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RESUMO

Estudou-se o neste opúsculo o tema a Educação, o Direito e o Sistema de Proteção e promoção Social. Ao levantar a história nacional do sistema 
de proteção e promoção social, observou-se que a preocupação com a matéria inicia-se através de estudos realizados sob a ótica do trabalho e da 
previdência social deixando lacunas quanto à proteção no campo da educação. Ao discorrer sobre esta realidade foi se perfazendo uma analise 
teórica e interpretando a Constituição Federal e suas narrativas ao longo dos anos.  No primeiro tópico se expôs a história das Constituições 
brasileiras dando ênfase ao tema educação, o que nos possibilitou uma obtenção do (re) conhecimento da evolução do direito de proteção e 
promoção social na educação do nosso país à luz da Constituição Federal atual. Em um subitem levantou-se uma analise constitucional e legal 
histórica e o processo de Inclusão Social nas escolas brasileiras. Em outro momento o enfoque se deu à instauração do Estado Democrático de 
Direito em 1988 e os institutos jurídicos pertinentes à Educação. O objetivo foi o de buscar a compreensão do conceito de proteção e promoção 
na educação ao longo de anos de atraso de projetos educacionais inclusivos. Quanto à metodologia foi utilizada a legisjurisprudência, proposta 
por Wintgens que nos permitiu uma avaliação do sistema normativo brasileiro de proteção e garantia do direito à educação. Trata-se de uma 
ciência que introduz a racionalidade da legislação, de modo a aferir a sua qualidade. Ela é multidisciplinar, uma vez que abarca tanto uma análise 
formal quanto material da legislação. Relaciona o Direito com outros ramos da ciência, como a sociologia, educação, entre outros. Foi empregada 
ainda a sistemática de Sthephen Ball que sugere uma análise crítica sobre os fenômenos, a qual aduz que a tarefa do pesquisador é a do analista 
que deve recuperar memórias excluídas e interromper a auto- evidência dos discursos dominantes e encontrar formas de falar a respeito do ato 
de ensinar fora desses discursos. O que se percebe ao longo de anos de Brasil que somente com a Constituição de 1988 é que surge a 
preocupação com a proteção e promoção social na educação em relação as crianças e jovens. Foi somente a partir da Carta Cidadã que o povo 
brasileiro deixou de ser res de dádiva e passa ser sujeito de direitos garantidos constitucionalmente. As alternâncias constitucionais entre Cartas 
democráticas e autoritárias demonstram políticas de oscilações no país na medida em que a população vai sendo representada por governos que 
administram em consonância com interesses das elites deixando de governar para as minorias em direitos pouco assistidas por anos. O sistema 
de proteção social surge com a necessidade de socorrer os trabalhadores nas suas carências ao longo da jornada laboral e posteriormente na 
previdência social no amparo a velhice. Este opúsculo teve como proposta desenvolver a história brasileira de proteção social na educação e suas 
conseqüências sociais, jurídicas e políticas.
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