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4
A CONSTRUÇÃO 

DA PESQUISA DOCUMENTAL: 
AVANÇOS E DESAFIOS NA ATUAÇÃO 

DO SERVIÇO SOCIAL NO CAMPO 
EDUCACIONAL

“A mente que se abre a uma nova ideia, ja-
mais voltará ao seu tamanho original”.

A. Einstein

Aspectos metodológicos e o contexto da pesquisa 

Segundo Chizzotti (1995, p.11), “a pesquisa investiga o mundo 
em que o homem vive e o próprio homem”. Contudo, a pesquisa só 
existe com o apoio de procedimentos metodológicos adequados, que 
permitam a aproximação ao objeto de estudo.

Para a construção desse estudo investigativo, foram adotados 
vários procedimentos metodológicos necessários para se obterem 
respostas aos questionamentos e aos objetivos propostos inicial-
mente pela pesquisadora: compreender e explicar a importância do 
Serviço Social na Política Educacional, garantindo o conhecimento 
técnico-científi co de uma equipe interdisciplinar na efetivação da 
formação de cidadãos. 

São apresentados, nesses próximos capítulos, os dados obtidos 
pela pesquisa documental e de campo orientados durante esse estudo, 
pela pesquisa bibliográfi ca. 
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Segundo Gil (2002, p.44), “[...] a pesquisa bibliográfi ca é de-
senvolvida com base em material já elaborado, constituído prin-
cipalmente de livros e artigos científi cos”. A principal vantagem 
da pesquisa bibliográfi ca está no fato de permitir ao investigador 
a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 
aquela que poderia pesquisar diretamente (idem, p.45). Sua fi nali-
dade é colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu e 
se registrou a respeito do tema de pesquisa. Tais vantagens revelam 
o compromisso da qualidade da pesquisa.

Assim, além de permitir o levantamento das pesquisas referentes 
ao tema estudado, a pesquisa bibliográfi ca permite ainda o aprofun-
damento teórico que norteia a pesquisa.

Foram utilizados autores que se fundamentam no referencial 
crítico-dialético e apresentam refl exões sobre a legitimação da pro-
fi ssão de Serviço Social no cenário brasileiro, sua representatividade 
no mundo da pesquisa e sua intervenção nos diversos campos sociais, 
com destaque à política educacional como espaço a ser conquistado.

 Como primeiro momento, é realizado um estudo documental 
dos dados históricos do trabalho desenvolvido pelo Serviço Social 
na Educação (capítulo 4) e, em seguida, um estudo exploratório e 
investigativo da realidade, que tem como objetivo “proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 
explícito ou a construir hipóteses” (Gil, 2002, p.41). Dessa forma, 
a pesquisa de campo deverá contribuir para a concretização dos 
objetivos propostos (capítulo 5). 

A pesquisa é vista como um diálogo crítico e criativo com a rea-
lidade, culminando com a elaboração própria e com a capacidade de 
intervenção. Em tese, pesquisa é a atitude de “aprender a aprender”, 
e, como tal, faz parte de todo processo educativo e emancipatório 
(Demo, 2000c, p.128).

Com base em uma abordagem qualitativa, buscar-se-á, segundo 
Minayo (2000, p.21) respostas a questões particulares que não podem 
ser quantifi cadas como o universo de signifi cados, de motivos, de 
aspirações, de crenças, de valores e atitudes da atuação do Serviço 
Social no campo educacional, no cenário brasileiro. 
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Para Martinelli (1999, p.115):

A pesquisa qualitativa se insere no marco de referência da dialé-
tica, direcionando-se fundamentalmente, pelos objetivos buscados. 
O desenho da pesquisa qualitativa deve nos dar uma visibilidade 
muito clara do objeto, objetivo e metodologia, de onde partimos e 
onde queremos chegar.

A pesquisa documental foi realizada por meio dos dados forneci-
dos pelo Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região do estado 
de São Paulo. Foram levantados alguns estudos documentais por 
meio dos registros realizados pela categoria após vários encontros, 
seminários, congressos, e também outros como: artigos de jornal, fi tas 
de vídeo, diversas produções científi cas e acadêmicas produzidas em 
capítulos de livros, artigos em revistas profi ssionais e material on-line, 
em alguns sites das universidades que possuem cursos de graduação 
em Serviço Social (PUC/SP, UEL/PR, Unesp/Franca).

Todo esse material data o início da atuação do Serviço Social no 
campo educacional durante a década de 1940, no Brasil. 

A primeira obra sobre o Serviço Social Escolar no Brasil foi da 
Assistente Social Maria Tereza Guilherme, área na qual também 
desenvolveu inúmeras atividades como pioneira nesse trabalho. 

A profi ssional escreveu um livro intitulado Serviço Social Escolar,1 
como resultado do trabalho de conclusão de curso apresentado à Es-
cola de Serviço Social, para obtenção do título de assistente social, 
em 1945. E como introdução de seu trabalho de conclusão de curso, 
destaca-se: “Não tivemos que vacilar na escolha do tema ‘Serviço So-
cial Escolar’, pois nenhum outro abraçaríamos com maior entusias-
mo. Nenhum outro seria capaz de fazer-nos lutar com tanta energia 
como o fi zemos aqui, pela educação da criança na harmonia social 
entre a família e a escola” (Fonte: Jornal Cras/SP/264 – Janeiro/
Fevereiro/1984).

 1 O referido livro foi editado pelo Departamento de Educação daquela época e 
com prefácio do prof. Sud Mennucci, um destaque no magistério paulista.
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De acordo com Gil (2002, p.62-3), a pesquisa documental apre-
senta algumas vantagens por ser “fonte rica e estável de dados”: não 
implica altos custos, não exige contato com os sujeitos da pesquisa 
e possibilita uma leitura aprofundada das fontes. Ela é semelhante 
à pesquisa bibliográfi ca, segundo o autor, e o que as diferencia é a 
natureza das fontes, sendo material que ainda não recebeu trata-
mento analítico, ou que ainda pode ser reelaborado de acordo com 
os objetivos da pesquisa. 

 Segundo Pádua (1997, p.62 ):

Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, 
contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientifi camente 
autênticos (não fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciên-
cias sociais, na investigação histórica, a fi m de descrever/comparar 
fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências [...] 

Trata-se de uma pesquisa aleatória, intencional, pois a pesqui-
sadora permaneceu durante um dia na Sede Administrativa do 
Conselho Regional de Serviço Social (Cress) do estado de São Paulo2 
(A pesquisa documental foi realizada em 2006). 

O material foi xerocopiado para a devida análise e refl exões para 
a concretização desse estudo.

 2 O Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo, Cress SP, 9ª Região integra 
o Conjunto CFESS/Cress, criado quando a profi ssão de Assistente Social foi 
regulamentada, pela Lei nº 3.252/57 e pelo Decreto nº 994/62 (hoje alterada 
para Lei 8.662/93), uma exigência constitucional para todas as atividades 
profi ssionais regulamentadas por lei. É uma entidade de direito público, e tem 
como competências: orientar, disciplinar, fi scalizar e defender o exercício da 
profi ssão de Serviço Social; zelar pelo livre exercício, dignidade e autonomia da 
profi ssão; organizar e manter o registro profi ssional dos assistentes sociais e das 
pessoas jurídicas que prestam serviços de consultoria e zelar pelo cumprimento 
e observância do Código de Ética Profi ssional (on-line). (Dados obtidos do site 
www.cress-sp.org.br, acesso em: 21 ago. 2008).
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Dados históricos da inserção do Serviço Social 
no campo educacional

Neste capítulo, são refl etidas atuações históricas do Serviço Social 
na área da educação. Pode-se afi rmar uma presença do profi ssional, 
assistente social, na política educacional brasileira? E/ou um Serviço 
Social Escolar? Em que diferenciam essas expressões ou atuações? 
Fatos históricos revelam que houve a tentativa da atuação da profi ssão 
nesta política social pública e privada, por meio de vários trabalhos 
isolados, em municípios do Brasil sem muitos avanços, contudo uma 
história tende a ser traçada no início desse terceiro milênio e escrita 
novamente, com apelos de organização da categoria na elaboração 
de leis que garantam efetivamente a atuação do Serviço Social na 
política educacional brasileira.

O Serviço Social do início do século XX, nasceu como uma profi s-
são prático-interventiva, por meio de várias instituições prestadoras 
de serviço que atendiam às necessidades sociais de uma sociedade 
excluída do acesso à riqueza. Tem-se, a partir de então, condições 
históricas e materiais que justifi cam e ampliam essas ações sociais, 
determinando a legitimidade de uma profi ssão.

A presença de um Estado, que se redefi nia politicamente e as-
sumia a tarefa de prestador de serviços sociais à população de baixa 
renda, fortalecia a dependência de uma parcela da população que se 
tornava destinatária dependente dos serviços sociais assistencialistas. 

No campo educacional, o Serviço Social surgiu em 1906, nos 
Estados Unidos, quando os Centros Sociais designaram visitado-
ras para estabelecer uma ligação com as escolas do bairro, a fi m de 
averiguar por que as famílias não enviavam seus fi lhos à escola, as 
razões da evasão escolar ou a falta de aproveitamento das crianças e 
a adaptação destas à situação da escola. O mesmo trabalho ocorria 
na Europa junto ao campo assistencial que atendia a crianças aban-
donadas ou órfãs, mães solteiras, colocação em lares substitutos ou 
para adoção e serviços em instituições fechadas. Em vários países, 
ocorria o atendimento às crianças em suas famílias que não recebiam 
orientações necessárias para seu desenvolvimento e muitas eram 
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vítimas de maus-tratos por parte dos pais ou responsáveis. Outros 
trabalhos na área escolar eram especializados no setor da saúde, 
resolvendo problemas de aprendizagem relacionados à saúde dos 
alunos (Vieira, B., 1977, p.67). 

O trabalho desenvolvido pelo Serviço Social Escolar (assim intitu-
lado) integrava a equipe multidisciplinar juntamente com psicólogos 
e professores. O objetivo era atender os alunos com problemas de 
aprendizagem. A tendência do Serviço Social era atender as difi cul-
dades de caráter individual e familiar, confi gurados como problemas 
sociais, apresentados no espaço escolar. 

Na América Latina, o trabalho profi ssional na área escolar em-
bora atendesse individualmente, buscava a relação da escola com a 
comunidade por meio da família dos alunos. 

O Serviço Social, até recentemente, não privilegiava a área da 
educação como campo de trabalho, sua história aponta para os “con-
gressos internacionais e nacionais que estudavam a profi ssão em 
sua aplicação na sociedade para resolver os problemas apresentados 
dentro de determinado campo” (Vieira, B., 1977, p.66). 

No Brasil, há relatos históricos de que os estados de Pernambuco 
e Rio Grande do Sul no ano de 1946, foram pioneiros no debate e 
no início do trabalho acerca do Serviço Social Escolar. No estado 
do Rio Grande do Sul, o Serviço Social foi implementado como 
serviço de assistência ao escolar na antiga Secretaria de Educação e 
Cultura. Suas atividades eram voltadas à identifi cação de problemas 
sociais emergentes que repercutissem no aproveitamento do aluno, 
bem como à promoção de ações que permitissem a adaptação dos 
escolares a seu meio e o equilíbrio social da comunidade escolar. Os 
assistentes sociais eram requisitados a intervir em situações escolares 
consideradas desvio, defeito ou anormalidade social (Amaro, 1997, 
p.51). E, em 1957, ocorre em Porto Alegre um seminário com o 
tema: “Educação para Adultos e Desenvolvimento de Comunidade”, 
realizado pela Conferência Internacional de Serviço Social (C.I.S.S.) 
e a União Católica Internacional de Serviço Social (U.C.I.S.S), re-
fl etindo que a intervenção no espaço educacional seguia a lógica 
desenvolvimentista voltada à preparação social dos indivíduos a fi m 
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de torná-los, segundo suas aptidões, cidadãos produtivos e úteis ao 
capital (Vieira, B., 1977, p.178). 

Até meados da década de 1970, o Serviço Social teve uma vin-
culação ideológica por subordinação ou opção ao projeto político 
do Estado legitimando a ordem vigente. Mas com o Movimento 
de Reconceituação fundamentado nos desdobramentos críticos da 
identidade profi ssional e no rompimento com um Serviço Social con-
servador e tradicional, é que a intervenção no contexto educacional 
ganhou novas perspectivas e destaque, especialmente na década de 
1980. 

Tem-se, hoje, muitas vezes, um Serviço Social restrito à educa-
ção infantil em creches e pré-escolas (centro de educação infantil), 
desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Educação no Brasil. E 
no ensino fundamental é voltado também para população de baixa 
renda, no qual surgem várias expressões da questão social, que in-
vadem o cenário escolar, tais como violência doméstica, difi culdades 
socioeconômicas das famílias, o uso indevido de drogas e o tráfi co por 
familiares, crise de valores éticos e morais, que geram a indisciplina, o 
baixo rendimento escolar da criança e do adolescente, a evasão escolar 
e a falta de perspectiva de um futuro educacional.

Existem ainda algumas iniciativas universitárias que ocorrem no 
âmbito de Projetos de Extensão Universitária, por meio de supervisão 
de estágios na relação aluno e professor e na concessão de bolsas a 
alunos universitários de baixa renda. Contudo, é ainda um trabalho 
incipiente, pela ausência de profi ssionais nessa área. 

A educação não é um campo de trabalho novo para o Serviço 
Social, como é conhecido, mas, nos últimos anos, percebe-se um 
crescente interesse dos assistentes sociais por esta área, em seu as-
pecto teórico-metodológico, como objeto de pesquisa e como cam-
po interventivo, sobretudo na esfera pública, por meio de muitas 
contratações desse profi ssional para integrar a equipe profi ssional 
da educação nas escolas, em assessorias e consultorias no âmbito da 
política educacional estadual e nacional.

O Serviço Social, recentemente, tem sido reconhecido como pro-
fi ssão fundamental na perspectiva curricular da educação e ocupado 



126  MARIA CRISTINA PIANA

espaços importantes no processo de execução da política educacio-
nal. Com isso, tende a deixar o serviço de ações complementares, 
paliativas e emergenciais. Seu trabalho consiste em identificar e 
propor alternativas de enfrentamento aos fatores sociais, políticos, 
econômicos e culturais que interferem no sistema educacional, de 
forma a cooperar com a efetivação da educação como um direito para 
a conquista da cidadania.

Foram pesquisados vários documentos como: os primeiros Proje-
tos de Lei, da década de 1970 até os dias atuais, porém, vale ressaltar 
aqui, a existência de outros Projetos de Lei não relatados, visto que 
não se encontravam disponíveis no Cress, no período da pesquisa, 
relatos de experiência dos profi ssionais em vários lugares do País, 
produções científi cas publicadas em anais de congressos, seminários 
nacionais e internacionais, revistas científi cas, estudos dos órgãos re-
presentativos, como Cress e CFESS, livros e trabalhos de graduação 
e pós-graduação (que serão apresentados nesse capítulo), porém não 
se trata aqui de fazer um estudo detalhado sobre todos eles, mas uma 
referência sobre sua importância na história da profi ssão de Serviço 
Social, sobretudo no campo da Educação. 

Diante desse estudo, é perceptível que a diversidade de Projetos 
de Lei (não será citada a autoria dos projetos visto ser irrelevante) 
nas esferas federal, estadual e municipal revelem, muitas vezes, 
o desconhecimento da profissão de Serviço Social, bem como as 
competências e atribuições do assistente social. Não se tem claro o 
conhecimento de como ou se a categoria dos assistentes sociais par-
ticipou na elaboração desses projetos, assim como os investimentos 
necessários para uma composição de uma equipe mais ampla de pro-
fi ssionais que possam atuar de forma interdisciplinar nas unidades 
educacionais. É importante destacar que há uma ênfase na atuação 
dos assistentes sociais nas escolas em torno do tripé escola- família-
comunidade, ainda que abordada de forma diferenciada e limitada 
da intervenção profi ssional.

O Projeto de Lei Federal nº 837/2003 em sua última versão 
(Anexo A), que se encontra em tramitação no Congresso Nacional, 
dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social 
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nas escolas públicas de educação básica, assim afi rma no Art. 1º: 
“O Poder Público deverá assegurar atendimento por psicólogos e 
assistentes sociais a alunos das escolas públicas de educação básica 
que dele necessitarem”. Refere a um universo mais amplo de uni-
dades de ensino, da criança ao jovem, de não se limita à perspectiva 
do Serviço Social Escolar no ensino fundamental, e em seu parágrafo 
2º expressa “Os sistemas de ensino, em articulação com os sistemas 
públicos de saúde e de assistência social, deverão prever a atuação 
de psicólogos e assistentes sociais nos estabelecimentos públicos de 
educação básica ou o atendimento preferencial nos serviços de saúde 
e assistência social a alunos das escolas públicas de educação básica 
[...]” (Quadro 1). Trata-se de um texto equivocado, com desconhe-
cimento da profi ssão de Serviço Social, pois apresenta o trabalho do 
Serviço Social como uma ação complementar tanto na área da saúde 
como na política de assistência social. O atendimento dos profi ssio-
nais na área da saúde possibilitará melhor desempenho do aluno no 
processo de aprendizagem, bem como a orientação aos profi ssionais 
da educação e familiares nesse resultado positivo. 

Os Projetos de Leis Federais expõem a atuação de um Serviço 
Social Escolar, restrito a ações emergenciais, paliativas e assisten-
cialistas, com uma intervenção reducionista da profi ssão, conforme 
o quadro 1. Todos os projetos foram vetados, salvo o projeto acima 
citado que se encontra em exame. 

O Projeto de Lei Federal nº 2.006/74 propõe a modifi cação de 
um artigo da LDB de 1971, instituindo a obrigatoriedade do Serviço 
Social Escolar nos 1º e 2º graus das escolas públicas. Art. 10º “Será 
instituída obrigatoriamente a Orientação Educacional, incluindo 
aconselhamento vocacional e Serviço Social Escolar, em cooperação 
com os professores, a família e a comunidade”. Esse projeto foi 
vetado. 

Compreende-se uma atuação sócio-ocupacional do profi ssional 
limitada, o que para Almeida (2004, p.25), é importante analisar 

Os limites de uma especialização e os alcances do exercício pro-
fi ssional nos marcos das políticas sociais setoriais e das instituições 
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sociais, ou seja, se afi rma a possibilidade de um Serviço Social es-
pecífi co para cada área: o Serviço Social Escolar, o Serviço Social da 
Saúde e o Serviço Social Jurídico entre outros [...] outro aspecto a 
considerar é o de reduzir a possibilidade de inserção dos assistentes 
sociais na política educacional aos estabelecimentos educacionais do 
ensino fundamental [...].

O quadro abaixo apresenta os resultados das buscas realizadas nos 
Projetos de Lei Federal apresentados para aprovação no Congresso. 

Quadro 1 – Projetos de Lei Federal

Projetos de 
Lei Ano

Proposta para o 
Serviço Social na 

Educação
Justifi cativa Situação 

Atual

Projeto de 
Lei nº 2.006 1974

Art. 10º Será instituí-
da obrigatoriamente a 
Orientação Educacio-
nal, incluindo aconse-
lhamento vocacional e 
Serviço Social Escolar, 
em cooperação com os 
professores,a família e 
a comunidade.

Os problemas pre-
sentes no universo 
escolar em torno das 
expressões da ques-
tão social justifi cam a 
atuação do assistente 
social.

Vetado

Projeto de 
Lei nº 1.995 1976 Reapresentação do 

projeto anterior
Reapresentação da 
justifi cativa anterior Vetado

Projeto de 
Lei nº 2.349

1996 Art. 1º – Todas as ins-
tituições ou empresas 
urbanas e rurais que 
atuam na produção, 
prestação de serviços, 
assistência social, pla-
nejamento, previdên-
cia, habitação, edu-
cação, saúde e ação 
comunitária, devem 
contratar e manter 
em seus quadros o 
Assistente Social. 

A justif icação do 
Projeto se dá pela 
importância da po-
lítica de assistência 
social no Brasil, que 
deve deixar de ser 
compensatória,  e 
passar a ser política 
pública de valoriza-
ção e incentivo ao 
trabalhador e aten-
dimento adequado 
aos usuários, em um 
país de imensas de-
mandas sociais.

Vetado

Continua
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Quadro 1 – Continuação

Projetos de 
Lei Ano

Proposta para o 
Serviço Social na 

Educação
Justifi cativa Situação 

Atual

Projeto de 
Lei nº 3.689

2000 O texto limita a atua-
ção do profissional 
de Serviço Social aos 
problemas de evasão 
escolar e repetência, 
é bastante conciso e 
não faz referência às 
competências dos as-
sistentes sociais nas 
escolas públicas.

A justif icativa do 
projeto fi ca circuns-
crita ao enfrenta-
mento dos processos 
de evasão e repetên-
cia escolar.

Vetado

Projeto de 
Lei nº 837

2003 Art. 1º O Poder Pú-
blico deverá assegurar 
atendimento por psi-
cólogos e assistentes 
sociais a alunos das 
escolas públicas de 
educação básica que 
dele necessitarem.

A presença e atuação 
da equipe profi ssio-
nal justifi ca-se pelos 
problemas viven-
ciados por tantas fa-
mílias, objetivando 
contribuir para um 
melhor desempenho 
dos alunos no proces-
so de aprendizagem.

Em 
tramitação

Fonte: Elaborado pela pesquisadora para fi ns didáticos

Para o Projeto de Lei Federal nº 1.995/76, não houve alterações, 
mas trata-se de uma reapresentação do projeto anterior (nº 2006/74), 
para dar continuidade aos mesmos objetivos anteriores e imprimir 
uma “marca ideológica dos tempos da ditadura à intervenção que se 
desejava produzir com a inserção dos assistentes sociais nas escolas. 
O Art. 10º apresenta: “Será instituída obrigatoriamente a Orientação 
Educacional, inclusive aconselhamento vocacional, e Serviço Social 
Escolar, em cooperação com os professores, a família e a comunidade”. 
A justifi cativa é que a assistência social escolar enfrentará o “mal” que 
está na vida dos alunos e de suas famílias e não na vida escolar, como: 
inclinação à delinquência, má frequência às aulas, comportamento 
sexual irregular, carências emocionais, irregularidades no lar e outros. 

O Projeto de Lei Federal nº 2.349/96 estabelece a importância 
dos profi ssionais assistentes sociais em todas as instituições presta-
doras de serviço à população, em seu Art. 1º – “Todas as instituições 
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ou empresas urbanas e rurais que atuam na produção, prestação de 
serviços, assistência social, planejamento, previdência, habitação, 
educação, saúde e ação comunitária, devem contratar e manter em 
seus quadros o Assistente Social”. A justifi cação do Projeto dá-se pela 
importância da política de assistência social no Brasil, que deve deixar 
de ser compensatória, e passar a ser política pública de valorização e 
de incentivo ao trabalhador e atendimento adequado aos usuários, 
em um país de imensas demandas sociais.

O Projeto de Lei Federal nº 3.689/00 limita a atuação do pro-
fi ssional de Serviço Social aos problemas de evasão e de repetência 
escolar; é bastante conciso e não faz referência às competências dos 
assistentes sociais nas escolas públicas. Responsabiliza as famílias 
pelos problemas de “desajustes comportamentais dos estudantes”, 
dando ao assistente social o foco de trabalho, a fi m de apoiá-las na 
superação das difi culdades. 

Segundo Almeida (2004, p.38), a família hoje tem sido o alvo de 
todas as contradições e confl itos do sistema vigente, ou seja,

A partir da hegemonia do pensamento neoliberal no âmbito do 
Estado, os programas sociais dirigidos à família tendem a transferir 
para elas uma série de responsabilidades das quais o Estado tem se 
isentado, ou seja, se retira da esfera pública e do campo do reconhe-
cimento dos direitos sociais uma série de cuidados e os desloca para 
a esfera privada, para o campo da dinâmica familiar. Assim, todo o 
processo de mudanças sofrido pela família ao longo das últimas duas 
décadas, tem sido acompanhado de ações públicas que combinam de 
forma desigual uma variedade de estratégias de amenização de algu-
mas de suas necessidades com o aumento das suas responsabilidades 
do ponto de vista legal e das expectativas sociais quanto ao seu papel. 

É possível observar nos diversos textos das leis federais apresenta-
das a ausência de uma análise mais aprofundada da realidade educa-
cional por parte dos legisladores, a redução da atuação do profi ssional 
de Serviço Social nas escolas públicas e o não enfrentamento das cau-
sas dos problemas que assolam o processo educacional dos cidadãos.
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No quadro abaixo são apresentados os Projetos de Lei propostos 
por alguns estados brasileiros.

Quadro 2 – Projetos de Lei Estadual

Projetos 
de Lei

Ano/
Estado

Proposta para o Serviço 
Social na Educação Justifi cativa Situação 

Atual
Projeto 
de Lei 

nº 2.514

1998
Rio de 
Janeiro

Art. 1º Autoriza o Poder 
Executivo a instituir o 
Serviço Social nas Escolas 
Estaduais de 1º e 2º graus 
do Estado do Rio de Janeiro

Atuação inves-
tigativa da pro-
f issão no que 
diz respeito aos 
problemas que 
atingem o jovem 
no seu processo 
educacional.

Vetado

Projeto 
de Lei nº 

1.297

2003
Minas 
Gerais

Art.1º Fica instituído o 
Serviço Social na rede pú-
blica de ensino do Estado, 
voltado ao atendimento às 
comunidades escolares e a 
ser desenvolvido de forma 
integrada às demais políti-
cas setoriais.

Deverá atender 
ao aluno para sua 
permanência na 
escola e integrar 
família, escola e 
comunidade.

Aprovado
em 2005

Projeto 
de Lei nº 

161

2005
Ceará

Art. 1º Fica criado o Servi-
ço Social Escolar nas esco-
las públicas do Estado, com 
objetivo de prestar assistên-
cia social aos alunos e seus 
familiares. 

Necessidade 
de conhecer os 
problemas que 
atingem o de-
s e m p e n h o  d o 
aluno na escola, 
diagnosticar as 
causas e atuar de 
forma preventiva 
e curativa.

Em 
tramitação

Fonte: Elaborado pela pesquisadora para fi ns didáticos

No estado de São Paulo existem vários Projetos de Lei com 
pareceres favoráveis que estão passando por diferentes redações 
(Quadro 3), contudo ainda nenhuma Lei foi aprovada, diferente de 
outros estados, como o estado de Minas Gerais com o Projeto de Lei 
nº 1.297/03, aprovado em 2005, institui, ainda que de forma ope-
racional e limitada, a presença do Serviço Social na rede pública de 
ensino do estado, voltado ao atendimento às comunidades escolares 
e a ser desenvolvido de forma integrada às demais políticas setoriais. 
Deverá atender diretamente o aluno na escola, trabalhar sua perma-
nência na escola e integrar família, escola e comunidade.
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Outro exemplo é o estado do Ceará que cria o Serviço Social Es-
colar nas escolas públicas do estado com o Projeto de Lei nº 161/05, 
objetivando prestar assistência social aos alunos e a seus familiares. 

As atribuições do Serviço Social compreendem desde a pesquisa 
socioeconômica e familiar, elaboração de programas em atendimen-
tos aos problemas sociais até as que estão contempladas nos artigos 
4º e 5º da Lei Federal 8.662/93, que dispõe sobre a profissão de 
assistente social.

O Projeto é justifi cado pela necessidade de conhecer os problemas 
que atingem o desempenho do aluno na escola, diagnosticar as causas 
e atuar de forma preventiva e curativa.

Outro estado a apresentar uma proposta da atuação do Serviço 
Social Escolar nas escolas de 1º e 2º graus, é o Rio de Janeiro, com o 
Projeto de Lei nº 2.514/98, que propõe uma atuação investigativa da 
profi ssão no que diz respeito aos problemas que atingem o jovem em 
seu processo educacional e suas famílias, até as atribuições previstas 
na Lei Federal 8.662/93 que dispõe sobre a profi ssão de Assistente 
Social. Entretanto tal projeto foi vetado pelo governador alegando 
desconformidade com a vigente ordem jurídica e a inobservância da 
Constituição Federal. 

No estado de São Paulo, são vários os municípios que fi zeram e 
fazem a história do Serviço Social na Educação, mesmo na ausência 
de legislações que legitimem essa intervenção: Leme, Barretos (ce-
nário da pesquisa de campo), Osasco (1996), Cosmópolis, Dracena, 
Itatiba, Limeira (1997), Franca (1978), Matão, Serrana, Tupã, Votu-
poranga, Marília, Mauá, São José dos Campos, Presidente Prudente 
(1991) e outras experiências que estão surgindo no estado, mas não 
foram registradas ofi cialmente.

Os Projetos de Leis do estado de São Paulo apresentam a atuação 
de um Serviço Social Escolar, na maioria deles dentro das unidades 
de ensino e diretamente com o aluno mediante o comportamento de 
ausência nas aulas, a rebeldia, a agressividade, a improdutividade, o 
desajustamento e a marginalização. Apontam uma profi ssão curativa, 
detentora de um conhecimento para sanar os problemas de ordem 
emocional e social, conforme segue quadro a seguir. 
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Quadro 3 – Projetos de Lei do estado de São Paulo

Projetos de 
Lei Ano

Proposta para o 
Serviço Social na 

Educação
Justifi cativa Situação 

Atual

Projeto de 
Lei nº 59

1978 Art. 3º – Serão atri-
buições do Setor de 
Serviço Social Escolar 
o tratamento psico-
social aos membros 
do corpo discente, 
a promoção da in-
teração de grupos, 
a orientação social, 
a integração escola-
comunidade, a asses-
soria às associações 
ligadas às unidades de 
ensino, o desenvolvi-
mento de campanhas, 
seminários e ciclos de 
estudos, o incremento 
das atividades de lazer 
e a formação de grupos 
voltados para a prática 
cultural e desportiva, 
dentre outras.

A criação do setor de 
Serviço Social Escolar 
enaltece os problemas 
de ordem psicológi-
ca com o argumento 
mais adequado para 
criação do setor de 
psicologia da Edu-
cação.

Vetado

Projeto de 
Lei nº 374

1981 Reitera a abordagem 
do projeto anterior, 
enfatizando a atuação 
dos assistentes sociais 
nos programas de la-
zer, esporte e cultura. 

Ênfase na ação vol-
tada para a relação 
escola-família-comu-
nidade (art. 3º).

Vetado

Projeto de 
Lei nº 336

1983 Art. 4º é objetivo ge-
ral do Serviço Social 
na Escola concorrer 
para a plena realização 
desta instituição edu-
cadora, socializadora, 
integradora, transfor-
madora e conscien-
tizadora, com vistas 
ao Desenvolvimento 
Social.

A justificativa apre-
sentada quanto à pre-
sença dos assistentes 
sociais nas escolas de 
1º e 2º graus ainda 
conserva a noção de 
que os problemas são 
decorrentes da etapa 
da juventude em que 
se encontram esses 
alunos e de respon-
sabilidade da família, 
sendo esses o alvo da 
ação profi ssional.

Vetado

Continua
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Quadro 3 – Continuação

Projetos de 
Lei Ano

Proposta para o 
Serviço Social na 

Educação
Justifi cativa Situação 

Atual

Projeto de 
Lei nº 268

1983 Reapresentação do 
Projeto  de  Lei  nº 
374/81 

Sua relevância justi-
fi ca-se.

Vetado

Projeto de 
Lei nº 09

1984 Art.  2º  O Serviço 
Social tem como seu 
campo de trabalho 
as relações entre os 
agentes do processo 
educativo: estudantes, 
pais, trabalhadores da 
escola e representantes 
da comunidade.

Justifica-se pela im-
portância da partici-
pação da população 
nas políticas sociais 
na perspectiva de 
seus direitos.

Vetado

Projeto de 
Lei nº 517

1987 Reedição do Projeto 
de Lei nº 336/83

Reedição do Projeto 
de Lei nº 336/83

Vetado

Projeto de 
Lei nº 442

1995 Segundo o art. 2º as 
competências do Ser-
viço Social Escolar 
estão previstas na Lei 
8662/93 que regula-
menta a profi ssão.

Mantém a mesma 
base de justificação 
do Projeto de Lei nº 
336/83.

Vetado

Projeto de 
Lei nº 925

2003 Art.1º – Institui o Ser-
viço social nas Escolas 
Estaduais de 1º e 2º 
graus.

Reitera as propostas 
dos projetos anteriores. 

Justifica-se pela im-
portância da forma-
ção educacional da 
criança e do adoles-
cente que não se rea-
liza somente na sala 
de aula [...].

Vetado

Projeto de 
Lei nº 1119

2003 Art. 1º Fica instituído 
o Programa Escolar 
de Acompanhamento 
Domiciliar. (PEAD) 
[...] na rede estadual, 
no combate à depen-
dência química e sanar 
os problemas domésti-
cos que interferem no 
aproveitamento esco-
lar [...]. 

A equipe profissio-
nal deverá aprimorar 
o processo de apren-
dizagem, por meio 
da melhoria das rela-
ções familiares (não 
determina a equipe 
profi ssional, justifi ca 
que será utilizado o 
concurso de pedago-
gos, psicopedagogos 
e assistentes sociais.

Aprovado

Fonte: Elaborado pela pesquisadora para fi ns didáticos
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Assim destaca o Projeto de Lei nº 59/78 em seu artigo 3º:

Art. 3º – Serão atribuições do Setor de Serviço Social Escolar o 
tratamento psicossocial aos membros do corpo discente, a promoção 
da interação de grupos, a orientação social, a integração escola-co-
munidade, a assessoria às associações ligadas às unidades de ensino, 
o desenvolvimento de campanhas, seminários e ciclos de estudos, o 
incremento das atividades de lazer e a formação de grupos voltados 
para a prática cultural e desportiva, dentre outras.

O texto apresenta os métodos tradicionais de intervenção do 
Serviço Social: caso, grupo e comunidade, e amplia o trabalho dentro 
das escolas para as áreas da cultura, esporte e lazer. Também não é 
questionada a organização do sistema educacional e as determinações 
sociais colocam-se como objeto de atuação dos assistentes sociais 
(Almeida, 2004, p.27).

O Projeto de Lei nº 374/81 reitera a abordagem do projeto an-
terior, enfatizando a atuação dos assistentes sociais nos programas 
de lazer, esporte e cultura, com ênfase em uma ação voltada para a 
relação escola-família-comunidade (art. 3º). É importante ressaltar 
que há uma ênfase dos projetos na atuação dos assistentes sociais em 
torno desse tripé (escola-família-comunidade), mesmo que apresen-
tem perspectivas de intervenção diferenciadas.

O Projeto de Lei nº 336/83 apresenta alguns elementos novos 
em relação ao anterior, mas conserva o trabalho assentado na relação 
escola-família-sociedade. A implementação de um Serviço Social na 
Escola pode expressar uma mudança em curso na própria profi ssão, 
pois tem-se um redirecionamento da abordagem da profi ssão, saindo 
da perspectiva psicossocial para uma análise mais política da atuação 
dos profi ssionais (Almeida, 2004, p.28). O artigo 4º em seu Parágrafo 
1º diz: “[...] participar da formulação e implementação das políticas 
sociais e seus respectivos planos que forem formados ao nível da 
educação sistemática e assistemática”.

A justifi cativa apresentada quanto à presença dos assistentes 
sociais nas escolas de 1º e 2º graus ainda conserva a noção de que os 
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problemas são decorrentes da etapa da juventude em que se encon-
tram esses alunos e de responsabilidade da família, com isso é alvo 
da ação profi ssional.

O Projeto de Lei nº 268/83 é a reapresentação do Projeto de Lei 
nº 374 de 1981 com a esperança de ser aprovado, considerando sua 
relevância como justifi cativa.

Para o Projeto nº 09/84 apresenta um signifi cativo avanço em 
relação aos anteriores, pois é elaborado por uma assistente social que 
ocupou um cargo político. O Projeto enfatiza a dimensão política do 
trabalho dos assistentes sociais e assinala uma relação entre os objeti-
vos do Serviço Social e as lutas sociais realizadas pela educação pública. 
Apresenta a atuação do profi ssional junto ao segmento estudantil, às 
famílias e aos trabalhadores da escola. Em seu Art. 2º apresenta: – “O 
Serviço Social tem como seu campo de trabalho as relações entre os 
agentes do processo educativo: estudantes, pais, trabalhadores da 
escola e representantes da comunidade”. Segundo o artigo 3º, inova 
com o trabalho profi ssional na perspectiva de vida e de trabalho da po-
pulação: “O Serviço Social na Escola tem por objetivo geral, contribuir 
para que o processo educacional corresponda aos direitos, necessida-
des e melhores condições de vida e trabalho da população [...] cumprir 
plenamente suas fi nalidades de formação e transformação social”. O 
projeto apresenta ainda a importância da participação da população 
nas políticas sociais na perspectiva de seus direitos fundamentais. 

Outro Projeto de Lei apresentado é o nº 517/87, uma reedição 
do Projeto de Lei nº 336/83, já exposto aqui. 

O Projeto de Lei nº 442/95, elaborado por um parlamentar, 
contou com a iniciativa da organização de várias instituições públicas 
e particulares (Escolas de Serviço Social) e o Cress-SP, na elabora-
ção de um documento para instituir o Serviço Social nas escolas. É 
justifi cado pelas bases do Projeto 336/83, mas com alterações nas 
competências do Serviço Social nas escolas de 1º e 2º graus do estado 
de São Paulo, buscando um ajuste com a Lei 8662/93 que regula-
menta a profi ssão de assistente social e retornando às concepções do 
trabalho profi ssional nos espaços escolares. Esse é um projeto vetado 
pelo governador na época, justifi cando inconstitucionalidade. 
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Em 2003, é apresentado o Projeto de Lei de nº 925/03, que visa 
assegurar nas escolas estaduais de 1º e 2º graus a presença de assis-
tentes sociais. Segundo parágrafo único do artigo 1º:

Parágrafo Único – Compete ao Serviço Social Escolar: I – Efetuar 
levantamento de natureza socioeconômico e familiar para caracte-
rização da população escolar; II – Elaborar e executar programas 
de orientação sociofamiliar visando a prevenção da evasão escolar 
e melhorar o desempenho do aluno; III – Integrar o Serviço Social 
Escolar a um sistema de proteção social mais amplo, operando de 
forma articulada outros benefícios e serviços assistenciais, voltado 
aos pais e alunos no âmbito da Educação em especial, e no conjunto 
das demais políticas sociais, instituições privadas e organizações 
comunitárias locais, para atendimento de suas necessidades; IV – 
Coordenar os programas assistenciais já existentes na escola, como 
a merenda escolar e outros; V – Realizar visitas domiciliares com o 
objetivo de ampliar o conhecimento acerca da realidade sociofamiliar 
do aluno, possibilitando assisti-lo adequadamente; VI – Participar 
em equipe multidisciplinar, da elaboração de programas que visem 
a prevenir a violência, o uso de drogas e o alcoolismo, bem como o 
esclarecimento sobre doenças infectocontagiosas e demais questões 
de saúde pública; VII – Elaborar e desenvolver programas específi cos 
nas escolas onde existam classes especiais [...].

Trata-se de um Projeto que ratifi ca as propostas dos anterio-
res, considerando a importância do Serviço Social no trabalho da 
educação pública, ocupando espaços dentro da escola e atendendo 
aos problemas vivenciados pelos alunos, familiares, professores e 
funcionários da educação. 

Ainda no ano de 2003, o Projeto de Lei Estadual nº 1119 institui o 
Programa de Acompanhamento Domiciliar, “destinado a promover 
a integração dos alunos da rede estadual e seus familiares, de forma 
a otimizar o binômio ensino-aprendizagem” (art. 1º). Justifi ca-se 
pela importância de uma equipe profi ssional de assistentes sociais, 
pedagogos, psicopedagogos, docentes e corpo administrativo da 
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escola no trabalho da melhoria das relações familiares, visando ao 
aprimoramento do processo de aprendizagem. Esse Projeto teve 
sua data de aprovação com a publicação no Diário Ofi cial no dia 
31/10/2003, p.34.

Por fi m foram pesquisados alguns Projetos de Lei Municipal 
(Quadro 4), como: Projeto de Lei nº 13.780 de 2004, do município 
de São Paulo, para a criação do Programa de Atenção à Saúde do 
Escolar, o Serviço Social como suporte terapêutico interdisciplinar; 
o Projeto de Lei nº 1.455 de 1996, do município de Ribeirão Preto/
SP, propondo um Serviço Social Escolar e sua redação não é muito 
diferente dos Projetos aqui elencados, contudo defi ne o trabalho a 
ser realizado pelo Serviço Social dentro das escolas, desde conhecer 
o universo de todos os alunos, até desenvolver trabalhos específi cos 
com classes especiais; o Projeto de Lei nº 7.630, de 1997, também 
do município de Ribeirão Preto/SP, contendo o mesmo teor do 
anterior. O texto legal foi aprovado havendo a regulamentação do 
Serviço Social na educação escolarizada; o Projeto de Lei sn/2003, 
do município de Vitória/ES, que destaca a atuação de um trabalho 
interdisciplinar e articulado com as outras políticas setoriais apre-
senta em seu artigo 2º: 

Art. 2º – Parágrafo Único – As ações do Serviço social na educa-
ção serão executadas de forma interdisciplinar e integrada às demais 
políticas setoriais, visando compreender e mediar os aspectos econô-
micos, sociopolíticos e culturais da realidade social que interferem 
nas relações da comunidade escolar.

Como último projeto levantado, o Projeto de Lei nº 7.438/03, 
do município de Campos de Goitacazes/RJ, é diferente dos demais 
projetos, pois institui o Serviço Social nas escolas e vincula o à Se-
cretaria da Saúde, e não às secretarias da educação como todos os 
projetos apresentados. É uma lei aprovada e que tem suas escolas 
da rede municipal, creches, centros de qualidade de vida, postos de 
saúde e mini-hospitais de assistentes sociais lotados à Secretaria da 
Saúde. 
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No quadro abaixo são apresentados os Projetos de Lei existentes 
em algumas cidades brasileiras.

Quadro 4 – Projetos de Lei Municipal

Projetos 
de Lei

Ano/
Estado

Proposta para o 
Serviço Social na 

Educação
Justifi cativa Situação 

Atual

Projeto de 
Lei nº 09

1984
São Paulo 
(capital)

Art. 2º O Serviço So-
cial tem como seu 
campo de trabalho as 
relações entre os agen-
tes do processo educa-
tivo: estudantes, pais, 
trabalhadores da es-
cola e representantes 
da comunidade.

Justifi ca-se pela 
importância da 
participação da 
população nas 
políticas sociais 
na perspectiva 
de seus direitos.

Vetado

Projeto de 
Lei 

nº 1.455

1996
Ribeirão 

Preto/SP.

Estabelece as compe-
tências do Serviço So-
cial, mesclando com 
as atribuições previs-
tas na lei 8662/93 que 
regulamenta a profi s-
são de Serviço Social. 
Institui Serviço Social 
na educação pública.

Luta pela am-
pliação e con-
quista dos di-
reitos sociais e 
fortalecimento 
de uma educa-
ção cidadã.

Analisado 
para a 

aprovação

Projeto de 
Lei 

nº 7.630

1997
Ribeirão 

Preto/SP.

A Lei contém o teor 
do projeto anterior e 
regulamenta o Servi-
ço Social na educação 
escolarizada.

Justifi ca-se pelo 
projeto anterior.

Aprovado

Projeto de 
Lei s/n

2003
Vitória/ES.

Apresenta a atuação 
de um trabalho in-
terdisciplinar e arti-
culado com as outras 
políticas setoriais. 
Não detalha as com-
petências do assisten-
te social relacionadas 
aos problemas nas 
escolas.

Importância de 
um trabalho in-
terdisciplinar e 
articulação com 
as demais polí-
ticas sociais.

Aprovado

Projeto 
de Lei 

nº7.438

2003
Campos dos 
Goitacazes/

RJ.

Institui o Serviço 
Social nas escolas e 
vincula-o à Secretaria 
da Saúde, e não à Se-
cretaria da Educação.

A participação 
dos assistentes 
sociais ocorrerá 
nos vários pro-
gramas desen-
volvidos pelas 
prefeituras.

Aprovado

Continua



140  MARIA CRISTINA PIANA

Quadro 4 – Continuação

Projetos 
de Lei

Ano/
Estado

Proposta para o 
Serviço Social na 

Educação
Justifi cativa Situação 

Atual

Projeto de 
Lei 

nº 13.780

2004
São Paulo 
(capital)

Criação do Programa 
de Atenção à Saúde 
do Escolar. 
Consiste em uma 
parceria da Secretaria 
da Educação com a 
Secretaria da Saúde, 
atendendo aos alunos 
com apoio às famílias.

Serviço Social 
atua como su-
porte terapêu-
tico interdisci-
plinar.

Aprovado 
em 2005

Fonte: Elaborado pela pesquisadora para fi ns didáticos

É importante considerar que vários desses Projetos de Lei, aqui 
apresentados, estão em tramitação. Contudo, faz-se necessário um 
longo estudo e acompanhamento dos projetos de Lei que estão sur-
gindo. É importante considerar que haja um amplo conhecimento 
da profi ssão de Serviço Social, bem como suas competências e atri-
buições a partir do projeto ético-político profi ssional, na elaboração 
dos novos projetos e que sejam devidamente acompanhados pelos 
profi ssionais envolvidos. Aos parlamentares e políticos em geral cabe 
a vontade política, prioridade mediante as demais políticas sociais e 
interesse em oferecer uma educação de oportunidades, participação 
e qualidade à população infanto juvenil. 

É importante considerar que a maioria dos projetos apresenta-
dos limita-se à visão de que os problemas com os quais o assistente 
social deve trabalhar nas unidades de ensino estão relacionados ao 
comportamento do aluno, decorrentes de difi culdades de ajuste, em 
seu aspecto familiar, social ou econômico. Com isso torna-se difícil 
ao assistente social refl etir o próprio processo educacional com seus 
interesses escusos e contradições, bem como as particularidades do 
seu trabalho profi ssional. 

Nessa pesquisa documental, observa-se que a inserção dos assis-
tentes sociais nas instituições de ensino, especialmente as escolas de 
educação básica, tem representado o desejo dessa categoria profi s-
sional e o resultado de sua atuação política e profi ssional na defesa 
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dos direitos sociais, e revelado uma necessidade socioinstitucional 
cada vez mais reconhecida no âmbito do poder legislativo de muitos 
estados e municípios. Essa presença tem contribuído para a amplia-
ção do processo educacional de um modo geral, para o acesso e a 
permanência da criança e do jovem na escola e estabelecer relações 
sociais, familiares e comunitárias visando a uma educação cidadã.

Nesse sentido, mediante uma concepção ampla da atuação do 
Serviço Social na Educação, são fundamentais uma mobilização da 
categoria profi ssional em torno do tema, uma assessoria na elabo-
ração dos projetos de lei e a própria elaboração de um projeto pela 
categoria, um acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos juntos 
às secretarias de educação, prefeituras e profi ssionais da educação, 
além de se considerar um trabalho a partir das particularidades de 
cada região do País e dos diferentes níveis de educação, de se refl etir 
as possíveis fontes de custeio do trabalho (questão polêmica apresen-
tada pelas prefeituras) e de um conhecimento amplo das estruturas 
de organização da política educacional em seus diferentes níveis.

Por fi m, nesse estudo destacam-se a importância da participação 
da família, não só em seu papel complementar no processo educativo, 
mas em seu papel político por meio da participação na construção de 
uma escola democrática e da ampliação dos direitos sociais e ainda 
refl etir a amplitude da inserção do Serviço Social na Educação: na 
educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio) e na política educacional como um todo.

A construção de uma identidade profi ssional 
no cenário educacional

O Serviço Social vive hoje a expansão profi ssional por meio de 
novos espaços sócio-ocupacionais e a (re) inserção no cenário da 
política educacional tem revelado um grande desafi o à profi ssão, 
pois aos assistentes sociais apresenta-se a necessidade de engajar-se 
nas instituições escolares, de elaborar e de implementar projetos de 
integração dos aspectos sociais e educacionais vividos pelos destina-
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tários dessa política social, de inserir-se profundamente na dinâmica 
do conhecimento pedagógico e de suas legislações que marcaram a 
construção de políticas educacionais nesse país.

O assistente social hoje busca fundamentar sua formação profi s-
sional a partir das novas Diretrizes Curriculares, com uma fl exibili-
dade das disciplinas, podendo contemplar especifi cidades regionais 
e demandas geradas pelas necessidades, por meio de interlocuções 
com outras áreas do saber (pluralismo), a indissociabilidade nas 
dimensões ensino, pesquisa e extensão e a adoção de uma teoria 
social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em suas 
dimensões de universalidade, particularidade e singularidade.

Nessa perspectiva, é que o Serviço Social busca construir um perfi l 
profi ssional na política educacional, conquistando espaços, protago-
nizando ações que possibilitem intervenções profi ssionais criativas, 
propositivas, estratégicas, ousadas, destemidas e comprometidas 
com a transformação social. 

É o que se propõe a refl etir nesse item, à luz do passado, da prática 
profi ssional histórica do Serviço Social no campo da educação desde 
a sua origem no Brasil, ao presente e o futuro a ser pensado, cons-
truído e conquistado pela profi ssão de Serviço Social nesse campo 
de intervenção. 

A dimensão educativa e pedagógica do Serviço Social

Pensar a dimensão pedagógica e educativa do Serviço Social é re-
meter-se a um trabalho desenvolvido pelos profi ssionais na perspecti-
va de desmistifi car e desvelar a realidade produtora e reprodutora de 
desigualdades, visando à autonomia, à participação e à emancipação 
dos indivíduos sociais. Traçar um perfi l profi ssional educativo, repre-
senta à profi ssão a construção de meios para a superação da condição 
de opressão e de dominação das classes oprimidas e dominadas. 

Mediante essa realidade, o Serviço Social é uma profi ssão que vem 
se construindo há sete décadas de existência no Brasil e no mundo; 
com seu caráter sociopolítico, crítico e interventivo, tem ampliado 
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a ação em todos os espaços em que ocorrem as diversas refrações da 
questão social, ou seja, no conjunto de desigualdades que se originam 
do antagonismo entre a socialização da produção e a apropriação 
privada dos frutos do trabalho. Está inserido nas diversas áreas de 
direitos, no universo da família, no mundo do trabalho, nas políticas 
sociais públicas e privadas, nas questões ambientais, nos grupos 
étnicos, em diversos segmentos da sociedade brasileira: da criança, 
do adolescente, do jovem, do idoso e outras formas de violação dos 
direitos sociais. Tais situações demandam um trabalho de planeja-
mento, de gerenciamento, de administração, de assessoramento às 
políticas, a programas e serviços sociais, de análise da realidade social 
e institucional, a ações incisivas e transformadoras junto à população 
usuária. Trabalha essencialmente as relações sociais por meio de uma 
ação global de cunho socioeducativo e de prestação de serviços. 

Seu fazer profi ssional exige um conhecimento amplo sobre a rea-
lidade em sua complexidade e em criar meios para transformá-la na 
direção de seu projeto político-profi ssional. É por meio da mediação 
que o assistente social realiza esse enfrentamento no complexo tecido 
das organizações sociais em que atua (Pontes, 2000, p.43).

Segundo Martinelli (1993, p.136):

Mediações são categorias instrumentais pelas quais se processa a 
operacionalização da ação profi ssional. Expressam-se pelo conjunto 
de instrumentos, recursos, técnicas e estratégias e pelas quais a ação 
profi ssional ganha operacionalidade e concretude. São instâncias de 
passagem da teoria para a prática, são vias de penetração nas tramas 
constitutivas do real.

Dessa forma, é por meio da mediação que o profi ssional tem con-
dições de traçar um direcionamento a sua prática de forma crítica e 
não alienada, a partir do seu projeto ético-político, o que possibilita 
uma ação transformadora. 

A profi ssão sempre acompanhou as transformações da sociedade 
brasileira e construiu um projeto profi ssional, denominado projeto 
ético-político, a partir das décadas de 1970 e 1980, e que expressa 
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o compromisso da categoria com a construção de uma nova ordem 
societária com justiça, democracia e garantia de direitos universais. 
Tal projeto tem seus princípios pautados na Lei 8662/93, no Códi-
go de Ética Profi ssional de 1993 e nas Diretrizes Curriculares com 
o redimensionamento em seu referencial teórico e metodológico, 
adequando criticamente a profi ssão às exigências dos novos tempos.

O Código de Ética veio nos últimos anos se atualizando ao longo da 
trajetória profi ssional. Em 1993, após um rico debate com o conjunto 
da categoria em todo o País, foi aprovada a quinta versão do Código 
de Ética Profi ssional, instituída pela Resolução 273/93 do CFESS.

O Código representa a dimensão ética da profissão, com seu 
caráter normativo e jurídico, delineia referenciais para o exercício 
profi ssional, defi ne direitos e deveres dos assistentes sociais, bus-
cando a legitimação social da profi ssão e a garantia da qualidade do 
trabalho desenvolvido. Ele expressa a renovação e o amadurecimento 
teórico-político do Serviço Social e evidencia em seus princípios 
fundamentais o compromisso ético-político assumido pela categoria.

A identidade da profi ssão não é estática. É construída historica-
mente desde o século XIX e hoje envolve as contradições sociais que 
confi guram uma situação de barbárie, decorrentes da atual relação 
capital e trabalho, em suas fases de decadência monopolista, fi nan-
ceira e globalizada, com graves consequências na força de trabalho. 

Para Cardoso & Maciel (2000, p.142):

É incontestável a função educativa desempenhada pelos assisten-
tes sociais nos diferentes espaços ocupacionais. Tal função caracteri-
za-se pela incidência dos efeitos das ações profi ssionais na maneira de 
pensar e agir dos sujeitos envolvidos nas referidas ações, interferindo 
na formação de subjetividades e normas de condutas, elementos 
estes constitutivos de um determinado modo de vida ou cultura.

Dessa forma, é importante considerar que a função pedagógica 
e educativa do assistente social ocorre por meio dos vínculos esta-
belecidos pela profi ssão com as classes sociais e se materializa, espe-
cialmente, por meio dos efeitos do trabalho profi ssional na maneira 
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de pensar e de agir dos sujeitos envolvidos nos processos da prática. 
Essa função é “mediatizada pelas relações entre Estado e a sociedade 
civil no enfrentamento da questão social, integrada a estratégias de 
racionalização da produção e reprodução das relações sociais e do 
exercício do controle social”. (Abreu, 2001, p.17).

O Serviço Social desenvolve estratégias objetivadas pelas políticas 
sociais públicas e privadas, especialmente a assistência social, aten-
dendo, sim, às necessidades de subsistência física do trabalhador, mas 
também nos processos de luta e de resistência das classes subalternas 
em contraposição à ordem do capital.

É importante considerar que a função educativa da intervenção 
do assistente social junto às classes subalternas, atende, em algumas 
vezes, as determinações dos donos do capital, pois tais serviços são 
demandados por estes para garantir a fi xação de “valores e normas 
de comportamento junto ao trabalhador e sua família para o enqua-
dramento nos padrões de sociabilidade às exigências do processo de 
acumulação capitalista” (Cardoso & Maciel, 2000, p.143).

Não obstante, o movimento da sociedade, mediante as confl i-
tuosas relações sociais e tensões, revela as contradições do sistema 
vigente e altera o pseudoequilíbrio revelado pelas forças dominantes e 
dá abertura às críticas, à negação e à superação da ordem estabelecida. 

É nessa perspectiva que a solicitação dessas classes pelo trabalho 
do assistente social demonstra a necessidade das frentes de lutas que 
caracterizam o projeto interventivo profi ssional. Tais frentes de luta 
indicam as possíveis respostas para atender as necessidades materiais 
e imediatas da população em seu pleno desenvolvimento humano, e 
às necessidades de formação e organização política. 

 Esses processos demonstram uma dimensão real de luta pela 
defesa e pela conquista dos direitos sociais e a busca da hegemonia no 
processo da construção de um novo projeto societário em detrimento 
da sociedade capitalista.

Nesse sentido, para Maciel (2000, p.144): 

A função educativa dos assistentes sociais integra o amplo pro-
cesso de elaboração de uma ideologia própria desenvolvido por essas 
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classes, como elemento constitutivo de uma nova cultura. Supõe 
compromisso político consciente com o projeto societário das classes 
subalternas e competência teórica, metodológica e política para a 
identifi cação e apropriação das reais possibilidades postas pelo mo-
vimento social para o redimensionamento da prática profi ssional no 
horizonte da luta pela emancipação das referidas classes.

Assim, essa função educativa, contida no projeto ético-político da 
profi ssão, contribui para novas relações pedagógicas entre o assistente 
social e o usuário de seus serviços. Tais relações favorecem uma maior 
participação dos sujeitos envolvidos por meio do conhecimento críti-
co sobre a realidade e dos recursos institucionais para a construção de 
ações estratégicas, atendendo aos interesses das classes subalternas e à 
mobilização, à organização, ao fortalecimento e à instrumentalização 
das lutas para a conquista de uma classe hegemônica.

O aspecto educativo da profi ssão perpassa por todo contato do 
profi ssional com o usuário de seu trabalho. E o que espera desse pro-
fi ssional é que esteja devidamente habilitado para analisar e intervir 
na realidade social desenvolvendo sua formação teórico-metodoló-
gica, ético-política e técnico-operativa de forma crítica; saiba defi nir 
estratégias de intervenção para a garantia dos direitos do cidadão; 
saiba desenvolver trabalhos de parceria para assumir trabalhos de 
gestão pública na área das políticas sociais em geral; compreender 
a questão social bem como suas expressões na realidade social e 
estabelecer relações efetivas entre profi ssional e classe trabalhadora 
para um trabalho com perfi l educativo e pedagógico comprometido. 

O Serviço Social na política educacional brasileira

A educação no Brasil tem se destacado nas últimas décadas no 
cenário internacional por meio de eventos mundiais3 que resultaram 

 3 Eventos Mundiais: 1990: “Declaração para Todos”; 1994: Declaração de Sala-
manca – sobre Educação Especial; 1997: Educação de Jovens e Adultos.
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em diretrizes educacionais a serem observadas por todas as Na-
ções, reforçando a importância que a educação ocupa na sociedade 
globalizada. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação de 1996 declaram a educação como um direito 
social a ser garantido pelo Estado a toda sociedade, mas ainda não se 
constituiu efetivamente como uma política pública universal. 

A realidade brasileira apresenta dados alarmantes na educação:

Não existe escola para todos em todos os níveis; 41% dos jovens 
não terminam ensino médio; 2/3 dos jovens entre 15 e 17 anos não 
estão na escola; são elevados os índices de evasão e repetência esco-
lar e analfabetismo. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica mostra que, entre 1995 e 2001, o desempenho discente pio-
rou. Em 2002, 74% dos que se submeteram à avaliação do Ensino 
Médio (Enem) tiveram desempenho insufi ciente. Vale lembrar que, 
para o Ensino Médio, de cada cem estudantes, sessenta não o con-
cluem, e que 53% dos alunos estão atrasados na escola. (Backx, 2008, 
p.122)

Embora a educação seja declarada legalmente como direito hu-
mano prioritário, inalienável e de obrigação do Estado, ela expressa 
também os refl exos do mundo do trabalho e sofre as infl uências do 
mercado, da nova política de emprego do mundo moderno e da rela-
ção público e privado. Com isso, sua qualidade e efetivação atendem 
aos interesses do mercado e impõe desafi os na conquista da cidadania.

É necessário buscar uma educação que objetive a formação de 
sujeitos capazes de pensarem por si mesmos, ou seja, que “assumam 
sua condição de sujeitos na dinâmica da vida social, sem perder de 
vista um projeto coletivo de sua transformação” (idem, p.122). Dian-
te disso, trata-se de educar para o exercício de cidadania, proposta 
essa que ultrapassa o ambiente escolar, embora tendo a escola papel 
importante no processo ensino e aprendizagem de seus alunos. 

Para Almeida (2000, p.158), a mais grave característica dessa 
política social, a educação, 
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é a não universalização do acesso da população à educação escolariza-
da, decorrente, sobretudo, de um confronto de interesses alimentado 
e realimentado por uma cultura política excludente e elitizada, que 
não consegue incorporar a participação das massas nos ciclos de 
alternância do poder e desenvolvimento econômico.

Outro aspecto relevante dessa política setorial é sua descontinui-
dade, sendo muitas vezes apresentada como solução de problemas 
sociais emergentes, sem planejamento, imediatista e condicionada 
a interesses políticos e econômicos. Essa característica de desconti-
nuidade ocorre em nível federal, estadual e municipal, por meio de 
montagem e desmontagem de programas e estruturas educacionais, 
como acontece com o ensino médio, o ensino profi ssionalizante, as 
escolas de período integral, os sistemas por ciclos, com acessos diretos 
e sem reprovação (Almeida, 2000b, p.158). 

Tem ainda gerado muitos confl itos políticos e administrativos 
a defi nição constitucional dos percentuais oriundos da arrecadação 
de impostos da União (não menos que 18%), estado e municípios 
para a educação (nunca menos que 25% da receita) e consequente 
exigência desse cumprimento, o que, na prática, essa legislação é, 
muitas vezes, burlada. 

A educação enquanto política tem sido prioritária, em escala 
mundial e nacional, decorrente de uma evidente alteração de forma 
hegemônica nos padrões de organização social da produção. Para 
isso, destaca-se que

A intervenção do Banco Mundial na condução das políticas de 
educação é apoiada por um diagnóstico que aponta excessivos e des-
necessários gastos públicos com educação superior, insufi ciência de 
investimentos no ensino fundamental, inefi cácia do ensino médio e 
necessidade de dinamização de um ensino profi ssional mais direcio-
nado para as novas exigências do mercado de trabalho. O diagnóstico 
se completa com a eleição da educação como estratégia central para 
superar o atraso social e diminuir as desigualdades econômicas. 
(Tomasi et al. 1996 apud Almeida, 2000a, p.156)
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Os interesses escusos dessa ação do Banco Mundial, por meio 
de fi nanciamentos diretos e de reorganização dos recursos públi-
cos, diz respeito à inserção do Brasil como país periférico, na nova 
ordem mundial de padrões de consumo e produtor de mão de obra 
basicamente qualifi cada, de baixo custo e de atendimento às novas 
exigências de produção globalizada.

Dessa forma, desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, o Brasil co-
locou seu “projeto educacional à disposição das necessidades sociais, 
técnicas e político-ideológicas da atual fase de expansão do capita-
lismo” (Almeida, 2000a, p.21). Especialmente quando substituiu o 
primeiro projeto de 1994, da LDBEN, discutido e negociado com 
muitas entidades e os movimentos sociais do campo educacional, 
por outro projeto do Ministério da Educação (MEC), articulado às 
diretrizes do Banco Mundial. E desde então, o MEC tem imposto 
várias reformas educacionais sem o diálogo e a participação da so-
ciedade civil organizada e de profi ssionais do campo educacional.

Confi rma Almeida (2000a, p.161) quando expõe que 

A política desenvolvida pelo MEC nos últimos anos foi orien-
tada, sobretudo pela necessidade de elevar o nível de escolaridade 
mínima da mão de obra no País e de empreender reformas no sentido 
de garantir sua integral adequação às novas exigências da esfera da 
produção e da cultura sem grandes investimentos, visto que deveria 
ser também funcional ao processo de ajuste fi scal imposto pela nova 
ordem econômica mundial. [...] A LDB contém um arcabouço geral 
de organização e orientação da política educacional referenciado pelas 
principais balizas do Estado neoliberal: a reforma administrativa e 
gerencial do Estado; a fl exibilização das legislações exigida pela fl exi-
bilização da produção no mundo do trabalho; a substituição da lógica 
do pleno emprego pela da empregabilidade; a valorização ideológica 
da supremacia do mercado e da individualidade [...]. 

As reformas no campo educacional têm respondido às exigências 
do paradigma da empregabilidade e do interesse público e privado, 
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ou seja, a inserção no mundo do trabalho é segundo os interesses do 
mercado, atendendo sua lucratividade e a busca da supremacia dos 
setores privados para uma educação mercantilizada e gerenciada pelo 
Estado, sem ações executivas, mas incorporando institucionalmente, 
a fi lantropia e o assistencialismo à rede de serviços públicos para a 
população de baixa renda, não equacionando a exclusão educacional 
e social (idem, p.21).

Enfi m, tem-se hoje um amplo conjunto de mudanças acontecen-
do no sistema educacional brasileiro, desde a educação inicial até a 
educação superior. E é nesse vasto e complexo campo de atuação 
que o Serviço Social tem redefinido sua intervenção. São muitos 
assistentes sociais trabalhando diretamente com as instituições de 
ensino (públicas e privadas): nos Centros Municipais de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, nos conselhos municipais de educa-
ção, na assessoria e elaboração dos planos municipais e estaduais de 
educação, nos projetos de educação não formal, nas universidades 
por meio do estágio curricular, projetos de extensão universitária e 
a inserção do jovem de baixa renda no ensino superior e nas equipes 
interdisciplinares por meio da formação continuada dos profi ssionais 
da educação, ou seja, no campo da educação enquanto política social 
e como dimensão da vida social. Como exemplo, tem-se o Projeto 
de Extensão “Educação Pública e Serviço Social” da Faculdade 
de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A 
categoria profi ssional tem-se destacado nesses trabalhos e ampliado 
suas ações realizando uma interface com outras políticas sociais 
previstas em leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
nº 8.069/90 e a Lei Orgânica de Assistência Social, Lei nº 8742/93 e 
pela importância estratégica que tem a educação nesse novo milênio.

Para Almeida (2000a, p.19-20), a relação teórico-prática no cam-
po educacional pelo Serviço Social ocorreu com o reconhecimento 
da atuação do assistente social por meio da dimensão educativa de 
seu trabalho: 

Durante muitos anos a associação entre Serviço Social e Educação 
esteve, quase que de forma automática, relacionada ou ao campo 
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da formação profi ssional ou à dimensão educativa do trabalho dos 
assistentes sociais. As razões não nos são desconhecidas: uma franca 
alteração no perfi l do mercado de trabalho, no que se tange à efetiva 
atuação dos assistentes sociais no âmbito dos estabelecimentos e da 
política educacional ao longo dos anos 70 e parte dos 80, a afi rmação 
do debate e das práticas sobre educação popular que se estenderam 
para além dos muros institucionais, além do reconhecido avanço 
teórico e político que as abordagens sobre a formação dos assistentes 
sociais ganharam no fi nal deste século, particularmente face à atuação 
da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa (ABEPSS). 

Entretanto, tal realidade amplia-se, segundo Almeida (2000a, 
p.20), pelos avanços teóricos de discussão da profi ssão em torno das 
políticas sociais como campo privilegiado da ação profi ssional e pela 
articulação política da categoria com movimentos sociais para a cons-
trução de um novo projeto societário pela conquista da cidadania. 

Embora o trabalho do assistente social na educação ainda não 
se tenha ampliado de forma expressiva no mercado de trabalho em 
seu aspecto teórico e interventivo, como se observa pelas pesquisas, 
documental e de campo, o profi ssional tem realizado um trabalho 
que não se restringe à escola, com o denominado Serviço Social 
Escolar, mas vem passando por um processo de reconhecimento da 
profi ssão com seu trabalho fundamental nas secretarias de educação 
municipal e estadual mediante o assessoramento na elaboração da 
política educacional. E, como exemplo, tem-se o Projeto “Político 
Instrumental”, desenvolvido pelo Serviço Social na Secretaria de 
Estado da Educação e Superintendência do Ensino Especial no es-
tado de Goiás, de assessoria e consultoria para a educação especial. 

Mesmo que seja uma imposição da legislação, a LDBEN, na 
adequação a outros projetos sociais para a redução de gastos públicos 
e para o atendimento aos problemas sociais repercutidos na escola, 
pode ser concebida como um avanço o trabalho dos assistentes sociais 
nessa área, vista como possibilidade de refl exão da ampliação do con-
ceito de educação hoje, das instituições de ensino que recebem desde 
a criança até a terceira idade para os ensinamentos convencionais e 
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obrigatórios, das possibilidades de desenvolvimento de programas 
e ações educacionais relacionados às mudanças da sociedade am-
pliando a temática da educação escolarizada como: discussões sobre 
a cidadania, a ética, o trabalho, a sexualidade, as drogas, a violência, o 
lazer, a adolescência. Temas esses que vêm fazendo parte do trabalho 
dos assistentes sociais que atuam e elaboram os mais diferentes pro-
gramas e projetos institucionais. Essa realidade expressa os limites 
e os desafi os da escola e dos profi ssionais da educação em trabalhar 
efetivamente com esses temas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, criados pelo MEC a 
partir 1998, para a educação básica buscaram expressar os avanços 
do ensino, propondo uma nova forma de educar alunos para o novo 
milênio, aproximando o que se ensina na sala de aula do cotidiano 
dos alunos e do mundo nos dias de hoje, trazem os chamados temas 
transversais que são: ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultu-
ral, orientação sexual, trabalho e consumo. Não são novas matérias, 
mas assuntos que devem permear as disciplinas ministradas aos 
alunos durante o ano letivo. Tais parâmetros revelam uma educação 
antidemocrática, alienante e controladora pelo sistema vigente, a 
fi m de padronizar a educação no Brasil. Não conseguiram sair do 
papel e expressaram o despreparo e o desinteresse dos educadores 
em incorporar esses temas a sua rotina de ensino. 

Nessa defi ciência é que muitos assistentes sociais foram incorpo-
rados às secretarias de educação municipal, no ensino básico, como 
mostram as pesquisas, por meio de projetos de extensão compreen-
dendo a política de período integral, trabalhos de atendimento direto 
e indireto nos espaços de educação formal com a população usuária, 
como os alunos e suas respectivas famílias, em projetos de assessoria 
e consultoria e o trabalho com os próprios professores. Tal realidade 
pode ser exemplifi cada pelo Projeto “Serviço Social Escolar” em 
Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, vinculado à Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura; o Programa Municipal de 
Educação Infantil da Secretaria Municipal de Porto Alegre, estado do 
Rio Grande do Sul (1991) com a função de um trabalho de assessoria 
à equipe de profi ssionais das escolas; o trabalho dos assistentes sociais 
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nas escolas públicas de Campina Grande, estado da Paraíba (1980); 
e nas escolas públicas e privadas do município de Natal, no estado 
do Rio Grande do Norte (1999). 

Por meio dessa inserção na educação, tem-se um campo de atua-
ção promissor e estratégico, pois é possível refl etir a natureza política 
e profi ssional da função social da profi ssão em relação às estratégias 
de luta pela conquista da cidadania através da defesa dos direitos 
sociais por meio das políticas sociais (Almeida, 2004, p.3).

Continua Almeida (2004, p.3):

A política educacional aparece no cenário das preocupações pro-
fi ssionais hoje de uma forma diferenciada da que tínhamos há alguns 
anos. Não se trata mais de uma aproximação saudosista quanto ao 
campo de atuação profi ssional que minguou com tempo, mas de um 
interesse ancorado na leitura do papel estratégico que esta política 
desempenha do ponto de vista econômico, cultural e social. As 
mudanças ocorridas ao longo das últimas três décadas do século XX 
no mundo de produção capitalista forma decisiva para um conjunto 
diversifi cado de requisições ao campo educacional. 

A ação conjunta dos assistentes sociais com o campo da educação, 
mediada pelos programas e projetos socioeducativos, possibilita aos 
profi ssionais atuar dentro da política educacional, com questões que 
lhes são centrais, como a formação permanente dos educadores e 
com a ampliação das práticas educacionais e pedagógicas em uma 
perspectiva curricular e não mais com uma visão complementar ou 
paralela.

E, hoje, entendem-se práticas curriculares inseridas em um con-
texto histórico, social e cultural que buscam a qualidade da educação 
e do ensino, em processos de aprendizagem para os alunos (Sacristán, 
2000, p.15-6).

A organização da categoria profi ssional tem empreendido várias 
iniciativas no que tange à regulamentação do Serviço Social na Edu-
cação e, especifi camente, um Serviço Social Escolar. Recentemen-
te, em 2003, tramitava na Câmara dos Deputados (ainda aguarda 
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aprovação) um Projeto de lei que defende a presença do assistente 
social na educação básica. É um tema que vem ganhando espaço no 
legislativo, como vem ocorrendo tanto no nível federal, quanto no 
plano estadual e municipal, o que indica um certo grau de reconhe-
cimento e de necessidade (conforme apresentado nesse capítulo). 
Não obstante, considerando a visão limitada dessas propostas e do 
real conhecimento da profi ssão de Serviço Social, por parte dos le-
gisladores e profi ssionais da educação, esse nível de ensino é, muitas 
vezes, o único ao qual se tem acesso e uma possibilidade de expansão 
como frente de trabalho para o assistente social (Backx, 2008, p.121).

É importante que, diante dessa conquista de espaços profi ssio-
nais, no campo da educação, o assistente social participe ativamente 
da construção desse momento histórico, pois conhecedor de sua 
trajetória nesse campo e dos profi ssionais da educação, deverá estrate-
gicamente buscar alianças com esses próprios educadores, sobretudo 
nos espaços de debate e de organização que lhes são próprios, como 
as universidades, as associações acadêmicas e os sindicatos. 

Dessa forma é necessário que a categoria, representada pelos 
Conselhos Federal (CFESS) e Regional (Cress) de Serviço Social, 
priorizem movimentos e organizações temáticas para conhecer to-
dos os seus profi ssionais e respectivos trabalhos realizados direta e 
indiretamente no campo da educação. E assim estabelecer um plano 
estratégico para um trabalho profi ssional orgânico, rompendo com 
ações e práticas profi ssionais isoladas. 

Outro aspecto a ser considerado pelos profi ssionais de Serviço 
Social na inserção em determinadas políticas sociais (setoriais) não 
consagradas em termos de mercado de trabalho, como é o caso da 
assistência social, é pensar que a atuação dos assistentes sociais na 
política educacional requer muito conhecimento, competência, cria-
tividade, ousadia do profi ssional na compreensão da dinâmica e da 
complexidade desse campo de atuação do Estado e da sociedade civil. 
É entender os diferentes níveis e modalidades de educação de ensino, 
os papéis incorporados pelos diversos profi ssionais da educação como 
outrora, autoridades máximas e legítimas do conhecimento, e conse-
quente dispensa de outros profi ssionais que comporiam um trabalho 
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interdisciplinar, inclusive o assistente social. É ainda importante 
reconhecer que a “política educacional é uma das expressões das 
disputas protagonizadas pelos sujeitos sociais no campo da cultura, 
mas não encerra todas as particularidades da educação enquanto 
dimensão da vida social”. (Almeida, 2004, p.2). 

Afi rma ainda Almeida (idem, p.2-3) que

Os assistentes sociais devem, ao mesmo tempo, tomar a política 
educacional como um modo historicamente determinado de ofer-
ta e regulação dos serviços educacionais que organiza diferentes 
formas de trabalho coletivo e modalidades de cooperação entre os 
profissionais que atuam nesta área, como considerar a educação 
como um fenômeno social, cujas práticas e seus sujeitos envolvem 
processos que embora se relacionem com a política educacional a ela 
não necessariamente se inscrevem. Pensar a educação para além da 
política educacional é, deste modo, uma outra exigência posta aos 
assistentes sociais e que requer um olhar sobre a própria dimensão 
educativa de sua intervenção como constitutiva desses processos 
mais amplos e não necessariamente vinculada a essa área de atuação 
do Estado via política social.

Essa tarefa fundamental ao exercício profi ssional de refl etir a 
educação em sua dimensão mais ampla tem contribuído para o en-
tendimento dessa política social como tarefa vasta e complexa, pois 
envolve a formação dos cidadãos em seus diversos aspectos como: 
social, econômico, político, cultural, intelectual e psicológico. 

A política educacional refl ete as expressões da questão social, im-
pondo desafi os aos sujeitos que participam de seu planejamento, da 
implementação, da execução e apresenta demandas ao Serviço Social.

Segundo o Parecer Jurídico 23/00 de 22 de outubro de 2000 do 
CFESS, ao assistente social está sendo solicitado colaborar de forma 
consistente e efetiva com o processo de planejamento, de elaboração 
e de implementação da política educacional, das seguintes formas: 
no enfrentamento dos fatores sociais, culturais e econômicos que 
interferem no processo educacional; na cooperação da efetivação 
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da educação como direito e como elemento importante à cidadania; 
na elaboração e execução de programas de orientação sociofamiliar, 
visando prevenir a evasão, a qualidade do desempenho do aluno; na 
realização da pesquisa socioeconômica e familiar para caracterização 
da população escolar; na participação em equipes interdisciplinares 
(e/ou mutidisciplinares), por meio da elaboração de programas e 
projetos que objetivem orientar, prevenir e intervir nas realidades: 
da violência, do uso de drogas, do alcoolismo, de doenças infecto-
contagiosas e demais questões de saúde pública; na realização dos 
instrumentais técnico-operativos como: visitas domiciliares, estudos 
e pareceres sociais, plantões sociais, atendimentos diversos para a 
intervenção na realidade educacional; na busca da integração das 
políticas sociais como a saúde, educação, assistência social, a aten-
ção às crianças, ao adolescente, ao jovem, à terceira idade e outras, 
com vistas ao encaminhamento e ao atendimento das necessidades 
do trinômio: família, escola e comunidade; na possibilidade de uma 
formação e qualificação permanentes junto aos profissionais da 
educação, visando ampliar as práticas pedagógicas no atendimento 
às demandas do cenário nacional e globalizado; na produção de 
estudos acadêmicos, materializando os conhecimentos teóricos e 
metodológicos das experiências e das refl exões do Serviço Social e 
da Educação; na prestação da assessoria às equipes profi ssionais 
da área da educação; na supervisão e na coordenação de grupos de 
estágio em Serviço Social na área da educação; na inserção do profi s-
sional nos espaços de educação formal (escola) e não formal (projetos 
socioeducativos). 

Nessa perspectiva de atuação profi ssional no campo da educação, 
são inúmeras as possibilidades de intervenção do assistente social e 
não se esgotam aqui.

Em suma, mediante essas refl exões, cabe ao assistente social a 
tarefa de traçar objetivos e fi nalidades a sua ação de forma crítica e 
consequente, a partir das determinações gerais e particulares de seu 
campo profi ssional. Dessa forma, é fundamental que tenha como 
parâmetro da ação profissional em suas diferentes dimensões, o 
Projeto Ético-Político-Profi ssional.
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O assistente social na Escola: uma demanda necessária

Conforme já abordado, o Serviço Social teve um grande destaque 
na educação, ou seja, marcou presença ao longo de sua existência, es-
pecialmente no ensino formal, e, mais recentemente, na educação não 
formal por meio dos projetos socioeducativos, no ensino superior, 
na elaboração de diretrizes políticas para a educação, na assessoria a 
projetos educacionais, nos conselhos de educação, e hoje intervém 
para assegurar a educação como direito social a toda a população. 
Sem dúvida, a escola tornou-se um espaço importante e fundamental 
de atuação do assistente social, por ser ela espaço de inclusão social, 
garantindo a universalidade e a qualidade de seu atendimento e ins-
tância de gestão democrática, reconhecendo a importância e necessi-
dade de viabilizar diferentes formas de participação da comunidade, 
em seu processo de organização e de funcionamento.

O direito à educação, assim como o acesso ao ensino formal e 
a permanência na escola com qualidade tem sido exigências legais 
reiteradas, seja na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da 
Criança e do Adolescente de 1990 e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996, dentre outras, tendo como objetivo o 
pleno desenvolvimento da criança e do adolescente para o exercício 
da cidadania (art. 53 da Lei 8.069/90), a preparação para o trabalho 
e sua participação na sociedade.

A escola é uma das instituições mais presentes no cotidiano dos 
indivíduos e da comunidade; ela tem a tarefa de preparar membros 
“jovens” para sua inserção futura na sociedade e para o desempe-
nho de funções que possibilitem a continuidade da vida social. Ela 
desempenha um papel importante na formação do indivíduo e do 
futuro cidadão.

Cabe à escola a obrigação de ensinar os conteúdos específi cos 
de áreas do saber, escolhidos como fundamentais para instrução de 
novas gerações. Deve criar um ambiente de respeito, de confi ança e de 
responsabilidade a fi m de que o cidadão possa percorrer dignamente 
sua trajetória na sociedade, construindo relações humanas estáveis, 
amorosas e servidoras do bem comum.
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Afi rma Demo (2000b, p.59) que 

A qualidade da educação consiste numa escola voltada para 
a cidadania, onde assume o compromisso de gestar nos alunos o 
saber pensar e o aprender a aprender, de teor político. Orienta-se, 
no sentido pedagógico, para formação do sujeito crítico e criativo, 
capaz de história própria. A educação básica de qualidade ensina a 
ler, escrever e contar, para podermos ler a realidade politicamente, 
descobrir que somos vítimas de privilégios de minorias, surpreender 
nossa miséria como produto histórico e descortinar alternativas que 
dependem sempre, em primeiro lugar, dos próprios excluídos. A 
qualidade da educação depende da qualidade dos professores e do 
desempenho dos alunos. 

Em um âmbito geral, a educação é fundamental para a huma-
nização e a socialização do homem. Pode-se dizer que se trata de 
um processo que dura a vida inteira, e que não se restringe à mera 
continuidade, mas supõe a possibilidade de rupturas para as quais a 
cultura se renova e o homem faz a história.  

Nos últimos anos, a educação no Brasil passou por mudanças, 
ocupando um lugar de destaque no conjunto das ações governamen-
tais federais que redesenham hoje a arquitetura institucional e o papel 
do Estado brasileiro com a LDBEN. Mudanças essas vinculadas às 
funções econômicas e ideológicas, estratégicas no atual estágio de 
desenvolvimento do capitalismo: a garantia de uma formação técnica 
fl exível, adequada às exigências dos novos padrões de produção e de 
consumo e às variações do mercado de compra e venda da força de 
trabalho, assim como a garantia de uma formação ideologicamente 
funcional ao paradigma da empregabilidade. 

Na Carta Constitucional de 1988, os programas de atendimento 
ao educando são concebidos como deveres do Estado para garantir 
a universalização do ensino fundamental, visando ao pleno desen-
volvimento da pessoa para o exercício da cidadania e à qualifi cação 
para o trabalho. E no que diz respeito à concepção, princípios e fi ns 
da educação, a LDBEN repete a lógica Constitucional, afi rmando 
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sua abrangência para além da casa e da escola e sua vinculação com 
o mundo do trabalho.

Diante dessa realidade, pode-se afi rmar que a característica mais 
grave deste campo da política social é a não universalização do acesso 
da população à educação escolarizada, decorrente, sobretudo, de um 
confronto de interesses por uma cultura política excludente e elitista, 
que não consegue incorporar a participação das classes subalternas 
nos ciclos de alternância do poder e de desenvolvimento econômico 
(Coutinho, 1992). 

A tarefa de educar visa à formação integral, personalizada, har-
mônica, integrada e crescente da pessoa humana; e visa à formação 
do homem novo, inserido em uma ordem social nova e em um mundo 
novo. Portanto, o marco referencial da educação é a pessoa humana 
do aluno, e não apenas seus rendimentos intelectuais ou seus resulta-
dos quantifi cados em notas ou conceitos. O aluno é a pessoa inserida 
em um projeto novo de sociedade, e um projeto novo que aponta para 
novas relações sociais. Conforme já discutido, o ensino de qualidade, 
antes, começa com uma legislação de qualidade, com uma escola de 
qualidade, com seus objetivos, estratégias, programas, conteúdos, 
metodologia e convivência humana e humanizadora, socializada e 
socializadora; com um quadro de professores comprometidos com a 
causa do ser humano, com a escola, seus fi ns e seus princípios e com 
sua qualifi cação permanente. 

É necessário entender a educação não apenas como fonte do saber, 
do conhecimento humano, do entendimento e da compreensão; não 
apenas como processo necessário que encaminha a pessoa humana 
para uma profi ssão e para vencer na vida, em que há competência 
e concorrência, vencedores e vencidos. A educação, acima de tudo, 
deve ser compreendida como experiência de mudanças e como fonte 
de transformação das mentalidades, das relações sociais, dos regimes 
sociais e da superação das lutas por “interesses”, mas por causas 
libertadoras.

Nesse sentido, é importante considerar alguns questionamentos, 
incertezas e desconhecimentos sobre o papel do assistente social na 
escola que ocorrem por parte dos profi ssionais do social e da educação. 
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A imputação legal de mais um profi ssional na escola, sem argu-
mentações fundadas em uma história de política educacional e uma 
refl exão conjunta com os profi ssionais da educação, tem muitas vezes 
revelado uma invasão de espaço e uma sobreposição de funções e 
habilidades nas ações educativas que objetivam a construção da 
cidadania. É ainda muito negativo para o Serviço Social vincular a 
presença do assistente social à consolidação de práticas assistencia-
listas, paliativas e emergenciais no universo escolar.

No cenário nacional da educação, que apresenta avanços tec-
nológicos e novos paradigmas sobre a educação ao Serviço Social, 
é muito importante refl etir os motivos que demandam a presença 
do assistente social na educação e não só expressar de um desejo 
profi ssional em ocupar mais um campo.

Um aspecto relacionado à presença do assistente social na escola é 
o aumento dos programas e projetos sociais governamentais em todas 
as esferas, de enfrentamento da pobreza e da garantia de uma renda 
mínima, o que exige a inserção e a participação no ensino regular 
das crianças e adolescentes das famílias atendidas. Tem contribuído 
para um trabalho conjunto das secretarias municipais em atenção ao 
ensino formal.

Outro aspecto a considerar são as refrações da questão social 
que se manifestam no cotidiano escolar e interferem no processo de 
ensino e aprendizagem, como a evasão escolar, o baixo rendimento, 
a indisciplina, a agressividade do aluno e de profi ssionais, o uso de 
drogas, a violência, o preconceito, o despreparo dos educadores, 
exigindo diálogo e aproximação dos profi ssionais da educação com 
os setores e as categorias profi ssionais das demais políticas sociais: 
a saúde, a segurança, a assistência social, a cultura, ganhando con-
tornos específicos a partir das realidades regionais e municipais 
do País.

A articulação entre as políticas sociais e o campo educacional 
tem sido uma tendência contemporânea para o enfrentamento das 
questões sociais presentes hoje na sociedade brasileira. Os percursos 
das políticas sociais no Brasil sempre foram marcados por traços 
assistencialistas, tutelares e autoritários e, além de não conseguirem 
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alterar o quadro de pobreza e de exclusão no País, só contribuíram 
para o aumento da concentração de renda. Portanto, entendê-las 
sob a lógica da regulação social em um mundo globalizado, requer 
apreender a quem se destinam e quais estratégias de enfrentamento 
são possíveis em um contexto tão complexo (Almeida, 2003, p.7).

O profi ssional deve ter claro o objetivo fi nal de sua ação de for-
ma crítica e consequente, a partir das determinações mais gerais 
e particulares de seu campo profi ssional. Nesse sentido, sua ação 
profissional no espaço escolar deverá ser fundamentada em seu 
compromisso ético e político. 

A atuação do Serviço Social na escola tem revelado muitas expe-
riências positivas, possibilitando a conquista do espaço, por meio de 
uma intervenção interdisciplinar, valorativa e refl exiva. São muitas 
as experiências nos municípios brasileiros onde o Serviço Social atua 
nas escolas de ensino básico, médio e superior e educação de jovens 
e adultos, já apresentados aqui.

Em um passado muito próximo, as primeiras atuações dos assis-
tentes sociais na rede de ensino tinham essencialmente um caráter 
funcionalista, que atendia as práticas de ajustamento comporta-
mental dos alunos às normas da instituição. Mas, hoje, o pensar da 
práxis profi ssional no contexto de uma crise estrutural do sistema 
educacional brasileiro e do acesso à escola não ter se universalizado 
efetivamente, tem exigido do profi ssional a proposição de novas 
formas de atuação. 

O papel do assistente social no espaço escolar tende a ser co-
nhecido e aceito pelo coletivo escolar, à medida que ele constitui 
competências e habilidades em respostas às demandas do processo 
educativo. Nesse sentido, o Projeto Político Pedagógico da escola 
determina os fundamentos, os princípios e os objetivos do processo 
ensino-aprendizagem, impossibilitando a justaposição de funções e 
uma prática interdisciplinar efetiva. 

Dessa forma, faz-se necessário que o assistente social, ciente de 
seu trabalho na instituição educacional, refl ita toda essa realidade 
existente, a fi m de conhecer as forças políticas existentes, os interesses 
escusos, interrogue-se a serviço de quem a escola e o ensino então, 
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qual o tipo de escola está sendo desenhado no cenário brasileiro e 
assim construa uma intervenção pautada na garantia de direitos 
àqueles que são rechaçados pelo ideário neoliberal.

O mercado de trabalho e as respostas profi ssionais na 
área da educação

Conforme abordado neste capítulo, pode-se afi rmar que a área 
da educação tem sido um grande desafi o para o assistente social. São 
poucas as defi nições, e a construção do trabalho hoje é contínua, visto 
que a realidade atual impõe a necessidade de alternativas de trabalho 
frente às demandas da escola, pois esta se vê muitas vezes impotente 
na resolução dos mesmos. 

O espaço do Serviço Social no cenário educacional ainda é pouco 
reconhecido, mas vem sendo gradativamente conquistado. Embora 
de forma gradativa, a profi ssão tem ampliado sua atuação por meio 
das escolas públicas e privadas, assessorias na elaboração e imple-
mentação das políticas sociais, especialmente a educação, nos proje-
tos educacionais de extensão à comunidade, nos conselhos escolares 
e municipais de educação, nas equipes de formação e orientação aos 
profi ssionais da educação.

A partir dos avanços que vêm ocorrendo do trabalho dos Assis-
tentes Sociais na educação brasileira, torna-se evidente cada vez mais 
que é importante e fundamental a intervenção desses profi ssionais na 
política educacional e na gestão escolar especialmente na “proposta 
pedagógica que insere a escola na realidade e a realidade na escola 
como elemento fundamental para o ensino e aprendizagem” (Ales-
sandrini, 2001, p.55).

Muitas transformações fazem-se presentes no cenário mundial 
da globalização, obrigando ao profissional novas perspectivas e 
novas interpretações, nesse contexto de desenvolvimento econô-
mico e social. Para isso, faz-se necessário um profi ssional crítico, 
científi co (pesquisador), competente para uma intervenção e gestão 
do desenvolvimento social, com identidade profi ssional e cultural, 



A CONSTRUÇÃO DO PERFIL DO ASSISTENTE SOCIAL NO CENÁRIO EDUCACIONAL  163

comprometido com o desenvolvimento da sociedade e a defesa dos 
direitos humanos e sociais.

Diante das novas confi gurações da sociedade contemporânea, 
tem-se um rápido crescimento e ampliação da inserção do assistente 
social em novos campos de trabalho legitimados pelo mercado de 
trabalho, expondo quase sempre, o profi ssional a suas determinações.

A globalização econômica, característica do capitalismo contem-
porâneo, determina mudanças fundamentais no mundo do trabalho, 
alterando as formas de produtividade, a organização e as relações de 
trabalho. Tais mudanças têm implicado aumento da exploração da 
força de trabalho e a consequente perda de direitos pelos trabalha-
dores, com agravamento da questão social. 

Nesse sentido, o Serviço Social tem se confrontado com novas 
exigências para a formação profi ssional e o exercício da profi ssão, 
como a busca de um conhecimento teórico-metodológico consis-
tente, proporcionando aos profi ssionais uma compreensão clara da 
realidade social e a identifi cação das demandas e possibilidades de 
ação profi ssional que esta realidade apresenta, o compromisso com 
a realização dos princípios ético-políticos estabelecidos pelo Códi-
go de Ética e a capacitação técnico-operacional. Com esse quadro, 
urge um novo olhar, um pensar e um fazer profi ssional do assistente 
social, consolidando o projeto ético-político, pautado nos princípios 
da justiça social, da igualdade e da liberdade como conquista da 
cidadania.

Esse processo, afi rma Iamamoto (2001, p.20), exige do assistente 
social uma participação enquanto

um sujeito profi ssional que tenha competência para propor, para ne-
gociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu campo 
de trabalho, suas qualifi cações e funções profi ssionais [...] desenvol-
ver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir 
de demandas emergentes no cotidiano. [...] e buscar apreender o 
movimento da realidade para detectar tendências e possibilidades 
nela presentes.
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No que diz respeito à educação, tem se revelado como inegável 
campo de atuação do profi ssional social, pois tem sido o alvo de 
muitas contradições, de críticas, de acordos políticos nacionais e 
internacionais, desfi gurando seu papel fundamental de igualdade, de 
participação, de acesso e de direito de todo o cidadão. Desencadeiam-
se problemas de ordem social ratifi cando, muitas vezes, a impotência 
dos profi ssionais da educação, o despreparo destes e a falta de com-
promisso na busca de alternativas e soluções para o enfrentamento 
da precarização do ensino e dos confl itos internos existentes.

Segundo Frigotto (2000, p.204), o campo educacional é direito 
não mercantilizável e implica um rompimento com o velho, o frag-
mentário, e uma ação humana organizada, isso porque

A tradição de um Estado clientelista, paternalista e autoritário, no 
caso brasileiro, obnubila, no presente, amplos setores progressistas e 
difi culta a superação de uma visão moralista e reducionista de Estado. 
Isto se manifesta nas perspectivas maniqueísta do contra ou a favor 
do Estado. O problema é de outra ordem. A possibilidade de avanço 
alternativo ao neoliberalismo na educação implica trazer o embate, a 
disputa, o confl ito, no plano da esfera pública. Implica mais sujeitos 
coletivos com densidade analítica e organizativo-política para dar 
densidade ao embate.

A escola carece da defi nição de um papel e de sua identidade no 
contexto social, político e histórico. E essa construção depende de um 
movimento interno, ou seja, do interesse das pessoas envolvidas em 
construir a identidade da escola e, consequentemente, a construção 
da identidade de seus educadores e o grau de conhecimento da escola. 

Afi rma Frigotto (2000, p.203) que o Brasil assiste à banalização 
da escola pública e é preciso dar uma resposta coletiva:

As propostas educacionais como alternativa no campo educativo 
expõem os limites do horizonte da burguesia e, em casos como o 
brasileiro, sobredeterminados por uma burguesia atrasada, elitista e 
despótica. Isto se materializa de forma exemplar no embate em torno 
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da educação no processo constituinte (1988) e, mais especifi camente, 
no processo em curso há mais de 5 anos da LDB (1989-1995). O 
discurso da modernidade, na prática, esconde o profundo atraso 
histórico. O que vem ocorrendo por inúmeros disfarces, convênios, 
cooperativa, etc., é a privatização crescente e o desmonte da escola 
pública.

Dessa forma, faz-se necessário conhecer o novo público atendido 
pelas instituições escolares, construir novos projetos pedagógicos, 
integrar ensino e realidade do aluno, melhorar a formação e a remu-
neração dos professores e educadores, buscar melhores equipamentos 
e estruturas escolares, trabalhar a construção da interdisciplinaridade 
profi ssional a partir do diálogo, da integração dos saberes, da troca 
de informações e conhecimentos e da busca de uma visão integral 
do sujeito. 

Assim, cada vez mais os profi ssionais de diferentes áreas, espe-
cialmente o Serviço Social têm buscado uma atuação interdisciplinar 
no campo educacional, no qual possam construir paulatinamente 
um novo saber colaborando para que as pessoas se tornem sujeitos 
de suas histórias.

A interdisciplinaridade, para Fazenda (2003, p.75) não é uma 
categoria de conhecimento, mas de ação, por isso,

Entendemos por atitude interdisciplinar uma atitude ante al-
ternativas para conhecer mais e melhor; atitude de espera ante os 
atos não consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, 
que impele ao diálogo, ao diálogo com pares idênticos, com pares 
anônimos ou consigo mesmo, atitude de humildade ante a limitação 
do próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade de 
desvendar novos saberes; atitude de desafi o, desafi o ante o novo, 
desafi o em redimensionar o velho; atitude de envolvimento e com-
prometimento com os projetos e com as pessoas neles envolvidas; 
atitude, pois, de compromisso em construir sempre da melhor forma 
possível; atitude de responsabilidade, mas sobretudo, de alegria, de 
revelação, de encontro, enfi m, de vida.
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Nesse sentido o conhecimento interdisciplinar deve ser cons-
truído reciprocamente e por meio de comunicação e de contribuição 
de cada ciência, não havendo sobreposição de nenhuma delas, mas 
preservando a integridade de seus métodos e de seus conceitos. 

A escola (educação) em seu compromisso de organizar o trabalho 
no sentido de torná-lo mais tangível para aqueles que a ela têm direi-
to, de possibilitar o acesso do indivíduo à cultura de uma sociedade e 
de um país, pelo direito do cidadão dizer sua voz e ser ouvido pelos 
outros e o Serviço Social em seu compromisso de efetivar direitos 
sociais intervindo nas expressões da questão social, tanto na atuação 
direta nas unidades escolares, como nas atividades de gerenciamento 
e de planejamento da política educacional, poderão juntos viabilizar 
a concretização da universalização do acesso ao ensino e a superação 
das desigualdades sociais.


