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Simpósio: O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO PARADIGMA JURÍDICO, POLÍTICO E 

PEDAGÓGICO  

 

RESUMO: A exposição acadêmica visa demonstrar os estudos sobre as primeiras 

aproximações, conceituais e políticas, efetivadas na direção de compreender as categorias 

estruturais do pensamento de György Lukács (1885-1971) em relação à formação do ser social; 

articulando-as com a reflexão sobre a história da educação no Brasil. Reconhecemos a histórica 

negação dos investimentos em educação; assim como a contradição entre a educação como 

direito formal e como se revela, a educação como direito de fato, nas escolas públicas do Estado 

de São Paulo. O texto é composto por três partes. Na primeira parte - A ontologia do ser social: 

a formação humana - procura-se, a partir de Lukács, revelar as três esferas ontológicas 

pressupostas pelo autor, que são, a inorgânica, a biológica e a categoria do ser social, sendo que 

o homem é o único ser encontrado na esfera social. Diferente das esferas inorgânicas, em que 

os seres são transformados pelo tempo, em um processo incessante de tornar-se outro ser 

mineral e sem vida; da esfera biológica em que os seres apenas reproduzem-se para manter a 

espécie, como é o caso das plantas e dos animais; na esfera do ser social, encontra-se o homem 

e nessa dimensão o mesmo desenvolve-se, forma-se e reforma a realidade, a partir da construção 

do novo, por meio da influência de tudo que o rodeia e do trabalho, que é a condição básica 

para a formação do ser social. Na segunda parte – A educação como direito social- procura-se 

demonstrar a educação como direito legal, prescrita na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assim como nos diversos 

momentos da história política do Brasil. Procura-se revelar a contradição existente entre o que 

prescreve a legislação quanto às “diretrizes e procedimentos para atendimento à demanda 

escolar nas escolas públicas da Rede Estadual de Ensino” e o contrastante número de alunos 

matriculados em escolas públicas da periferia da cidade de Campinas, SP; a contradição entre 

o que prescreve o artigo 205 da Constituição Federativa do Brasil quanto à “educação, direito 

de todos, dever do estado e da família” e o exorbitante número de aulas não ministradas em 

escolas públicas do Estado de São Paulo. Por fim, nas “conclusões preliminares”, defende–se a 

tese de que levando em consideração que a formação do ser social tem relação direta com a 

formação humana e a que a educação é um direito social e humano defendidos nos documentos 

elencados e, na esteira de Lukács, debate-se que a formação humana e os direitos humanos 

estão sendo negligenciados nas escolas públicas do estado de São Paulo.  
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