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CONCLUSÃO

“Quem para, retrocede”

Friedrich Nietzsche

O presente estudo sobre o Serviço Social na Educação do municí-
pio de Barretos/SP não tem a pretensão de apresentar uma conclusão 
como um conhecimento acabado e ponto fi nal de um trabalho social. 
Tendo em vista a riqueza de dados e fatos, a amplitude do tema, a di-
namicidade dos trabalhos desenvolvidos pelos municípios estudados 
e outros indicadores de análise que surgiram após a realização dessa 
pesquisa, não cabe fi nalizá-la, pelo contrário, remete-se a algumas 
considerações compreendidas ao longo da investigação e que devem 
ser ponto de partida para outras pesquisas vinculadas ao objeto de 
estudo em questão. 

A investigação trouxe refl exões acerca do trabalho desenvolvido 
pelos assistentes sociais no campo da educação, possibilitando refl etir 
sobre a construção do perfi l dos profi ssionais nesse trabalho, bem 
como o imprescindível trabalho interdisciplinar na educação.

Durante o percurso da pesquisa, houve a percepção de que não 
existe um modelo de intervenção profi ssional ou um perfi l ideal de 
profi ssional, assistente social, que intervenha de forma que resolva 
todos os problemas sociais que a educação vive hoje. Existe, sim, um 
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trabalho em construção, experiências interdisciplinares que assina-
laram resultados positivos na efetivação dos direitos ao cidadão e no 
enfrentamento dos muitos problemas gerados pelas desigualdades 
sociais. 

Nesse sentido, a presença do Serviço Social na Política Edu-
cacional com uma atuação que extrapole o ambiente escolar, deve 
trabalhar os diversos problemas que a instituição escolar enfrenta: 
a evasão escolar, a ausência dos pais no acompanhamento dos estu-
dos dos fi lhos, a inadequação da escola face à realidade dos alunos 
(valores, material didático utilizado, padrões de comportamento e 
outros), uma estrutura educacional que nem sempre respeita seu 
educando e/ou lhe proporcione igualdade de condições para o acesso 
e a permanência na escola, bem como sua participação na defi nição 
das propostas educacionais, segundo o art. 53 do Estatuto da Criança 
e Adolescente (Lei 8.069/90), a repetência, a frequência irregular e a 
evasão escolar, associadas ao baixo rendimento do aluno, os fatores 
socioeconômicos das famílias, fatores de subnutrição, dentre outros.

O Assistente Social é um profi ssional qualifi cado e competente 
para contribuir na formulação e na articulação das políticas sociais 
públicas, com a organização e a mobilização da sociedade civil, bem 
como dos diversos profi ssionais, tendo em vista a garantia dos direitos 
sociais e do exercício da cidadania.

O trabalho fundamental do Assistente Social na Educação está 
em torno do engajamento na luta pela interação grupal, articulando 
formas de relações com os outros agentes da comunidade escolar na 
produção de novas alternativas de intervenção.

É necessário que essa relação seja vista em um contexto global de 
acumulação de capital e de divisão de classes sociais.

Nesta linha de raciocínio, Freire (1993) afi rma que o trabalhador 
social, como homem, tem de fazer sua opção. “Ou adere à mudança 
que ocorre no sentido de verdadeira humanização do homem, de seu 
ser mais, ou fi ca a favor da permanência”.

Sendo assim, a instituição escola no entendimento do Serviço 
Social, enquanto campo de prática que rompe com a percepção de 
instituição apenas no aspecto formal e neutro para possibilitar uma 
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análise institucional que desvende as relações informais, evidencia-
se como espaço de luta, pois, segundo Faleiros (2000), o desafio 
de enfrentar teoricamente a questão da prática institucional é tão 
complexo quanto a própria atuação, pois essa implica confl itos e 
confrontos de poderes e saberes.

É importante compreender que o contexto da política educacional 
direcionada à população infanto-juvenil nos municípios de Barretos 
e Osasco faz parte da realidade estrutural e conjuntural na qual estão 
inseridas as decisões políticas, econômicas e sociais e as contradições 
que permeiam essa realidade, impedindo a implementação das po-
líticas sociais em especial a educação, que enfrenta grandes desafi os 
tais como: evasão escolar, estrutura familiar que “joga” muitas vezes 
pelas ruas das cidades seus fi lhos, a existência de uma estrutura edu-
cacional de inclusão e de permanência do seu aluno, com resultados 
produtivos para um futuro promissor.

A política educacional do Brasil não tem alcançado um padrão 
de qualidade necessário, embora tenha sofrido mudanças radicais 
ao longo dos últimos anos cumprindo exigências internacionais, 
ocupando lugar de destaque no conjunto das ações governamentais 
federais que redesenham hoje a arquitetura institucional e o papel 
do Estado brasileiro, mantendo sua função estratégica no conjunto 
de transformações que se operam no mundo do trabalho na esfera 
da cultura que constitui um importante componente das alterações 
que atingem a educação no País.

E, ainda, no que se refere à qualidade do ensino e ao sucesso 
escolar da maioria, o balanço de seu rendimento é seguramente 
insatisfatório, tendo permanecido o caráter excludente e seletivo 
do sistema educacional brasileiro no decorrer desse longo período.

Os “ciclos escolares” compreendem períodos de escolarização 
organizados em blocos cuja duração varia. Eles representam uma 
tentativa de superar a excessiva fragmentação do currículo que de-
corre do regime seriado durante o processo de escolarização.

A opção por este regime vem acompanhada por outras proposi-
ções: concepção de educação escolar obrigatória, desenho curricular, 
concepção de conhecimento e teoria de aprendizagem que fundamen-
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ta o ciclo, processo de avaliação, reforço e recuperação, composição 
de turmas, enfi m, novas formas de ordenação dos tempos e espaços 
escolares que envolvem os diferentes atores afetados pelos ciclos. 

Contudo, o ensino público brasileiro teve, nos últimos anos, 
muitos avanços. Atesta a porcentagem de crianças e de adolescentes 
em idade escolar que estão matriculados, a redução dos números de 
alunos com idade defasada em relação à série que estão cursando, o 
aumento das matrículas no Ensino Médio, a redução das taxas de re-
petência e evasão escolar. Não obstante, o acesso à escola não implica 
a permanência do aluno e tampouco a qualidade de ensino primordial. 

De uma forma geral, esse perfi l é resultado de uma política deli-
berada de fortalecimento da educação pública, implementada pelo 
Ministério da Educação e por muitas Secretarias Estaduais e Muni-
cipais de Educação e estes órgãos assumiram o desafi o de reiniciar 
a reversão de um quadro perverso e desalentador de desigualdade 
social em que apenas a maioria que pode pagar ensino particular tem 
acesso à educação de qualidade.

É evidente que a educação é o fator-chave que impulsiona o 
desenvolvimento econômico e social do País. É por meio dela que 
qualquer jovem tem a oportunidade de melhorar seu padrão de vida 
e de encontrar um caminho digno para sua trajetória profi ssional e 
pessoal. 

Exatamente por isso, educação pública deficiente é um fator 
perverso de concentração de renda e de perpetuação da desigualdade 
social. A escola pública conta com uma grande maioria dos alunos 
(no estado de São Paulo, cerca de 90%). Se não há ensino público 
de qualidade, esse imenso contingente de pessoas será literalmente 
condenado ao ostracismo social e econômico.

Em 1990, o Brasil participou da Conferência Mundial de Edu-
cação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, convocada pela Orga-
nização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Banco 
Mundial. Dessa Conferência, assim como da Declaração de Nova 
Délhi, assinada pelos nove países em desenvolvimento de maior con-
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tingente populacional do mundo. Resultaram posições consensuais 
na luta pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem 
para todos, capazes de tornar universal a educação fundamental e 
de ampliar as oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens 
e adultos.

Tendo em vista o quadro atual da educação no Brasil e os compro-
missos assumidos internacionalmente, o Ministério da Educação e 
do Desporto coordenou a elaboração do Plano Decenal de Educação 
para Todos (1993-2003), concebido como um conjunto de diretri-
zes políticas em contínuo processo de negociação, voltado para a 
recuperação da escola fundamental, a partir do compromisso com 
a equidade e com o incremento da qualidade, como também com a 
constante avaliação dos sistemas escolares, visando a seu contínuo 
aprimoramento.

O Plano Decenal de Educação, em consonância com o que es-
tabelece a Constituição de 1988, afi rma a necessidade e a obrigação 
de o Estado elaborar parâmetros claros no campo curricular capazes 
de orientar as ações educativas do ensino obrigatório, de forma a 
adequá-los aos ideais democráticos e à busca da melhoria da quali-
dade do ensino nas escolas brasileiras.

Em nível nacional, até dezembro de 1996, o Ensino Fundamental 
esteve estruturado nos termos previstos pela Lei Federal nº 5.692 
de 11 de agosto de 1971. Defi nia como objetivo geral, tanto para o 
ensino fundamental (obrigatório) quanto para o ensino médio (não 
obrigatório), proporcionar aos educandos a formação necessária ao 
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorre-
alização, de preparação para o trabalho e para o exercício consciente 
da cidadania. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
Federal nº 9.394), aprovada em 20 de dezembro de 1996, consolida 
e amplia o dever do poder público com a educação em geral e em 
particular para com o Ensino Fundamental. Assim, vê-se no art. 22 
dessa Lei que a educação básica, da qual o Ensino Fundamental é 
parte integrante, deve assegurar a todos “a formação comum indis-
pensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para 
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progredir no trabalho e em estudos posteriores”, fato que confere ao 
Ensino Fundamental, ao mesmo tempo, um caráter de terminalidade 
e continuidade. 

Verifi ca-se, pois, como os atuais dispositivos relativos à organiza-
ção curricular da educação escolar caminham no sentido de conferir 
ao aluno, dentro da estrutura federativa, efetivação dos objetivos da 
educação democrática.

Não se pode deixar de levar em conta que, na atual realidade brasi-
leira, a profunda estratifi cação social e a injusta distribuição de renda 
têm funcionado como um entrave para que uma parte considerável da 
população possa fazer valer seus direitos e interesses fundamentais. 
Cabe ao governo o papel de assegurar que o processo democrático 
se desenvolva de modo a que esses entraves diminuam cada vez 
mais. É papel do Estado democrático investir na escola, para que ela 
prepare e insira crianças e jovens no processo democrático, forçando 
o acesso à educação de qualidade para todos e às possibilidades de 
participação social. 

Nesse estudo, trabalha-se com a certeza de que a criança, o adoles-
cente e o jovem são sujeitos históricos e, assim, sujeito da construção 
e da transformação de sua história e dos sistemas sociais nos quais 
se encontram inseridos.

Para isso, faz-se necessária uma proposta educacional que tenha 
em vista a qualidade da formação a ser oferecida a todos os estudan-
tes. O ensino de qualidade, que a sociedade demanda atualmente, 
expressa-se aqui como a possibilidade de o sistema educacional vir 
a propor uma prática educativa adequada às necessidades sociais, 
políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, que consi-
dere os interesses e as motivações dos alunos e garanta as aprendi-
zagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos 
e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e 
responsabilidade na sociedade em que vivem. 

Desta forma, no início do século XXI, momento em que o Ser-
viço Social avança nas discussões sobre seu projeto ético-político, a 
refl exão sobre a ação profi ssional é importante neste processo, pois 
evidencia a dimensão social e política da profi ssão.
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O Serviço Social, como profi ssão inserida na divisão sociotécnica 
do trabalho, por meio de seu compromisso com a construção de uma 
nova sociedade baseada na justiça e na equidade sem dominação e/ou 
exploração de classe, etnia e gênero, enfrenta o desafi o de seu projeto 
defendendo como estratégia fundamental a defesa da qualidade dos 
serviços e o compromisso com os usuários em suas várias instâncias 
de atuação o que implica mediações diferenciadas entre Estado, bur-
guesia e classe trabalhadora na implementação das políticas sociais 
destinadas a tratar a chamada “questão social”, que surgiu com a 
implantação do sistema capitalista, e que, hoje, complexifi ca-se por 
meio das novas expressões do ideário neoliberal. 

Acredita-se com este estudo que o profi ssional social consegue 
destacar-se na ação voltada para as questões sociais, pois pressupõe 
competência teórica, técnico-operativa e ético-política e com isso está 
atento ao movimento maior da sociedade, buscando compreendê-la 
e intervir de forma integrada com os demais profi ssionais.

Tem-se a partir da trajetória do Serviço Social a importância 
do profi ssional social na escola, bem como na política educacio-
nal, juntamente com seus diversos profi ssionais, no empenho do 
enfrentamento dos diversos problemas, tais como: a evasão escolar, 
a violência, o baixo rendimento escolar do aluno, o despreparo dos 
educadores direcionados a um saber conteudista e não um saber 
signifi cativo e socialmente construído e a resistência marcada pelo 
desconhecimento do trabalho profi ssional do assistente social como 
colaborador nessa construção interdisciplinar para propor e efetivar 
ações transformadoras na escola e na política social de direito público 
que decidam o futuro das crianças e adolescentes que aí se encontram.

Na realidade dos municípios pesquisados, apesar de não serem 
tão gritantes como em algumas regiões do País, é possível constatar 
claramente por meio dessa investigação que estes sofrem os impac-
tos dessa política imposta pelo capitalismo/neoliberalismo e que o 
direcionamento das políticas sociais, especialmente a educação, vem 
adquirindo um caráter seletivo e compensatório.

Depois de todas as refl exões realizadas voltadas ao conhecimento 
e à compreensão do cenário educacional e do Serviço Social, vale 
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reforçar a importância de ações conjuntas, interdisciplinares na edu-
cação. E na construção de um sistema de ensino pautado na justiça, 
na igualdade e no entendimento dos sujeitos coparticipantes no pro-
cesso de ensino-aprendizagem. Pois diante disso, pode-se visualizar 
o início de novos tempos, novas conquistas, novas oportunidades e 
novas batalhas em favor dos excluídos socialmente. 

Ao fi nalizar essas refl exões, considera-se que muitas são as temá-
ticas que deveriam ser examinadas em profundidade a partir dos 
conhecimentos construídos nessa pesquisa, considerando, sobre-
tudo, o universo educacional como importante espaço de trabalho 
profi ssional para o Serviço Social. 

Com isso, nesse momento de tantos problemas sociais, aqui 
apresentados, gerados pelas desigualdades econômicas, políticas, de 
não oportunidades no mundo do trabalho, de insufi ciente qualidade 
profi ssional, o assistente social refl ete criticamente sua formação 
acadêmica e sua prática profi ssional, tendo a certeza de que pode 
contribuir, com competência, com conhecimento teórico, com com-
promisso, com habilidade e atitude, para a efetivação desse direito 
social, a educação tão sonhada por tantas pessoas. 


