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RESUMO: Dentre os princípios universais dos direitos humanos, previstos nos 
mais importantes e significativos documentos com adesão e abrangência 
internacionais, a educação se afirma como um componente privilegiado na 
medida em que se configura como antecedente de todas as 
criações/construções imateriais e materiais que só foram possíveis graças à 
diferenciada potencialidade cognitiva e comunicativa do ser humano. Partindo 
dessa compreensão, a viabilização de práticas de justiça social como efetivação 
dos princípios dos direitos humanos revela a prevalência da educação como um 
campo privilegiado para fundamentar, por meio da apropriação consciente e 
crítica do patrimônio filosófico, artístico, cultural e científico produzido e 
acumulado historicamente, a defesa da dignidade humana perante os 
sucessivos desmontes que se podem constatar, sobretudo nos países de 
orientação ideológica ultraliberal, na construção de narrativas hegemônicas que 
se alinhavam ardilosamente pelos discursos alienantes dos detentores dos 
poderes político, econômico e midiático (e cada vez mais com a chancela do 
poder judiciário). Esses discursos têm como premissa subverter as verdadeiras 
causas dos atrasos sociais com ataques sobre experiências políticas bem-
sucedidas e estratégias economicamente viáveis, acusando-as de 
sobrecarregarem e atravancarem os sistemas econômico-financeiros das 
esferas pública e privada e, com isso, serem responsáveis por gerar as crises 
econômicas que comprometem a manutenção do próprio sistema. A defesa dos 
direitos humanos e das práticas que promovem a justiça social devem caminhar 
juntas da compreensão histórica e conjuntural das estratégias modeladoras dos 
pensamentos e comportamentos das massas alienadas e alienáveis que, 
munidos de convicções contraditórias e movidos pela crença de serem os 
criadores da medíocre e anacrônica performance social que executam, "liberam" 
diversas credenciais aos donos do poder. Tal conjuntura se consubstancia nos 
ditames da corrente político-econômica ultraliberal e constrói seus alicerces com 
o apoio financeiro e midiático das classes dominantes, com a gradativa alienação 
massiva da opinião, sobretudo da chamada classe média, e com o 
recrudescimento da coerção material, sempre mais severa sobre as classes 
populares. O compromisso com uma nova ética para um projeto de nação justo 
e igualitário – organizado coletivamente e fundamentado em propostas teóricas 
progressistas associadas a práticas desalienantes e com viabilidade concreta – 
necessariamente precisa reconhecer na crise estrutural global do capital, 
repercutida nas manifestações conjunturais de crises econômicas e políticas 
internas e/ou internacionais, uma época histórica de transição de uma ordem 
social (e político-econômica) vigente, para outra ordem qualitativamente 
diferente, em que a tarefa educacional seja, ao mesmo tempo, a de emancipação 
humana e de revolução sistemática da sociedade. A educação – como busca 
incessante pelo esclarecimento coletivo; como meio para a conscientização 



crítica subjetiva; como viabilidade para a (auto)emancipação dos indivíduos das 
classes trabalhadoras; como instrumento essencial para a garantia das 
conquistas sociais históricas e o desenvolvimento de uma nova ordem – deve 
“encarar” o desafio e o fardo do seu tempo histórico, de modo a fortalecer a 
essência humana histórica na busca pela justiça social e a consequente 
transformação humanizadora. 
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