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Resumo: Este artigo tem por escopo realizar uma exposição teórica e crítica quanto aos direitos 

sociais relativos à saúde e à educação. Focando a rede de críticas sob o prisma da aplicabilidade 

destes direitos, que clamam por uma atuação positiva estatal. Todavia, de fato, o que se 

concretiza sorrateiramente é um descaso torpe do ente supostamente democrático. Outrossim, 

indispensáveis, como são, para vivência digna em uma democracia fática, sua ausência 

prejudica de forma drástica a situação. A continuidade da carência dos direitos-alicerces 

evidencia o caos social instalado de forma generalizada e, ao parecer, institucionalizada, 

inviabilizando a concretização do ideal democrático constitucional e brasileiro. 

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Saúde. Educação. Ordem social. Democracia. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Os direitos fundamentais são o que há de mais importante para vida dos seres 

humanos em sociedade democrática, são as garantias que cidadãos possuem frente ao 

Estado. O com tema “Direitos Fundamentais de fato confrontados ao ideário 

constitucional exigido” queremos colocar em pauta a beleza e elegância do repertório 

legislativo brasileiro concernente aos direitos fundamentais em contraste com a 

realidade social, sobretudo no tocante aos direitos de sustentação básica ao bem comum 

bem como a ordem social. Nesse sentido, trataremos de forma mais direta do direito a 

saúde e a educação. 

O constituinte originário apontou de forma clara os parâmetros constitucionais a 

serem seguidos. Estes, a tempo, fazem-nos lembrar do cerne constitucional de país 

desenvolvido, o que não é o caso da nossa nação, ver-se-á. Infelizmente, a realidade 
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social do Brasil se mostra incoerente com a própria legislação, essa discrepância se 

mostra mais prejudicial e perturbadora quando a notamos presente na efetivação dos 

direitos fundamentais. Aparentemente, nossa democracia, bem como nossos direitos 

fundamentais, somente é materializada apenas por aparecer no papel, uma vez que, na 

prática, não é validada, tampouco respeitada. Somente por existir na Constituição 

Federal e nas Estaduais, Códigos, Resoluções, Decretos, Súmulas, os direitos não se 

garantem. É necessária atuação positiva do Estado em prol de assegurar, manter a 

aplicabilidade dos mesmos. Assim, na prática não é o suficiente, nem sequer o básico. 

Em diversas ocasiões e espaços percebe-se a total ausência do Estado, há falta de saúde 

e a escassez da educação bem como com os profissionais da segurança
3
. 

Estes direitos percebidos como direitos sociais, colocados como fundamentais 

ou basilares, e nesse ponto estamos em consonância ao entendimento do professor José 

Afonso Da Silva
4
 quando ele ensina que “os direitos sociais, como dimensão dos 

direitos fundamentais do homem”.  

É salutar para este estudo conhecermos a teoria de Jellinek. De acordo com esta 

teoria, os indivíduos possuem quatro status frente ao Estado, são eles: passivo, negativo, 

positivo e ativo. A chamada “teoria dos quatro status” de Jellinek
5
.  

Pelo status passivo ou também subjectionis, os indivíduos são submissos ao 

Estado e a este devem obediência; no status negativo o indivíduo possui alguma 

liberdade vista e compreendida como proteção contra o arbítrio do Estado, este ainda 

detentor de autoridade, todavia está presente a liberdade dos indivíduos; no status 

positivo ou status civitatis o indivíduo, também livre, portanto protegido contra 

arbitrariedade, pode chamar o Estado a fazer algo em seu favor; e, por fim, no status 

ativo o indivíduo influenciaria no surgimento das ordens do Estado, aqui refletem os 

direitos políticos. Estudar-se-á, no presente artigo, acerca do status positivo ou status 
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civitatis.
6
 Não longe destas ideias vê-se o desenrolar histórico dos direitos 

fundamentais. 

Direitos fundamentais trazem a ideia, inicialmente, na sua primeira geração, de 

abstenção do Estado frente à sociedade. Uma separação para coibir o Estado de 

qualquer abuso ou ingerência, assim nos remete a chamada democracia liberal onde “as 

liberdades públicas são protegidas contra abusos de poder dos governantes” 
7
. Enquanto 

que a manifestação positiva do Estado, para amparar o todo social, surge nas 

subsequentes gerações de direitos fundamentais, o que seria a democracia social que 

“busca eliminar desequiparações entre as condições de vida dos homens”.
8
 

Há necessidade de efetivação na aplicação prática dos direitos que necessitam de 

uma ação deflagradora por parte do Estado. Nota-se que estamos tratando do que é o 

básico ao ser humano, daí a ideai do termo “fundamental” aplicado aos direitos, como 

saúde e educação. Eles têm essa nomenclatura, não é por acaso, a expressão tem um 

significado literal, direito de suma importância, de urgente efetivação, tão claro isso que 

o legislador afirmou no § 1º do art.5º da Constituição Federal: “§ 1º As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. Nesse 

sentido explica-nos KREBS citado pelo doutrinador Gilmar Ferreira Mendes, onde 

assevera que “tal como observado por Krebs, não se cuida apenas de ter liberdade em 

relação ao Estado (Freiheitvom ...), mas de desfrutar essa liberdade mediante a 

atuação do Estado (FreiheitDurch...)”
9
. 

 

 

CONCISA HISTÓRIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

O primeiro documento sobre direitos fundamentais seria a Magna Carta em 

1215, na Inglaterra, outorgada pelo Rei João Sem Terra. Esse pacto seria um acordo - 

político - entre o rei – João sem terra – e alguns insatisfeitos com a situação política 

local. Todavia, é de certo que não estamos falando de direitos fundamentais 
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propriamente ditos, tendo vista o caráter preponderantemente político do acordo que 

tratava mais precisamente de interesses ingleses. Na Magna Carta surgem os primeiros 

pensamentos em sentido de proteger os súditos contra ingerências do poder superior. 

Nesta carta surgiram as garantias aos súditos contra os superiores, surgira a primeira 

ideai de limite ao poder, bem como punição em caso de descumprimento. 
10

 

No desenrolar da história surgem as gerações de direitos fundamentais.
11

 

Seguindo a ordem do grito de guerra da Revolução Francesa que proclamava 

“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. As três primeiras gerações de direitos se 

encaixam nas ideias da supracitada revolução. Na primeira temos a ideai de liberdade, 

limite ao poder do Estado, este deveria afastar-se para dar liberdade ao ser humano. Na 

segunda geração há afirmação da igualdade, onde o Estado traria mecanismos para 

formar a igualdade social, nesta geração firmamos nosso presente estudo. Em nível de 

completude acadêmica, citemos a terceira geração, que firmara os direitos de 

solidariedade, na frase da revolução francesa – a fraternidade.  

Alguns autores do campo do direito constitucional advogam a ideia de até uma 

6ª geração de direitos fundamentais, a exemplo do professor Uadi Lammêgo Bulos. 

Segundo este doutrinador, os direitos fundamentais seriam compostos de: primeira 

geração, compreendendo os direitos individuais; a segunda, os direitos sociais, 

econômicos e culturais; a terceira teria os direitos da solidariedade; a quarta geração 

seria do direito dos povos, neste campo caberiam discussões sobre assuntos ligados às 

biociências, engenharia genética; a quinta geração de direitos fundamentais estaria 

embasada no direito a paz; e, finalizando, a sexta geração de direitos fundamentais 

abarcaria o direito à democracia, à informação e ao pluralismo político.
12

   

Os direitos sociais surgiram em descontentamentos da coletividade com a 

situação social em que se encontravam, firmados no século XX e postos em documentos 

como a Constituição de Weimar, de 1919 na Alemanha e pelo Tratado de Versalhes, 

1919 (OIT).
13

 Trazendo a ideia de igualdade social, o que pressupõe coletividade, estes 
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direitos surgiram como clamor pela real efetivação da liberdade. Explica-nos o 

professor Paulo Bonavides “nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não 

se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os 

ampara e estimula”.
14

 

Explicando a respeito do que levou ao surgimento dos direitos sociais, o 

doutrinador Paulo Gustavo Gonet Branco explica:  

O descaso para com os problemas sociais, que veio a caracterizar o État 

Gerdarme, associadas às pressões decorrentes da industrialização em marcha, 

o impacto do crescimento demográfico e o agravamento das disparidades no 

interior da sociedade, tudo isso gerou novas reivindicações, impondo ao 

Estado um papel ativo na realização da justiça social. 
15

 

 

 

A DEMOCRACIA E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIRETO 

 

Nossa Constituição de 1988 nasceu após um dos períodos mais conturbados da 

história política do Brasil, a ditadura militar implantada pelo golpe de 1964. Saímos de 

um tempo de opressão para uma democracia em um Estado democrático de direito.  

No tocante a democracia, vejamos, é nosso regime político colocado pela 

Constituição de 1988, onde são traçados os pontos de organização do Estado. Sua falha 

consiste na distância abismal entre a teoria e a realidade, senão vejamos: no art. 5º, 

inciso III do supracitado diploma legislativo aponta que “ninguém será submetido à 

tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, texto semelhante ao art. 5º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Art. 4º da mesma Constituição traz os 

princípios que regem a República Federativa do Brasil, e no inciso II narra à prevalência 

dos direitos humanos. Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no art. 3ª diz 

que “toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. 

Pois bem, em teoria, estamos perfeitamente protegidos, mas pessoas morrendo 

por falta de atendimento em filas de hospitais e o desprezo com a educação não se 
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configura tratamento desumano e degradante? A nosso ver, sim, e quanto o direito à 

vida e a segurança pessoal? Aqui se percebe a distância abismal supracitada.  

Quanto aos princípios que regem o Estado Democrático de Direito nos 

disciplinamos ao ensinamento do professor José Afonso da Silva citando o professor 

Gomes Canotilho, que trata como os princípios: princípio da constitucionalidade, 

democrático, de direito fundamentais, da justiça social, da igualdade, da divisão dos 

poderes, da legalidade e da segurança jurídica.
16

Tendo em vista tamanha quantidade de 

princípios contraditando real visão social vivemos noutra ditadura com vestes de 

democracia. Onde colocam o princípio da segurança jurídica, uma vez que, está na lei 

que a todos é dado o direito a saúde e por ela pagamos impostos, mas os hospitais 

públicos estão superlotados e sem subsídios para cumprirem com a demanda. Bem 

como a educação, assim no capítulo II que trata dos direitos sociais, art. 6º da 

Constituição Federal de 1988: art. 6º são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição. 

Ironicamente educação e saúde estão na vanguarda da lista, por serem os mais 

importantes talvez. 

 

 

O CÍRCULO VICIOSO QUE INSTALOU E A URGÊNCIA DA APLICAÇÃO DE 

FATO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A sustentação basilar mínima para a democracia, no caso do Brasil, está abalada 

pelo desprezo do Estado para com a população, todavia, surge outra questão importante, 

o Estado é um ente abstrato, não existe de forma palpável, o que há são os prefeitos, 

vereadores, senadores, deputados, presidentes, ou seja, os membros do Poder 

Legislativo e do Executivo responsáveis, respectivamente, pela criação e execução, das 

leis em nosso país, onde a corrupção parece incrustada, esta por sua vez, aniquila com a 

real efetivação dos direitos que são necessários à mínima convivência pacífica em 

sociedade e também à aplicação da democracia. 
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O que acontece, na prática social, é a existência dos tristes círculos viciosos. No 

Brasil há implantação a democracia participativa, onde a população escolhe seus 

representantes e estes, com poder dado temporariamente pelo povo para exercer seu 

mandado, são postos para defender interesses públicos, todavia a maioria dos políticos 

acaba por não percorrer tais necessidades. Ocorre a transmutação para interesses 

privados. Ademais, não se almeja uma população curiosa, menos ainda interessada no 

desenvolvimento político do país, e, para atingir esse objetivo, coloca-se a educação em 

situação de caos, em decorrência da falta de conhecimentos de seus direitos e deveres 

quanto cidadão vivente, o mesmo acaba por ser manipulado. Entretanto, não percebe 

essa manipulação tendo vista que a alienação sofrida pelo magnífico nome do nosso 

sistema de governo: democracia. E também pelas mídias em concomitância com os 

políticos. Tais características remetem a ideia de manipulação também utilizada pelos 

romanos, enquanto o povo que se entreteria com programas, não participava da política 

nacional – a chamada política de pão e circo. 

 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA: TEORIA E APLICAÇÃO SOCIAL 

 

O Brasil, segundo pesquisas, é a 6ª maior economia do mundo e, ainda assim, o 

84º em Índice de Desenvolvimento Humano. Impostos são cobrados, mas os bens 

fundamentais permanecem sem efetivação. 
17

 É notável um resquício de ironia, os 

direitos sociais surgiram, dentre outros motivos, pelo descaso social
18

 e, agora mesmos 

com os direitos sociais positivados ainda permanecemos com as mesmas causas que lhe 

deram origem.  

A saúde, sem a qual nada pode ser feito, indiscutivelmente o maior bem de 

qualquer ser humano, está em desequilíbrio, necessitando de intervenção Estatal 

imediata. Hospitais públicos não abarcam a demanda, profissionais quando não estão 

sem preparo profissional se deparam da situação de ausência de equipamentos, quanto 

não, estão sem os dois. Daí pessoas morrendo em filas de hospitais sem atendimento, 
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dentre as quais idosos e crianças, esmagando assim o princípio constitucional da 

dignidade a pessoa humana.   

No tocante a educação, os dados internacionais não são nada agradáveis, nesse 

quesito o Brasil aparece em 88º lugar em nível educacional. Como requerer uma 

democracia de fato, uma participação direta e correta da população no desenvolvimento 

social político do país sem alfabetização? Sem desenvolver os conhecimentos 

acadêmicos básicos nas crianças e adolescentes?  

Os direitos em estudo – saúde e educação – São direitos sociais e por tal 

característica necessitam de pronta atuação do Estado para fazê-los presentes na vida em 

sociedade, utilizando dos impostos pagos pelos contribuintes, que não são poucos. 

Tendo isso, é entendido que os direitos sociais são prestação do Estado. E por sua vez, a 

população deve exigir estes direitos.
19

  

Esta inércia social, fraqueza moral, revela, dentre outras mazelas, a perda dos 

valores morais concernentes ao ser humano. Os valores e bons costumes de hoje não se 

mostram como em tempos pretéritos, o valor social do professor, por exemplo, vem se 

perdendo. O profissional responsável, em parte, da educação profissional das crianças e 

adolescentes, não possui a autoridade e o respeito que possuía há alguns anos.   

 

 

CONCLUSÃO 

 

Na introdução comentamos a finalidade das gerações dos direitos fundamentais, 

bem como a democracia liberal e social. E sobre a aplicação prática destas, estamos em 

consonância com a explicação com o professor Uadi Lammêgo Bulos: 

Oxalá, nos anos vindouros, possamos comemorar a implantação dos dois 

modelos de democracia descritos, por que, nesses anos de constituição, a 

democracia social não saiu do papel e a democracia liberal está seriamente 

abalada. 
20

 

Estamos amarrados nos ideais, sendo arrastados e manipulados pela falácia dos 

agentes estatais. A maior parte da população ainda desorientada e preocupada com as 

necessidades básicas, saúde e alimentação, preocupados com a sobrevivência em si. A 
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classe média, em geral, faz mágica com salário para conseguir pagar as contas e ainda 

vive na constante, porém falha, expectativa da riqueza, uma vez que o capitalismo 

insere no consciente popular o interesse irrestrito de maior poder monetário e 

consumismo exacerbado. A população, em geral, acaba por realizar demasiadas 

compras, por vezes desnecessárias, o endividamento é consequência. Desta forma 

começa o desencadeamento de uma serie de ações que levam ao fracasso tanto 

profissional quando familiar ou humano, gerando desestímulo. Mas isto não é objetivo 

do nosso estudo. 

Enquanto o restante da população pertencente à classe alta se mantém inerte por 

vezes quanto às mazelas sociais, tendo em vista, que as dificuldades sofridas pela 

maioria não os afeta de forma direta, a estabilidade financeira os mantém “protegidos” 

das tragédias sócias que atacam de forma mais direta as classes mais desfavorecidas 

financeiramente, assim não se manifestam, não tem motivação para tal ato, enquanto 

isso os políticos e as grandes corporações capitalistas enriquecem a custa das classes 

trabalhadoras, porém alienadas. 

Trazemos em estudo citação do notório professor Bonavides em relação à 

necessidade de reação social que deve surgir da parte que mais sofre e que mais 

necessita de socorro imediato, o ilustre doutrinador professa:  

Ontem as Diretas-já nos tiraram de uma autocracia, hoje as medidas 

provisórias, as miniconstituintes e os plebiscitos inconstitucionais, se 

o povo não for às ruas, poderão em breve nos levar de volta ao 

subterrâneo da ditadura. Desgraçadamente, é o que há de resultar do 

delírio continuísta e da cegueira política que ameaçam mexicanizar o 

país, instalando e perpetuando no poder as piores oligarquias de todas 

as idades republicanas de nossa historia.
21

 

É necessário, e acreditamos que não há divergência quanto a isso, que haja em 

grau superior de necessidade, que a saúde pública supra com a demanda social com 

suficiência e eficiência. Tão importante quanto à saúde pública, é necessário que haja 

investimentos maciços na educação nacional, que está um caos e o desprezo com os 

profissionais que nela trabalham. Como causas desses problemas há: desvio de verbas 

públicas e simples desinteresse político com a educação. Uma vez que, pessoas 
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realmente bem educadas e com senso político jamais elegeriam políticos corruptos, que 

infeccionam a política nacional. 

Se ao passar dos dias não houver reação popular ou conscientização política em 

fazer valer aquilo que a lei colocar, estaremos condenados à perdição política, se é que 

já não nos perdemos, de forma social e, infelizmente, nos perdermos do caráter moral. A 

este respeito é de prontidão que trazemos em pauta a fala de Rui Barbosa citado por 

Paulo Bonavides: 

A constituição está em destroços e o que nos ameaça agora (...) é, como a 

ultima ruína de nossas liberdades, a perda total de nos mesmos. Não é a 

constituição que se acha em perigo: é a pátria, o Brasil, a nossa integridade, a 

coletividade, tudo que somos, tudo que éramos, tudo que aspiramos a ser, a 

nossa existência mesma nos elementos morais, em todas as condições de sua 

realidade, de seu valor, de sua atualidade e de seu futuro da sua duração e da 

sua força, do seu préstimo e do seu destino. Se nos não erguermos um grande 

movimento de reabilitação a falência de nossa nacionalidade estará 

declarada.
22

 

Onde fica o cerne da ideia de que “um filho teu não foge a luta” cantada com 

louvor em nosso hino nacional? Além de a democracia estar perdendo a luta, nos parece 

que quem deve segurar, tal seja o povo, todavia aparenta a vontade vai jogar a toalha. A 

poesia aqui é torturada quando é confrontada com a realidade, a triste inércia do povo 

quanto à busca por dias melhores com direitos fundamentais de fato e não somente de 

papel, pois enquanto não tivermos hospitais que realmente cumpram com as 

necessidades da população, onde haja medicamentos e profissionais à prontidão para 

tratar da saúde e, em paralelo, escolas públicas tenham profissionais qualificados e bem 

remunerados com moral e autoridade para exercerem com proficiência a função de 

educar e profissionalizar crianças e adolescentes, enquanto isso não for realidade 

podemos dizer que nossos direitos são de papel.  

Dá-se de cara com dados reais, por hora. O Brasil ficou, segundo relatório da 

ONU, no 88º lugar de 127 no ranking de educação feito pela UNESCO. 
23

 O Brasil 

ocupa, ainda, a 72ª posição no ranking da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 

investimento na área da saúde. A lista é feita tendo por base a despesa, por habitante, do 

Estado. Que percebeu, mesmo com o expresso aumento no investimento na área, não há 

                                                           
22

 ob. cit., p. 245-246. 
23
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direito à saúde efetiva. Dado interessante é o fato que o país conta com 26 leitos para 

cada 10 mil pessoas. 
24

 Ademais, a pátria brasileira tem o 3º pior índice de desigualdade 

no mundo. 
25

E, a título de complementação, vale não esquecer o Brasil, mesmo sendo a 

6ª maior economia do mundo, tem apenas o 84º em Índice de Desenvolvimento 

Humano, como já foi dito no artigo.  

Nesse estudo jurídico - social deixamos nosso brado retumbante em prol do 

melhoramento social. É obvio que não esperamos que, os políticos sejam a panaceia 

nacional, todavia, esperamos pelo menos, o básico, gostaríamos ao menos que não 

tratassem a população como palhaços ou meros bonecos de ventríloquos. E, por outro 

lado, onde esqueceram o ativismo popular? Bom questionamento. 

 

 

 

GENERAL LINES OF A QUALITATIVE SCRATCH - 

FUNDAMENTAL RIGHTS IN FACT CONFRONTED THE 

CONSTITUTIONAL REQUIREMENT IDEALS 
 

 

Abstract: This article is scope to perform a theoretical exposition and criticism as social rights 

relating to health and education. Focusing on critical network through the prism of the 

applicability of these rights, which want for a positive state action. However, in fact, what 

materializes is a sneak disregard such supposedly democratic entity. Moreover, essential as they 

are to living in a democracy worthy factual, his absence affect drastically the situation. The 

continued lack of rights-foundation highlights social chaos installed widely and, apparently, 

institutionalized, preventing the realization of the democratic ideal constitutional and Brazil. 

Keywords: Fundamental Rights. Health Education. Social order. Democracy. 
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