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RESUMO: Este estudo é resultado de uma pesquisa bibliográfica enquanto recorte teórico de 
tese de doutorado em andamento. Tem como objetivo refletir sobre as determinações impostas 
às políticas educacionais a partir da década de 1990, momento em que ascendem arranjos 
educacionais que impactam na organização do Estado, nas políticas públicas educacionais e 
no trabalho dos profissionais articuladores desse direito. O resultado da análise demonstrou a 
necessidade de adensar essa reflexão à luz do legado crítico marxiano, uma vez que se furtar 
a isso é incorrer na possibilidade de realizar análises superficiais com saídas apenas 
adaptadas a ordem do capital. 
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ABSTRACT: This study is the result of a search bibliography as a theoretical cut doctoral thesis 
in progress. It aims to reflect on the determinations imposed on educational policies from the 
1990s, at which time amounts educational arrangements that impact the state organization, the 
educational policies and the work of professionals articulators this right. The result of the 
analysis showed the need to thicken this reflection in the light of marxian critical legacy, since 
shirk that is incurring the possibility of performing surface analysis with outputs only adapted the 
order of capital. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho parte-se do pressuposto de que não se pode falar das atuais 

configurações das políticas educacionais enquanto expressão de um direito social e dos 

impactos causados no trabalho dos articuladores desse direito, sem fazer menção às 

determinações que presidem esta dinâmica. Isentar-se disso é no mínimo desconsiderar um 
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contexto político, econômico, sócio-histórico e realizar apenas uma leitura estanque, retilínea e 

não dialética da realidade, levando-se assim a digestão - sem questionamento - do dócil 

discurso neoliberal midiático de que a atual política educacional é universalista. 

Adotar e introjetar essa retórica é correr o risco de desconsiderar e até defender um 

ideário burguês de educação, assentado na perspectiva de que apenas o acesso aos bancos 

de treinamento/escolares/acadêmicos - muitas vezes precários per si - garantem as 

possibilidades de ascensão social e por conseguinte emancipação humana.  

A partir dessa reflexão, a presente pesquisa se estruturou, dividindo-se em três 

momentos. O primeiro momento congregará a temática da educação enquanto patrimônio 

sociocultural herdado. O segundo versa sobre a indissocialibidade entre capitalismo e 

educação, apresentando um breve excurso do(s) (des) caminhos da política educacional 

brasileira. Posteriormente, é debatida a possibilidade da mediação profissional frente a tal 

dinâmica. Por fim, é explicitada as considerações finais do trabalho sob a ótica de que esse 

debate nunca pode ser enfadonho e necessita sempre estar em evidência dada a possibilidade 

de abertura de caminhos para uma práxis educativa que tenha como horizonte a saída da “pré-

história humana”.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

EDUCAÇÃO ENQUANTO PATRIMÔNIO SÓCIO-CULTURAL HERDADO 

 

A educação é resultado de um patrimônio herdado que envolve complexas interações 

coletivas e/ou individuais, estando presente em todas as esferas da existência humana. Logo, 

a educação figura como um dos elementos centrais da vida social uma vez que viabiliza a 

apropriação do universo humano abrindo possibilidades alargadas para transformações e/ou 

mudanças frente ao que se apreende/aprende.  

 

A educação é, certamente, uma das dimensões de grande importância para a 
reprodução social. Ela existe desde os primeiros momentos da vida social, pois, 
ao contrário dos animais, os homens não nascem sabendo o que devem fazer 
para se reproduzir socialmente. A educação é condição imprescindível para que 
os seres humanos singulares se tornem, de fato, membros do gênero humano. 
(TONET, 2014, p. 12-14). 

 

Os primeiros atos educativos que possibilita o educar espontâneo - individual e coletivo 

- estão relacionados com as atividades de trabalho do modo de produção comunal vinculados 
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propriamente à agricultura e a pecuária. Neste processo de trabalho, onde a coletividade tinha 

o real domínio dos meios e/ou instrumentos de trabalho e da produção, sobressaia à 

necessidade do repasse sócio-geracional das técnicas de manejo com o solo, com a colheita, 

alimentos e animais enquanto requisitos essenciais para garantia de manutenção e 

perpetração da comunidade. Saviani, (2007, p. 154) sobre isso destaca: 

 

[...] Os homens apropriavam-se coletivamente dos meios de produção da 
existência e nesse processo educavam-se e educavam as novas gerações. 
Prevalecia, aí, o modo de produção comunal, também chamado de “comunismo 
primitivo” [...] na qual os homens produziam sua existência em comum e se 
educavam nesse mesmo processo [...]. 

 

Esta perspectiva é diluída com o avanço sócio-histórico principalmente a partir da 

constituição da propriedade privada que traz em suas entranhas a separação de classes 

sociais, fato, que principia a divisão na forma de pensar e organizar a educação que é cindida 

já no contexto do escravismo não como ato de vontade fortuita, mas enquanto imposição que 

separa atividades intelectuais e manuais, conforme indica Saviani (2007, p. 155): 

 

Ora, essa divisão dos homens em classes irá provocar uma divisão também na 
educação. Introduz-se, assim, uma cisão na unidade da educação, antes 
identificada plenamente com o próprio processo de trabalho. A partir do 
escravismo antigo passaremos a ter duas modalidades distintas e separadas de 
educação: uma para a classe proprietária, identificada como a educação dos 
homens livres, e outra para a classe não proprietária, identificada como a 
educação dos escravos e serviçais. [...]. 

 

Essa lógica formaliza-se e é legitimada no feudalismo e na formação pré-capitalista, a 

partir principalmente da institucionalização da escola que de fato vai consumar a real 

separação entre educação e trabalho na medida em que passa a preparar e manter homens 

aptos para o domínio material, da ciência, das artes, da cultura, etc., e os hábeis para o chão 

de fábrica, esteiras e bancadas do trabalho manual.  

Com isso, o princípio educativo do trabalho enquanto caráter humanizador que esteve 

presente nas antigas sociedades comunais definha-se, ou melhor, transmuta-se, 

principalmente quando comandada pela igreja e pelo poder estatal burguês que realinham os 

princípios educativos para fortalecer as relações sociais de exploração da grande maioria em 

detrimento de uma elite minoritária.  

Ora, se esses são os nortes que orientam a educação na sociedade medieval e pré-

capitalista quais os rumos que guiam a educação determinada pelo modo de produção 

capitalista, cujo mote principal é a mercantilização da força de trabalho, a exploração e a 

alienação? É o que será apresentado a seguir. 

INDISSOCIABILIDADE ENTRE CAPITAL E EDUCAÇÃO: BREVE EXCURSO DOS (DES) 
CAMINHOS DA POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA 
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A crise vivenciada hoje pelo sistema capitalista é provocativa e desafiadora frente à 

nitidez de que não se está diante apenas de uma crise passageira, mas conforme Netto (2012, 

p. 415) de uma crise sistêmica “que se manifesta quando a acumulação capitalista se vê 

obstaculizada ou impedida” de realizar seu histórico ciclo expansionista.  

Tal clareza tanto desacomoda como movimenta todos os campos da vida social dado 

que impelem transformações societárias que acenam para a necessidade e urgência - na 

lógica mandonista do capital - de ajustes macroestruturais em todas as suas esferas, tendo 

destaque nesse quadro, agências como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional-

FMI.  

O Banco Mundial com sede em Washington é uma organização financeira de renome 

que goza de prestígio e respeito internacional. É formado por duas instituições financeiras 

principais: o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD e a Associação 

Internacional de Desenvolvimento-AID, cujas funções respectivas são: fornecer empréstimo e 

assistência técnica aos países com sinais parcos de desenvolvimento econômico-social e 

conter a pobreza através de fornecendo de empréstimos com longo prazo e sem juros.  

As ações do Banco Mundial, no entanto não estão vinculadas a atos fraternais, de 

caridade ou benevolência para com os países que apresentam fragilidades ou vulnerabilidade 

socioeconômicas, pelo contrário, enquanto representante do imperioso capital internacional, as 

ações do Banco, associadas às do FMI e demais agências, são delineadas com objetivos bem 

traçados, destacando dentre estes: a manutenção sob rédeas curtas os Estados Nacionais, na 

medida em que estabelecem a necessidade de ajustes macroestruturais a exemplo das 

reformas fiscais, cambiais e monetárias. Tais imperativos são movidos pela necessidade de 

espaço propício de acumulação capitalista, sendo premente assim a necessidade de remoção 

dos incômodos que a inviabilizam.  

Para tanto, trabalham com uma retórica consistente cuja pauta principal é de ajuda para 

países que apresentam parco potencial de desenvolvimento oferecendo assim crédito, 

assistência técnica, cooperação, empréstimo, etc., cuja resultante é sem reservas: o 

endividamento, a dependência e a obediência aos seus ditames.  

Trata-se assim de uma solidariedade interessada, pois seu fim precípuo é manter o 

domínio controlado dos países a que prestam seus pseudos favores.  

A esfera educacional assim se insere na bancarrota dessa tendência, não ficando 

imune às mudanças rechaçadas a partir da década de 1990 quando o fenômeno da 

globalização e do neoliberalismo tornam-se referências das economias cêntricas e periféricas 

demarcando com isso e com bastante vigor, a interferência estrangeira nas políticas 

educacionais, como na situação brasileira, que nesse caso específico tem um legado histórico 

nefasto de intervenções educacionais com raízes fincadas na educação jesuíta colonizante que 
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impregna aqui, conforme Romanelli (2010, p. 36), “uma cultura intelectual transplantada, 

alienante e alienada”.  

Esta incursão estrangeira nas políticas educacionais suplanta a autonomia dos países 

frente à elaboração das políticas públicas educacionais evadindo paulatinamente a autonomia 

estatal, o que resulta em sua subserviente ao comando e domínio do capital internacional.  

Tal lógica se legitima fortemente no Brasil amparado num berço esplendido de 

prematuras artimanhas sócio-políticas formatadas no governo de Fernando Collor de Mello 

enquanto um dos articuladores de ajustes macroeconômicos. Shiroma et al (2007, p. 46-47) ao 

falar sobre isso aponta: 

 

[...] De fato, com Collor deflagrou-se o processo de ajuste da economia brasileira 
às exigências da reestruturação global da economia. Abriu-se prematuramente o 
mercado doméstico aos produtos internacionais, em um momento em que a 
indústria nacional, em meado dos anos 1980, mal iniciara seu processo de 
reestruturação produtiva.  

 

De forma isenta de qualquer ingenuidade, Collor neste momento aproveita para 

apregoar e fortalecer a eloquente retórica da inserção da economia brasileira aos mercados 

mundiais, exaltando neste sentido os ânimos da oligarquia hegemônica industrial nativa, 

sempre esperançosa e de plantão por sua aceleração patrimonial.  

Como a história mostrou, esta eufórica voracidade por acumulação não logrou o êxito 

esperado no Brasil, dado dentre outras coisas pela ausência competitiva da indústria brasileira, 

edificada na herança agrária exportadora e na falta de incentivos e investimentos de ponta para 

compor e manter um parque industrial independente e sólido frente às tecnologias e patentes 

importadas.  

A reboque disso avolumou-se a crise econômica brasileira cujas raízes estão 

assentadas também na crise financeira mundial da década de 1970, flamejando o juízo dos 

organismos multilaterais de que a educação poderia ser o fio condutor do salto e superação 

dos países subdesenvolvimentos, conforme afirmam Shiroma et al (2007, p. 47):  

 

Mecanicamente - e repetindo uma velha máxima salvacionista -, atribui-se à 
educação o condão de sustentação da competitividade nos anos 1990. Vasta 
documentação internacional, emanada de importantes organismos multilaterais, 
propalou esse ideário [...]. 

 

É assim que, não acidentalmente adquire densidade na América Latina e Caribe, 

pacotes educacionais com nexos atrelados a opções políticas funestas, mas que reafirmam 

serem promotoras do desenvolvimento.  

No caso brasileiro, tais opções adquirem elasticidade pós-impeachment de Collor tendo 

continuidade e alargamento subsequentemente. Isso, porém não acontece por acaso, mas 

associados a dados educacionais apavorantes identificados na década de 1990 onde a partir 
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daí se demarcam definições programáticas e exponenciais para educação dos países 

periféricos frente às seguintes fragilidades:  

 

Mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, 
não têm acesso ao ensino primário; Mais de 960 milhões de adultos - dois terços 
dos quais mulheres - são analfabetos, e o analfabetismo funcional é um 
problema significativo em todos os países industrializados ou em 
desenvolvimento; Mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao 
conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias [...]. (PREÂMBULO 
DA DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS). 

 

Estava mergulhado nesse quadro sócio-educacional dramático, cujo volume são 

resquícios de décadas anteriores, segundo Shiroma et al (2007, p. 48), “[...] os nove países 

com maior taxa de analfabetismo no mundo (Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, 

México, Nigéria e Paquistão [...]).”, realidade que somada ao insignificante despontar sócio-

econômico propicia a assinatura por parte de 155 governos da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem como resultado 

da I Conferência Mundial de Educação ocorrida em Jomtien-Tailândia. 

Não se desconsidera aqui a importância dada aos ínfimos indicadores sócio-

educacionais, mas tem-se nitidez de que aí estão as frechas abertas exatas para 

consubstanciar posteriormente, a interferência do capital rentista e monopolista no complexo 

educacional do século XXI das periferias subdesenvolvidas com o intento de fortalecer seu 

fluxo.  

O lema educacional vai assim adquirindo densidade e vieses diferenciados em cada 

país. No Brasil, a preocupação inicial - ainda no governo de Itamar Franco - é com a 

formatação do Plano Decenal da Educação (1993-2003) que só adquire materialidade e 

“concretude” conforme Shiroma et al (2007, p. 47) apenas no governo de Fernando Henrique 

Cardoso com letárgico atraso - de três anos - pós-assinatura da Carta de Jomtien.  

 

O Plano Decenal de Educação para Todos foi concebido para [...] recuperação 
da educação básica (grifos nossos). Para cumprir essa condição, foi elaborado 

como uma proposta de governo para ser amplamente discutida. Em decorrência 
disso, ele foi enviado pelo Ministério da Educação e do Desporto às 27 unidades 
federadas e aos quase cinco mil municípios do País, com ofício do Ministro da 
Educação e do Desporto solicitando a elaboração dos Planos Decenais 
Estaduais e Municipais [...]. (BRASIL, 1993, p. 4) 

 

Observa-se que a preocupação governamental tem como escopo a educação básica 

compatibilizando assim os interesses bancomundialistas presentes na Declaração de Jomtien. 

Pari passo se forma alianças nacionais e internacionais para consolidar reformas educacionais 

dentro de limites e interesses demarcados pelo capital. 

Nesse lodaçal suntuoso, o capital de forma lúcida e coerente com sua máxima: extrair 

incessantemente mais-valia para expansão capitalista, legitima via educação bancário-formal, 
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paradigmas educacionais que transpõem de forma mecânica, conteúdos pré-determinados que 

visam a educação para o trabalho assalariado. Impõe-se com isso um processo que 

desqualifica a capacidade onto-criativa e inteligível do trabalhador dado a perda gradativa e 

fragmentação da práxis laboral.  

Frente a isso indaga-se: o que o/a assistente social pode fazer diante desse quadro 

sócio-histórico caótico e problemático? É o que será discutido a seguir. 

 

O/A ASSISTENTE SOCIAL NO LASTRO DA EDUCAÇÃO CAOTIZADA: HÁ ALTERNATIVA 
E/OU SAÍDA POSSÍVEL? 

 

Diversos profissionais compõem hoje o campo educacional brasileiro: docentes, 

pedagogos, psicólogos, etc. O que tem tornado chão comum nesses diferentes profissionais 

são os inarráveis desalentos frente ao cenário educacional dominado pela mão invisível 

bancomundialista que objetivamente materializa condições de trabalho aviltrantes na medida 

em que intensifica e precariza todos os processos de trabalho não isentando-se disso o espaço 

educacional.  

Inseridos nesse espaço encontram-se também os/as assistentes sociais nos campos da 

educação pública e privada, profissionais, que guiam-se por um projeto societário que hoje 

afugenta-se diante de uma ordem social contraditória e emoldurada pela agudização da 

extrema pobreza, complexificação da violência, exclusão, etc.  

Tais aspectos rimam plenamente com o mandonismo capitalista que impõe nos diversos 

espaços da educação, políticas migalhadas e focalizadas, mesmo estas sendo parte 

constitutiva das políticas sociais. 

Isso pode deixar a profissão a um palmo de moralizar, individualizar, naturalizar e 

banalizar a exclusão social e as diversas formas de violência nos contextos institucionais 

muitas vezes alienadores e alienantes, que camuflada por uma realidade competitiva e 

complexa, não permitem aos profissionais refletir e propor alternativas diferenciadas da 

acomodação e do absoluto imediatismo das atividades tareferistas que a cotidianidade passa a 

exigir.  

Diante desse quadro desalentador o que fazer quando o espaço sócio-ocupacional é a 

educação encurralada? 

Historicamente, a gênese e desenvolvimento do Serviço Social estão também 

articulados a uma dimensão educativa; inicialmente, apropriada pela base doutrinária da igreja 

para a propagação da moral cristã nas comunidades e famílias operárias no limiar da 
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industrialização. Porém, à medida que a profissão institucionaliza-se e reconceitua-se, a marca 

do conservadorismo vai hegemonicamente diluindo-se, permanecendo, todavia a dimensão 

educativa como parte da identidade profissional.  

Essa dimensão no contexto da educação em geral, é solicitada nas inúmeras vezes que 

os profissionais são demandados a: ministrarem palestras e/ou oficinas, orientar a comunidade 

escolar sobre o uso dos benefícios sócio-estudantis, realizar intervenções nas reuniões 

pedagógicas de pais e mestres, etc.  

Tais atividades educativas cumprem, no entanto o papel de apaziguamento e 

manutenção de uma ordem determinada que busca contribuir com a otimização do 

funcionamento das atividades educativas.  

Mesmo reconhecida a importância da atividade educativa do/da assistente social dentro 

dos limites que o mandonismo capitalista impõe, o trabalho educativo não pode limitar-se a 

isso, sob o risco de minar a própria dimensão do Projeto Ético-Político Profissional que 

vinculado aos interesses da classe trabalhadora supõe mediações que ultrapassam esse nível. 

Como essas mediações podem ser objetivadas?  

O campo educacional é o campo do aprendizado e das interações relacionais. 

Enquanto espaço do conhecimento, nele circunscrevem-se diferentes sujeitos: crianças, 

adolescentes, jovens e idosos com trajetórias heterogêneas de sucessos, fracassos e buscas.  

É o espaço que (re) alimenta sonhos, traça perspectivas de vida, de mudanças. Neste 

sentido, pode torna-se uma ferramenta para introjeção de ideias, valores, preceitos e 

comportamentos que no mínimo questione e/ou viole a conformação política-ideológica, os 

currículos e atividades educativas dominados pela ciência e cultura burguesa.  

Sob esse prisma a educação precisa tornar-se uma práxis que viabiliza a apropriação 

das formas mais desenvolvidas de conhecimento que possibilite trazer à luz as raízes da 

divisão de classes, ideologia, exploração do trabalho, propriedade privada, liberdade 

migalhada, etc.  

Dada à dimensão educativa do saber-fazer profissional das/dos assistentes sociais, 

estes poderão ascender esforços que contribuam para a legitimação de propostas educativas 

que considerem em primeiro plano a emancipação humana presente no Projeto Ético Político 

Profissional apoiando-se, no entanto na lucidez de que: 

 

(...) a educação emancipadora só poderá ser explicitada em seus elementos gerais, mas 
nunca levada à prática como um conjunto sistematizado. A disputa, certamente, pode 
e deve ser efetuada, mas não se pode ter a ilusão de que é possível estruturar uma 
educação emancipadora como um conjunto sistematizado e largamente praticável 

(grifos nossos) em oposição a uma educação conservadora. (TONET, 2005, p. 
478).  

 

No caminho apontado por Tonet fica patente a ideia de que a educação com fins 

emancipatórios é possível, mas que nos marcos do capitalismo fica extremamente limitada, 
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uma vez que a educação, principalmente escolar, é atada a um modo de produção e a um 

projeto societário que requisitam permanentemente práticas educativas voltadas para 

adaptabilidade e à forma de pensar burguesa em que seu cerne insiste na reiteração da ideia 

de apropriação privada da riqueza socialmente produzida.  

Porém, esse mesmo autor não elimina a viabilidade de que sejam realizadas atividades 

educativas - mesmo no sistema burguês -, com caráter emancipatório; aspecto que requer uma 

formação profissional fincada na teoria sócio-crítica e legado marxiano, uma vez que neles 

estão os componentes da liberdade do genêro humano, do controle da produção material da 

riqueza, fim da exploração e desigualdade, aspectos que podem ser trabalhados através de 

atividades educacionais que podem envolver os sujeitos da mais terna infância a idade senil.  

Assim, mesmo em contextos educacionais onde prevalece o consentimento passivo das 

ideologias multifacetadas do capital, a dimensão educativa da profissão precisa estar atenta e 

atrelada a uma dimensão teórica, ética, política e metodológica que tente resgatar e instigar de 

forma consciente, o esquecido aspecto da crítica e da ação transformadora, o que torna 

fundamental planejar atividades educativas que tenham como norte - dentre outras coisas - 

possibilidades de vislumbrar os contextos que tragam à tona os complexos determinantes da 

desigualdade e da exploração do trabalho, para acirrar a reflexão nos estudantes dos 

mandonismos capitalistas presentes tanto nas políticas educacionais como nos processos de 

objetivação da vida social. 

Tonet (2014, p. 19), a partir de Marx, semeia e difunde esse pressuposto quando afirma 

que tais atividades: 

 

[...] permitem a compreensão da origem e natureza da sociabilidade capitalista, 
da lógica da reprodução do capital, das contradições e das classes sociais 
típicas da sociedade burguesa, da alienação que a caracteriza, da natureza e 
das consequências da atual crise do capital e da possibilidade e da necessidade 
da total superação dessa forma de sociabilidade. 

 

É nesta direção que pode ser orientada a práxis profissional do/da assistente social, no 

âmbito educacional, espaço onde se localizam a potencialidade da juventude e experiências de 

trabalhadores que sentem os ardis capitalistas, mas sem ter - muitas vezes - a real 

compreensão - ou compreensão distorcida/parcializada - de seu significado.   

Partindo desse entendimento, o/a assistente social precisa criar alternativas 

propositivas, mesmo frente a um espaço limitado que reforça falsas esperanças de que a 

educação pode possibilitar os caminhos necessários para a emancipação humana e a 

igualdade entre os indivíduos.  

Como isso é possível?  

Tonet mais uma vez (2014, p. 19) acende pistas importantes, principalmente quando 

afirma que existem estratégias na atividade educacional que podem ser utilizadas junto aos 
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estudantes tais como: filmografias temáticas, obras artísticas ou literárias, etc., que podem 

incitar a reflexão-ação. Tais estratégias, no entanto, exigem dos profissionais: estudo 

aprofundado, domínio e apropriação de conteúdos - sempre numa perspectiva histórico-crítica -

para não se mergulhar na sedução do senso comum e no conhecimento simplista que não 

instigam o pensamento e ação revolucionária e menos ainda o rompimento com concepções 

instituídas.  

O mesmo autor, porém assinala que está não é uma tarefa fácil. E é preciso reconhecer 

que essa atividade é desafiadora para muitos profissionais e não sem reserva para os/as 

assistentes sociais, que se por um lado tem no estatuto de profissional liberal, por outro, é um 

trabalhador assalariado que precisa vender sua força de trabalho e nessa relação está sob o 

jugo de normas contratuais, empregatícias e institucionais - e às vezes sob ameaças - esteja 

vinculado ao serviço público, privado, empresarial, etc., como bem sustenta Iamamoto (2011, p. 

218):   

 

A condição assalariada – seja como funcionário público ou assalariada de 
empregadores privado, empresariais ou não – envolve, necessariamente, a 
incorporação de parâmetros institucionais e trabalhistas que regulam as relações 
de trabalho, consubstanciadas no contrato de trabalho, que estabelecem as 
condições em que esse trabalho se realiza: intensidade, jornada, salário, controle 
do trabalho, índices de produtividade e metas a serem cumpridas [...]. 

 

Esta condição em si, já é limitante para empreender conforme Tonet e Iamamoto, 

atividades educativas emancipatórias, pois o medo da perda do trabalho frente principalmente 

ao exército assistencial de reserva e manobras impostas pelas leis trabalhistas gera 

insegurança e até imobilismo para esta atividade.  

No entanto, é necessário tentar remover as barreiras impostas pelo mandonismo 

capitalista para encontrar nas brechas da realidade os caminhos possíveis.  

3 CONCLUSÃO 

 

A educação na cena contemporânea é comandada pela mundialização do capital, 

reestruturação produtiva e neoliberalismo sob os auspícios de uma política de Estado. Mediada 

pela instituição escolar tem tornado o caminho promissor para adaptação ao trabalho e a 

conformação ideológica de classe.  

Sem dúvida, isso representa um salto qualitativo para a órbita do capital e um salto 

regressivo para a educação que passa a limitar-se a políticas educacionais baseadas num 

conjunto de informações generalistas e simplificadoras de manuais encaixotados, organizados 

e geridos pelo capital rentista que não põem em evidência as determinações da desigualdade e 

da exclusão social.    
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Este cenário indicam caminhos tortuosos e minados para os diversos profissionais do 

campo educacional - e dentre eles os/as assistentes sociais - que na articulação desse direito 

se perguntam: há alternativa e/ou saída possível para além da educação engaiolada? Que 

princípio educacional alternativo deve guiar a mediação profissional desse direito nos espaços 

educacionais?  

Como foi apresentado no desenvolvimento desse trabalho, não há um receituário pronto 

e acabado para responder a tais questões, porém há apontamentos teóricos que margeiam 

horizontes possíveis para a práxis profissional nesse espaço.  

O lastro do acervo teórico de Marx e da tradição marxista certamente oferecem pistas 

essenciais para a atividade educativa com caráter emancipador, uma vez que nestes estão 

presentes os fundamentos para desocultar a exploração material da riqueza, a dominação de 

classe, a alienação, etc., o que certamente, contrapõe à educação formata em pacotes, 

fórmulas pedagógicas/metodológicas e mágicas do conhecimento resumido, aligeirado, 

técnico, racionalista e fragmentado que pouco promove a inquietação, a reflexão crítica e 

ações diante da ordem instituída que hoje mais aprisiona do que liberta.  

Claro está também que o/a assistente social assumir a tarefa educativa de caráter 

emancipador nos vigilantes espaços sócio-ocupacionais, muitas vezes movidos pelas forças do 

tradicionalismo e conservadorismo, não é uma tarefa das mais dóceis e fáceis, o que 

pressupõe mexer, entender e mover as brechas da dialética realidade com também requisita: 

predisposição, coragem, capacidade intelectiva, formação continuada e compromisso teórico, 

ético, político e metodológico dos profissionais para com os sujeitos a quem se direcionam as 

políticas educacionais.  
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