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RESUMO 

 

 

O presente trabalho pretende contribuir para o debate acerca da inserção dos 
assistentes sociais na educação básica, trazendo a trajetória da educação 
brasileira, constituições e decretos, que são construídos pautados no controle 
social, segregação e de forma seletista, até o objetivo central: a educação na 
sociedade capitalista na contemporaneidade. O foco deste trabalho está na 
conquista da educação como direito social, a luta pela universalização da 
educação pública, gratuita e de qualidade e apontamento para as possibilidades 
deste profissional haja vista que no projeto ético político há o comprometimento 
com a universalização dos direitos para a classe trabalhadora. Ainda, pretende 
reavivar em nossa memória experiências de educação contra hegemônica no 
seio da sociedade capitalista, com autores que inspiram a produção teórica do 
Serviço Social e vão nos mostrar os limites e as possibilidades no contexto atual. 
 

 

Palavras-chave: Política Educacional; Serviço Social; Ação Pedagógica do 

Serviço Social; Assistentes Sociais na Educação Básica; Questão Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This production intends to contribute to the debate about the social workers 
insertion in basic education, bringing the trajectory of Brazilian education, 
constitutions and decrees, which are built based on social control, segregation 
and selective form, to the central objective: education in capitalist society in 
contemporary times. The focus of this work is the achievement of education as a 
social right, the universalization of public education, free and quality conflict and 
pointing to the possibilities of this professional, because in the political ethical 
project there is a commitment to the universalization of rights for the working 
class. Still, it intends to revive in our memory education against hegemonic 
experiences in the capitalist society, with authors who inspire the theoretical 
production of Social Work and will show us the limits and the possibilities in the 
current context. 
 

 

Keywords: Educational Politics, Social Work, Pedagogical Action of Social 

Work, Social Workers in Basic Education, Social Issues. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo apontar as possibilidades de 

atuação do Serviço Social na educação básica, situando a profissão no contexto 

histórico político e social atual, mas, que apenas será possível essa verificação 

conhecendo a história até o tempo presente. Como parte da metodologia foi 

utilizada a pesquisa teórica, a embasar os subsídios dessa temática e também 

as entrevistas com duas assistentes sociais inseridas na política educacional, 

ambas em programas da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 

escolhida para melhor clarificarem os limites e possibilidades desse profissional 

na educação básica.   

Pesquisar sobre a educação básica se fez presente no cotidiano diante 

da experiência vivenciada no campo de estágio, a elaboração e desenvolvimento 

do projeto de intervenção, representou pensar a profissão como formadora de 

estratégias imprescindíveis para atuação nos dias atuais no capitalismo 

neoliberal, não só por identificar a dimensão educativa do Serviço Social e a 

fragmentação das políticas sociais, mas também da motivação pessoal em 

entender o processo educativo em sua amplitude visto que, como educanda de 

graduação, vivenciei como as atividades de profissionais da educação podem se 

desdobrar, às vezes reafirmando a reprodução de uma lógica competitiva, 

segregadora e elitista e como afetam significativamente a nossa visão de mundo. 

Não identificamos a educação ou os educadores a redenção ou a 

salvação das condições objetivas para a classe trabalhadora. Foi possível 

entender o quão privilegiada é o trabalho e atuação dos profissionais de 

educação, principalmente se associada à atuação dos Assistentes Sociais e 

como estão atrelados a superação da atual sociedade, entendendo que o 

processo educativo vai além da educação institucionalizada, além dos muros das 

salas de aula, ela se dá no decorrer de toda a vida e vai afetar o nosso 

posicionamento e disciplinamento ao que está posto, as próprias amarras de 

deixar detentores do saber dizer por nós mesmos,  nos afasta da vida pública. 

Logo, a construção desse trabalho vai traçar os elementos necessários 

para chegar nos dias atuais, no atual contexto social e político do capitalismo 

neoliberal, em que exatamente tudo entra na lógica mercadológica, pensar a 



16 
 

função social das instituições de educação básica e profissionais da educação 

que nela atuam afim de desvelar, pra quem é de interesse que o ensino se dê 

dessa maneira, para quem são as instituições públicas de nível básico, a favor 

de qual ideologia se dá o processo educativo institucionalizado e de que maneira 

se concretiza. 

     A contextualização da construção da educação brasileira pretende dar 

subsídios para compreender a função da educação na sociedade 

contemporânea, expressas no capítulo “Breve Contextualização da Construção 

da Educação Brasileira”. Não se pretende contar a história da educação em seus 

minuciosos detalhes, mas situar a educação no capitalismo neoliberal.  Para isso 

foi necessário recuperar o contexto histórico, as modificações ocorridas no 

mundo do trabalho e a construção dessa dinâmica correlacionada à educação 

brasileira. Trazendo desde o Brasil-Colônia o percurso da criação das leis, as 

reformas, as Constituições e os currículos, visando compreender a relação do 

sistema educacional com a realidade sócio-política brasileira.   

O capitulo “A Educação no Modo de Produção Capitalista e as 

Possibilidades de Transformação Societária” se baseia em situar a educação no 

modo de produção capitalista e o entrelace da educação com o trabalho, sob as 

contribuições e análises de autores pautados por Marx e Engels, Gramsci e 

outros autores. Também foi explicitado a educação enquanto espelho da própria 

sociedade de modo a reconhecer os espaços de educação formal e informal 

como espaços de contradições e antagonismos de classe.  

 E, por fim, no capítulo “Os Assistentes Sociais na Educação Básica e a 

Experiência de Estágio na C.E Escola Samuel Brust Macaé/Rj” situar a inserção 

dos Assistentes Sociais na educação, através do movimento da profissão de 

reconceituação e a vivência por meio de entrevistas de profissionais nesse 

âmbito; pensar sua atuação, inseridos  nas políticas sociais, formuladas de 

maneira pressionada pelo capital, apontando suas possibilidades e limites na 

atual sociedade diante do seu comprometimento com a classe trabalhadora para 

propiciar emancipação e consciência de classe, dando subsídios para superação 

da sociedade capitalista e da condição de explorado. Além disso, demonstrar 

como a experiência de estágio, marcada por me fazer debruçar nessa pesquisa, 

foi desenvolvida como estratégia de intersetorialidade na atuação dos 



17 
 

assistentes sociais de uma instituição de saúde, implementando o projeto de 

intervenção em instituições escolares, a escola pública municipal C.M Professor 

Samuel Brust de Macaé/RJ e de que maneira contribuiu para aquele espaço. 
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CAPÍTULO I - BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Para fazer uma análise da educação brasileira na atualidade é necessário 

conhecer seu caminho, contextualizando brevemente o “início” (ou o que foi 

considerado como o começo da educação). No Brasil-colônia com a chegada 

dos jesuítas e percorrer o processo de criação de leis, reformas, currículos e 

Constituições, indicando avanços, retrocessos e estagnações. Demostrar, desde 

a instauração das primeiras escolas, como a educação tem íntima ligação com 

o trabalho e foi sendo moldada a partir de interesses da(s) classe(s) reinante(s) 

em cada contexto e necessidade histórica da sociedade brasileira, fazendo com 

que a educação percorresse por um caminho elitista, segregador e excludente 

da classe subalterna desde os primórdios do ensino.  

Carli (apud Gordon Childe, p.9) expõe o significado de educação para o 

gênero humano, constatando que nada é passado geneticamente no nível de 

conhecimento. O que é herdado é uma tradição social: as pessoas mais velhas 

ensinarão, passarão vivências e conhecimentos acumulados aos mais novos; 

assim as experiências do passado constituem uma expressão concreta dessa 

tradição. A educação não pode ser vista/estudada como um ente isolado, que 

surge e se modifica com o tempo sem molas propulsoras e está intimamente 

ligada ao desenrolar do processo histórico, como ressalta Carli ao citar o Brasil:  

 

(...) deveremos percorrer todo o processo histórico da formação 
socioeconômica brasileira, capturando as determinações concretas da 
educação, as suas relações com as classes sociais em luta e as ideologias em 
vigência. (CARLI, 2010, p. 10). 

 

O gancho essencial para entender as posturas pedagógicas1  

predominantes no Ocidente é relatado por P. Ghiraldelli, detalhando que o termo 

“educação”, advindo do latim, tem origem em duas palavras: educere (significa 

conduzir de fora, dirigir exteriormente) e a outra educare (sustentar, alimentar, 

criar). Assim, pela derivação dupla da palavra, duas correntes filosóficas da 

educação.  

                                                           
1 O intuito não é aprofundar aqui o debate acerca das correntes filosóficas e pedagógicas e sim 

propiciar o entendimento do posicionamento dos educadores dentro das escolas perpetuados até hoje. 
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Por um lado, temos o ensino distante do aprendiz, alheio a ele, 

determinado apenas por quem lhe passa esse conhecimento. Por outro lado, um 

ensino que incentiva o aprendiz, conhecimento que é estimulado e acontece 

mutuamente. 

É possível perceber, fazendo um comparativo, a similaridade com as 

posturas de preceptores atuais na educação básica ou até mesmo na superior, 

identificando a relação de poder que alguns educadores reafirmam, 

distanciando-se do aluno2 e solidificando uma relação hierarquizada nos 

espaços de ensino em oposição há educadores que acreditam que o 

conhecimento deve ser passado de maneira horizontal. A meritocracia é 

hegemônica no ensino, fazendo do educador um reprodutor dos valores das 

classes dominantes. Na contramão desse processo, resistem os educadores 

críticos e suas propostas horizontais de educar.  

Outro tema abordado é a distinção dos termos “educação” e 

“escolarização”, que tem sua origem na palavra grega schole, que significa 

“tempo livre”, “ócio”, correspondia ao lugar de aprendizado e/ou recreação, na 

Grécia Antiga. No Ocidente moderno, a educação, em seu duplo sentido 

pedagógico, sendo instrução e/ou lazer se faz em uma instituição específica, 

para jovens e crianças: a escola. (GHIRALDELLI, 2008, p.13) 

Os historiadores profissionais tomam como material básico para a 

construção da história da educação dois campos: 

 

Basicamente, como os pensadores Emile Durkheim (1857-1917) e 

Wilhelm Dilthey (1833-1911) nos ensinaram dois grandes campos: o da política 

educacional e o das ideias pedagógicas. No primeiro campo, cabem as ações 

e intenções de governos, partidos, sindicatos e instituições semelhantes em 

geral; (...) no segundo campo, estão discussões mais amplas sobre filosofia da 

educação até discussões mais especificas sobre a metodologia da relação 

ensino-aprendizagem, próprias da didática. No primeiro campo, privilegiam as 

regras que circunscrevem a educação a partir do Estado – o protagonista da 

história, neste caso, é o governo e os seus opositores. No segundo campo, 

privilegiam-se as normas que fazem a educação ocorrer no interior das escolas 

ou instituições similares – o protagonista da história, nesse caso, é o professor, 

ou os  teóricos da educação, e também em parte, os estudantes. 

(GHIRALDELLI, 2008,p. 14.) 

                                                           
2 A etimologia da palavra aluno tem origem no latim, onde o prefixo a significa negação, sem, ausência e 
luno, derivado da palavra lumni, significa luz. Sendo assim, aluno quer dizer sem luz, sem conhecimento. 
Ainda que nos dias atuais exista muitos debates para o sentido etimológico da palavra que alegam o 
sentido de aluno como um ser à ser nutrido de conhecimento, conseguimos traçar que as próprias 
posições pedagógicas e história da relação aluno versus professores identifiquem a disparidade da sua 
importância e hierarquização do professor em relação ao aluno.   
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No mundo pré-moderno não se tinha a noção de infância, ou seja, não se 

identificava as especificidades de uma criança em relação ao adulto, entendia-

se a criança pela diferença de estatura, conforme pode ser verificado nas 

representações das crianças em antigas obras de arte. O processo de mudança 

ocorreu no século XV, pelo menos no ocidente, quando intelectuais da época - 

padres, juristas, etc. - começaram a pensar a criança como um ser 

qualitativamente diferente dos adultos, resultando na criação de uma nova 

psicologia. A infância passou a ser compreendida como uma fase natural e 

necessária. Entretanto, surge a necessidade de um local histórico-social para 

que aconteça de modo que venha a ser superada, surge daí a escola, criando-

se a ligação entre a criança e o adulto (preceptor/professor).  

Em sua gênese, a noção de infância tem duas configurações básicas que 

possibilitam aprofundar duas correntes filosóficas da educação. O que mais 

tarde caracterizaria os professores e o ambiente escolar, desde a organização a 

arquitetura da escola, impondo, ou ao menos, ditando as finalidades da 

educação. A primeira traz uma concepção de que a infância é uma fase negativa, 

que a criança deve ser “disciplinada” por regras vindas de um adulto e o 

professor nessa circunstância é alguém superior a ele. Mais tarde, foi chamado 

de “pedagogia tradicional”. 

 A infância, nessa acepção, é a época da rebeldia, e então a 
criança deve ser conduzida da heteronomia à autonomia por meio de 
regras exteriores, posta pelos adultos. A autonomia e a individualidade 
nascem “de fora pra dentro”. O professor nesse caso é um 
disciplinador(...) A escola é um ambiente de formação e conformação. 
A finalidade da educação é fazer com que a fase negativa passe (...) a 
partir das regras do homem (adulto) pelo homem (criança). 
(GHIRALDELLI, 2008, p. 19)  

 

E a segunda já compreende a infância como uma fase necessária e que 

deve ser explorada para que a criança tenha autonomia, as regras não são 

ditadas por alguém e o professor é alguém que vai acompanha-la em suas  

experiências e vivências. Autodenominou-se “pedagogia nova”. 

 
A infância, nessa acepção, é assumida como fase de 

criatividade e pureza, e se a disciplina deve aparecer, ela deve vir como 
autonomia tirada “de dentro para fora”. O professor nesse caso é um 
companheiro de viagem. A escola, um ambiente natural, propiciador 
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das melhores experiências. A finalidade da educação é fazer com que 
a fase positiva da infância permaneça ao longo da vida adulta, no que 
ela tem de bom. (GHIRALDELLI, 2008, p.19) 

 

 

1.1 - A EDUCAÇÃO NA COLÔNIA E NO IMPÉRIO: A FORMAÇÃO DA 

CLASSE DIRIGENTE 

 

Segundo Ghiraldelli, a história da educação brasileira começou a ser 

constituída a partir do regime colonial (1500 - 1822). Mais propriamente dito, 

após o fim do regime de capitanias hereditárias, que durou entre 1532 e 1549, 

quando D. João III criou o Governo Geral, juntamente com Tomé de Souza, 

trouxe para o Brasil o Padre Manoel da Nóbrega e outros dois jesuítas, por que 

foram os primeiros professores da Colônia (GHIRALDELLI, 2008, p. 24). 

Ranieri Carli, fundamentado na teoria gramsciana, afirma que o Brasil foi 

descoberto no momento em que o capitalismo mercantil estava se tornando 

mundial. Desde a chegada dos portugueses, o monopólio da educação foi 

controlado pelos jesuítas, num período de duzentos anos: “o projeto jesuíta 

interessava-se pela força de trabalho dos indígenas e, por meio da catequização, 

buscava domesticá-los e, assim, pacificá-los para infundir-lhes a escravidão” 

(CARLI, 2010, p 15.).  

Para além da escravidão, a educação escolar tinha como propósito 

sobrepor os costumes, a cultura e a religiosidade nativa dos índios ao 

comportamento do Ocidental católico, descaracterizando assim o povo que aqui 

habitava para impor de modo hierarquizado as ordens de um “Deus” católico e 

que estas não fossem contestadas. Para que houvesse o controle dos indígenas, 

o projeto jesuíta mantinha temas que pudessem contestar a fé católica longe dos 

muros da escola, preservando o conservadorismo e a aversão a novidade. 

(CARLI, 2010, p.16)  

Segundo Ghiraldelli, também ficou a encargo dos jesuítas a formação dos 

filhos da elite da colônia: a classe dirigente. A pedagogia aplicada, mesmo que 

os filhos da elite não quisessem seguir a vida religiosa, era o sistema “Ratio 
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Studiorum”, seu objetivo era a “formação do homem cristão”. Foram criados os 

níveis secundário e superior que poderiam, em terras brasileiras, contar com o 

curso superior de Teologia disponibilizado pelos jesuítas ou, se optassem por 

outra profissão, seguiriam para Europa. Consegue-se compreender desde o 

início da educação a distinção em duas vertentes: educação para classe 

dominante e para os dominados. 

O autor frisa que, na prática, desde a Colonização, a educação básica, a 

alfabetização e as primeiras letras ficavam a encargo das famílias, geralmente 

dos mais letrados desta ou preceptores intelectuais:  

Os colégios jesuítas tiveram grande influência sobre a 
sociedade e a elite brasileira. Não foram muitos, diante das 
necessidades da população. Todavia foram suficientes para gerar 
relação de respeito entre quem eram os donos das terras e os que 
eram os donos das almas. (GHIRALDELLI,2008, p 26.) 

 

A “Questão dos Moços Pardos”, ocorrida em 1689, foi uma das primeiras 

lutas populares à reivindicar pela ampliação e difusão do ensino e colocar em 

pauta a exclusão social e o preconceito racial. Em repudio à ação recriminatória 

dos jesuítas em proibir às pessoas pardas e mestiças de frequentarem os 

colégios públicos, a pressão popular feita pelos “moços” excluídos para com o 

Estado consegue reverter esse quadro. Ainda que a Companhia de Jesus 

dominasse o quadro educacional do Brasil, as escolas eram subsidiadas pelo 

Estado, este obriga à readmiti-los nas escolas públicas. (CARLI, 2010) 

De acordo com Ghiraldelli, no século XVIII, a mão de obra para o ensino 

sofreu alteração nos países europeus.  A pedagogia iluminista requisitava a 

compreensão dos direitos e deveres do cidadão desencadeando a expulsão dos 

jesuítas de Portugal e de suas colônias.  Em 1759, o Ministro de Estado,  

Marquês de Pombal, mesmo ainda tendo em sua maioria professores formados 

por padres, alterou o sistema de ensino, pelo menos em Portugal, nascendo no 

país o que foi chamado de “ensino público”, mantido pelo Estado e voltado para 

cidadania, sendo criados os concursos públicos e a análise da literatura escolar.  

No Brasil, isso não ocorreu. O Estado não assumiu a gerência da 

educação, a única mudança com a expulsão dos jesuítas foi o curso de 

humanidades substituído pelas “aulas-régias”: estas “eram aulas avulsas de 
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latim, grego, filosofia e retórica. (...) Os professores, por eles mesmos, 

organizavam os locais de trabalho e, uma vez tendo colocado a “escola” para 

funcionar, requisitavam do governo o pagamento pelo trabalho do ensino.” 

(GHIRALDELLI, 2008, p.27)  

Mesmo sem gerir a educação no Brasil, os novos professores agora eram 

financiados pelo Estado português, não poderiam ensinar sem autorização do 

governo e passariam por uma seleção através de concurso para obtê-la. 

É a partir da vinda da Côrte3 para o Brasil, em 1808, que a situação 

educacional começou a ser modificada gradativamente. Com a mudança, o 

Brasil passou a ser a sede do Reino Português e logo foram criados cursos 

profissionalizantes em nível médio, superior e militar com o intuito de formar 

funcionários para atuarem no Estado. O objetivo de instruir uma parte da 

população era claro: a formação da classe dirigente e de burocratas era 

necessária para dar corpo ao Estado, fortalecê-lo e propiciar seu funcionamento. 

Em 1822, com a independência do Brasil foi constatada a necessidade da 

criação de quadros intelectuais. Na Constituição Outorgada, em 1824, os 

constituintes aspiravam pela criação de um plano geral que atendesse a 

instrução pública e a criação de uma educação de caráter público. Em nenhum 

momento da formulação de decretos e atos teve a participação popular, as leis 

foram sendo criadas de “cima para baixo”. Um exemplo era como se davam as 

eleições naquele período, o voto censitário concedia o direito de participação 

apenas a um grupo seleto da sociedade com critério de ser homem, de altíssima 

renda comprovada, com mais de 25 anos, excluindo assim do processo eleitoral, 

as mulheres, os índios, os soldados, os escravos e homens pobres. Ressalvando 

que boa parte da população era formada por analfabetos.  

Nesse contexto, a pedagogia e o método de ensino entram em discussão 

pública. Propostas foram sugeridas como a de Francisco Stockler, em 1816, que 

                                                           
3 O continente Europeu passava por disputas territoriais (Inglaterra e França). Napoleão Bonaparte, então 
imperador da França, com intenção de arruinar a economia inglesa, decreta em 1806 o bloqueio 
continental, que proibia qualquer país aliado ou ocupado pelas forças francesas comercializasse com a 
Inglaterra (período que ficou marcado pela Era Napoleônica). Governado por D. João, Portugal, que 
mantinha longa relação comercial com a Inglaterra, aceita o Bloqueio, porém prossegue com as 
comercializações com a Inglaterra. Ao descobrir que a relação econômica não tinha sido findada, 
Napoleão envia suas tropas para Portugal. D. João foge com toda a Côrte portuguesa para uma de suas 
colônias (Brasil) sob proteção da marinha inglesa. 
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planejava que todos tomassem ciência do conhecimento necessário e assim 

exercessem seus direitos e deveres. Porém, identificando como uma das 

consequências da tomada de decisões de cima para baixo, a proposta escolhida 

foi a de Lancaster, em 1827, que conseguiu satisfazer as necessidades da 

época. Ou seja, os professores foram trocados por alunos mais adiantados, 

supervisionados apenas por um inspetor de alunos que não necessariamente 

tinham formação para o magistério. A divisão do ensino usada passou a ser 

primário, secundário e superior. Apenas o secundário4 manteve-se com as aulas 

régias.  

Durante o segundo reinado, não houve avanços significativos. Um dos 

pontos marcantes da educação brasileira, como elucida Ghiraldelli, foi a reforma 

de 1879. Os cursos secundários e superiores adotaram uma forma de liberdade 

de ensino; os alunos que escolheriam suas matérias, julgando-as mais 

importantes, tendo como requisito ser aprovado, ao final, por um exame do 

estabelecimento de ensino. Os privilégios da classe dirigente resultavam na 

exclusão da classe subalterna, desprovida de acesso ao ensino.  

Podemos constatar que, no Império, o Estado se desresponsabilizou com 

a educação básica (primária e secundária) e descentralizou o ensino por meio 

de um ato adicional5, em que as cidades e províncias deveriam dar conta da 

educação nesses níveis. Ao passo que, desde a chegada da Côrte, foi um 

momento de avanço para o ensino superior, e, ao mesmo tempo, reafirmação da 

falta de preocupação do Estado em socializar a cultura nas classes subalternas, 

marcando ainda um período de estagnação ao que tange o direito a educação 

democrática e igualitária. 

 

 

 

 

                                                           
4 Equivale ao ensino básico nos dias atuais. 
5O Ato adicional de 1834 tinha como projeto a reforma das diretrizes educacionais da Constituição 1824, 
descentralização da educação secundária. Com a educação primária já tinha sido adotada essa medida 
em 1827. (Carli, 2010, p.27)  
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1.2 - O INÍCIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE NO BRASIL. 

 

 

A República é proclamada no Brasil pelo Marechal Deodoro da Fonseca 

em 1889, marcada pelo militarismo. Em 1891, é elaborada a primeira 

constituição da República, dando enfoque ao militarismo, em um dos artigos 

constitucionais as forças armadas se tornam permanentes e também se modifica 

a estrutura política do país, descentralizando o poder e dando autonomia política 

às províncias. Foram criados os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. 

Após o governo dos militares Marechal Deodoro e Marechal Floriano 

Peixoto, o Brasil passa a ser comandado por dois principais estados, Minas 

Gerais e São Paulo, a partir do acordo feito entre a elite agrária desses estados, 

assim, os políticos de Minas e São Paulo se revezavam na presidência da 

república, mais tarde conhecido como política do café com leite6.   

Ainda que, internacionalmente, o cenário já fosse de intensa 

industrialização já que a Revolução Industrial se deu em meados do século XVIII 

na Inglaterra e no século XIX no resto da Europa e em diversos países 

“desenvolvidos” dos outros continentes, o Brasil se mantinha muito atrasado, 

ainda mais pela tardia independência, assim como em outros países da América 

Latina. O processo de industrialização foi muito lento no Brasil, além do que as 

primeiras indústrias foram surgindo de maneira paulatina, representando ainda 

uma baixa participação na economia nacional.  

Com a grande crise econômica de escala mundial em 1929, a economia 

brasileira, baseada na exportação de café, é afetada, desencadeando assim a 

ruptura do acordo feito entre Minas e São Paulo (política do café com leite). A 

elite paulista lança Júlio Prestes a candidatura da presidência, por consequência, 

o estado de Minas e estados aliados lideram um movimento armado para impedir 

a candidatura e apoiam o opositor Getúlio Vargas, a Revolução de 1930. 

                                                           
6 Ainda que com o voto direto, o voto não era secreto e o processo eleitoral além de passar por fraudes 
também era usado abuso de autoridade dos coronéis para com os seus trabalhadores para influenciar 
no voto, prática conhecida como voto de cabresto, até hoje utilizada.  
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Culminou no Golpe de Estado impedindo a posse da presidência pelo eleito 

candidato, Júlio Prestes, assumido o cargo por Getúlio Vargas.  

Na década de 1930, o contexto político, econômico e social da sociedade 

brasileira foi drasticamente alterado. O governo de Getúlio é marcado pela 

consolidação do capitalismo monopolista, ou seja, expropriação dos meios de 

produção da trabalhadores e forçando-lhes o único meio de subsistência pela 

venda da força de trabalho, período marcado pelo abismo entre as classes 

interferindo diretamente nas relações sociais e agravando as manifestações da 

exploração do trabalhador e a questão social.  

A educação brasileira passa a ter nova roupagem em detrimento do 

trabalho manual e início das fábricas no país, destacando-se o início da 

educação profissionalizante. Nesta ocorreram avanços positivos e negativos, por 

um lado incluindo disciplinas de trabalhos manuais, aprofundando e 

desenvolvendo capacidades humanas; por outro, suprindo uma necessidade 

histórica entorno da acumulação de capital e, consequentemente, a 

expropriação da riqueza produzida pelo trabalhador.  

Aconteceram diversas reformas estaduais pelo território brasileiro, 

facilitadas pela descentralização do ensino instituída pelo governo federal.  A 

fração burguesa da sociedade pretendia reformar a vertente conservadora da 

educação, interessava a diminuição do analfabetismo para direcionar o projeto 

educacional e diminuir o poder da oligarquia agrária. “Trata-se de uma tentativa 

de transformar a escola em um estágio de preparação do novo homem, 

moderno, urbano, operário etc.” (CARLI, 2010, p. 42) 

Ascendiam nesse período, no cenário internacional, os movimentos 

políticos em consequência da emergência da classe operária, impulsionados 

pela consolidação da Revolução Russa, em 1917. Tais movimentos buscavam 

superar as contradições do modo de produção capitalista e começaram a se 

organizar.  Um dos exemplos é a fundação do Partido Comunista do Brasil, em 

1922. Na Rússia, a questão da educação era debatida em seus projetos 

políticos, defendia-se que para “emancipação do homem era necessário uma 

educação polivalente” (CARLI, 2010, p 45), ou seja, que tudo lhe fosse 

apropriado tanto para o trabalho quanto para a cultura.  
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No Brasil, a formulação da pedagogia comunista não teve tanto impacto 

quanto a do anarquismo. A pedagogia do movimento anarquista pretendia 

confrontar o modelo de ensino tradicional, propondo formar homens e mulheres 

de maneira igual e fomentar entre os alunos a cooperação e solidariedade. 

Mesmo após várias tentativas dos anarquistas de aplicar essa pedagogia, estas 

não perduraram, porém, são as primeiras experiências da classe trabalhadora 

contra-hegemônicas no processo educacional.  

Nos anos 30, ao passo que se intensificaram as expressões das 

desigualdades vividas pelos trabalhadores.  Em contrapartida ocorreu o 

fortalecimento e a organização da classe para se mobilizar.  A efervescência dos 

movimentos operários internacionais contribuía para esse processo. Sendo 

assim, essas tensões adquirem expressão política e o governo Vargas 

regulamenta através de medidas essas tensões “de cunho controlador, 

assistencial e paternalista”. (YAZBEK,2009, p 6). 

    A Igreja Católica teve o relevante encargo, para o Estado, de impedir a 

difusão do comunismo e de “desmobilizar a classe operária”, assim, emerge o 

Serviço Social, atrelado à necessidade de “agentes” disciplinadores, a profissão 

emerge com cunho conservador e moralizante, embasado pelo ideário católico. 

Surgem os cursos de “formação social para moças”, destinado às jovens 

católicas que buscavam exercer uma ação social. E, em 1932, surge o Centro 

de Estudos e Ação Social (CEAS) entidade que seria responsável pela primeira 

escola de Serviço Social do país. (YAZBEK, 2009, p 6 ou CFESS,2009, p. 6). 

Cabe ainda assinalar que, nesse momento a “questão social” 
é vista a partir do pensamento social da Igreja, como questão moral, 
como um conjunto de problemas sob a responsabilidade individual dos 
sujeitos que os vivenciam embora situados dentro de reações 
capitalistas. Trata-se de um enfoque conservador, individualista, 
psicologizante e moralizador da questão, que necessita para o seu 
enfrentamento de uma pedagogia psicossocial, que encontrará no 
Serviço Social efetivas possibilidades de desenvolvimento. 
(CFESS,2009, p. 7).  

 

Acompanhando as mudanças com o crescimento urbano e os 

rebatimentos deste na educação, o governo de Getúlio Vargas criou o Ministério 

da Educação. As reformas do primeiro ministro da educação (Francisco Campos) 

prevê uma maior organização do ensino secundário e superior reafirmando o 
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que foi feito durante toda a trajetória da educação brasileira, favorecendo a 

classe dirigente e à formação da elite. (CARLI, 2010) 

Foi em 1932 que aconteceu a primeira contestação à direção elitista da 

educação e seu aspecto classista com o “Manifesto dos pioneiros da educação 

nova”, que reunia um grupo de intelectuais inspirados no socialismo, que 

ansiavam por uma educação que estivesse acima dos interesses de classe e 

fosse socializada e acessível a todas as camadas.  

O manifesto estabelece dois tipos de escolas: a “escola tradicional” 
voltada para a satisfação de interesses classistas e a “escola 
socializada” que subordinaria os “fins particulares de determinados 
grupos sociais” aos “fins fundamentais e gerais que assinala a natureza 
nas suas funções biológicas”. Em outras palavras: a primeira escola 
colocaria a educação como um privilégio fornecido pela “condição 
econômica e social do indivíduo”, enquanto que a segunda assumiria 
uma educação a partir de um ‘caráter biológico’ na medida em que 
reconheceria “a todo indivíduo o direito a ser educado até onde o 
permitisse as suas aptidões naturais, independente de razoes de 
ordem econômica e social”. (GHIRALDELLI, 2008, p 43-44)   

 

A Associação Brasileira de Educação7, que assinou o texto do “Manifesto 

dos pioneiros da educação nova”, também lançou um texto compartilhando das 

mesmas ideias no que dizia respeito a educação naquele momento, defendendo 

“condições igualitária de oportunidade” e mais: que o ensino deveria ser 

“centralizado pelo Estado”. A Constituição de 1934, marcada por ser a mais 

breve da história, incorporou alguns dos aspectos do projeto educacional 

deferido. (CARLI, 2010, p 59) 

Getúlio Vargas promulgou a Constituição de 1934 principalmente por 

conta da pressão da Revolução Constituinte de 1932, quando militares de São 

Paulo e a burguesia paulista, apoiados pelas classes populares, com intuito de 

retomarem ascensão ao poder e derrubar o governo provisório reivindicou a 

votação de uma assembleia constituinte.  

Na Constituição de 1937, o papel do Estado diante da educação muda 

consideravelmente, redigida somente pelo ainda então ministro Francisco 

Campos, o ensino primário basicamente passa a não ser mais garantido pelo 

                                                           
7 Criada em 1924, era responsável pela organização, realização e promoção de congressos. GHIRALDELLI, 
2008, p 41 
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Estado gratuitamente e seu financiamento fica por conta da benevolência da 

classe dirigente. Outra medida desfavorável às classes trabalhadoras foi o 

“destino as escolas profissionais” como única alternativa de estudo, já que estas 

eram financiadas pelo Estado. Eram escolas que formavam somente para uma 

profissão técnica, voltada única e exclusivamente para exercer o trabalho 

(CARLI, 2010.). 

O debate acerca do ensino privado possui sua expressão desde, assim 

como aponta Oliveira (2002), quando o ensino privado ainda tinha em sua 

essência apenas o foco da formação de jovens para os exames, as escolas não 

possuíam autonomia e os professores tão pouco vínculos empregatício. E sua 

condição altera, incorporando outro caráter com a reforma de Francisco 

Campos, passando a defender os interesses da categoria privada, os 

capitalistas, proprietários das escolas. Observou-se uma organicidade no corpo 

docente que passa a ser assalariado, com a criação de sindicato patronal em 

1933 (OLIVEIRA, 2002, p 237-238).  

Os defensores das instituições privadas de ensino começam a se 

organizar e a reivindicar que o Estado atuasse de forma prerrogativa aos seus 

interesses. No entanto, surgiram uma série de movimentos a favor do ensino 

público, em defesa da educação popular, principalmente às camadas populares 

subalternas na luta pela erradicação do analfabetismo. Alguns dos movimentos: 

Campanha Nacional da Educação de Adultos; Movimento de Educação de Base; 

Programa Nacional de Alfabetização; Centros Populares de Cultura. Fora as 

campanhas iniciadas pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(CARLI,2010, p 72-73). Com o fim do primeiro governo Vargas e a 

redemocratização, novas modificações foram implementadas no sistema 

educacional brasileiro. 

Apesar da Constituição de 1947 ter representando, em alguns aspectos, 

uma conquista para a aplicação de investimentos do Estado na educação, que 

passou a destinar 10% dos impostos arrecadados, os marcos mais favoráveis 

para a educação foi o início da tramitação da LDBEN (Lei Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). A lei foi enviada ao congresso em 1948, porém, foi 

arquivada em 1949. Em contrapeso, o deputado federal Carlos Lacerda, um dos 

representantes da fração reacionária da burguesia, traz uma nova roupagem a 
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LDBEN, em 1957, fiel aos interesses dos proprietários do ensino privado. 

Incitava o aumento do investimento do Estado nas escolas particulares a favor 

dos capitalistas da educação, afim de não sair em desvantagem em relação às 

escolas públicas, seguindo uma lógica mercantil da educação na obtenção de 

lucros. 

Esse novo aspecto da LDBEN provocou diversas campanhas em luta pelo 

direito a educação pública. Em 1959, veio a público o “Manifesto dos 

educadores: Mais uma vez convocados”, similar ao manifesto de 1932, que 

também foi redigido por Fernando de Azevedo, reuniu um grupo de intelectuais, 

mesclando conservadores, liberais, socialistas e comunistas que deram 

sustentação ao documento, tinha como um dos signatários o sociólogo Florestan 

Fernandes. O manifesto tinha por preceito o investimento do dinheiro público 

único e exclusivamente destinado à educação pública: 

O Manifesto de 1959 não foi favorável ao monopólio do ensino pelo 
Estado, como quiseram fazer crer à opinião pública os defensores do 
ensino privado. Como toda a argumentação dos educadores 
signatários, foi favorável à existência das duas redes, pública e 
particular; mas propunha que as verbas públicas servissem somente à 
rede pública e que as escolas particulares se submetessem à 
fiscalização oficial. (GHIRALDELLI, 2008, p 93)  

 

A “Campanha em Defesa da Escola Pública” foi constituída por alguns dos 

signatários do Manifesto e por parcelas de intelectuais da sociedade, por conta 

da aproximação com o pensamento socialista foi possível a aproximação com os 

setores mais populares da sociedade gerando “As Convenções Operárias de 

Defesa da Escola Pública” realizadas em 1960 e 1961. (GHIRALDELLI, 2008) 

A LDBEN8 foi aprovada em 1961 e diferente do que o decreto de Lacerda 

propunha garante a existência da rede pública e privada de ensino, porém 

estabelece apenas a educação pública como obrigação do Estado e os recursos 

destinados a iniciativa privada eram distribuídos em forma de bolsa para os 

alunos. Entre as medidas também prevê o MEC (Ministério da Educação e 

Cultura) como órgão regulamentador da adequação a administração das escolas 

públicas e privadas. 

                                                           
8Lei nº 4024/61 – Disponível em: http://wwwp.fc.unesp.br/~lizanata/LDB%204024-61.pdf 
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No entanto, assim como afirma Carli, a LDBEN não pode ser vista como 

uma “vitória plena dos defensores da educação pública”, pois o Estado ainda se 

desresponsabiliza com a obrigatoriedade do ensino e também não pode ser 

considerada como uma perda integral para classe dirigente, já que o governo 

favoreceu esse segmento com subsídios para reformar, aparelhar e construir 

escolas privadas (CARLI, 2010, p 79) 

É possível perceber o substancial avanço da classe trabalhadora no 

governo João Goulart, principalmente pela organização da sociedade civil. O 

governo de Goulart iniciava as “reformas de base”, no âmbito da educação, a 

criação do Plano Nacional de Educação, em 1962, que tinha como metas a 

melhoria da qualidade de ensino e a obrigatoriedade à permanência nas escolas, 

quando foi interrompido pelo golpe de 1964 e o PNE foi extinto.  

O golpe empresarial-militar de 1964 alinhou o país aos interesses do 

capital monopolista e atacou todos os potenciais levantes populares. O governo 

ditatorial foi eficaz em invalidar os direitos cívicos e políticos, visto a 

implementação do AI-59, o maior deles.  

No terreno da educação não poderia ser diferente, já que a formação 

ideológica era de suma importância para o desenvolvimento pleno do regime. A 

Lei Suplicy de Lacerda marca o retrocesso na organização dos estudantes, a lei 

fazia com que as associações de representatividade estudantil se tornassem 

instituições submissas às verbas e orientações do Ministério da Educação. 

Cerceando a autonomia das organizações.  Entidades como a UNE (União 

Nacional dos Estudantes) foram extintas. 

Indo na mesma direção do Ato Institucional n° 5, o decreto de lei 477, de 

196910 punia alunos, professores e funcionários que usassem as salas de aula 

como espaços de subversão à ordem e a moral do Estado. Parece que a recente 

mobilização dos partidários da “escola sem partido” querem “modernizar” a 

sociedade brasileira tendo como parâmetro o retrocesso do decreto 477.  

                                                           
9 Os Atos Institucionais foram normas e decretos elaborados no período da ditadura militar. O Ato 
institucional nº 5, decretava a suspensão dos direitos políticos como o de votar, se manifestar, ir e vir, 
ter liberdade vigiada entre outros – ver em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm 
10 Ver em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0477.htm 
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Assim como aponta Carli (2010), no período ditatorial ocorrreram diversos 

acordos entre o Estado, MEC e uma agência internacional, Usaid11, com o 

objetivo de aumentar o número de vagas das escolas, já que com a expansão 

do capitalismo, a necessidade de formar novos funcionários também cresceu. 

Os acordos visavam reformar o quadro educacional, do administrativo ao 

treinamento de docentes.  

Dos acordos feitos, chamados de “acordos MEC-Usaid”, começam a ser 

feitas reformas da estrutura da educação, em destaque, a reforma universitária 

de 1968. Esta reforma tinha como propósito: “a adoção do modelo de 

empresarial de produtividade para a universidade” (CARLI,2010, p. 93.). Porém, 

conseguimos observar que, o principal interesse com as reformas era restringir 

o espaço universitário afim de anular qualquer possibilidade de mudança. Era 

preciso aumentar a vigilância, retirando o caráter revolucionário das 

universidades e quem dali fizesse um espaço de debate e contestações. O 

produtivismo que hoje assola a universidade tem aí suas raízes, inclusive com o 

vínculo escrachado da pesquisa aos interesses das empresas. 

Para isso, fez todo o sentido o intenso processo de burocratização das 

universidades e a perda substancial da autonomia, principalmente pelo fato da 

exigência de contratação para cargos das faculdades serem reduzidos apenas 

para pessoas competentes na área empresarial, ou seja, a universidade assumiu 

o caráter de empresa e precisava de líderes para apresentar números. Foi 

estimulado o aumento do número de vagas em instituições particulares “como 

forma de incentivar a exploração capitalista de ensino” (CARLI,2010, p 94). 

Na educação básica não tivemos nada a menos do que o “tombo” pelas 

reformas, da LDBEN 61. Diferente da última, a LDBEN de 197112 foi imposta 

pela ditadura, sem nenhuma participação da sociedade ou formulação por meio 

das próprias demandas. A LDBEN, de 1971, marca uma perda significativa para 

os conteúdos de ensino, imputando os valores ideológicos do regime militar nos 

                                                           
11O instituto United States Agency for International Development (Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional), fundado em 1961 era(é) um órgão do governo responsável em “ajudar” 
internacionalmente, principalmente no que tange aos civis. 
12 Ver em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-
publicacaooriginal-1-pl.html 



33 
 

aprendizes e fazendo do 1º grau uma preparação para o trabalho e do 2º grau 

ensino profissionalizante por completo: 

Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resultem das 
matérias fixadas na forma do artigo anterior, com as disposições 
necessárias ao seu relacionamento, ordenação e seqüência, 
constituirão para cada grau o currículo pleno do estabelecimento.  
 
      § 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o 
currículo pleno terá uma parte de educação geral e outra de formação 
especial, sendo organizado de modo que:   

 a) 

no ensino de primeiro grau, a parte 
de educação geral seja exclusiva 
nas séries iniciais e predominantes 
nas finais;  

 b) 
no ensino de segundo grau, 
predomine a parte de formação 
especial.  

 
      § 2º A parte de formação especial de currículo:   

 a) 

terá o objetivo de sondagem de 
aptidões e iniciação para o trabalho, 
no ensino de 1º grau, e de 
habilitação profissional, no ensino de 
2º grau;  

 b) 

será fixada, quando se destina a 
iniciação e habilitação profissional, 
em consonância com as 
necessidades do mercado de 
trabalho local ou regional, à vista de 
levantamentos periòdicamente 
renovados.  

  

Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, 
Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos 
currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus, observado 
quanto à primeira o disposto no Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro 
de 1969. 

 Art. 45. As instituições de ensino mantidas pela iniciativa 
particular merecerão amparo técnico e financeiro do Poder Público, 
quando suas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias 
pelos órgãos de fiscalização, e a suplementação de seus recursos se 
revelar mais econômica para o atendimento do objetivo.  

 

A política educacional estava diretamente voltada para formação da força 

de trabalho, situando no contexto de expansão da economia brasileira conhecido 

como “milagre econômico”.  Oliveira (2002) descreve o período, entrelaçando a 

política educacional ao modelo de governo, 
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“Consiste na criação de uma rede de agências educacionais 
capaz de realizar eficiência em duas coisas: primeiro, gerar 
profissionais requeridos para reprodução social do sistema; segundo, 
transformar pessoas em cidadãos, isto é obedientes aos valores 
prevalecentes na sociedade” (SANTOS, 1998, p 58 apud OLIVEIRA, 
2002, p 255) 

 

Em 1985, teve início o processo de “redemocratização”, a abertura política 

é lenta, mas ainda assim, esse período não tem viés de transformação societária. 

A transição se inicia por meio de grandes mobilizações populares que ocorreram 

ao longo de 1970/1980, como a campanha pela anistia, as greves dos 

metalúrgicos do ABC Paulista, culminando  com o movimento das “diretas já”, 

movimento que reivindicava o voto direto da população para eleger o presidente.  

 É importante frisar que os movimentos que se sucederam não são 

exclusivamente da classe operária, setores da burguesia também se 

mobilizaram indicando a insatisfação do engessamento da economia, requeriam 

a abertura econômica para o desenvolvimento do capitalismo, para o processo 

de acumulação do capital. 

 O processo de organizações populares repercutiu na Constituição de 
198813.  

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

 II - a cidadania; 

 III - a dignidade da pessoa humana; 

 IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

 V - o pluralismo político. 

 Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. 

 

O que significou que entre as constituições foi a que mais teve 

participação popular na sua construção. Em relação à educação teve avanços 

significativos, com direito a uma seção especifica, garantindo a permanência na 

escola, ao pluralismo de ideias e concepções, apresentando avanços na 

                                                           
13 Ver Constituição completa em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
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liberdade do saber e na formação dos indivíduos, e, principalmente, por 

responsabilizar de forma institucional o Estado pelas vagas não ofertadas para 

o ensino público.  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo. 

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 
autoridade competente. 

 

Lembrando que o Estado tinha sido omisso até então em todas as outras 

constituições e se desresponsabilizando na garantia de vagas e cobranças pela 

mesma. 
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1.3 O NEOLIBERALISMO E A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA. 

 

 

 Em 1990, Fernando Collor de Melo assumiu o governo, marcando o início 

da hegemonia de ideias neoliberais no Brasil. No cenário internacional, alguns 

países já passavam pelo processo de mudança desde a década de 1970 com a 

reformulação da produção econômica, chamada de reestruturação produtiva. 

Especificamente, essa reestruturação, era uma forma de aumentar a 

produtividade e a intensificar o trabalho. Uma nova forma de explorar a força de 

trabalho da classe trabalhadora mais lucrativa para o capitalista. Tinha como 

objetivo, especificar a produção para um grupo específico de consumidores; 

introduzir tecnologia nas fábricas e terceirizar a produção. 

 A reestruturação produtiva defende o declínio da autonomia da classe 

trabalhadora, visto que, com a introdução da tecnologia grande parte do trabalho 

vivo, foi substituído por maquinaria. Assim, boa parte dos operários ficou 

desempregado e com o desemprego os salários baixam por conta do intenso 

“exercito” de desempregados e os direitos dos trabalhadores são retirados. 

Nessa configuração, o neoliberalismo ascende ao poder rebaixando os direitos 

dos trabalhadores, expressando o desmonte da garantia de direitos obtida. 

 O projeto neoliberal defendeu a retirada do Estado na economia, ou seja, 

retirando o financiamento público aos setores sociais e dando lugar aos 

capitalistas atuarem nessas áreas (educação, saúde, transporte, etc), lucrando 

com essas instâncias. Conforme afirma Santos (2012), em 1990, “o país 

encontrava-se como um dos sete países em  pior  condição  educacional”,  

considerando aspectos como alto índice de evasão escolar, baixo índice de 

matriculados no ensino médio, alto índice de analfabetos, etc. Além disso, a 

autora explicita os dados estatísticos a nível mundial da educação básica e 

profissional: “100 milhões de crianças fora da escola e mais de 900 milhões de 

adultos analfabetos”. (SANTOS, 2012, p. 63) 

 Sendo o primeiro representante do neoliberalismo no Brasil, Collor, 

simultaneamente, inicia a reestruturação produtiva nas indústrias e, como em 
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todos os outros momentos a educação e o trabalho têm íntima relação, 

necessitando coincidir, logo, adquire uma nova função no novo modelo de 

produção: 

Com a introdução de alta tecnologia nas indústrias, exigiu-se do 
trabalhador o conhecimento necessário para sua manipulação. É por 
isso que proliferaram no Brasil durante a década de 1990 as escolas 
de informática e de língua inglesa. A educação respondia às 
necessidades postas pela produção capitalista. Era preciso que o 
trabalhador obtivesse os conhecimentos de informática e de língua 
inglesa exigidos pela automação da produção de mercadorias no 
Brasil. (CARLI, 2010, p 109) 

  

As conquistas da constituição de 1988 para a classe trabalhadora é 

portanto alvo do projeto neoliberal. Com a reestruturação produtiva, os 

movimentos e organização dos trabalhadores enfraquecem. Várias reformas são 

encaminhadas na constituição, tais como: corte de gastos públicos nas esferas 

sociais e as privatizações são crescentes nesse novo modelo. Iniciando a 

irrecuperável precarização e mercantilização das políticas públicas. 

 A educação, assim como todas as outras políticas públicas, é afetada pela 

precarização da falta de investimento estatal e as privatizações alavancam, 

principalmente por meio de ONGs, cooperativas e empresas para realizar 

serviços, desresponsabilizando o Estado e diminuindo seus gastos, Santos 

(2012) clarifica: 

De fato a educação se torna mais uma mercadoria comercializada e objeto de 
acumulação.  As empresas  prestadoras  de  serviços  “educacionais”  se  
expandem agora com o apoio da classe dominante ratificando essa lógica, na 
medida em que o Estado restringe suas responsabilidades, diminuindo dessa 
forma os gastos sociais. (SANTOS, 2012, p 72) 
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1.4 - A MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO – BALANÇOS DO 

CONTEXTO ATUAL 

 

 

Entendendo o movimento de privatizações que começam a ocorrer no 

setores “tradicionais” estatais, por conta da necessidade do capital de se 

expandir sem ser pela área produtiva, decorrente da crise de 1970, a educação 

vira um alvo lucrativo para o setor privado.  

É no governo do então presidente, Fernando Henrique Cardoso, que se 

expressam embates de projetos antagônicos que decidirão os rumos da política 

educacional no país. Dois importantes documentos para a educação surgem 

nesse período, a LDB (Lei de diretrizes e bases da educação) em 199614 e o 

PNE(Plano nacional de educação) em 2001-201015. Os documentos são 

formulados com intenção clara de promover o direcionamento educacional para 

a população. O Brasil apontava suas reformas no sistema educacional coerente 

com o novo projeto de sociedade, assim se consolidou na LDB, por mais que 

tivesse apresentado alguns avanços, também se mostrou ligado ao novo modelo 

econômico neoliberal. (CARLI, 2010, p 113-114) 

Art.3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 

I -igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;  

II-liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura,o pensamento, a arte e o saber; 

III -pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV -respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V -coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI -gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII -valorização do profissional da educação escolar; 
VIII -gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei 

e da legislação dos sistemas de ensino; 
IX -garantia de padrão de qualidade; 
X -valorização da experiência extra-escolar; 
XI -vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais. 
 

 

                                                           
14Lei nº 9.394 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 
15Ver em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf 
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Diversas entidades da sociedade civil, acadêmicas, estudantis e 

movimentos sociais que reivindicavam pela universalização da educação 

constituíram em 1987, o Fórum Educacional em Defesa da Escola Pública. Em 

um dos Fóruns foram formuladas propostas para o Plano Nacional de Educação 

2001-2010, apresentado ao congresso nacional em 1998 (PL 4155/98). 

A PNE – Proposta da Sociedade Brasileira, direcionada pelos interesses 

da classe trabalhadora, respeitando os princípios da Constituição de 1988, 

formulava concepções da educação escolar de forma ampla, democrática, 

apontando as especificidades de cada instituição, atento às transformações da 

sociedade, alterando assim o modelo rígido da administração e currículo escolar, 

devendo ser elaborado de maneira coletiva.  

Em defesa da educação pública, universal, gratuita, laica e de qualidade, 

as propostas da PNE – Propostas da Sociedade Brasileira, propunham a oferta 

da escola pública em todos os seus níveis deveriam ser garantido pela instituição 

de um Sistema Nacional de Educação. Também modificação do papel do 

Conselho Nacional de Educação, ampliando a representação social e a 

autonomia administrativa junto com a comunidade educacional e a sociedade 

civil. 

Porém o projeto de PNE aprovado em 2001(10.172/01) foi completamente 

diferente da PNE apresentado, expressando a concepção antagônica do 

governo aos interesses da classe trabalhadora. Os princípios do projeto da 

sociedade civil para PNE de uma educação pública, universal, gratuita se 

expressam de maneira contraria ao projeto de governo aprovado, principalmente 

para a educação superior, é ampliado o número de IES (Instituições de Ensino 

Superior) privadas e privatizações internas da IES (Instituições de Ensino 

Superior) pública. Assim como mostra (LIMA, 2015) IES pública em 2002 

320.351 e IES privadas no mesmo ano 1.090.854 retirado do Censo de 2002. 

O quadro é de expansão do acesso à educação superior por meio das 

instituições privadas demostra ainda o investimento público alocados em setores 

privados da educação, assim como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). 

Além disso o mais agravante é o investimento ser direcionado para IES não 

universitárias que não necessitam implementar política de pesquisa e extensão 
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e para os cursos de curta duração e a distância que são de aligeiramento da 

formação profissional, condizentes com modelo proposto dessa política 

educacional para classe trabalhadora. 

No governo Fernando Henrique Cardoso reordenou as universidades 

públicas e instituições federais de ensino superior através da venda de serviços 

educacionais, ou seja, privatização das IES públicas também.   

O acesso à Educação Superior por meio de cursos pagos de pós 

graduação, de parcerias de universidades públicas e empresas, mestrados em 

parceria com empresas públicas e privadas consideradas cursos 

autofinanciáveis caracterizam o empresariamento da educação pública 

brasileira. (LIMA, 2015) 

No governo Lula (2003-2011), a política educacional não se altera, as 

privatizações continuam a crescer em larga escala e investimentos públicos 

alocados para instituições privadas.  

Foi elaborado o um documento, na CONAE (Conferência Nacional da 

Educação) em 2010, realizando um frágil diagnóstico da educação brasileira do 

antigo governo até o atual, a medida que critica o PNE (2001-2010) mas não o 

altera, nem o veta, aprofundando as políticas em curso, reafirmando seu caráter 

privatista, dando diretrizes para o PNE (2014-2024). 

O documento também defende o Reuni (Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais) e Prouni (Programa Universidade para Todos) como 

ação de democratização de acesso e como referência para o financiamento da 

Educação Superior. É inegável que o acesso à educação aumenta, tanto no 

governo Lula, quanto no governo que o sucede da presidenta Dilma, porém essa 

parceria do público-privado deixa inalterado o investimento no aguçado público 

para a educação pública, são medidas de transferências superficiais. 

O financiamento público das áreas sociais em relação ao pagamento da 

dívida é decadente no governo Lula e ainda no governo Dilma, que mantém o 

estimulo à privatização da educação superior, inalterado a alocação do 

financiamento público para setores privados (FIES e Prouni). 
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Ainda que um aumento significativo das universidades públicas tenha 

acontecido em seu governo, as propostas e metas do PNE (2014-2024), 

comandada por empresários do setor financeiro, siderúrgico e de comunicação 

enviado pela CONAE, demostram que é mais uma estratégia e amplitude da 

parceria público-privado em face de uma nova fase da privatização da educação.  

A oposição, ou seja, entidades, movimentos sindicais e estudantis e 

outros grupos da sociedade civil que lutam em defesa da educação pública, 

gratuita e de qualidade seguem na perspectiva contrária à PNE imposta de hoje, 

visto que não beneficiam à classe trabalhadora e sim aos setores privados. 

Almeja-se que a verba pública seja destinada à educação pública, 

denunciando/repudiando a parceria público-privado. Como forma de 

contraposição lançam a “Campanha 10% do PIB para a educação pública, já!”, 

reafirmando que a educação não é mercadoria! 

São feitas diversas modificações no campo educacional em escala 

mundial direcionada pelo bloco conservador e elitista pautado no modelo 

neoliberal e em suas necessidades e demandas. 

No contexto brasileiro os setores conservadores ampliam seu poder na 

área da educação, afim de disseminar o projeto burguês (reafirma-lo) e por conta 

de uma série de movimento dos profissionais em educação, com posicionamento 

de contra hegemonia de desconstrução moral, ética e sexual da cultura unilateral 

vigente, vieram uma série de propostas para cercear o possível avanço 

contrassenso na educação básica. 

A nível nacional, propostas como alteração da Base Nacional Comum 

Curricular, são apresentadas, de uma forma de enquadramento da lógica de 

mercado e disciplinamento, indica consequências graves para os educandos, 

visto que padroniza e uniformiza o uso de matérias didáticos (elaborados alheios 

a comunidade acadêmica, sem vínculo com a realidade local), deixando o 

trabalho do docente em secundário, cerceando a sua autonomia de ensinar. Uma 

grave consequência para a formação dos estudantes, que limita o saber à 

exames nacionais objetivos, como o próprio ENEM e não induz ao pensamento 

crítico, reflexivo, vai consequentemente interferir na formação dos professores e 

condições de trabalho.   
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O posicionamento de entidades que fazem frente à luta da escola pública, 

sem engessamento e sem mordaça, como o ANDES (Sindicato Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior), acredita que a construção efetiva 

de uma educação de qualidade precisa respeitar a autonomia dos docentes, em 

que deva ser pensado de maneira democrática e respeitando as diversidades 

culturais assim como aponta a LDB, que deveriam ser pré requisitos para 

construção do currículo escolar 

O movimento feito para a construção de um currículo rígido, enrijece 

também todas as instituições, padronizando-as, de maneira “de cima para baixo” 

sem participação da comunidade educacional e a escola, isolando-a do 

movimento da própria realidade de cada localidade, indo em contra aos 

princípios da LDB que garante “a diversidade, nas manifestações autônomas de 

cada escola, em cada município, e em cada estado.” (SILVA et al, 2016 p.14). 

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é pensado de forma 

desconexa com a realidade e afeta diretamente, a massa que depende e estuda 

na escola pública, já que o currículo não é alterado nas instituições privadas de 

ensino. De maneira intencional, a BNCC reforça as tendências dos países 

capitalistas, promove a responsabilização individual do fracasso nos docente, 

desconsiderando as condições objetivas do modelo societário para focalizar e 

centralizar nos indivíduos e docentes o insucesso na vida e mercado de trabalho 

da massa das escolas públicas. 

É nesse contexto de ampla atuação do bloco conservador que surge o 

movimento Escola sem Partido (PL 867/2015), em defesa da neutralidade do 

ensino proibindo a doutrinação ideológica nas escolas, que não seja da cultura 

hegemônica burguesa, é claro. É sob esse regime, que sugere punição aos 

docentes que não se enquadrarem vislumbrando o cerceamento da liberdade de 

ensinar, proposto até pela LDB, um ensino com mordaça, onde o professor perde 

sua liberdade pedagógica onde é restringido ao debate de gênero, o debate a 

laicização da educação, a liberdade de expressão e a pluralidade de visões 

políticas.    

Na PL (Proposta de Lei) Escola sem Partido, cerceando a liberdade 

pedagógica, censura também o exercício profissional do docente, 
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desvalorizando seu protagonismo incentivando a criminalização dos docentes, 

já que prevê que pais e alunos denunciem os professores que não seguirem as 

regras da nova proposta. Para os alunos, nada menos que o cerceamento do 

pensamento crítico, institucionalizando o preconceito e a violência, visto que não 

se debate entre os muros da escola questões de gênero, igualdade, diversidade 

sexual e a violência contra a mulher. Distanciada da realidade das escolas, 

impede uma gestão democrática, já quase impossível dentro desses espaços,  

Tanto as PL 7180/2014, 7181/2014 que dispõe sobre a alteração no 

currículo escolar e a PL 867/2015 Escola sem Partido têm como fundamento 

eximir o pensamento crítico de uma classe, o cerceamento da liberdade de 

ensino é expressão do retrocesso do bloco conservador mas expressa também 

um projeto muito bem alinhado e articulado aos interesses da burguesia na 

manutenção da classe alienada. E mais, os PL 1411/2015 e 2731/2015 que pune 

os docentes que praticarem a doutrinação ideológica. 

Visto que ninguém é neutro, muito menos os educadores, e que a 

doutrinação ideológica já existe dentro das instituições de ensino, disseminando 

dia-a-dia o projeto societário vigente, que doutrinação é essa a qual estão 

querendo eximir das escolas?  

Os apoiadores do escola sem partido, se afixam na ideia de doutrinação 

ideológica porém sabendo que estamos em uma sociedade de classe onde os 

interesses da classe dominante se sobrepõe aos da classe trabalhadora, 

submetendo-os a expropriação da riqueza material e intelectual (imprescindível 

para a manutenção da alienação dos trabalhadores e acumulação capitalista) 

assim, o consenso comum e formado pelo ideário dominante, as escolas já 

propagam o que é de interesse para a classe dominante, e, logicamente não é 

despertar o senso crítico dos indivíduos, falar de política e aprender a se 

organizar e quanto aos seus próprios direitos.  

Então, claramente, não se deve ter uma doutrinação em especifico, que 

proponha contrassenso, critique o modelo vigente que dê subsídios para sua 

organização coletiva, que vá contra os interesses da classe dominante, 

propriedade privada, que indique as contradições e que mostre outra vertente 
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cultural que não seja eticamente, moralmente da burguesia, principalmente na 

escola pública, a escola das massas. 

Frentes contra o movimento escola sem partido (movimento escola sem 

mordaça) são formados por grupos da sociedade civil, entidades sindicais, 

estudantis, profissionais da educação entre outros que lutam em defesa da 

escola pública de qualidade, compreendem o retrocesso na área da educação 

que estão sendo propostos e a quem fere o desmonte dos direitos já 

conquistados da classe trabalhadora. 

Cada vez mais estão sendo desmoronados os direitos da classe 

trabalhadora, no contexto atual com o golpe de 2016 o governo da presidenta 

eleita democraticamente, Dilma Rousseff, é interrompido em 31 de agosto de 

2016 pelo processo de impeachment e Michel Temer assume o cargo da 

presidência. Em poucos dias o governo de Temer, marca o desmonte dos 

direitos cívicos e trabalhistas.  

A pior das medidas tomadas no governo Temer, veio como Projeto de 

Emenda Constitucional, a PEC 241, ou PEC do fim do mundo como foi chamada 

por vários grupos da sociedade civil. A PEC 241 foi aprovada dia 30 de novembro 

de 2016 em seu primeiro turno no senado, 61 parlamentares a favor e 14 contra, 

após a PEC, agora PEC 55, foi votada no segundo turno dia 13 de dezembro de 

2016 e aprovada por 53 votos a 16, mesmo com uma intensa manifestação na 

frente do Congresso reunindo milhares de pessoas, sendo repreendido pelo 

braço armado do Estado, sem poder decisório.  

A PEC 241 promete equilibrar as contas públicas e tirar o país do 

“vermelho” a partir da redução de gastos. Mas em quais setores Temer prioriza 

para os cortes? Com o discurso do ajuste fiscal para recuperação da economia, 

Temer, propõe o congelamento de gastos por 20 anos das despesas primárias - 

saúde, educação, segurança, assistência. Para além, as reformas trabalhistas e 

previdenciária ou seja, o desmonte das conquistas da classe trabalhadora, das 

leis trabalhistas e a anos de luta, visto que as medidas que ferem a constituição 

impactam diretamente a classe que depende dos serviços públicos 

A população se posiciona e uma série de manifestações começam a surgir 

para barrar o pacote de medidas do Temer, seu governo ilegítimo marca o 
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retrocesso dos direitos dos trabalhadores a medida que o bloco conservador 

avança mas se depender da efervescência da luta política travada dos 

trabalhadores que não vão parar, com greves em cima de greves, manifestações 

em repúdio ao seu governo, suas propostas de contrarreforma não vão passar.  
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CAPÍTULO II - A EDUCAÇÃO NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E 

AS POSSIBILIDADES DE TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA 

 

2.1 - A RELAÇÃO EDUCAÇÃO VERSUS TRABALHO 

 

 

Com base no materialismo histórico dialético, a educação no modo de 

produção capitalista requer em primeiro entender sua relação com o mundo, sua 

finalidade, seus limites e possibilidades. Requer entender o movimento histórico 

na qual está atrelada com a sociedade. 

A educação não pode ser explicada por si só, se explica a partir das 

relações em conjunto com a estrutura, a superestrutura e a sociedade civil. A 

educação não se compreende como um fato isolado, ou seja, a-histórico. Deve 

ser compreendida amplamente em sua categoria de totalidade, dentro do  

contexto histórico em que está inserida, sobretudo verificando a organização do 

trabalho e as relações sociais hegemônicas. Ressalvando que a educação (seja 

formal ou informal)16 é a forma como a sociedade educa os indivíduos para nela 

viverem e não ao contrário e é constituída pelo próprio homem, com o próprio 

movimento da sociedade, a finalidade da educação vai se modificar 

concomitantemente com esta. Por isso, a educação está intimamente ligada ao 

trabalho17. 

(...) entendida como aprendizado pelo qual o ser social incorpora certos 
conhecimentos que lhe permitem compreender e agir sobre a realidade que o 
cerca, é um ato que marca a própria materialidade do homem. Pode-se mesmo 
afirmar que é uma dimensão ineliminável, indissociável do ser, assim como o 
é a categoria do trabalho, motor inicial do processo educativo. (SANTOS A., 
2008 p.39) 

 

                                                           
16 Aqui, fundamentado em  Paulino José Orso, à luz do materialismo histórico em Marx, compreende-se 

que a educação formal seja a dada dentro das salas de aula, institucionalizada e a informal, são todos os 

nossos conhecimentos socialmente produzidos de conduta, valores, leis tudo que é passado de ser para 

ser. (ORSO, 2008.) 

17 Trabalho é categoria ontológica do ser social, condição indispensável para a existência humana e 

essencialmente humana. Mediador entre a natureza e o homem, o trabalho vai existir independente do tipo 
de sociedade. 
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Na sociedade capitalista, a divisão internacional do trabalho retira os 

meios de produção dos trabalhadores. Estes, para sobreviver são separados dos 

meios de produção e passam a vender a sua força de trabalho à burguesia. O 

capital vai envolver todas as esferas da vida social para se reproduzir, em sua 

lógica mercantil em tudo vira mercadoria, pautada na exploração do trabalho e 

na propriedade privada, todas as forças produtivas e as relações sociais são  

regidos por essa lógica. Surgem tensões, contradições e conflitos de interesse 

das classes, que vão ser interesses opostos e antagônicos. Para que o projeto 

societário sobreviva, mesmo produzindo toda essa desigualdade, é necessário 

que seja disseminado ideologicamente, é preciso que o trabalhador incorpore a 

lógica de divisão de classes, que ele acredite na essência dessa divisão e 

naturalize a existência de pessoas distintas para o trabalho manual (classe 

trabalhadora) e de pessoas para o trabalho intelectual (classe burguesa), 

gerando trabalhadores alienados ao processo de trabalho, trabalhadores com o 

pensamento burguês. 

É necessário entender o sistema global capitalista pela sua própria 

essência contraditória e que com suas crises vai querer se manter e reproduzir 

em terreno plano, ou seja, o capital para se expandir vai necessariamente 

disseminar ideologicamente seu projeto e precisa ocupar todos os espaços de 

sociabilidade, todas as esferas da vida social, principalmente a de educação 

formal, institucionalizada, poderoso aparelho ideológico do Estado para 

manutenção e reprodução da sociabilidade burguesa a favor da acumulação do 

Capital pela massa explorada. (SANTOS, A. 2008.) 

A burguesia, assim, controla os meios de produção e determina as 

próprias relações sociais na sociedade, logo domina também os aparelhos  

públicos e privados de hegemonia, onde é disseminada a hegemonia burguesa. 

Assim a educação vai incorporar os interesses dessa classe, sendo incompatível 

com os interesses da classe dominada insuficiente para a construção do humano 

genérico. (SANTOS, A. 2008.) 

Por isso, no modo de produção capitalista, os espaços de educação 

formal são os espaços de luta e contradição, pois a sociedade é marcada pelas 

contradições da relação capital-trabalho. A escola vai ser um espaço das 

relações produtivas e sociais, com o papel fundamental de instituir esse 
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pensamento à classe trabalhadora; na maioria das vezes é o primeiro, e na 

espaço de formação intelectual institucionalizada, influenciando diretamente na 

formação ética, moral, intelectual e política.   

Com a transição do taylorismo/fordismo para o trabalho flexível a 

educação também se modifica, se antes o modo de trabalho rígido necessitava 

de trabalhadores com capacidades de apenas exercer uma função, agora é 

exigido um novo disciplinamento, é necessário formar um novo homem no modo 

de trabalho flexível, capaz de desenvolver inúmeras funções que o mercado e 

empregador demandarem, polivalente, obediente, capaz de concorrer a uma 

vaga no limitado mercado de trabalho, quanto mais rápida, mais técnica, mais 

produtiva a formação, melhor. 

A escola vai instituir essa divisão, ainda que em um novo modelo, as 

organizações de trabalho no capitalismo ainda que se modifiquem terão como 

sempre como essência dividir o trabalho intelectual e instrumental. A escola 

pública, sendo a escola das massas e da classe trabalhadora, vai ser alvo das 

limitações do saber, tanto de conteúdo pedagógico, curricular, quanto de 

investimentos, profissionais e espaços físicos. A escola, assim como a divisão 

social e técnica do trabalho no capitalismo, transcreve o quão é fragmentada 

essa organização de trabalho, é o espaço de reafirmar e aprofundar essa 

desigualdade.   

O processo pedagógico no capitalismo vai sempre acompanhar as 

mudanças do mundo do trabalho, atendendo as suas necessidades e demandas, 

tanto para a formação profissional, quanto para disciplinar a vida social do 

trabalhador. É necessário que seja hegemônico o pensamento burguês e o 

projeto de sociedade vigente, com a nova organização do mundo do trabalho 

uma nova pedagogia é implementada, não só reformas curriculares mas de 

formação social também, o esvaziamento intelectual da técnica gera a formação 

puramente técnica e a qualidade desse aprendizado diminui. 

No Capitalismo neoliberal, tipo de organização atual do sistema, em que 

conceitos do liberalismo reaparecem de forma mais degenerada, tudo se torna 

mercadoria.  A educação, assim como as outras políticas públicas (rentáveis ao 

capital), também incorpora essa lógica mercantil.  O papel do Estado para o 
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social diminui e aumenta para o capital, assumindo uma função regulamentadora 

e legitimando os interesses da classe dominante.  As instituições públicas são 

sucateadas ao máximo para serem substituídas pelo setor privado, assegurando 

condições e mercado para que ocorra a acumulação de capital.  

Cada vez mais é instituída a responsabilização individual pelo fracasso, 

principalmente pelo desemprego, que não é visto de maneira estrutural do modo 

de produção capitalista e sim por diversos outros motivos individuais. É atribuída 

à educação o sucesso para o mercado de trabalho, intensificam-se reformas 

nesse campo afim de liquidar o desemprego, o que não seria possível por não 

haver, nessas condições de organização do trabalho, espaço para todos. 

Gentili (2005) sistematiza perspectivas para compreender as promessas 

de integração econômica pela educação disseminada pelo discurso neoliberal, 

desmantelando as funções atribuídas a escolarização atrelada ao sucesso 

individual da inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico 

de cada um. Esclarecendo como a relação trabalho-educação se dá no 

Capitalismo Neoliberal 

Em primeiro, as teses de Gentili desmitificam a perspectiva de escola 

como entidade integradora em uma linha de centralizar na escola a integração 

ao mercado de trabalho e superação da condição econômica deste. Uma 

perspectiva do Estado em integrar o indivíduo em todas as suas esferas 

principalmente em relação a sua ascensão ao mercado de trabalho pelo nível 

educacional. 

A promessa de escola como entidade integradora foi desmontada a partir 

da crise capitalista de 1970, fracassada pelo paradoxo de pleno emprego na 

sociedade capitalista. Passa a ser de responsabilidade do indivíduo e não mais 

do Estado a conquista do emprego e posição, dando corpo a nova promessa de 

caráter privado, “a promessa da empregabilidade”, não há garantia da inserção 

no mercado de trabalho. 

A “empregabilidade” é um conceito usado para amenizar os efeitos do 

desemprego no neoliberalismo, modificando o senso dos próprios indivíduos 

sobre o trabalho “eixo fundamental de um conjunto de políticas supostamente 



50 
 

destinadas a diminuir os riscos sociais do grande tormento deste final de século: 

o desemprego” (GENTILI, 2005 p. 52) 

Logo, o sentido de educação passa a ser meritocrático e competitivo de 

uma lógica privada, “Uma lógica econômica estritamente privada e guiada pela 

ênfase nas capacidades e competências que cada pessoa deve adquirir no 

mercado educacional para atingir uma melhor posição no mercado de trabalho. 

(GENTILI, 2005, p. 51) 

Assim como Gentili, Orso (2008) entende o papel da educação no 

capitalismo neoliberal como uma das estratégias de formar o consenso da 

sociedade, voltada para estimular o individualismo, a competição e concorrência 

entre os próprios indivíduos, permitindo assim, a manutenção da lógica do capital 

que não integra todos os indivíduos e nem todos poderão alcançar vagas no 

mercado e na vida mas por uma questão individual, só havendo espaço para os 

mais aptos, adequando a percepção da educação à lógica privada e competitiva: 

“(...)a escola é uma instancia de integração dos indivíduos ao mercado, mas não 

todos podem ou poderão gozar dos benefícios dessa integração já que, no 

mercado competitivo, não há espaço para todos.”. (GENTILI, 2005, p 52) 

Outra tese formulada a partir do discurso fantasioso desenvolvimentista 

neoliberal é da teoria do capital humano, que coloca a educação como forma de 

redenção, engrenagem econômica e solução para a condição financeira 

estruturalmente excludente no sistema capitalista, e por isso ser investida como 

prioridade, afim de diminuir o desemprego, integra-los socialmente, 

politicamente e culturalmente, elevar o crescimento econômico e tornar o pais 

mais competitivo para o mercado mundial. Porém essa teoria é 

desmantelada/desacreditada ao observar a própria realidade brasileira, a 

inexistência da correlação entre educação e desenvolvimento econômico.  

Essa concepção individualista impõe a corrosiva capacidade do cidadão tornar-

se consumidor de conhecimentos para garantir a inserção no mercado de 

trabalho, “o indivíduo é um consumidor de conhecimentos que o habilitam a 

uma competição produtiva e eficiente no mercado de trabalho” (GENTILI, 2005 

p. 55.). 
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Gentili (2005) mostra a dicotomia entre o avanço no volume de riquezas 

do Brasil ao passo que tem as piores taxas de pobreza, e concentração de renda. 

Ainda que as taxas de escolarização tenham crescido substancialmente no 

Brasil e na América Latina no período neoliberal, em que essas teses 

desenvolvimentistas se consolidavam, ainda é incompatível com as 

desigualdades encontradas nos países da América Latina onde 210 milhões de 

pessoas continuam a sobreviver abaixo da linha da pobreza. Não se altera o 

abismo entre pobres e ricos, não há redução da pobreza.  

Se as promessas da Teoria do Capital Humano fossem minimamente 
compatíveis com a realidade latino-americana, o aumento nos índices de 
escolarização deveriam ter promovido um correlativo aumento na renda dos 
mais pobres, diminuindo a disparidade endêmica que caracteriza a desigual 
distribuição de renda na região. GENTILI, 2005. p. 58-59  

 

O discurso neoliberal se “apropria” das concepções elaboradas pela 

pedagogia socialista fazendo com que a massa acredite que o regime flexível vai 

contemplar àqueles que vivem do trabalho, “a nova pedagogia” em curso foca, 

assim como alude Kuenzer (2005), na formação do homem em todas as suas 

dimensões: 

 (...)formação do homem em todas as suas dimensões de integralidade com 
vistas à politecnia, a superação da fragmentação do trabalho em geral, e em 
decorrência, do trabalho pedagógico, o resgate da cisão entre teoria e prática, 
a transdisciplinaridade, e assim por diante. (KUENZER, 2005, p. 78.) 

 

 Porém o projeto político-pedagógico amplia na verdade as funções desse novo 

trabalhador, o tornando flexível, isso significa que se torna polivalente, não que 

ele irá mpliar o domínio intelectual da técnica mas sim de maneira superficial e 

realizará àquelas funções sem que haja maior qualificação para isso. A Politecnia 

implicaria em:  

(...) tomar a escola como totalidade; compreender a gestão como prática social 
de intervenção na realidade considerando a sua transformação; uma nova 
qualidade na formação dos profissionais em educação (pedagogos e 
professores), com uma sólida base comum que leve em consideração as 
relações entre sociedade e educação, entre as formas de organização e gestão 
de trabalho pedagógico, as políticas, os fundamentos e as práticas educativas, 
conduzindo-os ao “domínio intelectual da técnica”. (KUENZER, 2005, p. 89/90) 

 

Assim, como a organização do trabalho atual do toyotismo/fordismo é 

estruturalmente fragmentado, o trabalho pedagógico escolar e não escolar se 
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expressa da mesma maneira para reafirmar a divisão de classes sob os 

princípios do capitalismo. Essas fragmentações aparecem, como exemplo, na 

fragmentação curricular, disciplinas que são ministradas de maneira 

desconexas, teoria que é apresentada separada da prática. Também na 

formação de profissionais da educação, voltada para especialização da área e 

não de forma pertencente aquela escola e toda sua totalidade. Vão determinar a 

vida social em todas as suas dimensões, comportamental, política e técnica. 

O que é visivelmente constatado é que a nova organização de trabalho no 

regime de acumulação flexível os trabalhadores acumulam funções e não 

necessariamente aumenta a sua qualificação para domina-las, essa nova 

organização flexível na verdade serve em favor do capital diminuindo 

consideravelmente o número de trabalho humano, precarizando suas condições 

de trabalho e sua remuneração, dificultando que o trabalhador reivindique com 

a ampla concorrência no mercado. A educação fica à mercê da valorização do 

capital, sucateada ao máximo cerceando o ensino qualificado e intelectual dessa 

maioria de trabalhadores, voltada para a “especialização” técnica. Como já foi 

assinalado, a formação humana decorre também dessas instituições e faz com 

que o educando seja cada vez mais individualista e mecânico nas suas práticas, 

conformado e em consenso com a norma burguesa.   

A acumulação flexível vem acompanhada com um projeto pedagógico que 

é mascarado para o aumento das possibilidades da classe trabalhadora ao 

mercado de trabalho, com o discurso de agilizar essa entrada e qualifica-la, já 

que cada vez mais são pedidos qualificações ao mercado. São exemplos dessa 

dinâmica: a “contra-reforma” do ensino médio, uma substancial substituição da 

educação básica para a educação técnica, O aumento das ofertas de cursos 

profissionalizantes, EAD (Ensino à distância), supletivos - normalmente, 

destinados aos trabalhadores - que, na realidade, podem até parecer uma 

maneira de inclusão dessa massa ao mercado, mas essas propostas de 

flexibilizar o ensino acabam sendo prejudicial para a própria formação, que passa 

a ser esvaziada.   

Essas possibilidades “mascaradas” de qualificar os trabalhadores ficam a cargo 

da iniciativa privada contemplar o sofisma de “aumentar sua chance de 

alavancar profissionalmente”, com mensalidades mais acessíveis e programas 
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do governo para sua inserção nas IES privadas, que se adaptam a realidade e 

horário do trabalhador. Dificilmente, esse tipo de qualificação permitirá uma 

equidade entre estudantes originários da escola privada, que dispõem de 

tempo para estudo e ingressam, majoritariamente, nas IES (Instituições de 

Ensino Superior), com destaque para as instituições públicas.  

Importante ressaltar que os setores sociais mais atingidos são a 

população afrodescendente e as classes populares em geral.  Esse fator é 

estrutural, pois a abolição da escravidão não trouxe igualdade social, política e 

econômica, nem um auxilio nessa transição, por isso, ainda hoje a maioria dos 

pobres no Brasil são negros, uma minoria consegue dar continuidade aos 

estudos da educação básica, constituindo uma presença limitada de negros na 

universidade, embora com as cotas esse cenário tenha apresentado 

significativas mudanças.  

A relação trabalho e educação no neoliberalismo traz algumas certezas, 

tais como: o modelo pedagógico, por mais progressista que pareça ser, sempre 

vai ser projetado e pensado para acumulação do capital, romper com essa lógica 

de divisão do ensino técnico e intelectual traria condições igualitárias materiais 

e subjetivas ao modelo que é por essência desigual, só sendo possível uma 

transformação ao modelo com a superação da divisão entre capital e trabalho, 

não devendo romantizar a educação e acreditar que nela por si só transformará 

a condição de desigualdade do capitalismo;  a formação dos profissionais da 

educação também são precarizadas, estes também fazem parte do conjunto de 

trabalhadores mas que tem uma relação privilegiada com a classe, talvez por 

isso nos dias atuais sejam tão ameaçados de ensinar livremente, estes são os 

preceptores da disseminação do projeto burguês mas podem ser, diante de seu 

posicionamento político, uma das faíscas da organização de classe, não é 

utópico pensar nos avanços rumo a construção de um novo modelo societário a 

partir dessas categorias.  

Logo, o espaço escolar é um espaço de contradição refletindo a sociedade 

de classes, ao passo que permite a reprodução teórica, a ideológica e a política 

da classe dominante propiciando a manutenção da sociedade de classes. 

 



54 
 

2.2  - A EDUCAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA PARA A CLASSE 

TRABALHADORA NO ESTADO BURGUÊS. 

 

 

Se pautando na concepção de Marx e Engels, compreende-se que as 

instituições no capitalismo são espaços para a reprodução da sociabilidade 

burguesa e o papel da educação forjada pela burguesia, entendendo que a 

formação e o ensino do ser social na ordem do capitalismo está atrelada as 

relações socioeconômicas. Marx e Engels 

 (...) mostraram que a educação (e o ensino) é determinado pelo modo de 
produção da vida material; ou seja, pela forma como os homens produzem a 
sua vida material e pelas relações sociais. Nas relações sociais de produção e 
as forças produtivas são fundamentais para apreender o modo como os 
homens vivem, pensam e transmitem as ideias e os conhecimentos que têm 
sobre a vida e sobre a realidade natural e social. (SANTOS, FHC., 2012, p.43) 

 

Foi apenas em um dos seus textos que Marx e Engels examinam 

especificamente o desenvolvimento da educação escolar, compreendendo a 

educação na sociedade capitalista e na formação do homem unilateral. Marx 

defende a perspectiva de uma formação omnilateral, em que a educação 

intelectual não se separa da educação instrumental como é feito na divisão social 

e técnica do trabalho no capitalismo. Assim como Santos descreve “em nenhum 

momento, o ensino tecnológico deve substituir a formação intelectual.” 

(SANTOS, FHC., 2012, p. 45). 

Em sua elaboração, Marx contribui para superação da condição de 

subalternidade dos trabalhadores quando aponta uma concepção de ensino que 

os coloca acima da classe dominante produzindo homens plenamente 

desenvolvidos. Seguindo seu posicionamento, diversos autores vão debater 

sobre as possibilidades acerca da educação para a classe trabalhadora em uma 

outra perspectiva, de enfrentamento, embate político e lutas de classes.  

De fato, não seria possível pensar em debater educação para a classe 

trabalhadora em uma perspectiva de transformação societária para uma 

sociedade socialista sem abordar Antonio Gramsci. 
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Este, faz uma análise aprofundada sobre a educação, entendo-a em seu 

sentido amplo e discute sua dimensão política, acreditando ser as instituições 

educacionais, inclusive e principalmente a escola, berço das contradições 

vividas na sociedade capitalista, âmbitos de manutenção e reprodução da ordem 

burguesa e ao mesmo tempo enxergando esse espaço de luta política e 

possibilidade de contra hegemonia. Constata assim que a hegemonia de uma 

classe se dá sobretudo pelo nível cultural e ideológico (consenso e 

consentimento). 

“Ele busca uma nova perspectiva de educação, emancipatória, marcada por 
uma prática independente e autônoma, que seria possível por meio da 
articulação das classes subalternas no sentido de construir uma contra-
hegemonia”. (SANTOS, FHC., 2012 p.40) 

 

A partir de considerações de Saviani, um dos educadores mais 

importantes no cenário educacional brasileiro, explicita Gramsci como figura que 

mais se apropriou do método de Marx, aplicando-o em suas análises sobre as 

condições de revolução dos proletários no Ocidente. 

Nosella(2010), identifica que a leitura sobre Gramsci, hoje, ainda é muito 

defasada e defende a qualidade das traduções e edições, nos mostra a 

insuficiência de algumas teses e requer a releitura dos escritos pois não se 

sustentam e não trazem consigo a relação do ensino com o trabalho. Apontando 

a necessidade de situar Gramsci no contexto histórico nacional e internacional 

para assim melhor se apropriar de suas contribuições, já que esse movimento 

intelectual não é a-histórico, devemos estar atentos as transformações históricas  

Gramsci, contribui de maneira significativa com o seu arcabouço teórico e 

prático visto sua trajetória na luta política, militante, aclarado pelo conceito 

marxista, desde a juventude, e, como um marco de líder comunista. Tem sua 

consistência de direcionamento revolucionário junto a classe proletariada no 

decorrer de contextos históricos, como o da Primeira Guerra Mundial e 

Revolução Russa, causando impactos na sua formação e consequentemente 

ansiando preparar a classe trabalhadora para a tomada do poder estatal.  

A proposta de “Escola do Trabalho” implementada pelo Governo Italiano 

no contexto de primeira guerra mundial não propõe que a formação seja 
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qualitativamente modificada, nem seja uma escola de trabalhadores, feita por 

trabalhadores pensada para suprir a necessidade da classe e sim fundir a escola 

com a oficina para inserir a produção de munição utilizados em guerra. Essa 

interação do trabalho com a escola se expressa de maneira “interesseira”. Um 

Estado que sempre criou escolas de cultura humanista para os ricos e uma outra 

para o filho dos trabalhadores, apela agora para de repente para uma renovação 

da escola do trabalho. (NOSELLA, 2010 p. 45)  

O ideal de uma escola moderna para o proletariado seria aquela que lhe 

permitisse fomentar sua criticidade, que o desenvolva socialmente, uma escola 

“desinteressada”18 dos interesses de uma dada ordem que está alheio a ele, aos 

interesses dele como uma classe, que não seja uma escola profissional que o 

molde para o exercer sua função, que não faça-o pensar.   

Gramsci, em um de seus artigos sobre “Socialismo e Cultura” esboça o 

saber, a inteligência e a cultura como algo desarticulado do quem vem sendo 

posto de maneira “enciplopédica”, abstrata e distante para a classe trabalhadora 

e explicita que diferente do saber difundido a cultura é permeada pela 

compreensão dos homens do próprio valor histórico, sua função na vida, seus 

interesses, deveres e direitos, é o entendimento do movimento da realidade já 

que a história é feita pelos próprios homens e não é imutável, nós a produzimos 

e a modificamos. Mas a relação com o saber é distanciada, mascarada de cultura 

inalcançável porque a tomada de consciência indicaria o próprio fim da 

sociedade de classes. A relação com o saber deve ser modificada e Gramsci 

tem um forte comprometimento teórico e prático para que essa modificação 

ocorra, de acordo com ele essa tomada de consciência de uns para a classe 

inteira: “toda revolução foi precedida por um intenso trabalho de crítica, de 

penetração cultural, de difusão de ideais.”. (NOSELLA, 2010, p. 50) 

Há também o imenso interesse e preocupação de Antonio Gramsci no que 

diz respeito a educação das crianças e adolescentes, principalmente no que se 

refere a língua e o dialeto que está intimamente ligado ao desenvolvimento 

                                                           
18 A termologia “desinteressada” nos termos de Gramsci significavam uma cultura de visão ampla, séria, 

profunda, universal e coletiva que interessa a todos os homens não apenas poucos indivíduos mas a 
coletividade. 

 



57 
 

intelectual. Entendendo o processo de construção do ser, acredita que o homem 

não seja naturalmente mal ou bom, tudo vai depender do processo histórico, 

serão sensações e estímulos desde os primeiros anos de vida que vão direcionar 

e dar sentido ao processo educativo-histórico. Ao passo que o ser humano se 

constrói, é construído. Seguindo uma linha de orientações didático-pedagógica 

de que o ser deve educar-se cientificamente e culturalmente até os níveis mais 

complexos, porém mantendo uma forte relação com a base popular e senso 

comum. 

Ele faz crítica à renúncia feita a formação das crianças afetando e 

prejudicando em toda a sua capacidade de se integrar na história objetiva. Ora, 

se as crianças fossem desde cedo levadas a sério, se vontades fossem 

respeitadas, compreendidas, elucidadas e indagadas, os estímulos e sensações 

direcionariam o processo educativo-histórico de maneira participativa, de opinar, 

de serem ativas, construindo outro tipo de relação com a escola, a sociedade e 

a vida.  

O mais importante dos escritos de Gramsci para pensar outro tipo de 

formulação da educação escolar para proletários é sem dúvida a Escola Unitária, 

na qual discorre em uma vasta contribuição sobre a escola, escola em seu amplo 

sentido de espaço de formação de intelectuais como proposta educacional para 

o partido comunista caso conseguissem conquistar o Estado. 

Não podemos deixar de frisar as experiências de Gramsci em formular e 

implementar um novo projeto educacional. Em um contexto de pós-guerra 

(1919), onde a efervescência da revolução socialista ecoava em todos os cantos 

com Revolução Russa, Gramsci, integrante do Partido Socialista Italiano, vendo 

o partido ainda muito perdido no sentido de uma direção política e vendo uma 

real possibilidade de revolução italiana, cria uma revista com seu grupo, Ordine 

Nuevo, onde formulava uma nova política nacional e em torno da revista.  

Foi exatamente pensando em suprir essa carência dos trabalhadores que 

Gramsci e seu grupo fundaram uma revista semanal Ordine Nuevo, onde 

formulou questões, possibilidades, limites, formação e pedagogia afim de 

subsidiar a construção de um verdadeiro Estado proletário.  
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Gramsci e seu grupo conseguem criar uma escola em torno da revista 

Ordine Nuevo com intuito de formar intelectuais para o novo Estado socialista, 

“concepção de partido como escola enraizada na prática industrial e pautada na 

concepção metodológico-didática do historicismo vivo.” (NOSELLA, 2010, p. 65) 

Essa experiência, de grande valia para os proletários, era uma escola 

pensada e voltada para formação do trabalhador, com suas vivencias, questões 

e necessidades da classe, uma escola “desinteressada” como refere-se Gramsci 

ao termo, entendendo a palavra “desinteressada” em seu sentido de contrapor 

um interesse individual, imediato, (re)significando a ser útil a todo o coletivo. 

Na nova escola Comunista, inserida na nova política governamental, a 

escola representará a formação da classe trabalhadora para a liberdade 

concreta e universal, a escola será o espaço de atividades públicas, onde se 

concentra especialmente a formação do homem livre. A formação e o teor dessa 

escola não são os mesmos que o da sociedade capitalista, pois não serão mais 

os da classe burguesa a definir metodologias e conteúdos, não serão mais os 

interesses desta a serem disseminados e protegido e assim uma escola 

“interessada” mas sim agora serão formados trabalhadores ativos em todas as 

esferas da vida social, organizados a defender seus próprios interesses. 

  A experiência da escola comunista partidária durou pouco tempo, Gramsci 

ao entender que não se tinham ainda condições concretas para a revolução, 

analisa que a sociedade italiana era diferente da russa, deveria ele se aprofundar 

mais no seu povo e sobre os próprios aparelhos políticos de lá. Em 1921, o 

Partido Socialista se desfaz e é criado o novo Partido Comunista da Itália no qual 

Gramsci era membro do comitê central. 

É no cárcere que Gramsci vai tornar orgânica sua concepção de escola 

unitária, estruturando em 3 textos o Caderno de número 12, considerado um dos 

documentos mais importantes para as discussões pedagógica ainda nos dias 

atuais, o Caderno aponta, em termos gerais, a nova proposta educacional do 

Partido Comunista para a sociedade italiana depois da tomada do poder. 

Uma das concepções mais pertinentes de Gramsci é o quadro de 

intelectuais da sociedade não ser efetivamente comprometido com a classe, se 

estes são da classe trabalhadora, são alheios aos seus próprios interesses e são 
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ligados ao serviço do Capital. É possível comparar com os dias atuais, o quadro 

de intelectuais e educadores da própria classe trabalhadora não está 

comprometido com sua classe por conta da hegemonia burguesa, da própria 

alienação do processo de trabalho e pelo não reconhecimento de classe. 

O quadro de intelectuais deveriam ser constituído a partir de intelectuais 

orgânicos da classe trabalhadora, para além dos intelectuais tradicionais19 para 

fundar uma escola crítica na qual é formadora de especialistas e ainda assim 

políticos, isto é, construir a unitariedade cultural. Pois, o valor político especifico 

do intelectual desaparece se esse intelectual deixa de ser tradicional e se torna 

apenas orgânico, compreendendo que cabe ao partido coordenar esses 

intelectuais para que de maneira “desinteressada” seja a serviço da classe e não 

como é no modelo de Estado burguês:  “(...)estatuto científico tradicional é o 

elemento político mais precioso para a luta pela hegemonia.” (NOSELLA, 2010, 

p. 163) 

A escola tradicional humanista e toda sua concepção “desinteressada” de 

formação é de fato contributiva para o processo formativo do educando, assim 

como a formação técnica e instrumental da escola-profissional. O processo é 

mais complexo do que optar entre uma e outra, a escola única deve equilibrar a 

cultura geral e formativa com o desenvolvimento intelectual e técnico. Assim 

como Marx nos faz refletir com o onmilateralidade, o trabalho intelectual e o 

manual devem se complementar, porém nunca se substituírem. 

Gramsci estabelece uma idade correta para esse processo educativo, 

identificando no primeiro momento o princípio educativo da cultura 

desinteressada e o integrando com o princípio educativo das escolas 

profissionais (trabalho técnico). Criticando a implementação da educação 

profissionalizante ser tão precoce. E é somente em um segundo momento (após 

o 2° grau) depois dos 16/18 anos, é que a cultura desinteressada perde o 

predomínio do processo educativo, sem ser rechaçada, mas dando um foco 

maior a cultura profissionalizante, onde ensinam profissões intelectuais, ciências 

humanas, básicas ou acadêmica, ligada às profissões de produção pratica. 

                                                           
19 Intelectual tradicional com base em Gramsci, abarcaria: cientistas, artistas, filósofos, etc. (NOSELLA, 
2010). 
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A escola unitária não significaria uma reforma educacional e sim um 

projeto político, sua efetividade não depende da escola e sim do Estado, do 

projeto societário, logo, se fosse posta em prática alteraria a relação entre vida 

e a cultura, entre o trabalho industrial e o intelectual e as próprias relações da 

vida social. 

É de extremo interesse do  Capitalismo segregar a classe trabalhadora, 

romper com o senso de coletividade, na educação escolar, por exemplo, aspiram 

por individualizar o educando, fazendo com que haja competitividade, criando a 

falsa ilusão de classes dentro da própria classe (média classe alta, média classe 

média, alta classe alta, baixa classe média, extrema pobreza, baixa classe alta 

e por assim em diante) induzindo assim que não se organizem já que não fazem 

parte da mesma camada social, não se tenha organicidade. As experiências de 

educação em movimentos sociais, em sindicatos, em escolas, enfim, que se 

uniram e tomaram consciência de classe e unidade, atingem e experimentam 

outro “tipo” de educação, que só será possível em outro modelo de sociedade, 

dotando-os e fortalecendo-os assim para a luta pela transformação societária. 

Trazendo para o contexto atual no cenário brasileiro outras experiências 

de educação escolar e não escolar no Estado Burguês contra-hegemonica e de 

organização de classe é o MST, assim descrito por Orso (2008), que cansados 

das promessas burguesas formaram uma unidade em prol de seus interesses 

em comum, e com a própria luta resultou em aprendizagem, pois ali conseguiram 

visualizar que é uma condição de totalidade da classe trabalhadora o acesso à 

terra por conta da propriedade privada e sempre vão existir um número 

infinitamente maior de sem-terra dos que conseguem conquistar um pedaço de 

chão.  

Assim como são as experiências de Escolas Ocupadas em 2016, em que 

estudantes de todo o Brasil se uniram em luta contra aprovação da PEC 24120 e 

das outras reformas propostas no então governo de Michel Temer, como a 

reforma do ensino médio (MP 746/2016)21 que tratam de modificações 

                                                           
20 Ver no Capítulo I do presente trabalho. 
21 Ver em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992 
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substanciais na educação pública, levado a aprovação sem ser debatido com a 

sociedade ferindo as conquistas da classe trabalhadora. 

Dados quantitativos retirado de um site22 das ocupações também 

produzido como forma de organização estudantil contabilizam que em média 

foram 123 universidades ocupadas e 1177 escolas e IF’s, entre elas estavam 

instituições do interior, como os de Rio das Ostras – RJ (C.E. Cinamomo e a 

Universidade Federal Fluminense) que por meio de votação dos estudantes em 

assembleia foi decidido ocupar. O que essa vivência nos mostra é contribuição 

ímpar do processo educativo voltado para organização popular, coletiva, e de 

decisão democrática. Ocupar esses espaços representa utilizar do direito 

legitimado na Constituição Federal em exercer liberdade de expressão para 

atentar o Estado de suas demandas, utiliza-los de forma plena já que são 

espaços que dizem respeito inteiramente aos alunos. 

 

2.3  - A EDUCAÇÃO E AS LUTAS DE CLASSES  

 

O entrelace entre a educação e a luta de classe corresponde a própria 

realidade, sendo esta o espelho da sociedade.  

E, quando falamos de lutas sociais, queremos dizer que a sociedade não é 
uma confraria, harmônica e pacífica, muito ao contrário, é um espaço de lutas, 
de conflitos e disputas. Dito de outro modo, significa afirmar que a educação 
não é algo neutro, ela reflete e é marcada pelas lutas travadas nas disputas 
pela sobrevivência da sociedade. (ORSO et al., 2008, p. 8) 

 

Reconhecendo os espaços de educação formal e informal na sociedade 

capitalista, subserviente à lógica e domínio burguês, nada se pode esperar de 

um projeto-pedagógico estatal que contribua para a subversão dessa lógica e a 

superação da condição da classe trabalhadora por isso é necessário apontar os 

limites e as possibilidades dos profissionais de educação e principalmente os 

que estão comprometidos com a transformação societária. 

                                                           
22 Site das ocupações de 2016 http://www.ocupetudo.com.br/ocupetudo-1 

http://www.ocupetudo.com.br/ocupetudo-1
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É “atribuída” uma possibilidade maior de intervenção aos educadores e 

profissionais da educação por serem estes imersos na educação formal, 

principalmente as escolas públicas por serem as escolas das massas.  E essa 

ação pode contribuir para o processo de conhecimento científico da realidade, 

passando a escola a ser um espaço de desvelar as ideologias e subverter a 

ordem vigente. É claro que não podemos atribuir a educação por si só como uma 

falsa expectativa de transformação, mas também devemos compreender que os 

profissionais da educação estão incluídos no processo de alienação da classe 

trabalhadora, são trabalhadores vendendo sua força de trabalho à mercê de um 

Estado Burguês e submetidos à mesma formação de hegemonia da cultura 

burguesa.  

É necessário, em primeiro, que esses profissionais se enxerguem como 

classe trabalhadora para ajudar na organização da mesma na superação da sua 

condição, transitando do estado alienado para essa superação, por conta do seu 

papel social de suma importância, ele vai “servir de ponte entre a realidade atual 

e a que se quer construir” (ORSO,2008, p. 62). Segundo Gramsci, enquanto a 

escola for administrada por esse Estado, a tomada de consciência começa de 

uns para o resto da classe, não há outra alternativa sem ser pela contraposição 

do professor em nível do seu “trabalho vivente”. 

 “Os profissionais da educação, além do domínio dos conteúdos das suas 
áreas especificas, devem ser formados para a capacidade política de estarem 
abertos ao confronto, de promoverem o interesse coletivo pelas questões 
pedagógicas, sem no entanto perderem a legitimidade do exercício de uma 
função que exige destes conhecimentos que respalde suas ações.”  FREITAS, 
2008 p.136. 

 

Na educação formal atual, Orso(2008) defende que ocorre algo parecido 

com o “adestramento” dos alunos, as disciplinas não se entrosam com a vida 

social, os conteúdos são abstratos e distantes da vida concreta da sociedade.  

Gramsci, segundo Nosella, também critica a escola e a realidade objetiva 

por não terem interação, logo, não pode haver unidade entre instrução e 

educação, esta só pode ser transmitida pelo trabalho vivo do professor.  

Afirma que, para maioria das crianças, há absoluta desorganicidade ou 
dicotomia entre a concepção educativa representada pelo currículo escolar e 
a concepção de vida e de história representada pelas relações sociais 
concretas em que vivem as crianças. (NOSELLA, 2010, p. 172) 
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Paulo Freire, contribui para desmistificar a alfabetização e o acesso à 

escola como alavanca para a transformação da vida dos seres humanos, assim 

como é propagado na atual sociedade. Por experiências vividas por Freire, a 

alfabetização de nada vale se não há aproximação com o real, ler e escrever é 

um meio mínimo de se sociabilizar mas assim como fez Paulo Freire até ser 

impedido na época da ditadura, ensinar a ler e escrever juntamente compreender 

e interpretar o mundo que vive, trazer elementos concretos e reais ao seu 

processo educativo. A educação escolarizada, ainda mais para a classe 

trabalhadora, chega abstrata demais, uma base curricular padronizada, que não 

enxerga a especificidade de cada localidade, suas reais demandas e as 

expressões da desigualdade na especifica escola. (FREIRE, 1992). 

A contribuição dos educadores e profissionais da educação 

comprometidos com a construção de uma sociedade socialista no universo da 

escola pública é o princípio da luta de classe nesse espaço, ainda que dirigida 

pelo Estado Burguês.  

 

“Ou nos organizamos e lutamos pela transformação da sociedade ou então 
não teremos uma educação de nova modalidade nem construiremos um 
homem novo.”  ORSO,2008, p.62 

  

Assim, percebemos que não é possível atribuir à educação uma dimensão 

transformadora por si só, a luta deve ser pela educação, mas também pela 

superação da sociedade capitalista, já que a educação formal e informal se dá 

em um Estado burguês. As possibilidades de um projeto educacional voltado 

para a real emancipação humana, livre, voltado à coletividade, a cooperação e 

a unidade de classe, inviabilizaria, a manutenção do capitalismo e da 

acumulação. Não podemos atribuir toda dimensão educativa ao professor.  Este, 

assim como os outros da classe, é um trabalhador com os mesmo limites e 

condições de alienação, submetidos a mesma lógica do modo de produção. 

Entretanto, é precioso para o educador, que por ter o trabalho privilegiado de 

transmitir ao educando o “acesso ao saber cientifico socialmente historicamente 

acumulado e fazer a crítica radical do conhecimento e da própria sociedade que 

o produz” (ORSO,2008, p. 61.). 
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Refletindo quantitativamente com os educandos das instituições formais 

de ensino público, no nível escolar/básico, esses espaços, voltados para os 

trabalhadores não conseguem ter continuidade no nível superior, nem se manter 

ou competir com alunos das instituições privadas. A continuidade da educação 

se dá de maneira restrita a parcelas da sociedade, como por exemplo o ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio), que restringe as vagas de quem vai ter o 

acesso à educação superior. Ainda que por meio de cotas para os estudantes 

da rede pública, instituída pela Lei nº 12.711/201223, ainda é injusto por conta do 

esvaziamento do conteúdo intelectual nas instituições públicas do ensino médio 

e pelas condições adversas de ensino e aprendizagem.  

 Além do mais, a própria dinâmica do ensino superior público não é 

voltada para a classe trabalhadora, usufrui desta apenas quem possa cursar de 

maneira integral a universidade e se mantenha financeiramente sem ter que 

trabalhar. Com isso, há ainda mais lucro pra os setores privados da educação, o 

ingresso dos estudantes das escolas públicas são maiores em quantidade nas 

IES privadas, por terem curta duração, horário flexível para quem trabalha e a 

praga do ensino à distância.  

No capitalismo neoliberal, a expansão da educação se dá em detrimento 

do sucateamento da educação pública. Sendo os investimentos públicos 

tangenciados pela instituição financeira internacional, o Banco Mundial. Há uma 

profunda desresponsabilização do Estado nos setores públicos, transferindo 

para a “conta” da sociedade civil assim como é feito pela insuficiência de outras 

políticas públicas.  

A educação organizada sob a forma de política pública, ao passo que se 

consolida como direito social na sociedade capitalista, é marcada pelas variadas 

expressões da desigualdade, assim como na sociedade, possuem as mesmas 

fragilidades da contradição da relação capital-trabalho. É o lócus das mais 

variadas expressões da questão social, objeto de trabalho dos assistentes 

sociais. Mais do que área de atuação do Serviço Social, o âmbito educacional, 

principalmente na educação básica pública (escolas e institutos) deve ter 

espaços de luta, ficando claro que a educação para a classe trabalhadora deve 

                                                           
23 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/lei_12711_29_08_2012.pdf 
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andar lado a lado com a militância na luta pelas transformações da realidade.  

Os assistentes sociais podem contribuir de forma significativa com a classe 

trabalhadora na construção de uma transformação social e emancipação 

humana. 
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CAPÍTULO III - OS ASSISTENTES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 

EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NA C.E ESCOLA SAMUEL BRUST MACAÉ/RJ 

 

3.1 - A INSERÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

O Serviço Social vem ampliando nos últimos tempos sua inserção no 

âmbito educacional, mas sua atuação profissional na área já ocorre desde os 

primórdios da atuação profissional. É necessário fazer um breve resgate da 

profissão, o processo de institucionalização, inserida nas relações sociais e nos 

interesses antagônicos das classes, acompanhado das mudanças da sociedade 

e das relações com o Estado, para assim situa-lo dentro do contexto da criação 

das políticas sociais e, objeto de estudo desse trabalho, na educação básica. 

 A profissão do Serviço Social tem seu histórico de legitimação a partir da 

necessidade de regulamentação do Estado e do empresariado, da vida social da 

classe trabalhadora, tendo suporte da Igreja Católica, que já fazia essa função. 

É com a consolidação do capitalismo monopolista, fase inicial do capitalismo, 

que nasce a questão social24, materializada na contradição do capital e do 

trabalho, indissociável ao processo de acumulação. No Brasil, esta toma 

expressões profundas na década de 1930, quando suas expressões e 

manifestações são confrontadas com a pressão da luta dos trabalhadores. 

A Era Vargas, demarca um quadro de consolidação da burguesia 

industrial no Brasil. Com a ascensão do capitalismo monopolista, as expressões 

da desigualdade produzida nesse sistema são latentes, em paralelo a massa 

explorada de trabalhadores em situações miseráveis começavam um movimento 

de fortalecimento da classe e organização, principalmente, como já foi visto no 

                                                           
24 A “questão social” está diretamente associada à transição do trabalho escravo para o trabalho “livre”, 
transição do feudalismo para o capitalismo, em que são generalizadas as condições de vida, porém, 
diferentemente do sistema feudal a pobreza não se dá por conta da escassez, já no atual sistema os 
homens “livres” são separados dos meios de produção sendo obrigados a vender a sua força de trabalho 
em condições que o empregador proporcionar. Ainda, contraditoriamente com a brutal implementação 
de máquinas proporcionando o aumento de produção e riqueza gera como nunca a pobreza (a questão 
social) por ser um sistema essencialmente desigual, necessitando que haja pobres (da classes explorada) 
para que haver uma minoria detentora da riqueza e meios de produção (classe burguesa).  
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Capítulo 1, com a forte influência da luta dos operários no cenário internacional, 

impulsionados pela Revolução Russa em 1917. 

As Políticas Sociais são os desdobramentos dessa ação conjunta de lutas 

de classe e o desenvolvimento estatal para preservação da acumulação do 

capital, surgem de maneira setorizada e fragmentada, assim como afirmam 

Behring e Boschetti (2008), ao passo que a ação governamental pontua que a 

questão social não está atrelada ao sistema econômico e é concebida de 

maneira isolada do indivíduo por questões comportamentais do homem e 

insuficiência dos mesmos. 

Sendo assim, o Estado, com interesse político, regulamenta essas 

tensões incorporando profissionais, como o Assistente Social, para atuar nas 

respostas à classe trabalhadora, marcado pela doutrina católica para a resolução 

da “questão social”. Sua inserção nas escolas brasileiras, assim como nas outras 

políticas sociais, se dá a medida que o Estado, precisa responder politicamente 

no combate à evasão e a dificuldade de aprendizagem.   

O trabalho dos assistentes sociais se desenvolvia de maneira moralista e 

individual, em um quadro educacional direcionado em consolidar a nova classe 

burguesa, atribuía-se o não acesso à escola como motivo da ignorância e 

marginalidade. “Assim, delega-se à escola o papel de difundir a instrução e o 

conhecimento acumulado pelo homem, promovendo a equalização social.” 

(SANTOS, FHC, 2012, p. 100) 

Em 1932, assim como já foi explicitado no Capítulo 1, com a trajetória da 

educação brasileira, um movimento, feito por um grupo de intelectuais, traz 

propostas de reforma educacional, reivindicando por maior atuação do Estado 

na educação, marcando a luta pela educação pública.  O movimento defendia, 

identificado com a burguesia industrial, uma educação voltada para o processo 

de industrialização. O período é marcado pela adequação da educação ao 

processo de urbano-industrial, exigindo uma força de trabalho especializada. 

Os reflexos são vistos nas reformas educacionais tangenciadas pela 

Constituição de 1934, que determina para a educação a ampliação de unidades 

escolares, o que não exclui a característica seletiva, que reforçava a separação 

do trabalho manual do trabalho intelectual. 
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Mas a ampliação dos Assistentes Sociais se dá de maneira mais intensa 

com a obrigatoriedade do ensino escolar.  Este que na década de 1940 passa a 

se inserir mais inteiramente na divisão social do trabalho, incorpora o quadro de 

profissionais para atuar na área. A necessidade desses profissionais pelo 

governo é pautada na Constituição de 1946, identificando questões da classe 

antes desconhecidas no interior da escola pública, estimulando a prestação de 

serviços assistenciais. 

O Serviço Social, que até então era referenciado pela por influência 

franco-belga, doutrina social da igreja, a partir da década de 40 passa a entrar 

em contato com o Serviço Social norte-americano, também no que se refere ao 

Serviço Social escolar, aprimorando tecnicamente a profissão com métodos de 

caso, grupo e comunidade, desenvolvendo seu trabalho educativo no interior das 

escolas de maneira psicologizante e moralista, identificando os problemas 

sociais na família dos educandos. 

 Cabia ao Serviço Social o atendimento à população mais empobrecida, 

propondo ações de ajustamento social, repassando valores e princípios, uma 

forma de reafirmar a proposta de governo que partia da premissa da 

culpabilização do indivíduo, sob base do funcionalismo, identificando as 

disfunções da sociedade.  

 Nesse período, alguns eventos se deram em direção ao debate do Serviço 

Social escolar, dando foco às necessidades da assistência social aos educandos 

consolidadas na LDB de 1961. Assim como já foi apontado anteriormente, não 

se modifica o caráter do trabalho do assistente social em reprodução da lógica 

burguesa. 

 As décadas de 1950 e de 1960 foram marcadas pelos movimentos em 

prol da educação de base, com projetos em torno da educação popular, em que 

vários assistentes sociais se inserem. As experiências e práticas educacionais 

de Paulo Freire trouxe elementos que são importantes para pensar a 

aproximação dos assistentes sociais com a perspectiva de educação popular e 

seu diálogo mais do que necessário na atuação profissional na atualidade. 

(SANTOS, FHC, 2012)  
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 Freire, assim como explicita Santos(2012), critica a sociedade burguesa 

e sistematiza práticas e ações do processo educativo para a educação de jovens 

e adultos voltada a libertação dos oprimidos, “um processo humanizador e 

histórico que deve proporcionar uma práxis transformadora para libertar os 

homens e mulheres de situação de submissão que a sociedade capitalista lhes 

impõe” (SANTOS,2012 apud BATISTA p. 119-120) 

Paulo Freire indica, através de sua experiência pratico-teórica na 

educação popular, a submissão na qual a classe dominada está ao passo que 

são ensinados a não compreender o mundo e como este funciona e como essa 

educação descolada do real permeia toda a leitura de um mundo, como o próprio 

representa a sua concepção de educação na sociedade: 

Se às grandes maiorias populares lhes falta uma compreensão mais crítica em 
torno de como a sociedade funciona, não porque sejam, digo eu, naturalmente 
incapazes, mas por causa das condições precárias em que vivem e 
sobrevivem, porque vêm sendo proibidas de saber, a saída é a propaganda 
ideológica, a “sloganização” política e não o esforço crítico através do qual 
homens e mulheres se vão assumindo como sujeitos curiosos, indagadores, 
como sujeitos em processo permanente de busca, de desvelamento da raison 
d’être das coisas e dos fatos. Daí que no horizonte da alfabetização de adultos 
por exemplo, eu me ache, desde muito tempo, insistindo no que venho 
chamando “leitura do mundo e leitura da palavra”. Nem a leitura apenas da 
palavra, nem a leitura somente do mundo, mas as leituras dialeticamente 
solidárias. (FREIRE, 1992, p. 106) 

 

Farage (2005) ressalta, nesse período, como o termo educação popular 

se divide em duas concepções distintas: o Estado se apropria do termo a serviço 

do sistema vigente, sob os moldes desenvolvimentistas. 

A educação popular ganha destaque a partir da significação e 
proliferação do termo no início da década de 60, como fruto da iniciativa de 
movimentos progressistas e também por iniciativa do Estado, que apropriando-
se do termo de forma populista, realiza iniciativas como o MEB (Movimento de 
Educação de Base). Vale, no entanto, registrar que as concepções norteadoras 
das diferentes experiências de educação popular tinham conotações políticas 
distintas, pois se para o Estado a educação popular era vista como uma forma 
de responder a distintas demandas do capital, por uma força de trabalho mais 
qualificada, para os movimentos progressistas esta tinha relevância no sentido 
de uma forma possível de contribuição no desenvolvimento da consciência das 
classes subalternas. FARAGE, 2005, p 36-37 

 

O Serviço Social marca sua trajetória de renovação no Brasil após os anos 

1960, identificando a reformulação crítica da profissão no campo teórico, prático 

e político, debatendo dentro da própria categoria o direcionamento de caminhos 

distintos da profissão. 
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Assim como formula Netto(1991) apontando-nos o processo de ruptura 

com o Serviço Social tradicional, rompendo com as influências europeias e norte-

americanas, indicando a nova forma de atuação do Serviço Social a partir das 

relações com a classe trabalhadora. É sob sua perspectiva que vamos 

compreender as fortes influências do processo histórico, especificamente na 

década de 1960 à 1970, que modifica substancialmente o panorama social e 

político brasileiro e consequentemente a profissão. Em um cenário de ditadura 

empresarial militar, as consequências do desenvolvimento econômico nesse 

período vão refletir diretamente na reorganização das instituições sociais em 

“responder” as expressões da questão social.  Atrelado ao empresariado, o 

Estado responde com políticas públicas cada vez mais centralizadas. 

Netto (1991) compreende esse momento para o Serviço Social como 

movimento de reconceituação e sintetiza elementos que contribuíram para a 

erosão do Serviço Social tradicional: a aproximação com as ciências sociais, 

carregado de teoria crítica, indo contra a corrente funcionalista e superficial à 

qual estava submetido o direcionamento teórico dos Assistentes Sociais; o 

movimento estudantil, mostrando o posicionamento de contestação e luta contra-

hegemônica à formação nos moldes vigentes; o posicionamento político mais 

progressista de alguns segmentos da Igreja Católica. O Serviço Social assim, 

segue, em direção distintas, em novos rumos.  

A perspectiva modernizadora do Serviço Social indica renovação porém 

consolidada e adequada ao Estado burguês, uma maneira de responder às 

necessidades capitalistas no pós-64, adequando o Serviço Social como 

profissão de estratégia do desenvolvimento capitalista; Em outra direção a 

reatualização do conservadorismo se dá a direção de renovação mantendo-se 

longe da vertente crítica, inspirado na fenomenologia; Já a intenção de ruptura 

propõe principalmente a ruptura com o Serviço Social tradicional, essa 

perspectiva se dá sob a incorporação da teoria crítica, metodológica, teórica e 

prática da profissão, com influência marxista em seu processo.   

Nesse sentido três correntes surgem para o desenvolvimento da 

comunidade, situadas por Santos (2012): a primeira decorre de uma intervenção 

profissional dos Assistentes Sociais representada ainda nos moldes tradicionais 

da sua atuação; a segunda corrente pensava o desenvolvimento de comunidade 
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alterando um panorama socioeconômico mas imerso na ordem capitalista; e a 

terceira se dava em uma corrente de possibilidade do desenvolvimento de 

comunidades ser instrumento favorável ao processo de transformação social.  

Nesse contexto, no final da década de 1970, alteradas as demandas 
práticas e a sua inserção nas estruturas organizacionais-institucionais, foram 
alterados também a formação profissional dos quadros teóricos; os padrões de 
organização como categoria profissional; e os referenciais teórico-culturais e 
ideológico, que, coadunados com os autores que influenciaram os educadores 
populares, também deixaram sua marca no arcabouço teórico da profissão. 
(SANTOS. FHC, 2012, p. 127)  

 

O Serviço Social que está profundamente ligado às transformações 

societárias, às lutas de classes e ao movimento contínuo desta, ao se aproximar 

das concepções críticas do marxismo passa por um amadurecimento teórico 

dando um salto qualitativo, entendendo seu caráter profissional contraditório na 

relação capital/trabalho, principalmente com o início do capitalismo neoliberal e 

suas refrações para as políticas públicas. Ainda que o Serviço Social brasileiro 

não seja socialista, visto diferentes posicionamentos dentro da categoria, os 

avanços em torno da consolidação da profissão esboçam sua diretriz de 

superação do capitalismo em favor da superação da sociedade de classes 

comprometida com a classe trabalhadora, firmada no Congresso da Virada25 em 

1979.  

Diante desse contexto de amadurecimento teórico, emergem debates 

acerca do exercício profissional, a produção cientifica do Serviço Social aumenta 

e surgem novas formulações bibliográficas, ocorre a dinamização dos conselhos 

regional e federal, apontando para a aprovação do novo código de ética 

profissional em 1993, cujo valor ético central é a liberdade, em defesa dos 

direitos humanos e a consolidação da cidadania,  a emancipação dos indivíduos, 

a equidade social, a defesa da democracia, a garantia da pluralidade, o respeito 

à diversidade, enfim, um projeto voltado para construção de uma nova ordem 

societária comprometido com a classe trabalhadora, bem como a socialização 

                                                           
25 Intitulado como “Congresso da Virada”, o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, aconteceu em 
1979, em São Paulo, tornou-se um marco na consolidação do Serviço Social brasileiro, ao passo que 
aponta para as possibilidades do exercício profissional expressar a luta travada para a superação do 
capitalismo, se posicionando a favor da luta dos trabalhadores para a conquista de uma nova ordem 
societária. Ver em: http://www.cfess.org.br/arquivos/congresso.pdf 
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da participação política, subsidiando na organização de movimentos que 

almejam o mesmo projeto de sociedade pelo fim da exploração de classe. 

O Serviço Social é uma das poucas profissões que, dentro do seu 
código de ética profissional, abarca uma série de princípios que apontam para 
a luta e a superação do capitalismo, apresentando nos pressupostos do seu 
projeto ético-político profissional a ampliação e a consolidação da cidadania e, 
sobretudo a afirmação da necessidade de superação de uma sociedade 
dividida em classes. (SANTOS, FHC, 2012, p. 130.) 

  

Retomando à inserção dos Assistentes Sociais nas escolas, não podemos 

deixar de ressaltar a dimensão pedagógica da profissão, que se caracteriza por 

intervir diretamente com o indivíduo articulado ao coletivo, assumindo uma 

dimensão educativa ao fazer essa mediação de direitos, dos saberes coletivos, 

regras estatais aos usuários e repassando um conteúdo social aos usuários de 

cada determinado contexto histórico/societário. A dimensão educativa da 

profissão também vai se modificar com sua reconceituação e o seu movimento 

de ruptura, ao passo que se caracterizava na emergência do Serviço Social com 

uma dimensão educativa moralista, de afirmação da cultura dominante e se 

modifica com o movimento de reconceituação e passa a ter uma criticidade nas 

suas ações traçando perfis pedagógicos com perspectiva emancipatória do 

individuo, de intervir culturalmente, economicamente e politicamente na 

sociedade, e na superação da condição de classe subalterna. 

 Visto isso, o diálogo entre a educação popular e o Serviço Social traz 

contribuições profundas para direcionar as ações pedagógicas/dimensão 

pedagógica da profissão principalmente na sua atuação na educação escolar, 

rumo a educação emancipatória, da organização dos indivíduos, de socializar a 

participação política da classe, na defesa dos direitos, garantindo que esse 

espaço privilegiado de formação institucional seja, com a atuação do Serviço 

Social, de formação de cultura humana, ao passar vivências e saberes para 

atuação efetiva da vida pública, política e cultural,  avançando na possibilidade 

de construção de uma nova sociedade, como proposto no código de ética 

profissional. 

A inserção do Assistente Social nas escolas se amplia no século XXI à 

medida que a educação básica é elencada como prioridade pelo Estado, como 

visto no Capitulo 2.  As teses acerca da educação afirmam a íntima relação com 



73 
 

o desenvolvimento econômico requisitados nas escolas públicas afim de 

combater a evasão escolar e garantir a permanência, como previsto na Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996, a garantia do acesso à educação escolar pública.  

Os Assistentes Sociais são chamados para resolução das expressões da 

questão social encontradas no interior das escolas públicas, como, a gravidez 

na adolescência, a evasão escolar, a violência, o uso de álcool e drogas.  Porém, 

diante desses efeitos produzidos pelo sistema desigual, o intuito governamental 

é responder de maneira imediata e interessada politicamente a resolução de 

demandas parciais sem interferir no processo de acumulação capitalista.  

A institucionalização do Serviço Social se dá em camadas federais, 

estaduais e municipais, a luta pela sua efetivação da sua institucionalização na 

educação básica é travada pelo reconhecimento da necessidade dessa 

profissão na política educacional, orientada pelo projeto ético-político da 

profissão. Acerca dos avanços, o Conselho Federal do Serviço Social - CFESS 

publica uma cartilha orientando a atuação do Serviço Social escolar, entre as 

funções profissionais apontadas por Santos(2012) estão:  

“Pesquisa de natureza socioeconômica e familiar para caracterização 
da população escolar ; Elaboração e execução de programas de orientação 
sócio-familiar visando a prevenir a evasão escolar, a disparidade série/idade, 
e melhorar o rendimento do aluno e sua formação para o exercício da cidadania 
; Participação em equipe multidisciplinar, da elaboração de programas que 
visem prevenir a violência, o uso de drogas e o alcoolismo, bem como prestar 
esclarecimento e informações sobre doenças infecto-contagiosas e damais 
questões que envolvam saúde pública (...)”.(SANTOS, FHC, p.98.) 

            

Vale ressaltar que a escola pública destinada às classes subalternas 

como espaço de disputa ideológica por uma determinada hegemonia é marcada 

pelas lutas sociais permeadas na sociedade e expressam, em seu interior, as 

diversas expressões da questão social. Entendemos sua função social no 

capitalismo de aparelho ideológico para disseminação da hegemonia burguesa.   

Entretanto, por ser um espaço de concentração da classe trabalhadora, 

apresenta multiplicidades de demandas da vida social é deve ser pensado como 

uma possibilidade de contra-hegemonia através de metodologias e estratégias 

pedagógicas, impulsionando a conscientização e organização da classe para 

superação da atual estrutura social e construção de uma nova sociedade. 

A escola pública, em especial a presente nos espaços populares, 
pode se colocar como espaço privilegiado de possibilidade de difusão de um 
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campo contra-ideológico, através da construção de novos valores e novas 
práticas junto aos sujeitos (crianças, jovens e adultos), que dela participam. A 
conformação de novos sujeitos, ou no dizer de Gramsci, formação do novo 
homem e da nova mulher, que impulsione uma nova ordem social, uma nova 
hegemonia, se coloca como desafio para todos os profissionais da educação. 
(FARAGE, 2005, p.41-42) 

 

O Serviço Social, ao “romper” com a trajetória profissional de cunho 

conservador e manutenção da classe de respostas imediata à serviço do capital, 

modifica suas práticas, orientado pelo projeto ético político, desvelando 

continuamente a “inclusão educacional” via governamental e repensa a 

composição do seu trabalho, compreendendo as particularidades da sua 

atuação, a política educacional formulada para o processo de reprodução no 

tocante à qualificação da força de trabalho, o seu significado social, ao passo 

que se apropria da realidade social, caracterizando o Serviço Social como uma 

profissão em sua dimensão crítica, entendendo a configuração das políticas 

sociais e relação do Estado e sociedade.   

É somente com essa apropriação teórica da realidade que se põe como 

aliada à luta da organização da classe, é assim, uma das profissões que mais 

podem contribuir para o processo de desconstrução da ideologia dominante e 

dar subsídios à superação da condição de classe subalterna, assumindo um 

papel de formador junto à esta. Sendo essencial para, a partir da sua dimensão 

pedagógica e ações, formular uma nova forma de educar, associado à formação 

humana e emancipatória.  

Apontamentos elaborados em articulação com o CFESS e CRESS em 

diálogo com os conselhos federal e regional da Psicologia, dão direções para 

institucionalizar o Serviço Social nas escolas a partir do significado social da 

profissão apresentando ao Legislativo como conteúdo para o projeto de lei que 

institui os Assistentes Sociais e Psicólogos nas escolas públicas de educação 

básica, como demonstra o documento realizado pelo CFESS/CRESS, Subsídios 

para o Debate sobre Serviço Social na Educação.  

Art. 1º O Poder Público Municipal deverá assegurar que os 
estabelecimentos de ensino público, de educação básica, tenham em seus 
quadros assistentes sociais e psicólogos, visando constituir de forma 
multidisciplinar as equipes dos trabalhadores da educação para melhoria do 
ensino no município. 

§ 1º O município deverá assegurar que sejam criadas equipes de 
assistentes sociais e psicólogos, por área de abrangência territorial, em cada 
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região e, gradativamente, que cada estabelecimento de ensino possua sua 
equipe própria. (...) 

Art. 2º A inserção de assistentes sociais e psicólogos deverá 
contribuir, de acordo com a Lei 8662/93 e a Lei 4119/62, com o projeto politico 
pedagógico de cada estabelecimento de ensino e com interesses da 
comunidade escolar, para as seguintes finalidades: (...) 

III – o incentivo do reconhecimento do território no processo de 
articulação do estabelecimento de ensino com as demais instituições públicas, 
privadas, organizações comunitárias locais e movimentos sociais, buscando 
consolidá-la como instrumento democrático de formação e de informação. 

IV – a articulação da rede de serviços e de proteção à mulher, à 
criança e ao adolescente e ao idoso, vítimas de violência doméstica, do 
bullying, do uso, indevido e abusivo de drogas e de outras formas de violência, 
por meio das políticas públicas; 

V – a promoção de ações que impliquem o combate ao racismo, ao 
sexismo, à homofobia, à discriminação social, cultural, religiosa e a outras 
formas de discriminação presentes na sociedade brasileira; (...) CFESS, 2011, 
p.61-62)   

  

Visto a necessidade e importância desses profissionais na educação 

básica, a luta pela sua institucionalização não cessa, ainda que com avanços 

como no estado de Minas Gerais26, a mobilização das categorias e estudantes 

da área foi de extrema importância para a aprovação da PL 3688/2000 que 

dispõe sobre os assistentes sociais e psicólogos na educação pública, e vão 

continuar em luta nos últimos estágios de aprovação em defesa dos direitos da 

classe trabalhadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Projeto de Lei nº 1.297/03, aprovado em dezembro de 2005, de autoria do Deputado André Quintão 

(PT), Assistente Social, institui o Serviço Social na rede pública de ensino no Estado de Minas Gerais. 
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3.2 - A ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

UMA ANÁLISE BASEADA NAS ASSISTENTES SOCIAIS INSERIDAS NA 

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 

 

  Duas Assistentes Sociais inseridas na educação básica, nas escolas 

públicas do Rio de Janeiro, Priscila Furtado e Lílian da Costa, inseridas em 

programas da Secretaria Municipal de Educação da prefeitura do Rio de Janeiro, 

contribuíram para o desenvolvimento dessa pesquisa trazendo a vivência 

profissional, que podemos elencar as possibilidades e limites no exercício 

profissional na área, o desenvolvimento e a sistematização do seu trabalho 

dentro das instituições de ensino e seus efeitos na comunidade escolar e a 

população, traçando as contribuições dos Assistentes Sociais nas escolas diante 

do seu projeto ético político e o contexto contemporâneo de instituições no 

capitalismo neoliberal. 

 Ao analisar as respostas dos questionários foi identificado por 

apontamento das profissionais como se dá a sistematização do seu trabalho 

dentro das instituições de ensino básico e quais são as contribuições do seu 

exercício profissional. São essas: a contribuição para garantia e permanência 

dos estudantes e a qualidade desse processo; a melhoria qualitativa do serviço 

educacional e na criação de estratégias para o ensino-aprendizagem e no projeto 

político pedagógico de cada escola; a criação de espaço de discussão e troca 

de experiências entre os profissionais inseridos na escola; a democratização do 

espaço escolar e a rede de serviços no local visando contribuir para a educação 

democrática e emancipatória; despertar a reflexão com as instituições e 

profissionais diante das ações propostas diante da realidade social/local. 

    Observa-se que a atuação dos assistentes sociais se consolida através 

de expressões que aparecem no âmbito escolar e que existe um embate no que 

está proposto na realidade do dado projeto societário e a intervenção de 

desvelamento da realidade dos Assistentes sociais com a comunidade escolar. 

As expressões da questão social que mais são expressivas no interior das 

escolas são a evasão escolar, as diversas facetas da violência (contra a criança, 

o adolescente, a mulher, a infrequência dos alunos, os problemas de saúde 
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mental e o trabalho infantil). Nota-se que são diversas demandas da vida social 

desses estudantes, visto a totalidade de questões vividas pela desigualdade, 

logo, não são isolados, não podem ser pensadas de maneira descolada do 

contexto político, social, não podem ser respondidos de maneira fragmentada 

como são as políticas sociais, assim, visto como uma profissão que vai traçar 

uma contra ordem dessa lógica, o exercício profissional do Serviço Social vai 

buscar estratégias para atuar dentro dessas instituições em um Estado de 

classes. 

 A participação da comunidade e dos estudantes na elaboração do 

trabalho das Assistentes Sociais também foi uma questão a ser levantada no 

questionário com as profissionais. Infelizmente, acontecem parcialmente, já que 

as ações são hierarquicamente vinculadas a coordenação do programa em que 

estão inseridas, essa participação não ocorre de maneira ativa como deveria na 

elaboração do projeto de intervenção apenas na avaliação processual e de 

impactos das atividades desenvolvidas.  

São limites impostos nas instituições/programas/projetos pelos setores de 

maior poder de controle dessas ações que vão cercear a autonomia profissional 

dos Assistentes Sociais, assim como também é explicitado na entrevista com as 

profissionais, que existem inúmeras limitações até mesmo pelo reduzido 

investimento do governo nos setores sociais, rebatendo no desenvolvimento do 

trabalho tanto dos Assistentes Sociais, quanto nos outros profissionais da 

educação, somando-se a isso a redução de professores, o acúmulo do trabalho, 

sendo prejudicial para a qualidade do processo educativo, as limitações das 

relações de poder vividas pelo projeto vigente, que vão direcionar as ações 

desenvolvidas, no caso em específico, o programa da prefeitura do Rio de 

Janeiro está submetida à coordenação do programa e os interesses do projeto 

politico pedagógico que também recebe influência do projeto de sociedade, logo, 

essas ações não podem “ferir” as diretrizes do programa.    

Para entender melhor o funcionamento do desenvolvimento do trabalho 

das Assistentes Sociais, foi abordada a relação destas com o corpo discente, a 

direção e o corpo pedagógico. Uma Assistente Social  descreve que há uma 

especificidade em cada escola e realidades e demandas específicas de acordo 

com cada gestão. Logo, vão existir diferentes maneiras de pensar o trabalho 
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pedagógico e as possibilidades de efetivação das ações propostas pelo Serviço 

Social que, de maneira geral, conforme ambas fontes consultadas afirmam, há 

um embate nas relações dessas categorias por conta da própria diretriz do 

projeto ético político do Serviço Social em relação às outras categorias.  

“Muitas vezes essa relação se estabelece com algum nível de dificuldade, visto 

que a ação profissional do assistente social visa questionar o que está 

instituído, tendo como horizonte a contribuição para práticas instituintes na 

educação, o que naturalmente pode gerar conflitos e resistência.” Depoimento 

da Assistente Social Priscila Furtado, em 30 de Junho de 2017.  

O que fica nítido diante nas respostas das Assistentes Sociais na 

educação básica é o embate entre o que é instituído pela instituição acerca de 

um projeto político pedagógico nas escolas moldado por interesses de um 

projeto neoliberal em oposição ao que o Serviço Social visa propiciar no âmbito 

educacional direcionado por seu projeto ético político de emancipação e 

liberdade do indivíduo, causando resistência e conflitos nesses espaços. 

Contribuindo efetivamente no processo de reflexão contra hegemônica, não só 

dos educandos, mas também dos próprios profissionais da educação, da 

comunidade escolar, das famílias, dos funcionários e da gestão. A partir da 

experiência como Assistente Social atuando na área de educação, uma das 

profissionais discorre sobre o seu trabalho na área, seus limites, as 

possibilidades e os desafios cotidianos. 

 

“A educação é um direito de cidadania, mas a escola ainda caminha em uma 

lógica que vem na contramão desta perspectiva, localizando no aluno, muitas 

vezes, uma dificuldade que faz parte de consequências graves em decorrência 

à lógica do capital, atingindo não só à política de educação, mas também às 

demais políticas sociais públicas. Uma das principais dificuldades é fazer com 

que a escola reflita acerca das suas questões cotidianas, que não estão 

descoladas do contexto sócio, político, econômico e cultural e, que diante disso 

o aluno e suas famílias possuem necessidades múltiplas, inerentes à saúde, à 

habitação, à assistência social etc e por isso é preciso compreender o sujeito 

nas suas diversas necessidades. Isso se constitui num principal desafio, no 

entanto, por outro lado, temos a possibilidade de pensar junto com a escola 

diversas formas de atuação com o público escolar. Destaco como uma das 

principais práticas de atuação do programa em que atuo a articulação 

intersetorial.” Depoimento da Assistente Social Lilian da Costa, em 30 de Junho 

de 2017.  
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3.3 -  A EXPERIÊNCIA NO CAMPO DE ESTÁGIO DURANTE A GRADUAÇÃO  

 

Foi a partir das experiências de estágio nas instituições de saúde, no 

Hospital Público Municipal de Macaé (estágio I e II) e no Núcleo de Atendimento 

à Mulher e a Criança-Barra, Macaé/RJ (estágio III e IV), verificando as demandas 

dessas instituições, observando a realidade da população macaense, 

elaborando e implementando o projeto de intervenção acadêmico “Trabalhando 

direito sexuais e reprodutivos na adolescência” em uma instituição de educação 

escolar, que principiaram o interesse pelo objeto de estudo presente nessa 

monografia.  

Traçando o perfil dos usuários do HPM (realizado no estágio II), através de 

dados quantitativos na maternidade do hospital, retiradas do livro de internação 

da maternidade em que são descriminados os nomes, idades, datas de 

internação e outras informações das paciente, foi identificado um índice altíssimo 

de gestantes adolescentes em 2014. 

 

 

 

Essa pesquisa que se iniciou no segundo semestre de 2014 (4 de agosto 

de 2014 até 12 de dezembro de 2014) através de entrevistas baseadas na teoria 

crítica da realidade social, elaborada juntamente com a supervisora de Campo 

(Carla Emmanuel). Outra incidência entre essas adolescentes é o fato do acesso 

19%

81%

Gestantes no período de Julho/2014 
até Outubro/2014

ADOLESCENTES (13 a 18 anos) ADULTAS

Fonte: Livro de internação e alta da maternidade do Hospital Público Municipal de Macaé/RJ 
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aos métodos contraceptivos e/ou a falta de orientação para utilizá-los 

adequadamente. Foram entrevistadas 49 adolescentes, destas 43 nunca haviam 

recebido as orientações necessárias, parte delas até tiveram contato com esses 

métodos, porém, pela utilização errônea, os métodos não foram eficazes. 

.  

 

 

Os dados da pesquisa mostram que durante o período de Julho de 2014 a 

Outubro de 2014, 819 gestantes foram registradas no livro da maternidade do 

HPM, sendo 150 dessas adolescentes de 13 a 18 anos, uma média de 19% do 

total de gestantes. 

O projeto de intervenção “Trabalhando os direitos reprodutivos e sexuais 

na adolescência” foi pensado também a partir da experiência no segundo campo 

de Estágio, o Núcleo de Atendimento à Mulher e à Criança localizado na Barra 

de Macaé, do qual faz parte da gestão municipal e hierarquicamente está 

vinculada à Secretaria Municipal de Saúde do município. A instituição tem a 

finalidade de desenvolver e garantir o cumprimento das políticas da saúde, 

através de ações individuais e coletivas de promoção, prevenção e recuperação 

da saúde visando a melhoria da qualidade de vida da população de Macaense.  

 Visto que a demanda mais recorrente da instituição NUAMC são em sua 

maioria mulheres, buscando o planejamento familiar e requerendo métodos 

contraceptivos, foi traçado o perfil das usuárias e identificado suas demandas, a 

maioria das primeiras gestações dessas foram na adolescência, por falta de 

88%

12%

ACESSO AOS MÉTODOS 
CONTRACEPTIVOS

ADOLESCENTES SEM ACESSO AOS METODOS CONTRACEPTIVOS/
ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAR OS MESMOS
ADOLESCENTES COM ACESSO AOS METODOS
CONTRACEPTIVOS/ ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAR OS MESMOS

TOTAL DE ENTREVISTADAS: 49 



81 
 

orientações relacionadas aos métodos contraceptivos ou/e a falta de 

esclarecimento quanto a utilização destes.  

Diante dessa realidade identificada com as usuárias de ambas as 

instituições e através de pesquisas que apresentam um alto índice de 

adolescentes grávidas27 e alto índice de pessoas com DST’s28 no município de 

Macaé, percebemos a necessidade da criação de um projeto voltado para a 

população do município e de preferência em sua fase jovem, atuando nas 

instituições de educação básica. Compreendendo que as escolas possibilitam 

abarcar o maior número de jovens, já que as possibilidades destes se inserirem 

nesse espaço é alta, e ainda, onde historicamente é um local de disputa 

ideológica, lutas sociais e acentuadas expressões da questão social em seu 

interior. 

O projeto foi elaborado na premissa de intersetorialidade como estratégia 

para fragmentação das políticas sociais no contexto societário atual, da saúde e 

da educação, pela ausência dos profissionais do Serviço Social inseridos nas 

escolas públicas de Macaé, visto que ainda estamos em tramitação com a lei 

que institucionalize o profissional em camada macro.  O município de Macaé não 

insere esses profissionais no quadro de funcionários das escolas do município e 

pelo reconhecimento da realidade social da população macaense. 

Atuamos pensando como espaço de discussão e reflexão do tema, a 

escolha de uma escola pública, que historicamente está destinada à classe 

trabalhadora possibilitando, através de ações pedagógicas do Serviço Social, a 

interlocução dos direitos sexuais e reprodutivos, atrelados à prevenção e a 

promoção da saúde de jovens e adolescentes. Nosso objetivo foi, a partir de uma 

perspectiva de educação transformadora, contribuir para esse debate dentro das 

escolas e construir nessas instituições o fomento de formação humana, social, 

política, direcionando uma educação transformadora em que o Serviço Social 

está comprometido com a classe em propiciar os subsídios para a emancipação.   

Entendendo os espaços escolares, como já foi dito, de reprodução da 

lógica dominante burguesa, seus conceitos e seus valores são propagados em 

cunho conservador, patriarcal e cristão, trazendo à tona o preconceito e a 

                                                           
27Consultar no endereço: http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/br/RJ/macae/gravidez-na-

adolescencia 
28Consultar no endereço:http://www.odebateon.com.br/site/noticia/detalhe/12996/macae-registra-mais-de-

80-novos-casos-de-hiv-e-aids 

http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/br/RJ/macae/gravidez-na-adolescencia
http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/br/RJ/macae/gravidez-na-adolescencia
http://www.odebateon.com.br/site/noticia/detalhe/12996/macae-registra-mais-de-80-novos-casos-de-hiv-e-aids
http://www.odebateon.com.br/site/noticia/detalhe/12996/macae-registra-mais-de-80-novos-casos-de-hiv-e-aids
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discriminação nessas instituições. No que tange aos direitos sexuais e 

reprodutivos como livre escolha da orientação sem sexual sem que haja 

discriminação, o abuso e violência sexual que permeiam na vida das mulheres 

como expressão do machismo, traz debates à cerca das questões de gênero, 

expressões do machismo, desconstrução do papel social atribuído à mulher e a 

obrigação da maternidade na sociedade, o debate da homofobia, além das 

questões de saúde pública da gravidez na adolescência e as doenças 

sexualmente transmissíveis e outras expressões características da atual 

sociedade de hegemonia burguesa e expressões da questão social.  

Garantir uma autonomia de adolescentes sobre as questões de saúde, 

inclusive sexual e reprodutiva, é estratégia indispensável para a promoção e 

atenção à saúde, a prevenção às DST’s/AIDS e prevenções de gestações não 

planejadas no período de adolescência. (VENTURA, 2009) 

Os Assistentes Sociais inseridos nas escolas contribuem na garantia 

desses direitos e o acesso à informações aos direitos e as políticas de saúde. 

Institui ainda o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os 

princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude, o decreto da lei nº 

12.852, de 5 de agosto de 201329, quanto a responsabilidade dos governos de 

promoverem ações educativas amplas e, em especial, relativas à saúde sexual 

e reprodutiva. Recomenda, ainda, que a educação sexual e reprodutiva conste 

dos currículos nacionais escolares, e atinja indistintamente meninas e meninos. 

Aponta, também, que há necessidade de se adotar políticas voltadas para a 

promoção de direitos humanos não apenas na educação formal, mas na 

sociedade como um todo. 

A escola pública municipal C.M Professor Samuel Brust, instituição da 

educação básica com as modalidades de Educação de Jovens e Adultos, Ensino 

Fundamental e Ensino médio, foi escolhida para implementação do projeto no 

ano de 2016, haja vista ser localizada próxima à instituição NUAMC (Campo de 

Estágio), facilitando a mobilidade da Assistente Social Elaine Feitosa.  Foi feita 

apresentação do projeto para o corpo de profissionais, pedagogas, professores 

e diretora, formalizando o desenvolvimento do projeto em nível acadêmico, a 

elaboração, as etapas, a instrumentação, o objetivo e o cronograma. A escola 

                                                           
29 Acessar em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm 
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se mostrou inteiramente interessada em receber o projeto por conta das 

demandas da instituição, o alto índice de gravidez, a violência e outras 

expressões naquele espaço e afirmaram já terem requerido uma iniciativa aos 

órgãos competentes municipais para intervirem junto à escola com projetos 

voltados para a educação sexual, prevenção e promoção da saúde, por ser uma 

área constantemente afetada, pauperizada de Macaé, onde essas expressões 

se dão de maneira mais recorrentes e acentuadas.  

Foi feito no cronograma uma divisão de turmas do 6º ao 9º ano, turmas do 

EJA e ensino médio, também foi sugerida por nós a participação dos professores 

de cada turma para estarem presente enquanto o projeto era implementado, 

desenvolvidas na sala de multimídia. Desde a primeira apresentação foi frisado, 

que eu, assim como eles, era uma estudante mas que o projeto era voltado para 

a escola num todo, assim, não se desenvolvia de maneira rígida e que de acordo 

com as “demandas” trazidas por eles mesmos ia se modificar, já que ninguém 

melhor do que os próprios para saber o que seria de seu interesse.  

As ações desenvolvidas do projeto, elaborada dentro dos direitos sexuais 

e reprodutivos dos jovens e adolescentes, se deu em apresentações com 

duração média de 40 a 50 minutos, visto que, se estendiam de acordo com a 

vontade/questões dos alunos. A participação de todos os envolvidos foi ativa, 

inclusões e alterações foram sugeridas por alunos e professores e aprimoradas 

no decorrer das apresentações, a partir de avaliações ao final de cada 

apresentação em que alunos e professores respondiam um questionário e 

deixavam contribuições para o próximo dia de projeto.  

Desde a primeira apresentação houveram questões e dúvidas quanto aos 

direitos, ao se depararem com as leis, decretos que asseguravam por exemplo 

a vivência da sua orientação sexual sem discriminação, ou que a caraterização 

do abuso sexual pode existir até em um relacionamento, ou ainda o reforço 

intensivo da equidade dos direitos entre homens e mulheres, o direito de ter ou 

não filhos, e serem respeitadas da mesma forma, se viram contrariados ao que 

lhes foi “ensinado” na vida cotidiana pelos pais, amigos, professores, e tantos 

outros que contribuíram para formação daqueles adolescentes tendendo a 

reproduzir os valores conservadores da sociedade. A inquietude se fazia 

presente, o papel da mulher na sociedade era questão de pauta, a autonomia 
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estudantil foi instigada, a criação dos filhos por ser unicamente responsabilidade 

da mulher foi questionada por meninas aos meninos: ambos devem criar e 

cuidar, igualmente.  

Um total de 445 alunos em 4 dias com uma média 44 alunos por 

apresentação, as avaliações dos alunos demonstraram a aproximação com a 

realidade vivida deles e ao entorno com o tema abordado e que no decorrer da 

sua adolescência eram inexistentes esse esclarecimento em seus lares, tanto 

pelos próprios pais não terem conhecimento das informações e métodos quanto 

por ser um tabu o próprio tema. O que eles antes desconheciam como um direito, 

à medida que desconstroem papeis sociais, valores e preconceitos que sempre 

foram ensinados a reproduzir, também foi indispensável para sua prevenção à 

saúde, a garantia do acesso às instituições e métodos contraceptivos e o acesso 

aos direitos constitucionais acerca da saúde sexual. Foi pedido que outros temas 

também fossem pra dentro da sala de aula, que pudessem lhe causar a 

inquietude, o poder de opinião e debate, de seus interesses não apenas o 

currículo formal. 

Os resultados das avaliações dos educadores e pedagogos também 

demostraram o quão valido é abordar questões da vida social dentro desses 

espaços, acreditando, assim como os alunos, que sejam inexistentes os espaços 

para abordar esse tipo de diálogo e reflexões com os adolescente, sendo válida 

não só a inserção desse projeto naquela escola em específico mas em outras 

instituições de educação básica pública de Macaé também, já que são espaços 

para construção e formação social, abordar os direitos, a prevenção e promoção 

da saúde é uma maneira de contribuir para essa formação ainda mais por ser a 

realidade do município de altos índices de gravidez na adolescência e infectados 

por DST’s. 

Aquele dado momento, serviu de contribuição tanto para a vida social dos 

jovens e adolescentes, identificando o espaço escolar como espaço de debate, 

de descobertas, de interesses, de classes, quanto para os educadores que ali 

estavam para reverem seu papel naquele espaço, influenciando na vida dos 

educandos e nas possibilidades do seu exercício profissional, e por fim, a 

contribuição da experiência vivida na formação profissional, uma vez que a 

profissão do Serviço Social é comprometida com a classe, com a emancipação 
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humana e a liberdade do indivíduo, as suas possibilidades e limites e a dimensão 

pedagógica como uma das estratégias na atuação profissional diante das 

instituições e políticas sociais fragmentadas no capitalismo financeiro e 

neoliberal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a conclusão desse trabalho percebemos que não é e nem seria 

possível findar o tema pesquisado, nem abarcar todas as análises, conteúdos e 

experiências, tendo a educação em seu sentido amplo como objeto de pesquisa. 

O processo de pesquisa e aprendizagem permitiu repensar as instituições de 

educação escolar como lócus privilegiado das contradições vividas na 

sociedade, expressando o seu caráter contraditório de reprodução da 

hegemonia burguesa, ao passo que se configuram como espaço de debate e 

unificação da sociedade, expressos na luta de classes.  

A profissão do Serviço Social inserida nesse espaço, propõe pensar 

estratégias embasadas no bojo do projeto ético-político em emancipar 

verdadeiramente os indivíduos com contribuições da educação popular, 

aproximando-os com o real, com acesso aos direitos, contemplando seus 

interesses e demandas, a desconstrução de valores e costumes pautados no 

conservadorismo burguês, patriarcal e cristão e ter como princípio a liberdade do 

condicionamento de classe expropriada, dos meios de produção, de 

conhecimento, de voz e tantas outras que são “expropriadas” cotidianamente.  

No decorrer desse trabalho, de capitulo a capitulo, foi proposto trazer 

elementos para pensar as possibilidades de atuação dos Assistentes Sociais na 

educação básica, sendo assim, foi possível concluir ao mostrar a trajetória da 

educação brasileira o seu caráter elitista, excludente e segregador desde os seus 

primórdios e como ainda está presente sendo formulada de cima para baixo, 

atrelada ao projeto de sociedade vigente e os interesses dessa dada classe em 

submissão da outra, principalmente, como é foco desse trabalho, no 

neoliberalismo em que prevê a mercantilização das políticas pública, porém, 

também concluo que em contrapartida as lutas sociais acerca da educação 

estiveram presentes na nossa formação e nos ensinaram com essas 

experiência, principiando o debate de reformulação desses espaços, da atuação 

dos profissionais da educação e dos educandos.  

Em tempos sombrios em que vivemos do desmonte dos direitos da classe 

trabalhadora, e assim, consequentemente na educação pública, avançam 

propostas em favor do cerceamento da autonomia de ensinar dos docentes, com 
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graves consequências para a formação da classe trabalhadora visando inibir o 

pensamento crítico das instituições escolares e enquadra-los a lógica de 

mercado e disciplinamento.  

Ao situar a educação e instituições no modo de produção capitalista, foi 

possível concluir que a educação atrelada ao trabalho no seio de cada tipo de 

sociedade, já que a educação não é um fato isolado e precisa ser compreendida 

na sua categoria de totalidade. No modo de produção capitalista, a burguesia 

controla os meios de produção e determina assim os aparelhos privados e 

públicos para se reproduzir. As instituições de educação incorporam esses 

interesses sendo fundamental para manutenção e reprodução da sociabilidade 

burguesa.  

Sendo assim, o modelo pedagógico do Estado sempre vai ser projetado 

para a acumulação de capital e jamais daria subsídios para a classe trabalhadora 

superar sua condição de explorado. Entretanto, há espaços escolares que 

contém contradições e expressões da desigualdade vividas na sociedade de 

classes em seu interior, logo, as lutas de classe estão permeadas nesse âmbito, 

ao passo que permite a reprodução burguesa e manutenção da classe tem seu 

viés de ser contra hegemônica, e pode propiciar a superação do capitalismo. 

Mostrando como os profissionais da educação têm uma relação privilegiada com 

a classe, e por isso são fundamentais para trazer essa inquietação diante do seu 

posicionamento político, propiciando a organização da classe. 

Sob contribuições teóricas e prática, de Marx, Engels e Gramsci e outras 

experiências na atualidade, como o MST(Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra) e o MTST (Movimento dos Trabalhadores sem Teto), as ocupações 

nas escolas, é possível analisar as possibilidades de uma contra hegemonia, de 

uma educação da classe trabalhadora para a classe, com experiências 

riquíssimas para os profissionais inseridos na educação, principalmente os 

comprometidos com um projeto societário igualitário. 

Os Assistentes Sociais possuem imensa possibilidade, atuando na 

política de educação, sobretudo a partir da reconceituação, não só de impactar 

à formação dos educandos, mas também os profissionais da educação em geral, 

da gestão escolar, os funcionários, a comunidade escolar (familiares dos 

educandos) e ao entorno. Atrelado ao comprometimento com a classe 

trabalhadora, formar esses espaços de instituição escolar como âmbitos da luta, 
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principalmente regido pelo projeto ético político com a transformação social e 

emancipação humana. 

A partir das vivências das Assistentes Sociais inseridas na política 

educacional foi possível perceber suas possibilidades e limites principalmente no 

contexto de instituições do neoliberalismo cada vez mais precarizadas e 

fragmentadas; os desafios e limites travados pelas instituições são constantes,  

mas é um embate que essas profissionais trazem para dentro das instituições 

que contribuem efetivamente para o a reflexão contra hegemônica não só dos 

educandos mas também de todos os profissionais envolvidos.  

Sistematizando a experiência de estágio, mola propulsora para a pesquisa 

da monografia, na formulação e implementação do projeto de intervenção, 

procurei romper as barreiras da instituição do campo de estágio e em uma 

perspectiva de intersetorialidade, junto à escola pública municipal C.M Professor 

Samuel Brust de Macaé/RJ, concluindo que essa experiência foi traçada como 

estratégia dada a fragmentação das políticas e necessidades reais da 

comunidade e, ainda, pela ausência dos assistentes sociais nas escolas no 

município de Macaé.   

   Com uma contribuição da professora do Serviço Social da UFF Niterói, 

Eblin Farage30, que faz uma exposição acerca do exercício profissional na 

Semana do Serviço Social em Rio das Ostras/RJ, discorrendo sobre a ação 

pedagógica do Serviço Social quase inexistente no fazer profissional, e que de 

fato essas ações fazem parte do exercício profissional e estão atreladas ao 

projeto ético político. Tal observação alerta para não nos tornamos puramente 

técnico e assalariados, limitados e apassivados ao fazer profissional no campo 

institucional. 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Fala da professora na mesa de Encerramento: Os 80 anos do Serviço Social no Brasil e 50 anos de 
Reconceituação na América Latina na V semana do Serviço Social na Universidade Federal de Rio das 
Ostras, em 2016. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA 01 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS 

SOCIAL  

 

QUESTIONÁRIO ASSISTENTES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 “As possibilidades de atuação dos Assistentes Sociais na educação básica”, 

título da monografia que está sendo construída por mim, Natasha Christine 

dos Santos Almeida, estudante do Serviço Social, da Universidade Federal 

Fluminense, campus de Rio das Ostras, desde 2011.1, matrícula 11164017, 

propõe a análise da construção da educação formal brasileira, as 

modificações desta de acordo com o contexto histórico nacional/internacional 

até a contemporaneidade. Situa o Assistente Social como um profissional de 

educação (inserido na política de educação) envolvido com as contradições 

que este meio expressa, assim como a sociedade, permeado por 

antagonismo de classe. O compromisso ético-político dos Assistentes Sociais 

junto à classe trabalhadora traçando o caminho para as possibilidades de 

enfrentamento, organização de classe e contra hegemonia em uma 

perspectiva de uma educação emancipatória, à luz das experiências vividas 

nesse meio, sem esquecer das limitações vividas da profissão. 

Venho propor essa entrevista enxuta, juntamente com o meu orientador 

Edson Teixeira, para contribuir na pesquisa desenvolvida afim de conhecer 

seus limites, demandas e possibilidade diante da vivência profissional 

inserida na educação básica. Será de grande proveito ter análise profissional 

das ações desenvolvidas nas instituições de ensino acerca das contribuições 

do Assistente Social, desenvolvendo seu fazer profissional diante dos limites 

das instituições, para os alunos e comunidade.  
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1. Que contribuições têm o Assistente Social na estrutura da Escola? 

 

O assistente social deve buscar contribuir para a garantia do acesso e 

permanência (de qualidade) do aluno na escola, de modo a intervir nos 

aspectos que interferem negativamente nesse processo; contribuir com a 

melhoria da qualidade do serviço educacional oferecido, criando estratégias 

que visem colaborar com o processo de ensino-aprendizagem e com o PPP 

(Projeto Político Pedagógico) da escola; contribuir com a criação de espaços 

de discussão e troca de experiências entre os profissionais que atuam na 

escola; criar mecanismos que tenham como horizonte a democratização do 

espaço escolar, por meio de projetos que tenham como fim o incremento da 

participação dos educandos e das famílias no ambiente escolar; contribuir 

com o fortalecimento da articulação da escola com a rede de serviços local. 

 

 

2. Quais as expressões da Questão Social no ambiente escolar e como é 

a sua interseção nesse processo? 

 

Violência (em suas diversas facetas), pobreza, infrequência e evasão 

escolar, problemas de saúde mental. Minha interseção se dá por meio das 

ações previstas nos projetos desenvolvidos de modo interdisciplinar pela 

equipe da qual faço parte. Tais ações variam de acordo com os objetivos 

propostos e das demandas apresentadas pela escola num determinado 

período, tendo em vista que o trabalho do PROINAPE (Programa 

Interdisciplinar de Apoio às escolas) possui caráter itinerante. 

 

 

3. Como se dá a participação da comunidade na sua elaboração e ação 

profissional? 

 

Tal participação não vem ocorrendo, infelizmente. Seria de extrema 

importância poder contar com a participação da comunidade na elaboração 

do projeto profissional.  

 

 

4. Como se dá a participação dos estudantes na sua elaboração e ação 

profissional? 

 

Tal participação ocorre de modo parcial. Seria fundamental contar com a 

participação integral dos educandos na elaboração do projeto de intervenção. 

Sua participação acontece de modo menos significativo do que a equipe 

gostaria, apenas na avaliação processual e de impacto das atividades 

desenvolvidas. 
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5. Como é a relação entre o corpo discente, a direção e o corpo pedagógico 

com a atuação profissional da Assistência Social na experiência que você 

vivencia? 

Fiquei com dúvidas nesta pergunta.  

Primeira possibilidade de resposta: 

Existem profissionais que atuam em um CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) responsável pelo acompanhamento da escola onde atuo em 

função das diretrizes no PSE (Programa de Saúde na Escola). Essas 

profissionais costumam fazer contatos com a escola para propor alguma parceria 

no que se refere a alguma ação específica e pontual, que costuma ocorrer 

bimestralmente, por conta das reuniões bimensais que as escolas são obrigadas 

a fazer com as famílias do Programa Família Carioca/Bolsa Família. Deste modo, 

a relação se dá mais estreitamente com a direção da escola. Praticamente não 

se estabelece uma relação com professores e alunos. 

Segunda possibilidade de resposta: 

Se a sua pergunta se refere à relação que se estabelece entre corpos discente, 

docente e gestor com o profissional de Serviço Social da escola, isso costuma 

variar de acordo com a especificidade de cada escola e com o projeto que propõe 

para esta. Cada escola possui uma realidade específica, com demandas 

específicas, com uma gestão que possui uma determinada maneira de pensar o 

trabalho pedagógico, com professores que podem estar mais ou menos abertos 

à possibilidade de participar das ações propostas. Neste sentido, vou me ater à 

minha experiência atual. Atuo em duas unidades escolares neste semestre, e 

em ambas encontro um cenário favorável para o diálogo com estes segmentos. 

Mas nem sempre encontramos tamanha facilidade. Muitas vezes essa relação 

se estabelece com algum nível de dificuldade, visto que a ação profissional do 

assistente social visa questionar o que está instituído, tendo como horizonte a 

contribuição para práticas instituintes na educação, o que naturalmente pode 

gerar conflitos e resistência. 

 

 

5. Quais os limites e quais as autonomias da atuação profissional na 

comunidade escolar? 

 

A autonomia do assistente social é sempre relativa, no entanto percebo um 

grau maior de autonomia neste campo de atuação do que em outros em que 

tive oportunidade de atuar. Estou inserida em um Programa que determina 

que os seus profissionais não estejam lotados nas unidades escolares. Tal 

situação configura-se como algo positivo por um ângulo, pois o assistente 
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social não está submetido à chefia imediata do diretor da escola onde atua, 

mas sim à Coordenação do Programa, que fica no nível central da Prefeitura, 

na Secretaria Municipal de Educação. Existem diretrizes do Programa que 

precisam ser seguidas pelas equipes, mas que não interferem tanto na 

autonomia profissional. O profissional tem relativa liberdade para propor 

ações junto às escolas, desde que não firam de forma significativa as 

diretrizes do Programa. 

 

 

6. As ações desenvolvidas pelo seu trabalho profissional permitem ou não 

verificar alguma reflexão contra hegemônica dos estudantes? Explique.  

 

A consciência crítica e a reflexão contra hegemônica costumam ser objetivos 

almejados no trabalho desenvolvido, no entanto, nem sempre é possível 

alcançar na amplitude de que gostaríamos. No entanto, vale ressaltar que 

esse movimento contra hegemônico também deve se estender a toda 

comunidade escolar, não se restringindo aos estudantes. 

 

 

7. Como você analisa o seu trabalho profissional em relação aos 

estudantes? 

 

Meu trabalho junto aos estudantes busca despertar nestes a consciência 

crítica em relação à sua realidade intra e extra muros escolares, visando que 

consigam lutar por seus direitos enquanto cidadãos. 

 

 

8. Faça um breve relato de como é a sua experiência como Assistente 

Social atuando na área de educação, destacando os pontos positivos e 

negativos dessa experiência profissional, sobretudo destacando algo 

que não tenha sido abordado nas perguntas acima.  

 

Eu sou lotada na Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de 

Janeiro, no Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas. Atuo este ano 

letivo em 2 unidades escolares, uma na modalidade ensino fundamental (2º 

segmento – 6º ao 9º ano) e outra na modalidade Ensino de Jovens e Adultos. 

Por ser um programa interdisciplinar, meu trabalho se dá com profissionais 

de 2 áreas diferentes: uma professora e uma psicóloga. A 

interdisciplinaridade configura-se como um desafio, um exercício diário, pois 

muitas vezes surgem conflitos desencadeados pelas diferentes formas de 

analisar um mesmo fenômeno. Mas existe um paradoxo neste processo, pois 

ao mesmo em que é extremamente desafiador e difícil o trabalho 

interdisciplinar, este é extremamente enriquecedor, na medida em que os 
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diferentes olhares, com as óticas específicas de cada disciplina se 

complementam. A autonomia encontrada neste trabalho é outro ponto 

positivo.  

Pontos negativos: a escassez de recursos para trabalhar; o perfil 

extremamente conservador e hierarquizante da educação; a instabilidade dos 

profissionais de Serviço Social na educação, tendo em vista que estes são 

apenas cedidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, não 

havendo, equivocadamente, o cargo de assistente social na Secretaria 

Municipal de Educação, o que impede, inclusive, que sejam realizados 

concursos para o Serviço Social nesta pasta; o número insuficiente de 

profissionais para atender toda a rede de escolas do município (são mais de 

mil unidades escolares), o que obriga o trabalho a ter caráter itinerante.  

 

 

9. Você teria algum material específico que possa compartilhar da sua 

atuação profissional? Explique.  

 

Eu poderia compartilhar o projeto de trabalho executado nas escolas. 
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ENTREVISTA 02 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS 

SOCIAL  

 

QUESTIONÁRIO ASSISTENTES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 “As possibilidades de atuação dos Assistentes Sociais na educação básica”, 

título da monografia que está sendo construída por mim, Natasha Christine 

dos Santos Almeida, estudante do Serviço Social, da Universidade Federal 

Fluminense, campus de Rio das Ostras, desde 2011.1, matrícula 11164017, 

propõe a análise da construção da educação formal brasileira, as 

modificações desta de acordo com o contexto histórico nacional/internacional 

até a contemporaneidade. Situa o Assistente Social como um profissional de 

educação (inserido na política de educação) envolvido com as contradições 

que este meio expressa, assim como a sociedade, permeado por 

antagonismo de classe. O compromisso ético-político dos Assistentes Sociais 

junto à classe trabalhadora traçando o caminho para as possibilidades de 

enfrentamento, organização de classe e contra hegemonia em uma 

perspectiva de uma educação emancipatória, à luz das experiências vividas 

nesse meio, sem esquecer das limitações vividas da profissão. 

Venho propor essa entrevista enxuta, juntamente com o meu orientador 

Edson Teixeira, para contribuir na pesquisa desenvolvida afim de conhecer 

seus limites, demandas e possibilidade diante da vivência profissional 

inserida na educação básica. Será de grande proveito ter análise profissional 

das ações desenvolvidas nas instituições de ensino acerca das contribuições 

do Assistente Social, desenvolvendo seu fazer profissional diante dos limites 

das instituições, para os alunos e comunidade.  

 

 

1.Que contribuições têm o Assistente Social na estrutura da Escola? 
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Hoje, no programa em que atuo, no município do Rio de Janeiro, na área da 

educação, busco contribuir para uma educação democrática e emancipatória, 

através de práticas instituintes  que vêm na contramão das práticas instituídas 

pelos ajustes da política neoliberal, tensionando a instituição e fazendo com que 

ela se repense e se reconfigure diante da realidade imposta. 

 

2. Quais as expressões da Questão Social no ambiente escolar e como é a 

sua interseção nesse processo? 

 

São múltiplas as expressões da questão social que atravessam o cotidiano 

escolar, tais como: a baixa frequência escolar, a evasão escolar, o trabalho 

infantil, violência contra criança, adolescente e a mulher, dentre outras. 

 

3. Como se dá a participação da comunidade na sua elaboração e ação 

profissional? (Entendendo comunidade, como comunidade escolar) 

 

O plano de trabalho a ser desenvolvido na escola é discutido com a gestão, 

professores e alunos, com a  comunidade escolar como um todo e analisado 

pela equipe dos profissionais atuantes na unidade escolar para execução. 

 

4. Como se dá a participação dos estudantes na sua elaboração e ação 

profissional? 

 

Através de avaliações sobre o trabalho a ser desenvolvido e/ou já desenvolvido. 

 

5. Como é a relação entre o corpo discente, a direção e o corpo pedagógico 

com a atuação profissional da Assistência Social na experiência que você 

vivencia? 

 

Não entendi se a pergunta diz respeito aos profissionais da assistência social, é 

isso? Eu não faço parte da assistência social, faço parte de um programa da 

Secretaria municipal de educação, com outros profissionais tais como: 
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psicólogos e professores. Existe um certo estranhamento, pois na educação há 

um reconhecimento histórico da figura do professor, como soberano, assim 

como na saúde , tem do médico, mas não somos de outra secretaria. 

 

6. Quais os limites e quais as autonomias da atuação profissional na 

comunidade escolar? 

 

Os limites são inúmeros, uma vez que esbarro, cotidianamente, com a redução 

nos investimentos na política de educação, assim como  nas demais políticas 

sociais públicas, impactando diretamente no chão da escola, quando temos falta 

de professores, número elevado de alunos em sala de aula, falta de investimento 

na capacitação de professores, dificuldade para  atendimentos  na saúde dentre 

outros. 

 

7. As ações desenvolvidas pelo seu trabalho profissional permitem ou não 

verificar alguma reflexão contra hegemônica dos estudantes? Explique.  

 

Sim, não só com os alunos, mas com a comunidade escolar como um todo, mas 

este é um movimento constante, de idas e vindas,  pois, muitas vezes, ainda que 

o profissional busque tensionar a instituição e provocar esta reflexão na gestão, 

professores, alunos, famílias  e funcionários da escola, muitas vezes, reproduz 

a lógica imposta, respondendo à lógica do capital.  

 

8. Como você analisa o seu trabalho profissional em relação aos 

estudantes? 

- 

9. Faça um breve relato de como é a sua experiência como Assistente 

Social atuando na área de educação, destacando os pontos positivos e 

negativos dessa experiência profissional, sobretudo destacando algo que 

não tenha sido abordado nas perguntas acima.  
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A educação é um direito de cidadania, mas a escola ainda caminha em uma 

lógica que vem na contramão desta perspectiva, localizando no aluno, muitas 

vezes, uma dificuldade que faz parte de consequências graves em decorrência 

à lógica do capital, atingindo não só à política de educação, mas também às 

demais políticas sociais públicas. Uma das principais dificuldades é fazer com 

que a escola reflita acerca das suas questões cotidianas, que não estão 

descoladas do contexto sócio, político, econômico e cultural e, que diante disso 

o aluno e suas famílias possuem necessidades múltiplas, inerentes à saúde, à 

habitação, à assistência social etc e por isso é preciso compreender o sujeito 

nas suas diversas necessidades. Isso se constitui num principal desafio, no 

entanto, por outro lado, temos a possibilidade de pensar junto com a escola 

diversas formas de atuação com o público escolar. Destaco como uma das 

principais práticas de atuação do programa em que atuo a articulação 

intersetorial. 

 

10. Você teria algum material específico que possa compartilhar da sua 

atuação profissional? Explique.  

 

 


