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Sumário: O presente trabalho tem como objetivo principal dis-

cutir questões pertinentes da sociedade contemporânea, que a 

décadas buscam sua efetivação e eficiência, tendo como base o 

principio básico fundamental da dignidade da pessoa humana. 

Diante disso, busca-se abordar alguns dos direitos basilares pre-

visto na Constituição Federal de 1988, que atualmente se encon-

tram em "estado de colapso", ou seja, em decadência, declínio e 

com redução brusca na eficiência. Entretanto esse trabalho busca  

reflexões acerca da "crise" dos direitos sociais, tais como, edu-

cação, saúde e segurança pública. Direitos esses que estão inter-

ligados entre si, e que necessitam de mudanças a partir da sua 

essência. Diante disso, surgiu a necessidade de se discutir a 
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respeito dos direitos e deveres do cidadão e a educação como 

uma forma de transformação social. Conclui-se ainda que, é ne-

cessário providenciar medidas para que esses direitos não sejam 

considerados mais uma promessa constitucional e que sejam ga-

rantidos em sua plenitude em prol de toda coletividade com me-

lhorias e qualidades nesses setores.  

 

Palavras-Chave: Dignidade da pessoa Humana; Educação; Sa-

úde; Segurança Pública.   

 

Abstract: The main objective of this paper is to discuss relevant 

issues of contemporary society, which for decades have sought 

to be effective and efficient, based on the fundamental basic 

principle of the dignity of the human person. In view of this, it 

seeks to address some of the basic rights set forth in the Federal 

Constitution of 1988, which are currently in a "collapsed state", 

that is, in decay, decline and with a sudden reduction in effi-

ciency. However, this work seeks to reflect on the "crisis" of so-

cial rights, such as education, health and public safety. Rights 

that are interconnected with each other, and that need changes 

from their essence. Faced with this, the need arose to discuss the 

rights and duties of the citizen and education as a form of social 

transformation. It is also concluded that measures must be taken 

to ensure that these rights are no longer considered a constitu-

tional pledge and that they are fully guaranteed for all collectives 

with improvements and qualities in these sectors. 

 

Keywords: Dignity of the human person; Education; Cheers; 

Public security.  

 

INTRODUÇÃO 
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 Constituição Federal de 1988 introduziu o Princí-

pio da Dignidade da Pessoa Humana como vetor 

máximo da hermenêutica constitucional, se tor-

nando uma inspiração para tutela de todos os di-

reitos fundamentais, sendo necessários, portanto, 

mecanismos que assegurem a sua realização e efetividade para 

que não passe apenas de promessas e anseios presentes na Cons-

tituição. 

Todavia, o princípio da dignidade humana está relacio-

nado à liberdade, às condições de vida, aos valores morais, espi-

rituais, às condições de igualdade e ao bem-estar do indivíduo. 

Ocorre que inúmeros seres humanos vivem em situações de mi-

séria, fome, sem acesso à educação, à moradia, à saúde, sendo, 

portanto, condições estas que devem integrar o mínimo essencial 

e fundamental para a existência humana. 

Com isso, observa-se que a atual sociedade brasileira 

vem exigindo uma profunda reflexão jurídica acerca da univer-

salização dos direitos fundamentais, com a necessária imple-

mentação daqueles que são essenciais à sua manutenção e ao seu 

desenvolvimento. Entre esses direitos certamente estão a educa-

ção fundamental, a saúde básica e a segurança. 

A crise geral que se abate sobre o mundo moderno e que 

atinge quase todas as áreas da vida humana manifesta-se em vá-

rios países e abrangendo em diferentes formas. Por isso, impor-

tante discutir sobre estes três principais direitos da vida humana.  

Primeiro que a saúde no Brasil é um assunto polêmico e 

também discutido nos tribunais, isto porque, sem dúvida, é o 

pressuposto base para o pleno exercício dos direitos. Mais 

quando se fala em saúde não devemos restringir somente nos 

medicamentos, atendimento médico e internação hospitalar, mas 

também em um conjunto de ações como a prevenção de doenças, 

a uma alimentação de qualidade, higiene, entre outros fatores de 

fundamental importância para a saúde do indivíduo.  

Portanto, o direito a saúde é um direito à vida, por essa 

A 
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razão deve ser principal meio que deveria ser garantida em sua 

plenitude, em respeito ao principio da dignidade da pessoa hu-

mana que esta sendo constantemente violado, dado as circuns-

tâncias médicas e hospitalares que o ser humano está atualmente 

sendo submetido.  

O segundo direito trata-se sobre à educação, que merece 

um destaque pois especial também pois, encontra-se hoje dentre 

as temáticas mais polêmicas e prioritárias devido aos vários pro-

gramas que surgem no Estado relacionados à acessibilidade do 

ensino. Com efeito, o direito à educação, descrito como direito 

social no art. 6° da CF/88, é também considerado um direito fun-

damental. 

O fenômeno educativo não pode ser, entendido de ma-

neira fragmentada, mas sim, como uma prática social, situada 

historicamente, numa realidade total, que envolve aspectos va-

lorativos, culturais, políticos e econômicos, que permeiam a vida 

total do homem concreto a que a educação diz respeito. 

A Educação representa a consolidação de canais que 

serve como instrumentos de participação, de inserção da família, 

de compartilhamento e acesso as informações e de valoração das 

realidades locais, as quais têm sua significativa relevância, in-

clusive para a construção de uma sociedade melhor. Nesta pers-

pectiva, a escola deve romper com a sua forma histórica presente 

para fazer frente a novos desafios ensinando-os a enfrentar a 

nova realidade que vivemos. Portanto, o ambiente escolar apre-

senta-se como um agente de transformação.  

E terceiro e último direito, diz respeito a  segurança pú-

blica  que nos últimos anos tem sido o centro das discussões em 

diversos setores da sociedade, sobretudo devido à grave crise 

pela qual passa o Estado brasileiro em razão não somente do au-

mento da criminalidade, mas da falta de políticas públicas efeti-

vas nesse setor. Assim, entende-se que em um Estado Democrá-

tico de Direito, o qual preza pelos direitos e liberdades da popu-

lação, a segurança pública apresenta-se como um aparato crucial 
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para obtenção do bem-estar geral e social.  

A responsabilidade pela segurança é portanto,  dos cida-

dãos, que devem zelar pela estabilidade social, e também dos 

órgãos estatais, os quais devem assegurar os meios suficientes 

para a concretização do bem-estar. Ou seja, é dever do Estado, 

mais também direito e responsabilidade de todos, cujo objetivo 

principal é a preservação da ordem pública e a incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. 

Portanto, esse trabalho será abordado sob uma perspec-

tiva de um estudo bibliográfica e análise crítica.  

Assim, entende-se que conhecer os nossos direitos, traçar 

os caminhos de acesso à justiça e  implementar as ferramentas 

disponíveis para concretizá-los é o primeiro passo para um 

mundo melhor.  

 

1- DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO 

 

Os seres humanos nascem livres e igualmente dignos, se-

gundo as declarações e convenções internacionais, mas muitos 

ainda vivem em condições precárias ou sofrem freqüentes vio-

lações aos seus direitos fundamentais sociais. Ao mesmo tempo 

em que aumenta o número de tratados na área de direitos huma-

nos, cresce o número de pessoas sem acesso igualitário aos di-

reitos fundamentais em diferentes partes do mundo.  

Mais afinal quais são nossos direitos e deveres como ci-

dadão? 

Como já sabemos cidadão é todo indivíduo que, como 

membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos por 

este garantidos e desempenha os deveres que, nesta condição, 

lhe são atribuídos. 

A partir disso, começamos a nos questionar o que são di-

reitos civis e políticos. Seguindo-se a lição de Jorge Miranda, 

pode-se afirmar que os direitos civis são aqueles direitos de li-

berdade, que tem por objeto a expansão da personalidade sem 



_834________RJLB, Ano 6 (2020), nº 3 

 

 

interferência do Estado ou de terceiros. Tem como objeto a pro-

teção dos atributos que caracterizam a personalidade moral e fí-

sica do indivíduo.Ou seja, são aqueles relacionados às garantias 

das liberdades individuais, à liberdade de expressão, à igualdade 

perante a lei, entre outros. E estão previsto no  Artigo 5º da Cons-

tituição Federal. (2014, pág. 85). 

Já os direitos políticos, diferentemente, são exercidos 

frente ao Estado, como poderes da pessoa de tomar parte na vida 

política e na direção dos assuntos políticos de seu país, ou seja, 

são aqueles relacionados ao sistema político e à democracia, 

como o direito de votar em representantes, ser votado, ter o si-

gilo do voto respeitado e poder criar partidos políticos. Estes di-

reitos estão definidos nos Artigos 14 e 17 da Constituição Fede-

ral. (MIRANDA,  2014, pag. 85). 

Então, segundo entendimento do autor,  pode-se afirmar 

que os direitos civis são liberdades-autonomia e os direitos polí-

ticos são liberdades-participação. (MIRANDA,  2014, pag. 85).  

Além destes, temos os chamados e mais conhecidos 

como Direitos sociais, que são direitos relacionados à educação, 

à saúde, à segurança, ao trabalho, à moradia,  entre outros. E 

estão previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. 

Historicamente estes direitos não surgiram ao mesmo 

tempo. No século XVIII, os direitos civis consolidaram-se com 

os ideais do Iluminismo. E nos séculos XIX e XX que os direitos 

políticos foram garantidos a toda população nas democracias li-

berais. Já os direitos sociais são relativamente foi estabelecido 

após a Segunda Guerra Mundial nas democracias sociais da Eu-

ropa Ocidental. (MATTOS, 2017, pag. 152). 

Entretanto, observa-se que esses direitos têm relação e 

ligação entre si, pois se alicerçam um no outro, pois primeiro 

garantimos os direitos civis, que abrem caminho para a con-

quista dos direitos políticos, que, por sua vez, possibilitam 

acesso os direitos sociais. 

Ou seja, todos, independente da condição social, cor, 
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etnia ou religião, possuem direitos e deveres. Portanto, os cida-

dãos, para exercer sua cidadania, precisam conhecer, ter consci-

ência da importância e colocar em prática seus direitos, exi-

gindo-os e usufruindo-os para poder exercer seus deveres de 

forma humanitária. Em suma, o cidadão exerce a cidadania 

quando cumpre seus deveres com o Estado e a sociedade e assim 

usufrui de seus direitos. 

O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Huma-

nos é claro ao afirmar que: “Todas as pessoas nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciên-

cia e devem agir em relação às outras com espírito de fraterni-

dade.” 

Mais na realidade, diante da corrente moderna e da soci-

edade contemporânea, é importante garantir a concretização de 

todos os direitos humanos e fundamentais, sendo necessário por-

tanto, tomar medidas efetivas para garanti-los. Todavia, esse é o 

ponto central do presente artigo. Para que tantos direitos se estes 

não são eficazes/ eficientes e não tem aplicabilidade prática? E 

porque temos que cumprir vários deveres como cidadão se o Es-

tado não proporciona o mínimo dos direitos essenciais e básicos 

para dignidade humana? E quem é culpado por esse colapso dos 

direitos?  A sociedade, o Estado ou ambos?. 

O fato é que não se pode esperar que os direitos sociais 

se tornem realidade sem que os cidadãos exerçam seus direitos 

e deveres políticos. Assim, se faz necessário compreender a ne-

cessidade dos cidadãos terem noção plena e integral do papel 

que compete a cada um desempenhar. E a partir dessas premis-

sas conseguiremos refletir sobre o tema que gera muita discus-

são e polemica e que muitas vezes ficam sem respostas.  

Vivemos em um mundo globalizado e moderno onde 

tudo está em constante mudança, e na medida que os direitos, 

deveres e garantias aumentam os seres humanos devem evoluir 

na mesma proporção. É nesse sentido que discutiremos no pró-

ximo tópico a respeito da educação e cultura com intuito de 



_836________RJLB, Ano 6 (2020), nº 3 

 

 

transformação da sociedade. 

 

2-EDUCAÇÃO E CULTURA: A BASE DA MUDANÇA SO-

CIAL 

 

A Constituição Federal de 1988, após mais de 25 anos de 

vigência , ainda não conseguiu garantir em sua totalidade os di-

reitos sociais. E ainda nem chegaram perto de serem fornecidos 

em questão de qualidade e eficiência. Basta ir até um hospital 

público, ou numa escola pública ou ainda buscar proteção e se-

gurança para observar como estamos retrocedendo as conquistas 

sociais. Então, qual a solução? Onde está o erro? E como pode-

mos mudar nossa realidade? 

Inicialmente, o individuo ao pensar sobre esses questio-

namentos culpa sempre o ente estatal por não cumprir com suas 

obrigações, mais esquecem de olhar para si mesmo e ver que 

podem fazer a diferença também se houver participação, união, 

interesse, e principalmente conhecimento. Ou seja, a origem das 

mudanças ocorrem primeiro no homem e ao longo do seu desen-

volvimento, está, segundo seus princípios, na sociedade, na cul-

tura e na sua história. 
"O aprendizado adequadamente organizado resulta em desen-
volvimento mental e põe em movimento vários processos de 

desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 

acontecer." (Vigotsky, 1987, pag. 101). 

A maioria das pessoas não conhecem quais são seus di-

reitos garantidos e previstos na Constituição, e por não conhecer, 

não lutam pela sua efetividade e nem demonstram interesse em 

participar e tentar mudar a realidade em que vivem, pois é mais 

cômodo continuar inerte e esperar as coisas melhorarem. Mais 

até quando vamos esperar?. 

Com as transformações econômicas, políticas, sociais e 

culturais do mundo contemporâneo, as escolas vem sendo ques-

tionada acerca do seu papel na sociedade, a qual exige um novo 

tipo de perfil, mais flexível e que atenda as demandas rotineiras 
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que se diversificam em quantidade e qualidade. A escola deve 

também desenvolver conhecimentos e capacidades para o exer-

cício autônomo, consciente e crítico da cidadania.  

Percebe-se que as dúvidas que pairam sobre “o que ensi-

nar” e “a quem ensinar” cercam a humanidade desde tempos re-

motos. Sendo assim, a proposta deste artigo é a de propor crité-

rios básicos e necessários para que “o que ensinar” atenda aos 

anseios de “a quem ensinar”, num conjunto sincronizado e efi-

ciente, voltada para a formação de um cidadão crítico e partici-

pativo na sociedade, que seja capaz de entender o mundo que o 

cerca, para que, ao invés de simplesmente  se acomodar diante 

das dificuldades e injustiças, ele tenha condições psicológicas e 

comportamentais de transformar o que for necessário em nossa 

sociedade, para uma evolução auto-sustentável e verdadeira-

mente igualitária e fraterna. 

Segundo Álvaro Vieira Pinto (1989, p.29), “a educação 

é o processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua 

imagem e em função de seus interesses”.  É dentro do contexto 

educacional, que se encontram diferentes sujeitos, que perten-

cem a diferentes contextos sociais, que trazem sua historicidade 

construída a partir de diferentes vivências, assim é possível e 

faz-se necessário buscar melhorias no ensino.   Desta forma,  

será possível formar indivíduos mais conscientes, racionais e 

formadores de opinião.                

Aderindo ao conceito da Constituição, Nelson Joaquim 

expõe sua ideia sobre a educação a ser usado no estudo jurídico: 
"Educação é o processo que visa capacitar o indivíduo a agir 

conscientemente diante de situações novas de vida, com apro-

veitamento da experiência anterior, tendo em vista a integra-

ção, a continuidade e o progresso social, segundo a realidade 

de cada um, para serem atendidas as necessidades individuais 

e coletivas". ( 2009, p.36). 

Assim, entende-se que a base principal para a mudança 

social é a educação e a cultura de uma nação. É repensar na mu-

dança à partir da raiz. Pois se mostrar os caminhos e direção mais 
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adequada,  a tendência é que a próxima geração faça diferença 

na sociedade. E é nesse sentido que temos que percorrer. Tam-

bém necessário refletir constantemente nas práticas e ações e 

buscar transformação social que deve primeiramente acontecer 

em si mesmo. 

A capacidade de pensar e de raciocinar permite o homem 

questionar, indagar a respeito das coisas do mundo. E por meio 

desta inquietação permanente no ser humano, que buscamos res-

postas para algumas questões, daí que surge o conhecimento. O 

conhecimento produzido é passado de geração a geração pelos 

membros mais experientes da família, da comunidade e também 

no ensino escolar. E a educação é o meio em que se dá a perpe-

tuação do conhecimento. Dermeval Saviani afirma que: 
O estudo das raízes históricas da educação contemporânea nos 

mostra a estreita relação entre a mesma e a consciência que o 
homem tem de si mesmo, consciência esta que se modifica de 

época para época, de lugar para lugar, de acordo com um mo-

delo ideal de homem e de sociedade. (1991, p.55). 

No contexto atual, o desafio da educação como transfor-

mação social é estimular a capacidade de intervenção na pers-

pectiva social de emancipação humana contemplando a diversi-

dade cultural. Desse modo, Freire enfatiza que embora a educa-

ção não seja a alavanca principal da transformação social, a 

transformação em si, é um evento educacional: " o ensino não é 

a alavanca para a mudança ou transformação da sociedade, mas 

a transformação social é feita de muitas tarefas pequenas e gran-

des, grandiosas e humildes! (FREIRE, 2001, p. 60). 

 Assim, não se trata apenas de transmitir conhecimentos, 

mas é sobretudo instrumentalizar, prática e teoricamente, as pes-

soas para darem conta de problemas igualmente práticos e coti-

dianos.  

Portanto, a educação como transformação social não é 

tão fácil de ser instituída, pois a educação não é por si só um 

fator determinante de transformação, integra outros fatores tam-

bém. No entanto, mesmo diante de todos os limites, ela vem 
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ocorrendo a partir de diferentes formas de luta e manifestações 

de sujeitos sociais nos diferentes lugares, sentidos, povos, cultu-

ras em defesa um mundo mais justo onde todos possam exercer 

e gozar de sua cidadania.  

O que se busca, é tornar o político pedagógico, utilizar 

práticas que incorporem interesses transformadores, problema-

tizando o conhecimento, utilizando o diálogo crítico e afirma-

tivo, enfim “argumentando em prol de um mundo qualitativa-

mente melhor para todas as pessoas”. (GIROUX, 1997, p.163). 

Nesse sentido, vivenciamos um tempo de crise paradig-

mática que, necessita ser analisada enquanto fenômeno cultural, 

embora relacionada com o modelo de produção do conheci-

mento, mas que deve ser estudada em suas dimensões históricas, 

políticas, econômicas e sociais. 

 

3- COLAPSO DO DIREITO A EDUCAÇÃO 

 

Dentro do rol dos direitos humanos fundamentais encon-

tra-se o direito à educação, amparado por normas nacionais e 

internacionais. Trata-se de um direito fundamental e essencial, 

pois abrange um processo de desenvolvimento individual pró-

prio à condição humana. Além disso, este direito deve ser visto 

também no aspecto coletivo, como um direito a uma política 

educacional, a ações afirmativas do Estado que ofereçam à soci-

edade instrumentos para alcançar seus fins e princípios.  

Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou em seu 

artigo 6º a educação como direito social. Com isso, o Estado pas-

sou a ter a obrigação/dever de garantir educação de qualidade a 

toda população, com base no principio do mínimo existencial e 

dignidade da pessoa humana.  

Entretanto, o Poder Público não é o único responsável 

pela garantia do direito à educação. Conforme previsto no artigo 

205 da Constituição Federal, a educação também é dever da fa-

mília e  sociedade tem que  promover, incentivar e colaborar 
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para a realização desse direito. 

Especificamente em relação às crianças e aos adolescen-

tes, tanto a Constituição Federal em seu art. 227, como o Esta-

tuto da Criança e do Adolescente  em seu art. 4º da Lei 8.069/90, 

prevêem que a família, a sociedade e o Estado, ou seja, os três 

pilares primordiais, devem assegurar os direitos fundamentais, e 

aí se inclui a educação, com absoluta prioridade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mais conhecida 

como a lei 9.394/96 determina que cabe à União a função de 

estabelecer uma política nacional de educação, estabelecido por 

meio de leis. Os Estados, segundo a lei, devem oferecer o ensino 

fundamental gratuito e priorizar o ensino médio. E aos municí-

pios cabe prover o ensino infantil (creche e pré-escola) e priori-

zar o ensino fundamental.  

Ocorre que um dos maiores problemas enfrentado pela 

educação no Brasil sempre foi a destinação de verbas específicas 

para esse setor, assim como acontece com as demais áreas dos 

direito social, como por exemplo à saúde. A escassez de recursos 

dos direitos sociais sempre foram alvo de preocupação. 

Importante destacar que o acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito é um direito público subjetivo, ou seja, pode ser exigido 

do Estado por parte do cidadão. E caso o Poder Público não ga-

ranta o acesso à educação ou não o faça de maneira regular e 

com mínimo de qualidade, o cidadão tem a possibilidade de exi-

gir judicialmente que seu direito seja garantido. Por essa razão, 

há sobrecarga  no Poder judiciário, por inércia dos demais pode-

res na efetivação dos direitos sociais.  

Ou seja, o Poder Público, por ser um dos responsáveis 

pelo fornecimento da educação, deve promover ações não só no 

âmbito de elaboração de políticas públicas (executivo), no âm-

bito de elaboração de leis (legislativo), mas também exercendo 

o papel de protetor e fiscalizador desse direito (judiciário). Ou 

seja, deve ter um equilíbrio nos três poderes basilares do Estado.  

O Brasil por ser um país onde a distribuição de direitos 
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espelha a desigualdade, garantir o direito à educação é uma pri-

oridade e um passo primordial na consolidação da cidadania. E 

para melhor visualização desse setor, necessário esclarecer que 

a educação é dividida em quatro níveis: ensino fundamental, mé-

dio, técnico e superior, o que desencadeia diversos focos de aná-

lise. 

Ocorre que no Brasil, a crise da educação está geralmente 

relacionada à falta de recursos, ao mau funcionamento das esco-

las, falta de qualidade, ao despreparo e à baixa remuneração dos 

professores. Contudo, além desse fatores, o que existe é uma 

perda do valor que a educação tem sofrido durante todos esses 

anos. 

E no sentido mais amplo, o autor Piva alega que a edu-

cação é muito mais que um processo de autoconhecimento e au-

toconstrução: 
(...) ela é começo, meio e fim. É a questão mais transversal em 

uma sociedade que se pretenda civilizada e próspera. Procura-
se desenvolvimento, que é crescimento com justiça social? 

Sem ela nada feito. Controle de natalidade é uma questão refe-

rencial? Só educando a população. O Brasil aceitou o desafio 

da inserção internacional? Com petição pressupõe educação. O 

crime assusta, a saúde anda patinando, a Presidência está ma-

tando as contas públicas, o desemprego grassa? Só a educação 

enfrenta. (PIVA apud KANTHACK, 2007, p. 8). 

No âmbito jurídico, tendo como referência a Constitui-

ção Federal, tem-se que a visão é a  “educação, como processo 

de reconstrução da experiência humana, e, por isso, tem que ser 

comum a todos” (SILVA, José Afonso, 2007, p. 784). 

Porém, embora seja notório o direito è educação, existe 

uma preocupação sobre a efetividade desse direito, que já foi ob-

servada por Piaget: 
Este é o direito, que tem o indivíduo de desenvolver-se normal-

mente, em função das possibilidades de que dispõe e a obriga-

ção, para a sociedade, de transformar essas possibilidades em 

realizações efetivas e úteis. (PIAGET apud JOAQUIM, 2009, 

p. 36-37). 

De fato, a educação tem incontestável valor, pois não é 
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apenas um direito, é uma ferramenta indispensável à inclusão 

social e ao desenvolvimento da nação e do ser humano. Por essa 

razão, a educação precisa ser moldada de forma a atingir sua 

configuração ideal para que dignifique sua função e realize seu 

valor, caso contrário pode ser inútil ou até prejudicial ao Estado. 

(DELEVATTI, 2006, p. 10) 

Conforme pesquisas do IBGE, a educação é um dos te-

mas mais investigados e no período de 2007 a 2014  e foi man-

tida a tendência de declínio das taxas de analfabetismo e de 

crescimento da taxa de escolarização do grupo etário de 6 a 14 

anos e do nível de educação da população.( BRASIL, 2017).  

A educação gera sem dúvida  uma preocupação atual, 

pois  o ensino superior ainda não é acessível a todos, problema 

em que o Estado deve atentar e buscar formas de proporcionar 

um ensino superior gratuito para aquelas pessoas que não tem 

condições de pagar um ensino particular. Além disso a educação 

primária e fundamental pública necessita de mudanças.  

Todavia, umas das crises da educação diz respeito a di-

dático-pedagógica, mediante a qual se estabelece a diferença en-

tre o acúmulo de conhecimentos e o real aprendizado, e também 

a crise curricular, já que as instituições de ensino buscam cum-

prir apenas o padrão estabelecido para seu regular funciona-

mento. 

Portanto, observa-se que o direito à educação sofre um 

colapso real, pois esta distante da realidade e não atende a de-

manda social em sua complexibilidade, assim é necessário mu-

danças e melhorias nesse setor. 

 

4- COLAPSO DO DIREITO A SAÚDE 

 

A saúde é um direito fundamental social reconhecido e 

previsto na Constituição e pode ser garantido por meio do Sis-

tema Único de Saúde (SUS), o qual está amparado por extenso 

arcabouço jurídico-legal. Esse sistema no entanto, ainda 
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apresenta alguns desafios de aplicação, e também os aspectos 

estruturais da sociedade brasileira interferem na realização dos 

direitos sociais, como a desigualdade e os conflitos sociais e a 

não implementação de políticas públicas. 

Ou seja, a saúde está inteiramente ligada a ideia de qua-

lidade de vida, que se relaciona às teorias política e jurídica con-

temporâneas, sendo a saúde considerado um elemento de cida-

dania, ou seja, um direito à promoção da vida das pessoas, não 

se preocupando somente com a pretensão de curar e evitar a do-

ença, mas de ter uma vida saudável. (MORAIS, 2003, p. 23-24). 

Assim, o Direito à saúde representa consequência cons-

titucional indissociável do Direito à vida, previsto no art. 5º ca-

put da CF.  Sem acesso a condições de saúde, ou ainda condições 

mínimas de vida, já estariam violando o direito à dignidade da 

pessoa humana, princípio este basilar do ordenamento constitu-

cional (BERNARDI, 2007). 

Sabendo que o direitos sociais, assim como o direito à 

saúde,  pode ser garantido mediante políticas públicas, o autor 

Asbahr (2004, p.9-28) argumenta que este é um direito humano 

social que, por ter caráter coletivo, exige a ação efetiva do Es-

tado para sua concretização a todos os cidadãos. O autor discute 

ainda que: 
"Os limites à concretização judicial desse direito são: a) reserva 

do possível, pois a saúde depende da alocação de recursos que 

são finitos; b) princípio da proporcionalidade, que limita o raio 

de abrangência de um dos direitos fundamentais, no caso da 

existência de colisão entre eles, segundo os critérios de ade-

quação, necessidade ou vedação do excesso e, ainda, proporci-

onalidade; c) reserva de consistência, que implica, no caso de 
ações judiciais, a necessidade de explicitação de todos os mo-

tivos que levaram o juiz a tomar sua decisão". (2004, p.9-28). 

Nesse contexto, uma das políticas adotadas pelo Estado 

para equacionar parte dos problemas que comprometem os ní-

veis de saúde foi a criação do SUS, constituído como um con-

junto de ações e serviços de saúde prestados por instituições (pú-

blicas federais, estaduais e municipais, da administração direta 
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e indireta e das fundações) mantidas pelo Poder Público e por 

instituições privadas conveniadas (Ministério da Saúde, 1990). 

Neste sentido, o sistema SUS pode ser compreendido 

como a principal e maior política pública para o setor de saúde 

e o maior projeto do movimento sanitarista brasileiro. No mo-

mento atual, tem como principal desafio efetivar-se como Polí-

tica de Estado, ou seja, representar a relação entre Estado e So-

ciedade, conforme consagrado na Constituição Federal e se tor-

nar imune às naturais alternâncias de poder (ELIAS, 2004). 

Entretanto, mesmo diante desse quadro, o setor da saúde 

pública apresenta algumas deficiências e clama por melhorias. 

Sendo público ou privado, o sistema de saúde do país está doente. 

A crise na saúde pública do Brasil deve ser considerada sob al-

guns aspectos básicos, quais sejam, a deficiência na estrutura fí-

sica, a falta de disponibilidade de material, equipamento, medi-

camentos e a carência de recursos humanos.  

A garantia de atendimento publico célere, entretanto, virou 

uma realidade utópica e a dificuldade no acesso e a ineficácia dos 

serviços prestados têm contribuído cada vez mais para a super-

lotação dos hospitais públicos, onde milhares de brasileiros 

aguardam atendimento nas filas, buscando uma simples con-

sulta, um exame diagnóstico ou uma cirurgia de urgência. A de-

ficiência no número de leitos obriga os pacientes, na maioria das 

vezes, a passarem semanas acomodados no chão, em colchões 

ou em macas, deixados nos corredores ou na recepção dos hos-

pitais, à espera de um leito de enfermaria ou de UTI, ferindo 

desta forma a dignidade humana. A precariedade dessa situação 

leva ao retardo no diagnóstico de doenças e, que por consequên-

cia  leva muitas pessoas a morte por atraso do atendimento ini-

cial e acompanhamento adequado.   

A calamidade pública decretada pelo governo estadual 

do Estado do Rio de Janeiro na gestão financeira do Estado re-

velou impactos negativos em todos os setores da administração. 

Constatou-se que a saúde, serviço essencial à população, está à 
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beira do colapso. (BRASIL, 2016). 

A insatisfação da população, fez com que o Poder Judi-

ciário se tornasse uma instância de mediação de conflitos e de 

garantia do direito fundamental à saúde. Nessa perspectiva, têm 

sido reveladas contradições e lacunas entre o aparato legal e nor-

mativo do SUS e a execução das políticas de saúde. (GREGORI, 

2013. p. 210-211). Portanto, a judicialização pode ser conside-

rada um mecanismo para promover o direito à saúde e exigir do 

Estado que cumpra sua obrigação constitucional. 

  Por outro lado, há uma discussão a respeito desse as-

sunto, pois à atuação do Poder Judiciário na concretização do 

direito a saúde de forma individual fere de certa forma o artigo 

196 da CF " proporcionar o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços da saúde".  

Apesar da importância da saúde frente aos direitos soci-

ais e por ser uma das condições fundamentais para garantir a ci-

dadania e a dignidade, sua concretização só é possível pelo cum-

primento dos deveres de cidadania, além da ausência de sonega-

ção no pagamento de impostos e a prática da não corrupção, para 

que não haja desvio e escassez dos recursos públicos. Ou seja, 

não devemos esquecer que se tirarmos algo de uma pessoa ou de 

varias, outras vão precisar, então o ser humano precisa parar de 

olhar para si mesmo e olhar mais para o próximo.  

Neste sentido, uma saída sugerida para tentar  solucionar 

o problema existente na efetivação do direito á Saúde, diante da 

inércia estatal e a interferência do judiciário nessas demandas,  

seriam as ações coletivas, como por exemplo, a Ação Civil Pú-

blica, o que para se efetivar, infelizmente, dependeria sobrema-

neira de amadurecimento cultural e educacional da população 

brasileira. 

 

5- COLAPSO DO DIREITO A SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A segurança, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, 
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é um direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo 

Estado, sendo que, para sua efetiva proteção, faz-se necessário 

que haja uma colaboração dos próprios particulares. Entretanto, 

observa-se que o próprio Estado não possui aparatos suficientes 

para atender a todos e a própria população não colabora da ma-

neira devida, o que acaba por consequencia aumentando a cri-

minalidade, desastres e crimes graves. 

Portanto, tem-se a ideia de que a segurança pública é de-

ver do Estado e também responsabilidade de todos, sendo exer-

cida pelos órgãos elencados no artigo 144 da Constituição Fede-

ral, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, sem contudo reprimir-se abusiva e in-

constitucionalmente à livre manifestação do pensamento (MO-

RAIS, 2001, p. 626). Ou seja, a Segurança pública atua como 

alicerce de um direito multifuncional, pois sustenta a efetividade 

"social" de outros tantos direitos, pelo fato de não ter fim em si 

mesmo. 

Ocorre que o Brasil vive um cenário de insegurança, 

principalmente nas grandes capitais do país, onde os índices de 

criminalidade são muito elevados. Basta olhar a mídia que dia-

riamente mostra inúmeros crimes bárbaros. A segurança pública 

juntamente com outras questões sociais, vem ganhando destaque 

nos fenômenos sociais. Mais, nos últimos anos, as instituições 

da ordem, a polícia e o sistema judiciário, foram incapazes de 

garantir à população segurança pública e padrões mínimos de 

justiça e respeito aos direitos, que segundo Luís Flávio Sapori: 
A manutenção da ordem pública é, indubitavelmente, um dos 

principais bens coletivos da sociedade moderna. O combate à 

criminalidade constitui uma atribuição estruturante do Estado 

nas sociedades contemporâneas. Além de prover saúde e edu-

cação, bem como outros serviços que garantem o bem-estar so-

cial, deve o Estado zelar pela preservação do patrimônio dos 

cidadãos e de suas respectivas integridades físicas. Os conflitos 
sociais derivados da disseminação de comportamentos desvi-

antes são manejados, nas sociedades modernas, por organiza-

ções públicas especializadas na efetivação de mecanismos de 
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controle social. (2007, p. 16) 

O fato é que os crimes aumentaram, tornando mais inten-

sos e violentos. A criminalidade se disseminou, desorganizando 

a vida social e os padrões de sociabilidade. Em contrapartida, 

tem-se as políticas de segurança pública, que são conjuntos de 

procedimentos adotados pelo Estado no lidar com a criminali-

dade.  Contudo, tal atuação tem se dado de maneira ultrapassada 

sendo incapaz de acompanhar a mudança da sociedade. (ZA-

LUAR, 2007, p. 10). 

 Evidente também que a falta de educação digna e a de-

sigualdade social em comunidades menos favorecidas criam um 

ciclo vital em que esses fatores perduram por gerações e como 

conseqüência gera a criminalidade, a desobediência e a intole-

rância entre os seres humanos. Por isso, há uma necessidade de  

implantar mudanças no meio educacional para formação de ci-

dadãos dignos de respeito.  

Deve-se alertar, ainda, à vida imposta pela criminalidade 

organizada em comunidades ou favelas, onde se cria uma espé-

cie de Estado paralelo frente ao Estado organizado e legitimado.  

Entretanto diante do isolamento imposto pelo Estado, através da 

ausência de prestação de serviços úteis, a criminalidade se apo-

dera e só cresce. (PONTE JUNIOR, 2013). 

 Além dessa questão,  há também a falta de valorização 

dos profissionais da área de segurança. A classe policial tem sido 

desmotivada pelas péssimas condições de trabalho combinada 

com a falta de recursos materiais adequado para exercer a pro-

fissão policial. Mais, por outro lado temos a corrupção do poli-

cial e do político que é um elemento que engessa o sistema, tor-

nando-o um organismo mantenedor de uma ordem social injusta, 

intolerante e que desdém dos direitos humanos. 

Mesmo diante de toda uma estrutura, presença de órgãos 

de segurança e uma legislação em vigor que tem a finalidade de 

garantir a segurança publica, o Brasil vive sob total colapso da 

segurança, pois há um verdadeiro caos na preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
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Vários apontamentos devem ser analisados, como a 

questão da impunidade, a corrupção na Administração Pública, 

a morosidade da Justiça, o aumento das taxas de homicídio e de 

outros crimes violentos, a prática de crimes e abuso de autori-

dade por parte de policiais, linchamentos nas redes sociais, a ine-

ficiência das investigações policiais, a falência do sistema car-

cerário e as dificuldades relacionadas à reforma da Justiça Cri-

minal, do Código Penal e do Código de Processo Penal. 

Ou seja, é necessário que os membros do Poder Execu-

tivo repensem com mais prioridade a segurança pública, e que 

invistam em políticas públicas na área da educação e da segu-

rança, e em programas que promovam a cidadania, para que se 

alcance uma sociedade justa, harmoniosa, fraterna e igualitária.  

É fundamental uma nova postura  do Estado frente a se-

gurança Pública, assim, faz-se necessário a implementação de 

políticas públicas responsáveis, adoção de políticas de preven-

ção efetivas, com participação de todos os entes da federação e 

da sociedade civil. Quanto aos agentes de Segurança Pública, 

precisa-se de uma polícia bem treinada, capacitada e equipada 

para enfrentar a criminalidade organizada e garantir a segurança 

publica, que é  o objetivo principal.  

Um dos pontos a serem defendidos neste artigo é que não 

são necessárias grandes reformas estruturais para que a ação da 

nossa polícia se torne mais eficiente. Ao contrário, mudanças ra-

dicais e profundas podem gerar paralisia (MINTZBERG, 2007), 

custo este que, em relação aos órgãos de Segurança Pública, não 

pode ser suportado pela sociedade. 

 Dessa forma, além da sociedade possuir a segurança 

como um direito, ela também tem deveres relacionados, como 

de cooperar para a proteção. Já o Estado detém o papel principal 

nessa questão, uma vez que deve buscar meios para a concreta 

efetivação da segurança pública.  

 

6- A IMPORTÂNCIA DA APLICABILIDADE DO 
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PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM 

RELAÇÃO A SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚ-

BLICA 

 

A dignidade da pessoa humana tem um conceito extre-

mamente abrangente, sendo sua definição e delimitação muito 

ampla, pois englobam variadas concepções e áreas, sendo criado 

e compreendido historicamente como valor. O reconhecimento 

e a proteção da desse principio pelo Direito é resultado da evo-

lução do pensamento humano. Nesse sentido, podemos afirmar 

que nunca houve uma época em que o homem esteve separado 

de sua dignidade, mesmo que ainda não a reconhecesse como 

um atributo ou como uma qualidade inata do individuo. 

Foi a partir da Constituição Federal que os direitos fun-

damentais tiveram um avanço significativo, passando a ser tra-

tado como núcleo da proteção da dignidade da pessoa humana. 

Destarte, todos os direitos sociais garantidos em lei estão inti-

mamente ligados a dignidade humana. 

Entretanto, na prática, o Estado consegue proporcionar e 

garantir o “mínimo constitucional”, o que, aliado ao desconhe-

cimento do povo quanto aos seus direitos ou de como exercê-

los, tem como resultado a falta de aplicabilidade da vontade do 

legislador constituinte. 

Esse fato também pode ser visto no que tange a saúde, 

onde pessoas enfermas são desrespeitadas todos os dias nos hos-

pitais e postos de saúde, ou também, no ausência da educação 

mínima que hoje está precário ou a falta de segurança publica 

que temos presenciados diariamente nas mídias.  

Com efeito, é incoerente que, em um Estado Democrá-

tico de Direito, que tem como um de seus fundamentos a digni-

dade da pessoa humana, permita que seus agentes ainda prati-

quem atos tendentes a violar os direitos fundamentais dos cida-

dãos. Evidencie-se que o Estado brasileiro tem-se mostrado in-

capaz de garantir o direito à segurança pública, a educação e a 
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saúde para população, tendo em vista, que esses 3 setores estão 

enfrentando um verdadeiro colapso.  

Ante a uma sociedade cuja desigualdade ainda é a mar-

cante, ante a um contexto de vida onde o capitalismo alimentam 

o individualismo; ante aos reclamos da atualidade, em que valo-

res e vidas são constantemente depredados, pondo em risco o 

próprio sistema , só resta a esperança de um projeto mais solidá-

rio para a raça humana. (KUMAGAI; MARTA, 2010). 

Assim, o presente estudo tem o intuito de propor uma re-

flexão acerca do mundo e da situação da nossa humanidade, de 

que o mundo pode ser imaginado a partir da possibilidade de 

admitir o outro não como um alguém além de nós, mas o outro 

enquanto um “alguém em nós”, olhar para si mesmo talvez seja 

o primeiro passo para melhorias nesses setores.  

A ação humana é capaz de orientar os caminhos da his-

tória e da existência individual e coletiva. Uma condição funda-

mental do ser humano é sua estrutura comunicativa e justamente 

por essa razão deve estar em constante processo de socialização, 

em busca da paz social, fraternidade, igualdade e solidariedade.  

Sendo assim, cabe aos operadores do Direito e ao indivi-

duo em si, esse papel de transformação, com base na dignidade 

da pessoa humana como hermenêutica, a partir da Constituição 

Federal, com objetivo da ampliação do princípio da solidarie-

dade humana, reconhecendo que a civilização só evoluiu e evo-

luirá quando todos, juntos, pudermos assumir um projeto de vida 

que leve em consideração nossa essência: seres sociais, a cami-

nho de um mundo melhor e todos em busca de preservação do 

maior dinheiro de todos: O direito à vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Dignidade da pessoa Humana foi consolidada no art. 

1º da Constituição Federal de 1988, servindo como fundamentos 

do Estado Democrático de Direito, estabelecendo-se base para 
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as decisões de casos concretos bem como com a finalidade de 

limitar o poder de atuação do ente estatal.  

Portanto todo ser humano é sujeito de direito e lhe é atri-

buido condições de sobrevivência com dignidade, fundado nos 

direitos fundamentais sociais e que satisfaçam as necessidades 

humanas. 

A vida humana exige condições mínimas essenciais, que 

se referem à alimentação adequada, a lugar decente para morar, 

uma boa educação, um local para cuidar da saúde. Essas ques-

tões devem ser fornecidas pelo Estado, que  a partir do uso raci-

onal, correto e justo dos recursos públicos, deve fornecer saúde, 

educação,segurança e demais direitos elencados no artigo 6º da 

CF.  

O Estado não pode decidir quanto  implementa de cada 

direito  sem ao menos garantir o mínimo do direito fundamental 

social, indispensável para assegurar vida digna de cada indiví-

duo, sob pena de violação dos direitos e garantias constitucio-

nais. 

Este é o retrato da busca da proteção da dignidade da pes-

soa humana num mundo complexo, de incertezas, de inesgotável 

progresso tecnológico, sociedade de risco e consumista, com di-

versas culturas, na qual trafegamos sempre entre crises e confli-

tos, pois sempre surgem novas possibilidades de agressão ou 

desrespeito aos direitos do individuo. 

Portanto abordar assuntos como a saúde, educação e se-

gurança,  como direito de todos é uma tarefa complexa, dadas as 

desigualdades de inserção no processo produtivo e de acesso à 

todas as condições dignas de vida. Nesse sentido, a superação e 

avanços desses desafios tem como princípio o Estado Democrá-

tico de Direito e é coerente com as diferentes realidades socioe-

conômico-culturais, buscando ultrapassar as desigualdades soci-

ais e regionais e formar uma sociedade mais igualitária e justa, 

com níveis razoáveis de bem-estar para todos. 

 Diante desse contexto, importante a discussão e reflexão 
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da efetivação desses três direito social, tendo em vista sua liga-

ção com a justiça social e o principio do dignidade humana.  
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