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Resumo: Para compreender a realidade posta na execução da política social nos dias atuais é 
necessário percorrer na bibliografia como se expressa na legislação atual a política social de 
educação na contemporaneidade. O presente artigo aponta que política social de educação no 
Estado brasileiro é permeada de contradições, estas inerentes ao modo de produção 
capitalista.  
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INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta resultados do levantamento bibliográfico da 

pesquisa intitulada Salas de Recursos Multifuncionais do Município de 

Matelândia-PR, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Serviço Social Nível de Mestrado da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, sob a linha de pesquisa Políticas Sociais, Desenvolvimento e Direitos 

Humanos. O Estado brasileiro expressa de forma legalizada a Política de 

Educação e aponta processos contraditórios em seus fundamentos, mas a 

forma que se efetiva é inerente do desenrolar do processo histórico do qual se 

constituiu, manifestando e alcançando a realidade social. O ponto central é 

apresentar considerações que expressam e manifestam no plano real, com as 

contradições próprias do sistema capitalista, que se apresenta na realidade 

social nas instituições educacionais do país. Nessa intenção de compreender e 

desvendar as intencionalidades dos limites dos discursos que compõem e 

como se efetiva é que será tratado no presente trabalho. 

 

1 POLÍTICA SOCIAL DE EDUCAÇÃO NO ESTADO BRASILEIRO 

As políticas sociais são compreendidas como respostas do Estado às 

expressões da “questão social”, entendida como parte constitutiva das relações 

sociais capitalistas, como expressão ampliada das desigualdades sociais, e 

das disparidades econômicas, políticas e culturais das classes sociais; sendo 
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inerente também ao processo de conscientização e luta dos trabalhadores por 

seus direitos sociais e políticos (IAMAMOTO, 2001). 

Behring (2009) analisa as políticas sociais como resultado de relações 

complexas de interesses contraditórios entre a sociedade civil e Estado, sendo 

inerente a luta de classes e englobando a produção e reprodução do modo de 

produção capitalista. Assim, 

[...] a política social como processo é reveladora da interação de um 
conjunto muito rico de relações econômicas, políticas e culturais, e 
seu debate encerra fortes tensões entre visões sociais de mundo 
diferentes. (BEHRING, 2009, p.303) 
 

 A política social abordada a partir da perspectiva crítica-dialética, tem a 

possibilidade de evitar abordagens unilaterais e a - históricas. Analisam-se as 

políticas sociais como resultado de relações complexas e de contradição que 

se estabelece entre sociedade civil e Estado. Nessa relação entre capital e 

trabalho a política social é concebida como forma de enfrentamento da 

“questão social3”, dependendo da correlação de forças entre as classes a 

política social é executada por vezes mais ou menos distributiva. 

Pereira (2011) sinaliza que a política social faz parte das relações 

sociais estabelecidas na sociedade capitalista, e como esta relação possui 

contradições, a política social se coloca no centro do jogo de tensões na luta de 

classes. Como a política social permeia espaços antagônicos, compreende-se 

que esta nem sempre executa os interesses de determinada classe em sua 

integralidade, assim sendo, é impossível garantir que ela atenda às 

necessidades do Estado ou da sociedade civil, sem que algum dos lados 

decline de seus objetivos.  

Compreende-se que política social não se trata de um processo linear. 

Nesta perspectiva Behring (2009) explica que as políticas sociais são 

concessões ou conquistas mais ou menos elásticas, dependendo da correlação 

de forças na disputa política entre os interesses de classes sociais. 
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Com base na crítica marxista Behring (2009) afirma que a política social 

não se funda sob o capitalismo com redistribuição de renda e riqueza, mas 

observa-se que a política social ocupa certa posição política e econômica. 

Historicamente a economia política se movimenta a partir de condições 

objetivas e subjetivas, assim o significado da política social não pode ser 

analisada somente pelo viés de sua inserção objetiva no mundo do capital e 

nem pela disputa de interesses dos sujeitos que se movem nas definições das 

políticas sociais, mas historicamente pela totalidade que envolve esses 

processos. Se faz importante demarcar que a luta de classes no terreno do 

Estado, este possui posição a favor do mercado nesse espaço contraditório. A 

política social atende tanto as necessidades do capital como também as do 

trabalho, mas sempre resultando de um processo conflituoso de negociação de 

seus segmentos representativos, que se colocam em posições desiguais. Para 

os trabalhadores ela se faz essencial, pois para muitos a política social é 

questão de sobrevivência. 

 No cenário brasileiro o Estado é requisitado ao enfrentamento da 

“questão social”, e suas crescentes expressões geradas pela contradição entre 

capital e trabalho. As intervenções do Estado nas desigualdades sociais por 

muito tempo foram enfrentadas com força policial, com os avanços da 

sociedade na efetivação e reconhecimento de direitos, esta intervenção passou 

a ser reconhecida como função de política. Diante destes descontentamentos, 

assim foram criadas as políticas sociais, compreendidas como o “conjunto de 

programas e ações continuadas no tempo, que afetam simultaneamente várias 

dimensões das condições básicas de vida da população” (DRAIBE, 1997, p. 

14).  

 Historicamente as políticas sociais, surgem para atender aos 

trabalhadores no campo de proteção social, promovido pelo Estado, no intuito 

de amenizar as desigualdades sociais e a pobreza gerada pelo modo de 

produção capitalista. No entanto estas respostas (políticas sociais) do Estado 

possuem limites reais, a área econômica na correlação de forças se sobressai 



 

as demandas sociais. No contexto neoliberal4, as políticas sociais não 

conseguem diminuir o abismo da desigualdade entre riqueza e pobreza, 

gerando a dependência dos cidadãos em políticas e programas focalizados, 

fragmentados e seletivos, incapazes de gerar a emancipação.  

 No contexto neoliberal se tem por característica a redução da 

capacidade de intervenção do Estado na sociedade. Diminuindo os recursos 

públicos nas políticas sociais, incentivando as privatizações e retomando as 

ideias filantrópicas. Dessa forma diminuindo o alcance das políticas sociais, 

principalmente em seu caráter universal, voltando-se a situações seletivas, 

principalmente as emergenciais da classe vulnerabilizada. Em seu caráter 

amplo as políticas sociais executadas pelo Estado deveriam garantir os direitos 

sociais, proteger o ser humano em sua integralidade, biológica, social, 

emocional, cognitiva, considerando suas capacidades, de forma a contribuir 

com o desenvolvimento humano, a sua autonomia assim como também a 

convivência familiar e comunitária (PEREIRA, 2008, p.103). 

 Diante da incapacidade do Estado em prover e garantir a proteção social 

de seus membros (crianças, jovens, mulheres, idosos e deficientes) na 

configuração das políticas sociais na contemporaneidade ele vem requisitando 

na legislação a participação das famílias, colocando esta como corresponsável 

pelo bem-estar social. Para Carvalho (2015) Estado e família possuem funções 

semelhantes, cada um de sua forma, regula, impõem direitos de propriedade, 

deveres de proteção e assistência.  

A constituição e efetivação da educação brasileira sempre se 

apresentam como um grande desafio para aqueles que estão envolvidos nela. 

O quadro atual em que se apresenta é constitutivo do processo histórico de 

todas as políticas sociais. A educação é constitutiva das políticas sociais 

executadas pelo Estado Brasileiro, sendo atrelada a outras políticas, no que se 

refere a ordem econômica. 

Entre os documentos fundamentais que discorrem sobre o direito à 

educação, além dos documentos nacionais, estão os internacionais que 

ratificados pelo Estado brasileiro, expressam a sua fundamentação na 
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legislação brasileira, entre estes documentos fundamentais está a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948. Neste documento o direito à 

Educação está expresso em seu Artigo 26°, em que “Toda a pessoa tem direito 

à educação”. Além disso, a educação deve ser gratuita, pelo menos ao ensino 

fundamental, sendo este obrigatório. Nesse documento: “A educação deve 

visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais [...]. Aos pais pertence a prioridade do 

direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos” (ONU, 1948 s.p). 

Em decorrência da mobilização social de movimentos populares, ocorre 

a promulgação da CF/88. E entre as conquistas que se avançaram foram o 

direito a educação desde o zero ano de idade, a gratuidade do ensino público 

em todos os níveis, a gestão democrática da educação pública, a autonomia 

universitária, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público 

subjetivo” (SAVIANI, 2006, p. 46).  

Todas as pessoas, independentemente de cor, sexo, idade, religião, 

possuem direito à educação, pois todas são portadoras deste direito social, 

visto que este direito é essencial para o desenvolvimento do ser humano. É 

importante destacar também, a responsabilidade do Estado, da família, e 

também da comunidade, de promover o acesso e permanência à Educação 

Escolar. A partir da CF/88, e, posteriormente, com a regulamentação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (doravante LDB) de 1996, e também 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (doravante ECA) ficou mais claro o 

papel que o Estado tem diante desta questão, assim, verifica-se a partir do 

artigo 4º da LDB que,  

[...] o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - 
progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio (BRASIL, 2010, p.12). 

Como expressa o artigo 5º da mesma lei, parágrafo 1º “Compete aos 

Estados e aos municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da 

União: III – zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola” 

(BRASIL, 2010, p.13).  



 

Assim, a grande transformação em relação à Educação, é que o Estado 

em conjunto com a família e a sociedade tornou-se o principal garantidor e o 

responsável pelo direito educacional de seus cidadãos. Este movimento se dá 

a partir de 1988 com a promulgação da CF/88, pela oferta de uma Educação 

com qualidade, que garanta a frequência, permanência e manutenção de seus 

educandos na Escola. Deste modo, essa legislação fundamenta o Estado de 

direito dos cidadãos brasileiros, pois garante esse direito a todos e o dever do 

Estado e da família para promovê-la. 

Um grande processo de mudança nos rumos educacionais ganhou força 

nos anos 1980 e se consubstanciaram ao final da década de 1990, sendo 

tratado como reforma educacional, demandado pelo Governo Federal e 

implementado em todos os Estados da federação. Essa reforma de cunho 

progressista, representada pelos movimentos sociais, se configurou em 

programas e ações de governo que resignificaram as proposições populares. 

Contemplando, aspectos curriculares, como avaliação, formação de 

professores, financiamento e gestão educacional, além de trazer novas 

determinações em relação à educação básica: educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio(LIMA, 2009, p.475). 

 Ainda de acordo com Lima (2009), nos anos 1990 se difunde a crise do 

Estado, que se configura como descontrole fiscal, onde o Estado gasta mais do 

que arrecada. Se emerge o discurso da reestruturação do Estado, que 

estabelece uma nova postura econômica e social, fundamentada e subsidiada 

pelo neoliberalismo5. Essa adequação do Estado a globalização, se anuncia 

como a solução para a superação da crise do Estado e em sua consequência, 

a solução da crise econômica e social. 

 Nesse contexto, outro discurso difundido é que o Estado se trata de 

figura ultrapassada e o discurso governamental apoiado pelas mídias, banaliza 

os serviços públicos, apresentando-o como responsável pelas crises, 

minimizando as conquistas e avanços alcançados na década de 1980. A 
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economia nesse período se caracteriza por crise, arrocho salarial, inflação, 

desemprego e déficit público (LIMA, 2009, p.476).  

 A educação no âmbito da reforma do Estado, no contexto da economia 

mundializada, passa a ser discutida como valor econômico. O Banco Mundial 

(1990) direciona, por meio de projetos e programas voltados aos países 

periféricos, direcionam de caráter ideológico ao processo de globalização da 

economia, principalmente em se tratando da implementação e execução das 

políticas de Estado. 

 De acordo com Ouriques (2001), 

[...] a reorganização do aparelho estatal adota uma perspectiva de 
ajuste segundo a “receita” neoliberal, que, efetivamente, se 
estabelece a partir de três frentes complementares: nos países 
centrais de capitalismo avançado, como uma forma de reordenação e 
de reestruturação econômica diante da crise de acumulação 
capitalista; nos países do socialismo real, devido à derrocada do 
socialismo e a consequente abertura para o capital e, nos países da 
periferia do capital – endividados –, como forma impositiva para a 
renegociação da dívida externa (OURIQUES, 2001, apud LIMA, 2009, 
p.477) 
 

 No caso brasileiro como se trata de país periférico, a hegemonia se 

estabelece pelo desmonte do aparelho estatal, desregulando o seu papel, o 

que implica em mudanças de como se relaciona o Estado com a economia. 

Com a reforma do Estado brasileiro, busca-se a estabilização econômica, para 

assegurar o desenvolvimento sustentável, como ocorre internacionalmente, o 

Estado precisa readequar as suas funções, não intervindo no contexto 

econômico. Como explicita Lima (2009), 

[...] o que, consequentemente, conduz ao afastamento da 
manutenção de serviços públicos, os quais [...] pela atual tendência 
da economia globalizante, devem ser regulados pelo mercado, ou de 
outro modo, pela iniciativa privada e pelo emergente terceiro setor 
(LIMA, 2009, p. 477) 
 

 Desde os anos de 1990 o modelo estadista se agoniza, a exemplo os 

direitos constitucionais que devem ser regulamentados passam a ser 

desregulamentados, por emendas constitucionais, ou reformas estatais. As 

reformas são amplamente debatidas tanto por governos como sociedade civil, 

pois implicam na execução das políticas sociais e como os reflexos dessas 

interferem na vida dos cidadãos (LIMA, 2009, p.478). 



 

 Em seus estudos Araújo (2011) defende que o direito a educação 

favorece a oportunidade de acesso a possibilidade de permanência, mediante 

a educação com qualidade semelhante para todos. Com o acesso ao direito 

garantido a educação possui uma potencialidade emancipadora, de modo 

individual e igualitária do ponto de vista social. A partir dos textos 

constitucionais a educação e a escolarização foram transformadas em 

responsabilidade estatal e social em muitos países. 

No avanço desse processo democrático, dois meses após a 

promulgação da CF/88, deu-se início ao processo de elaboração da LDB, 

processo este que culminou na aprovação da lei n. 9.394 de 1996, que fixou as 

novas diretrizes e bases da educação nacional. Assim, com a nova LDB foi 

regulamentado o ensino no país. Em seu primeiro artigo a LDB dispõe que “[...] 

a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (BRASIL, 2010, p.10). Além disso, no artigo segundo 

do mesmo documento, dispõe sobre a educação sendo, “Dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

2010, p.10).  

De acordo com Horta (1998), a política de educação possui uma 

responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade. No ensino 

fundamental ocorre a obrigatoriedade de frequência das crianças, podendo o 

Estado responsabilizar os responsáveis pela negligência a educação de seus 

filhos. Com a garantia do direito à educação o Estado possui papel ativo e para 

a sua efetivação, possui a obrigatoriedade de oferecer ensino com iguais 

possibilidades a todos.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação é uma dimensão complexa que norteia a vida social dos 

indivíduos, envolve sujeitos como alunos, família, política, cultura, e 

organizações como a escola. A educação faz parte de uma totalidade do 



 

processo social que tem o protagonismo de diversos sujeitos e por dela se 

vislumbra novas possibilidades com o conhecimento, sendo um importante 

instrumento de igualdade social, igualdade de conhecimento, diante do formato 

que a sociedade a vem construindo ao longo de sua história, mas importante 

ressaltar que ela não é neutra, como política social possui tensionamentos.  

A disputa da luta de classes na sociedade capitalista e apresenta de 

forma dualista, mesmo tendo a capacidade emancipadora dos indivíduos é 

conduzida como instrumento de manutenção da desigualdade social, quando 

se educa pessoas para a qualificação atendendo o mercado de trabalho. 

 Diante da conjuntura da política educacional a defesa da educação de 

qualidade é necessária, no entanto, não perdendo de vista o ideal a ser 

alcançado que é a educação do sentido amplo, que permita a transformação 

social, sendo emancipadora, e possibilite uma ordem social com novos valores. 

Este é o grande desafio! 
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