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Resumo:
O objetivo retor deste trabalho, que se encontra em andamento, apresenta-se sob dois prismas:
(a) contribuição para o esclarecimento teórico-conceitual dos direitos fundamentais sociais
conforme seu entendimento atual, (b) com demonstração das formas de sua concretização no
Estado contemporâneo, especificamente o brasileiro.
O desenvolvimento teórico da pesquisa está sendo feito pelos alunos de graduação, que integram
a equipe de trabalho. Nele está se procedendo (i) à demonstração dos direitos fundamentais como
direitos subjetivos prima facie tornados definitivos no caso concreto mediante a aplicação do
princípio da proporcionalidade; (ii) ao desenvolvimento do conceito de mínimo existencial e seu
conteúdo; (iii) à fundamentação de sua justiciabilidade e abordagem de argumentos afins, como
cláusula da reserva do possível, princípio da proibição do retrocesso, distribuição de
competências entre os poderes.
Para que se tenha melhor conhecimento da situação empírica em que se encontra o Brasil nesse
contexto, o aluno de ensino médio Lucas Martins tem dado sua importante contribuição no
levantamento de dados relativos à capacidade financeira nacional para viabilização do exercício
dos direitos fundamentais sociais. O bolsista tem coletado dados relacionados ao orçamento
público e sua destinação junto ao Ministério da Educação. Havia outra aluna bolsista no projeto, a
qual, no entanto, desligou-se há cerca de dois meses. Contudo, alguns dados relacionados ao
Ministério da Saúde foram por ela juntados.
Em continuidade aos seus trabalhos, o bolsista Lucas passará à coleta de dados no Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República.
No momento, o aluno termina o levantamento de dados no Ministério da Educação, os quais
foram levados às reuniões semanais da equipe de pesquisa e ali debatidos. Nas discussões, temse traçado especialmente comparação entre tais dados, segundo o ano a que correspondem e ao
estado ou município de que se originam, a fim de se perceber a evolução histórica da arrecadação
e aplicação das verbas públicas e sua distribuição no território nacional.
Como se trata de pesquisa ainda em desenvolvimento, pode-se basicamente apenas relatar o
processo de sua realização, sendo ainda precipitado extraírem-se conclusões, cuja cientificidade
demanda a maturidade de seu debate crítico e reflexão criteriosa.
Têm-se cumprido os objetivos propostos com a análise semanal qualitativa do material coletado e
o constante estímulo ao bolsista em sua capacidade de exposição, análise e síntese, atividades
que tem desempenhado com sucesso, desenvolvendo assim sua habilidade crítica.
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