert (2003) expõe que: 

As características dessa nova fase do capitalismo estão centrados na globalização da 
economia, no fim das fronteiras econômicas, no desmonte do Estado e na destruição dos 
direitos sociais, como saúde, educação, habitação, transporte, comunicação, estabilidade 
de emprego, aposentadoria e destruição das economias microrregionais. (Ahlert, 2003, 
p.122-123)  
 

 Conforme as palavras do autor, mais uma vez o capitalismo se reflete negativamente para 

o bem-estar coletivo, além de mercantilizar muitos dos direitos humanos, tais como: saúde, 

educação, segurança, dentre outros.  

 Para alcançar o patamar de direitos humanos, os mesmos foram gerados da seguinte 

forma:  

 * Primeira geração: postulados de abstenção dos governantes de não fazer, não intervir 

sobre aspectos da vida de cada indivíduo; 

 * Segunda geração: realçam o princípio da igualdade e pelo reconhecimento de liberdades 

sociais; 

 * Terceira geração: concebidos para a proteção de coletividades de grupos. 

 Tendo em vista as dimensões que os direitos humanos foram percorrendo durante todo o 

processo sócio-histórico da humanidade, é indispensável que o Mundo Moderno garanta todas as 

condições de acesso aos mínimos necessários para a dignidade de todas as pessoas humanas. 

Portanto, é de extrema importância ressaltar que os direitos fundamentais são aqueles positivados 
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em legislações constitucionais, materializados em Lei. Enquanto os direitos do homem e/ou 

humanos não são positivados, mas são fundamentais. 

 Diante disso, Lienesmann (1982) afirma que “os direitos humanos, por definição, 

tencionam ser universais. No entanto, sua característica mais universal é sua violação universal” 

(p.80). A frase do autor tem mais de 30 anos e a decadência e precarização dos direitos humanos 

é o que mais se verifica na contemporaneidade, por isso, a ética nunca se fez tão necessária 

enquanto agora!  

 

2.3 Os direitos humanos no Brasil 

 

 Brasil, país subdesenvolvido do continente americano, situado na América do Sul 

especificamente na América Latina, colonizado pela coroa portuguesa. Este território abrange 

inúmeras riquezas naturais, mas, desde sua “descoberta” se apresenta com fragilidades que 

possibilitam a dominação e submissão, principalmente pela imagem de homem alegre e dócil, 

características estas que se perpetuaram em sua recente história.   

 O país não lutou pela conquista de sua independência, a qual se reflete diretamente em 

seu atraso e na dependência econômica, bem como, os demais países que compreendem a 

América Latina, pois a “independência4” destes foi mera formalidade, uma vez que não houve 

planejamento dos ideários econômico e social. Tendo em vista que há apenas fragmentos, a que 

está de acordo com os interesses dos países dominantes, corrobora-se com as ideias de Vieira 

(2009), que o Brasil especificamente se submete sem nenhuma oposição as necessidades 

impostas pelo capital mundial. 

 A Constituição Federal de 1988 expressa como cláusula pétrea a forma federativa; o voto 

como direto, secreto, universal e periódico; separação dos poderes; direitos e garantias 

individuais. Contudo, a efetividade de suas ações no contexto social compromete e fere 

constantemente a lei suprema que rege nosso país. 

 No artigo 5º da referida Constituição se afirma como valores essenciais para resguardar a 

dignidade humana: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Todavia, a proteção que 

deve assegurar estes direitos para que sua garantia seja realizada está longe de se tornar 

universal para todos os sujeitos considerados como cidadãos, pois estes não são respeitados pelo 

Estado como o adjetivo se refere. 

 Desse modo, verifica-se que o direito humano é pressuposto pelas necessidades impostas 

pela natureza, sendo que está é a experiência do real em busca do ideal. Por isso, é de extrema 

importância que a luta para a garantia seja travada diariamente para que se possa almejar a 
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justiça e igualdade que todos têm direitos. Assim, de acordo com Comparato (2013), os direitos 

humanos são formados pelos seguintes princípios: complementariedade solidária e 

irrevocabilidade.  

 Destarte, é inevitável não dizer que apenas legislações que prevêem e asseguram que 

direitos sejam efetivados e garantidos para todos são suficientes, pois não é algo tão simples 

quanto parece ser, uma vez que nem todos os direitos previstos são garantindo e efetivos a todos. 

 Assim, discutir como o direito fundamental e humano de educação está sendo garantido 

para a população brasileira é de extrema importância para compreender as relações de poder, 

que imbricam na garantia efetiva desse direito social e humano essencial para o desenvolvimento 

do indivíduo em sua formação ética, cultural, política, intelectual, possibilitando-o para um ser 

social crítico. 

  

3. TECENDO BREVE ANÁLISE SOBRE O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em cinco de outubro de 

1988 trouxe para população brasileira esperança, confiança e motivos concretos no que cerne as 

expectativas de mudança de um país que iniciava o processo de redemocratização após ter 

vivenciado um período de ditadura militar severo, o qual foi regido por uma extrema censura e 

limitação dos direitos, bem como a falta de liberdade de expressão. A constituição apresenta uma 

nova conjuntura nas legislações, normas, e principalmente na igualdade de direitos e deveres de 

todos os cidadãos. 

 Conforme o artigo 5° da referida Constituição expressa nitidamente “todos são iguais 

perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade 

[...]”. 

Neste sentido, o artigo citado acima é o guia de orientação do conjunto de direitos que a 

Constituição Federal de 1988, também conhecida como Carta Magna agrega em sua composição.  

Partindo especificamente para a educação, se encontra uma gama de artigos que 

preveem sua garantia como direito fundamental do indivíduo, especialmente para crianças e 

adolescentes. Assim, o artigo 205 nos apresenta que, 

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 (BRASIL, 1988, 
p.57). 

Destarte, uma vez que o Estado e a família possuem obrigações complementares entre 

si, a violação de tal direito seja por uma ou ambas as partes deverá ser punida, pois de acordo 

com o artigo 227 da Carta Magna;  
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É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p.61, grifo nosso). 

Sendo assim, a sociedade como um todo tem deveres para com o público infanto-juvenil, 

para que sejam garantidos todos os direitos e deveres desse segmento, considerado como o 

futuro da Nação, os quais podem modificar a estrutura e a história de nosso país. 

 Todavia, o que se verifica sobre a situação da escola pública se remete a um país que 

continua a refletir ações conforme determinam os países desenvolvidos. Portanto, o Brasil ainda 

hoje não conseguiu se libertar e ter sua tão glorificada independência, pois desde seu 

descobrimento a população vem sendo guiada por organismos, exemplificando Banco Mundial, 

Fundo Mundial Internacional, ONU dentre outras lideranças internacionais. 

Nesta perspectiva, Demo (2002) ressalta que a forma como os direitos sociais e 

educacionais estão sendo conduzidos e repassados a população estão deturpando seu sentido e 

papel. Por isso, o autor coloca que é preciso questionar a assistência que estiola ou mata a 

cidadania, pois esta não passa de puro assistencialismo. Isto significa que ao inverter o caráter da 

política social o Estado e seus representantes não estão apenas tirando direitos constitucionais, 

mas submetendo a população assistida a não pensar. 

Assim, é necessário enxergar em outras políticas a força de serem aliadas e não 

adversárias como é o caso da educação, a qual não só pode acabar com a pobreza, mas acima 

disso, formar cidadãos conscientes e críticos que exerçam a cidadania com autonomia e vontade, 

pois de acordo com Demo (2 002) “a educação tende a preencher o papel mais estratégico na 

política social”. (p.41). 

 Em consonância com o autor, é inevitável não dizer que a educação tem uma função 

social fundamental na vida cotidiana, e isto nos mostra o quanto é importante o indivíduo ser 

alfabetizado, ensinado a pensar e agir por suas próprias vontades. Dessa forma, a política de 

educação precisa ser interligada as demais políticas, em especial a social para que haja uma 

verdadeira emancipação do indivíduo. 

Destarte, a escola teve e tem como função social a transmissão, a discussão e a 

elaboração do conhecimento científico acumulado pela humanidade ao longo de sua trajetória. No 

entanto, diante das inúmeras transformações que passa a sociedade seu rebatimento repercute 

na escola apresentando muitas dificuldades, entre elas: a evasão escolar, baixo rendimento, a 

nova estrutura familiar, a precariedade de materiais e recursos humanos, falta de informação 

sobre importância da participação dos pais nos processos de decisão. 

Tendo em vista tais condicionantes, pode-se dizer que a escola contemporânea é um dos 

principais palcos das expressões da questão social. 



9 

Se presume, portanto que a interface entre o Serviço Social e a educação deve ser uma 

construção conjunta e necessária para o pleno processo educacional, pois a especificidade de 

cada uma dessas áreas possibilitaria um pleno desenvolvimento intelectual dos atores que estão 

inseridos no ambiente escolar. Para Germano (1998, p.41) “apesar de serem políticas produzidas 

em conjunturas diferentes, elas se caracterizam por apresentar princípios que se coadunam com o 

recorte neoliberal no tocante à gestão pública na área das políticas sociais”. 

 Conforme as palavras do autor é somente a educação de qualidade que tem condições de 

garantir o acesso à cultura, ao esporte, a construção da consciência crítica, a qual busca formar 

cidadãos e não apenas pessoas com dever de voto. 

 Sendo assim, Marx (1993) destaca que.  

A emancipação humana só será plena quando o homem real e individual tiver em si o 
cidadão abstrato; quando como homem individual, na sua vida empírica, no trabalho e nas 
suas relações individuais, se tiver tornado um ser genérico; e quando tiver conhecido e 
organizado as suas próprias forças como forças sociais, de maneira a nunca mais separar 
se si esta força social como força política. (Marx, 1993, p. 64 apud Iasi, 2013, p. 188). 

 Então tem sido o permanente desafio da educação para os indivíduos e para a sociedade 

se tornar justa e igualitária. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo teve o intento de propiciar reflexões em uma breve análise sobre os direitos 

humanos e a conjuntura que estes estão envolvidos na política pública de educação, 

especificamente da escola contemporânea brasileira. 

Ressalta-se que a educação contemporânea não prima por uma educação que ensine a 

ética e os direitos humanos, mas passa pela necessidade de dar continuidade a um processo 

produtivo da reprodução capitalista, isto é, a educação para a força da mão de obra e não para a 

formação humana. 

Destarte, como afirma Marx (1848) “trabalhadores do mundo uni-vos”. Esta é a 

mensagem; os profissionais, pais, alunos, comunidade todos os cidadãos devem formar uma lutar 

em defesa da qualidade da educação pública, uma das principais políticas sociais que deve 

assegurar, ensinar e propiciar a todos os indivíduos o saber das informações inerentes aos 

direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Tendo por base esta afirmação, Antoine de 

Saint-Exupéry “preparar o futuro significa fundamentar o presente”, é preciso garantir os direitos 

das crianças e adolescentes hoje para posteriormente dizer e ouvir que estes são o futuro da 

nação. 
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