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Resumo: A escola enquanto instituição integra a estrutura social e vivencia, na atualidade, 
os reflexos das transformações necessárias ao capitalismo para a superação de sua crise 
estrutural; sob a égide do toyotismo alteraram profundamente o modo de produção, as 
relações de trabalho e a organização da vida humana. A educação, submetida aos 
interesses do modo de produção capitalista, com orientação do referencial neoliberal, 
adquire a forma de mercadoria. Debater o trabalho do assistente social na escola é 
fundamental para apreender a realidade e vislumbrar suas contradições e potencialidades, 
contribuindo para o embasamento teórico-prático profissional. 
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Abstract:The school as institution integrates the social structure and currently experiences 
the reflexes of the transformations required for the Capitalism to overcome its structural 
crisis; under the aegis of The Toyota Way, they deeply changed the mode of production, 
work relations and the organization of human life. Education, submitted to the interests of the 
Capitalist mode of production, oriented by Neoliberal referential, acquires the form of 
merchandise. Debating the role of the social worker in the school is basic to apprehend the 
reality and catch a glimpse of its contradictions and potentialities, contributing to professional 
theoretical-practical foundation.  
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1 INTRODUÇÃO 

A escola, enquanto instituição formadora de conhecimento humano, que viabiliza 

educação e cultura aos sujeitos da sociedade, tal como está configurada na 

contemporaneidade, se constitui como um dos meios de alcance à garantia de direitos 

previstos na Constituição Federal de 1988 e com potencial para a transformação social. O 

ambiente escolar, porém, não está à parte do tecido social, mas o integra e percebe-se 

permeado pelas contradições e lutas histórias da sociedade em seu modo de produção 

capitalista. A ampliação da adoção da meritocracia e o incentivo à competitividade na 

escola, tendo como horizonte a ascensão socioeconômica e o acesso a bens de consumo, 

reforçam a ideia de individualismo, responsabilizando os sujeitos pelas expressões da 

questão social1, ocultando a sua raiz: o tensionamento entre capital e trabalho. 

                                                 

1
 A questão social, atualmente, se refere, basicamente, a partir da produção e distribuição de riquezas, ou seja, 

das desigualdades sociais geradas pela má distribuição da renda entre os sujeitos (CASTEL, 2001). Essas 
manifestações podem ser constatadas pelas desigualdades sociais em suas múltiplas expressões sociais, 
originadas pelo conflito entre o capital e o trabalho, como o não acesso a direitos, a exploração nas relações de 
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A escola vivencia no seu âmago as implicações das conjunturas socioeconômica e 

política do país, experienciando a emergência de demandas que estão para além da sala de 

aula e exigem a contribuição profissional de outros que não somente o educador 

pedagógico; dentre estes está o assistente social.   

Para tanto, é imprescindível o aprofundamento do debate acerca do trabalho dos 

assistentes sociais atuantes no ambiente escolar a fim de, além de promover a visibilidade 

deste espaço sócio-ocupacional da profissão, seus embates e perspectivas, contribuir para 

a qualificação do trabalho técnico, ao promover o debate sobre seu instrumental e as 

movimentações da sociedade de mercado, e, em consequência, ampliar a produção teórica 

sobre a temática.  

O presente artigo objetiva apresentar as implicações do processo de reestruturação 

produtiva na sociedade contemporânea, destacando, para além das transformações nas 

formas de produção e organização do trabalho, as repercussões no âmbito educacional. 

Ainda, pretende-se debater o trabalho do assistente social inserido na escola, considerando 

sua condição de trabalhador assalariado e sua função na produção e reprodução da vida 

social, no intuito de contribuir para o adensamento teórico-prático profissional. 

2 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

A educação ao ser compreendida no plano das determinações e relações sociais e, 

portanto, sendo ela mesma constituída e constituinte destas relações, apresenta-se 

historicamente como um espaço de disputas hegemônicas (FRIGOTTO, 2003), centradas 

na perspectiva de articulação das concepções, a organização dos processos e conteúdos 

educativos na escola e, de modo mais amplo, nas diferentes esferas da vida social, aos 

interesses de classes (FRIGOTTO, 2003). Sendo assim, “o complexo sistema educacional 

da sociedade é também responsável pela produção e reprodução da estrutura de valores 

dentro da qual os indivíduos definem seus próprios objetivos e fins específicos” 

(MÉSZÁROS, 1981, p. 260). Pensar a escola enquanto instituição inserida em uma 

sociedade de mercado, sob a orientação de uma política educacional, faz necessária a 

discussão acerca das transformações decorrentes do processo de reestruturação do modo 

de produção capitalista, enquanto resposta a sua crise estrutural, nas formas de 

organização do trabalho e nas formas de vida humana da sociedade contemporânea.  

                                                                                                                                                         

trabalho, o desemprego e o subemprego, a baixa qualidade de vida, as diversas formas de violência, entre 
outras. 
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A partir da década de 1970 ocorreram inúmeras transformações no cenário global2, 

de modo que esse novo contexto foi marcado pelo questionamento da velha ordem 

(HOBSBAWM, 1995). A crise do padrão de acumulação baseado no taylorismo/fordismo e 

no keynesianismo eclode em meados da década de 1970, quando a economia mundial 

apresenta claros sinais de estagnação, com altos índices inflacionários e com uma mudança 

na distribuição do poder no cenário mundial3 (IAMAMOTO, 2007). Assim, a partir da 

emergência do Japão e da Alemanha no cenário econômico mundial e do desmonte do 

Leste Europeu, é estabelecida uma intensa concorrência por novos mercados, exigindo 

mudanças no padrão de produção. Conforme Iamamoto (2007), essa mudança na forma de 

organização da produção é qualificada de acumulação flexível ou toyotismo4: almeja-se a 

flexibilidade no processo de trabalho e no mercado de trabalho, nos produtos e nos padrões 

de consumo. A substituição do keynesianismo pelo referencial neoliberal privilegiou o 

controle da inflação, o corte de custos no governo e nas empresas privadas, para permitir 

que os lucros (motor do crescimento econômico capitalista) aumentassem. Foi impulsionado 

pela microeletrônica, pela informática e pela robótica. Esse processo gerou e aprofundou as 

desigualdades de desenvolvimento, modificando noções de tempo e de espaço. 

Assim, a partir da Reestruturação Produtiva ocorreram inúmeras transformações, 

tanto em âmbito global quanto local, relacionadas ao modo de produção, às relações 

produtivas, ao caráter das instituições e da vida social da população. Com estas mutações, 

a dinâmica do mundo do trabalho também vem se modificando, criando um novo contexto, 

onde crescem a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, a flexibilização dos 

contratos de trabalho, a fragilização da legislação trabalhista e a implementação de políticas 

públicas de cunho neoliberal. 

                                                 
2
 Quais sejam: a revolução dos costumes (décadas de 1960 e 1970); a derrota dos Estados Unidos na Guerra do 

Vietnã; a crise do petróleo; a revolução da tecnologia de informação; a queda da União Soviética e a ascensão 
da China socialista na economia de mercado (HOBSBAWM, 1995). 
3
 Com o fim do contraponto comunista, tendo em vista a revolução tecnológica e informacional que afetou o 

equilíbrio de forças, o capitalismo e os defensores da economia de livre mercado ganharam vigor. A partir da 
década de 1980 o abismo entre os países ricos e os pobres, bem como a pauperização de muitos países ex-
socialistas, aumentaram consideravelmente com a globalização dos mercados. O enfraquecimento dos Estados 
nacionais, devido à perda de monopólio (privatizações) e perda de poder para as supranacionais, reduziu os 
investimentos em políticas de distribuição de renda que pudessem amenizar as desigualdades (HOBSBAWM, 
1995). 
4
 O toyotismo, em essência, não seria mais que uma evolução do fordismo. Sua vantagem competitiva seria uma 

maior adaptabilidade às condições ambientais, mas mesmo esta adaptabilidade talvez esteja se aproximando de 
um limite de ruptura, sendo que o setor de serviços está esgotando sua capacidade de absorção de mão-de-obra 
e, em prol de sua manutenção, o capital deve estruturar novas estratégias menos custosas de produção e 
acumulação (WOOD, 1992). 
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O trabalho5 se constitui enquanto um elemento central da sociabilidade humana 

(MARX, 1989). É através da busca de satisfação das necessidades do homem (demarcando 

o princípio da produção da vida material), percebida historicamente em toda ação do 

homem, que a vida humana é possibilitada. Na medida em que alcança satisfação, as 

necessidades se ampliam aos demais homens, fundando as relações sociais, determinantes 

da condição histórica do trabalho (OLIVEIRA, 1987). O trabalho se constitui enquanto um 

dos elementos do modo de produção, modelos sociais historicamente limitados e suas 

consequentes organizações técnicas; assim, “o modo de produção dominante, que convive 

com outros modos de produção subordinados, determina a organização e a execução dos 

processos de trabalho” (OLIVEIRA, 1987, p.06), estes que são gerados pelas relações 

sociais.  

A complexificação das relações sociais impôs ao homem a criação de outras 

atividades para a função de mediar a reprodução social. A educação, atividade fundada pelo 

trabalho, tem como função a reprodução do ser social, cujas objetivações precisam ser 

universalizadas para todos os indivíduos. Em outras palavras, a educação foi fundada pelo 

trabalho como uma atividade fundamental no processo de reprodução social. Sua origem 

data desde os primórdios da existência humana quando esta fundou uma atividade que 

garantiria às gerações mais novas o aprendizado da experiência acumulada pelos homens 

ao longo do tempo. Num sentido amplo, a educação nasceu no momento em que o homem 

se constituiu como ser social.  

 A natureza e especificidade da educação constituem-se na transmissão de 

valores, habilidades e conhecimentos essenciais no processo de reprodução social 

(SAVIANI, 1994). No entanto, na sociedade de mercado, marcada pela luta de classes, ela 

cumpre, prioritariamente, a função social de atender as determinações da classe dominante 

em cada época histórica.  

 A educação, até meados da década de 1960, se constituiu como um direito social 

integrante da estrutura dos sistemas de proteção social, construídos em cada país. Nos 

países periféricos, era compreendida como uma “promessa” – propagada pelos organismos 

internacionais através da ideologia desenvolvimentista – de passagem do 

subdesenvolvimento ao desenvolvimento, cujo referencial “teórico” baseava-se na Teoria do 

                                                 
5
 Entende-se por trabalho toda a atividade do homem civilizado que modifica a natureza através do uso de sua 

capacidade racional (MARX, 1989). Portanto, delimita-se esta definição ao trabalho humano, entendido e 
descrito como “atividade resultante do dispêndio de energia física e mental, direta ou indiretamente voltada à 
produção de bens e serviços, contribuindo, assim, para a reprodução da vida humana, individual e social” 
(MARX, 1989, p. 55). 
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Capital Humano6 (PEREIRA, 2006, p.11). As políticas de inserção da educação à lógica do 

capital são legitimadas por um discurso baseado na ênfase à modernização educativa, à 

competitividade, à produtividade, ao desempenho, à eficiência e à qualidade, princípios 

expressos no pensamento neoliberal, que sinalizam um novo parâmetro político-pedagógico, 

baseado na lógica de mercado.  Assim, a educação e a qualificação emergem, após a 

década de 1970, como solução para a superação das desigualdades entre nações, regiões 

e indivíduos (FRIGOTTO, 1999), sob a ótica burguesa e individualista, reduzindo a questão 

da desigualdade7 a um problema de não-qualificação. 

A política – destaca-se a de educação - com orientação do referencial neoliberal 

possui como características centrais a redução máxima da intervenção do Estado, 

resultando na despolitização dos mercados e ampliação da liberdade de circulação de 

indivíduos e do capital privado; a imperiosa defesa do individualismo, com a valorização das 

conquistas e aptidões individuais; premissa da igualdade social, no sentido de igualdade de 

oportunidades na sociedade; e, por fim, a defesa da inferência do Estado apenas em 

setores não rentáveis ao capital, ou que apresentem carência extrema (FIORI, 1997). Esses 

elementos apontam que a simples defesa às políticas sociais não elimina o caráter 

neoliberal, mas o afirmam, na medida em que as políticas sociais são vinculadas ao 

interesse da expansão do capital, minimizando a expressão de seus produtos. 

 A transferência ao indivíduo da responsabilidade total por sua manutenção e 

reprodução, ignorando, de maneira aparente, as condições postas pelo capital à compra e 

venda da força de trabalho, transforma o cidadão em consumidor e seus direitos são 

mercantilizados obedecendo à mesma lógica do capital, na qual o acesso aos serviços 

sociais é definido pela capacidade de renda do sujeito. Assim, é ele, e não o Estado e a 

sociedade, responsável pela provisão desses serviços. Nesta lógica, a expansão do capital 

para outros setores da economia, como o setor educacional, reorienta os meios e os fins da 

                                                 
6
 Theodore W. Schultz é o autor da ideia de capital humano, concepção (formulada na década de 1960-70) de 

que o trabalho humano, quando qualificado por meio da educação, era um dos mais importantes meios para a 
ampliação da produtividade econômica, e, portanto, das taxas de lucro do capital. Aplicada ao campo 
educacional, a ideia de capital humano gerou toda uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a 
organização da educação, o que acabou por mistificar seus reais objetivos. Sob a predominância desta visão 
tecnicista, passou-se a disseminar a ideia de que a educação é o pressuposto do desenvolvimento econômico, 
bem como do desenvolvimento do indivíduo, que, ao educar-se, estaria “valorizando” a si próprio, na mesma 
lógica em que se valoriza o capital. O capital humano, portanto, deslocou para o âmbito individual os problemas 
da inserção social, do emprego e do desempenho profissional e fez da educação um “valor econômico”. Além 
disso, legitima a ideia de que os investimentos em educação sejam determinados pelos critérios do investimento 
capitalista, uma vez que a educação é o fator econômico considerado essencial para o desenvolvimento 
(FRIGOTTO, 1999). 
7
 Segundo Nascimento (2000, p.58), “o conceito de desigualdade refere-se, como é conhecido, à distribuição 

diferenciada, numa escala de mais ou menos, das riquezas materiais e simbólicas produzidas por uma 
determinada sociedade e apropriadas pelos seus participantes”. 
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educação de acordo com os princípios e a lógica do mercado, conferindo a educação o 

status de serviço comercial e, ao conhecimento, de mercadoria8, tornando-a vulnerável à 

regulamentação por organismos comerciais e financeiros (SIQUEIRA, 2004 apud PEREIRA, 

2006). 

Diante deste cenário social, político e econômico é possível afirmar que se trata, 

contudo, de um contexto educacional preocupante e tensionado pela correlação de forças 

de projetos societários em disputa. A presente realidade permeia também a educação em 

suas diferentes instâncias, o que faz do ambiente escolar um espaço de lutas ideológicas. A 

inserção do assistente social na escola objetiva o enfrentamento das demandas geradas por 

esta realidade e a discussão do seu trabalho neste espaço sócio-ocupacional é imperativa. 

3 O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA 

As transformações geradas pelo processo de reestruturação produtiva, para além 

das implicações na organização da base produtiva, na intensificação da exploração do 

trabalho humano, refletiram nos modos de vida da sociedade e intensificaram as expressões 

da questão social no processo de resposta à crise estrutural do capital. A compressão do 

tempo de vida como tempo de trabalho, de acordo com o modo de vida Just-in-time, implica 

em uma pressão psíquica ao trabalhador, criando o fenômeno da vida reduzida, que aniquila 

a possibilidade dos indivíduos sociais de alcançarem o desenvolvimento humano-social. 

Este fenômeno ocupa o tempo de vida do trabalhador com a lógica do trabalho estranhado, 

do fetichismo da mercadoria e do consumismo, na medida em que a ideologia da gestão se 

expande (ALVES, 2013).  

Quando se questiona como o Serviço Social participa da produção/reprodução da 

vida social, a atenção volta-se à produção e reprodução da vida material (IAMAMOTO, 

2007). Os homens têm necessidades sociais e carecimentos a satisfazer e, por meio do 

trabalho, buscam respondê-los. Quando se fala em produção/reprodução da vida social não 

se abrange apenas a dimensão econômica, mas também a reprodução das relações sociais 

de indivíduos, grupos e classes sociais, relações estas que envolvem poder. Desta forma, 

                                                 

8
 A mercadoria, enquanto “célula básica da sociedade moderna” (COUTINHO, 1997, p. 54-55), é produto do 

trabalho humano, passível de reprodução e venda em um mercado, se constituindo no motor do sistema de 
produção capitalista. É, ao mesmo tempo, um bem que satisfaz uma (qualquer) necessidade do homem e um 
bem que se pode trocar por outra, possuindo, assim, valor de uso e valor de troca. Valor (de troca) que expressa 

o seu preço, sendo a dimensão quantitativa da mercadoria, a proporção na qual valores de uso de um tipo são 
trocados por valores de uso de um outro tipo. É este valor (de troca) que movimenta o mercado através da 
realização da mercadoria na circulação, ou seja, sua venda. Para que a venda se efetive, anteriormente é 
necessário estabelecer um parâmetro, dado a cada respectiva mercadoria. Esse parâmetro precisa estar 
retratado em um equivalente real; portanto, o valor (de troca) de uma mercadoria é expresso pela quantidade do 
equivalente geral (moeda), este que é constituído socialmente.  
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estas relações são de luta e confronto entre classes, tendo no Estado a expressão da teia 

do poder na sociedade (IAMAMOTO, 2007).  

Sabe-se, então, que os assistentes sociais trabalham com a questão social nas 

suas mais variadas expressões, tais como os sujeitos as vivenciam no trabalho, na família, 

na área habitacional, na saúde, na assistência social e na educação. Decifrar as múltiplas 

expressões da questão social, sua gênese e as novas características que assume na 

contemporaneidade, atribuindo transparência às iniciativas voltadas à sua reversão e/ou 

enfrentamento imediato (IAMAMOTO, 2007), desafia os profissionais do Serviço Social nas 

suas dimensões teórico-metodológica e técnico-operativa, exigindo a materialização de seu 

projeto ético-político.  

O Serviço Social é um produto sócio-histórico, que “adquire sentido e inteligibilidade 

na dinâmica societária da qual é parte e expressão” (IAMAMOTO, 2008). Sendo assim, 

esclarecer essa especialização do trabalho exige que se decifrem os processos sociais que 

o demandam na sociedade. É possível afirmar que 

 

articular a profissão e a realidade é um dos maiores desafios, pois entende-se que o 
Serviço Social não atua apenas sobre a realidade, mas atua na realidade. (...) 
compreende-se que as análises de conjuntura – com o foco privilegiado na questão 
social -, não apenas são o pano de fundo que emolduram o exercício profissional; ao 
contrário, são partes constitutivas da configuração do trabalho do Serviço Social, 
devendo ser apreendidas como tais. O esforço está (...) em romper qualquer relação 
de exterioridade entre profissão e realidade, atribuindo-lhe a centralidade que deve 
ter no exercício profissional (IAMAMOTO, 2007). 

 

Portanto, decifrar as múltiplas expressões da questão social, objeto da profissão, é 

um requisito básico, permitindo elucidar as formas de desigualdades sociais – ou seja, de 

classes -, em suas variadas facetas, mas também é desvendar as expressões de resistência 

e de luta que vivenciam os sujeitos (IAMAMOTO, 2007). É necessário que esse profissional 

visualize para além da aparência dos fenômenos sociais, resgatando sua essência. Da 

mesma forma, um dos compromissos atuais do assistente social o desocultamento das 

formas de exploração e dominação utilizadas pelo capital (IAMAMOTO, 2008).  

A educação enquanto política pública objetiva o desenvolvimento do senso crítico 

do educando, porém deve considerar no processo pedagógico de ensino as particularidades 

sociais, culturais e econômicas deste, e assim o assistente social se insere na escola com o 

objetivo de viabilizar a inclusão social, na formação para a cidadania e contribuir para a 

autonomia e emancipação dos sujeitos. Porém, como já foi tratado anteriormente, na 

sociedade contemporânea, dentro de uma economia de mercado, a educação adquire 

feições e intencionalidades distintas que contribuem para a ampliação das desigualdades, 

ao tempo em que ocultam a raiz da questão social. 
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   A inserção do assistente social no âmbito escolar responde às solicitações 

socioinstitucionais de ampliar as condições de acesso e permanência na escola a partir da 

mediação com programas governamentais, como meio de acesso a direitos. Apesar de se 

reconhecer a relevância estratégica das ações voltadas para a garantia de acesso e 

permanência na escola, ao se falar de política educacional – compreendendo as 

contradições que a atravessam -, estas não esgotam o potencial e o alcance do trabalho do 

assistente social. Sendo o ambiente escolar atravessado por expressões diferenciadas 

social e culturamente, e também pelo acirramento das refrações da questão social, estas 

tensionam as relações vivenciadas pela comunidade escolar e, provocam conflitos 

relacionados às alterações nas relações interpessoais: pelo individualismo exacerbado, 

competitividade, preconceitos, fragmentação do real, que reforçam o modo de pensar e de 

viver da sociedade no modo de produção capitalista. Esta perspectiva apresenta uma 

compreensão ampliada e complexa das viabilidades de atuação profissional e, a partir da 

luta pela qualidade da educação e pelo reconhecimento e ampliação da educação pública 

como direito social, reafirma seu projeto ético-político profissional.    

 A articulação da política de educação com as demais políticas sociais, em especial 

a rede socioassistencial pertinente, realizada pelo assistente social pode facilitar a 

efetivação da intersetorialidade entre as políticas sociais, para que este profissional atenda 

as reais demandas que emergem da comunidade escolar. 

A condição de trabalhador assalariado especializado do assistente social é ponto 

fundamental, pois não é possível apreender seu trabalho desmembrando-o da dinâmica 

institucional e suas demandas diretas, das refrações da questão social que emergem deste 

campo e das manifestações do modo de organização capitalista que permeiam e se 

materializam no espaço sócio-ocupacional da escola.  De modo que o trabalho do assistente 

social se organiza de acordo com os processos de trabalho das instituições em que se 

inserem, viabilizando o alcance de seus objetivos e o acesso ao objeto e aos meios de 

trabalho (recursos materiais, financeiros, transportes, espaços e demais instrumentos e 

equipamentos).  

O assistente social, ao constituir-se parte da divisão social e técnica do trabalho, 

junto a outras profissões, participa da implementação das condições necessárias ao 

processo de reprodução social. Para a efetivação de sua ação, através das políticas sociais 

– seja no planejamento destas ou na sua execução junto à população -, estes profissionais 

acionam um instrumental técnico-operativo, conjunto de instrumentos e técnicas, voltadas à 

regulação das relações sociais (TRINDADE, 2004). Este instrumental, portanto, se 

diferencia daquele utilizado na esfera da produção material, que busca a transformação de 
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objetos materiais. Porém, o processo de produção, destinado à satisfação das necessidades 

humanas, envolve tanto as atividades com fim de produção de bens materiais, quanto às do 

processo de regulação social, visto que o último envolve a reprodução das forças produtivas 

e das relações de produção.  

Conceber a ação do assistente social enquanto trabalho permite afirmar que este 

possui valor de troca9 e de uso10, e que este profissional sofre as transformações do mundo 

do trabalho, fatores estes que condicionam a sua prática profissional.  O objeto do trabalho 

do assistente social é a questão social, tanto em suas manifestações de desigualdade 

quanto de resistência11. Ela que mobiliza a necessidade da ação profissional, por meio de 

suas inúmeras expressões (IAMAMOTO, 2007). No que concerne ao instrumental, este se 

constitui enquanto: 

 

uma coisa ou conjunto de coisas que o trabalhador insere entre si mesmo e o objeto 
de trabalho e lhe serve para dirigir sua atividade sobre este objeto (...) de acordo 
com o fim que tem em mira (MARX, 1989, p. 205). 

 

Embora os meios não participem diretamente do processo de trabalho, quando não 

se conta com eles o trabalho fica “total ou parcialmente impossibilitado de concretizar-se” 

(MARX, 1989, p. 205). 

No caso do assistente social, não é possível restringi-lo a utilização de um conjunto 

de técnicas, sendo que este se constitui, também, das estratégias concebidas pelo 

profissional, bem como de teorias e metodologias por ele mediadas para realização de seu 

trabalho. O uso de técnicas só adquire sentido se orientadas por um método e por teorias 

que lhe confiram direção, bem como pela articulação com outros e diversos meios de 

trabalho. 

Sendo assim, ao se considerar o trabalho do assistente social como parte do 

processo de reprodução social e sua prática circunscrita à divisão social e técnica do 

trabalho, na forma de trabalho coletivo especializado, reafirma-se que sua instrumentalidade 

                                                 
9
 Cada mercadoria possui um valor de troca, este que expressa o seu preço, sendo a dimensão quantitativa da 

mercadoria, na medida em que somente o valor de uso não é comparável para a troca, devido às diferenças que 
apresentam entre si as mercadorias na satisfação das necessidades humanas. É a proporção na qual valores de 
uso de um tipo são trocados por valores de uso de um outro tipo (MARX, 1989). 
10

 A base de cada sociedade humana é o processo de trabalho, seres humanos cooperando entre si para fazer 
uso das forças da natureza e, portanto, para satisfazer suas necessidades. O produto do trabalho deve, antes de 
tudo, responder a algumas necessidades humanas. Deve, em outras palavras, ser útil. Marx (1989) chama-o 
valor de uso. Seu valor se assenta primeiro e principalmente em ser útil para alguém.  
11

 “Os pontos centrais da resistência são: a intencionalidade, a consciência, o significado do senso comum, a 
natureza e o valor desse comportamento. [...] A resistência ao mesmo tempo contém uma crítica da dominação e 
elementos para a auto-reflexão com possibilidades de lutas para a autolibertação e emancipação social” 
(GIROUX apud CARTAXO,2008, p. 130-131). 
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é determinada pela dinâmica social, de onde emergem as demandas dirigidas para as 

instituições onde atua. Esse profissional deve buscar as alternativas de enfrentamento na 

realidade concreta, utilizando-se de instrumental e fundamentação teórica para 

compreender a realidade, com vistas a transformá-la, pois é esta a intencionalidade do 

Serviço Social.  

4 CONCLUSÕES 

 A educação na sociedade contemporânea possui caráter de prioridade, em 

especial nos países em desenvolvimento, sendo que esta demanda está relacionada à ótica 

do capital, determinada em decorrência da reestruturação produtiva, pela incorporação de 

novas tecnologias e pela instituição da flexibilização da produção, e em consequência, das 

relações de trabalho, resultando na perda de direitos trabalhistas e sociais, conquistados 

historicamente. Essas transformações no mundo do trabalho exigem que a força de trabalho 

esteja preparada técnica e ideologicamente para o novo perfil de trabalhador necessário a 

este modelo. 

 A sociabilidade que o modo de produção capitalista impõe à sociedade tem criado 

cenários delicados no âmbito da educação, que não podem ser reduzidos ao pragmatismo 

do mundo do trabalho, apesar de, por meio deste, terem se ressignificado todos os níveis da 

educação. A educação, como instrumento social possibilita a reprodução da ideologia 

dominante ou o desenvolvimento de uma cultura contra-hegemônica, que instrumentalizará 

os homens para a oposição às distintas formas de opressão e alienação, inerentes à 

sociedade no modo de produção capitalista. 

 As políticas sociais – destaca-se a política de educação - são espaços permeados 

de contradição e expressam a luta de classes, que através da correlação de forças 

presentes em determinado momento histórico, se legitimam historicamente.  

 As demandas das instituições educacionais, como a escola, estão impregnadas da 

ideologia dominante, como forma de controle do Estado e como resposta às necessidades 

do processo do capital, formando trabalhadores de acordo com as novas exigências do 

mercado de trabalho; contraditoriamente, no processo educativo se vislumbra a 

possibilidade da população, antes excluída do sistema educacional, ter acesso ao 

conhecimento, mesmo que de forma parcial e muitas vezes descolada da realidade social 

que vivencia. 

 Assim, compreender a escola como um espaço de rede de proteção é 

fundamental, ampliando sua concepção para além da comumente reconhecida, que é a 

assistência social. Desta forma, pode-se contribuir para ampliação da rede de proteção 
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social, para organização da rede das demandas de saúde, assistência social, habitação, 

segurança, emprego e renda, dentre outras dimensões que pressionam o interior destes 

espaços. 

Um dos maiores desafios que o assistente social vive em seu presente é 

desenvolver sua capacidade de “decifrar a realidade e construir propostas de trabalho 

criativas e capazes de preservar e efetivar direitos” (IAMAMOTO, 2007, p.20), a partir de 

demandas emergentes de seu cotidiano. O profissional do Serviço Social, além de um 

executor de políticas deve ser também propositivo. Portanto, apreender estas 

determinações históricas oportuniza a análise da efetivação do trabalho profissional, 

enquanto parte deste conjunto de objetivações voltadas à regulação das relações sociais. 
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