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INTRODUÇÃO

“Viva como se fosse morrer amanhã, mas 
estude como se você não fosse morrer nunca”

Santo Izidoro

A proposta da presente pesquisa consiste em conhecer e com-
preender o trabalho do Serviço Social na Educação brasileira para 
explicar o percurso do trabalho desenvolvido pelo Serviço Social, 
desde 2003 na Secretaria de Educação da cidade de Barretos/SP.

O estudo sobre a atuação do Serviço Social na Educação e o perfi l 
profi ssional no cenário educacional, com olhar para o trabalho de-
senvolvido no município de Barretos, vem responder à curiosidade 
científi ca da pesquisadora em desvendar o trabalho desenvolvido pelo 
Serviço Social nessa política social garantida como direito social a 
todo cidadão e o objeto de estudo e intervenção dos assistentes sociais 
desde a origem da profi ssão no início do século XX.

A preocupação em torno da não efetivação da educação como um 
direito social garantido a todas as crianças, a adolescentes e jovens 
de baixa renda do País, justifi ca-se, inicialmente, pela inquietude 
da pesquisadora, desde o início de sua atuação profi ssional, durante 
esses 20 anos, com crianças e adolescentes e suas famílias, em vários 
projetos socioeducativos de diferentes municípios brasileiros onde a 



14  MARIA CRISTINA PIANA

pesquisadora morou, culminando em sua atuação como conselheira 
tutelar na gestão 1999 a 2002, no município de Barretos/SP. Esse 
trabalho despertou o interesse pelo estudo sobre essa temática, a 
educação, vindo se concretizar com o trabalho de mestrado, sobre 
a análise da atuação do Conselho Tutelar frente à evasão escolar de 
adolescentes no município de Barretos/SP, no ano de 2003.

A experiência da pesquisadora, no órgão municipal, colocou-a 
frente ao sério questionamento da educação, como afi rma Demo 
(2000d, p.58), “[...] deparamo-nos com um povo que não sabe pen-
sar, escrever nem tão pouco ler a realidade politicamente, impedindo 
de tornar-se sujeito da história”. Tantos adolescentes e jovens sem 
perspectiva de vida, sem uma carreira profi ssional de sucesso e sem 
formação acadêmica.

Diante dessas interrogações e apelos profi ssionais, surgiu junto 
à enriquecedora sugestão da Banca Examinadora de Mestrado, a 
proposta de continuar a pesquisa na área da educação, culminando 
nesse estudo. Assim, acredita-se que, nessa tarefa da educação como 
responsabilidade do Estado, das instituições escolares e da socie-
dade em geral, inserem-se o pensamento e a ação interdisciplinar, 
ressaltando-se o compromisso fundamental do trabalhador social, 
ou seja, do assistente social nesse trabalho.

Por meio da realização de pesquisas por meio dos cursos de pós-
graduação, especialização/lato sensu e mestrado/stricto sensu, a pesqui-
sadora conseguiu desenvolver investigações sobre o Serviço Social na 
Educação revelando a importância da atuação desse profi ssional na área 
de gestão, elaboração e implementação dessa política social, a educação. 
A concretização da dissertação de mestrado trouxe um impulso e moti-
vação à pesquisa. Esse estudo mostrou a necessidade de os profi ssionais 
construírem um perfi l profi ssional no cenário educacional, de agrega-
rem maior conhecimento dessa política social de direito público, da 
análise do contexto social, político e econômico em que se insere a Edu-
cação, visando garantir a competência da atuação profi ssional, além de 
garantir o Serviço Social defi nitivamente, nas legislações nacionais e 
buscar o espaço de trabalho nas instituições de ensino e na elaboração 
das diretrizes e planos municipais, estaduais e federais tão complexos. 
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No ano de 2007, a pesquisadora, enquanto docente do curso de 
Serviço Social do Centro Universitário da Fundação Educacional de 
Barretos (Unifeb) Barretos/SP, ministrando disciplinas pertencentes 
ao Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profi ssional, interpelada com 
questões relacionadas ao trabalho profi ssional e a partir de solicita-
ções de dirigentes da educação municipal, precisamente dos projetos 
socioeducativos relacionados a uma política educacional de período 
integral, elaborou um projeto social propondo a atuação do Serviço 
Social nessas modalidades, objetivando conquistar outro espaço na po-
lítica educacional de Barretos. O trabalho encontra-se em construção, 
porém é revelado como importante, segundo os gestores dessa política, 
recebendo apoios irrestritos para sua possível ampliação. Nesse senti-
do, a pesquisadora tornou-se supervisora de estágio de campo, desen-
volvendo com vários alunos do curso de Serviço Social um trabalho 
de conquista de espaço, um conhecimento da profi ssão por parte dos 
profi ssionais da educação e seus usuários e a efetivação do trabalho. 

Outro aspecto relevante nesse trabalho é a realização de dois Fó-
runs de discussão sobre a importância do Serviço Social na Educação 
de Barretos, realizados no ano de 2008, por meio da coordenação do 
curso de Serviço Social da Unifeb – Barretos/SP, do qual a pesqui-
sadora faz parte. Tais eventos objetivaram fomentar a discussão e a 
proposta da elaboração de uma lei municipal que garanta a atuação 
do Serviço Social na Educação de Barretos.

Assim, a pesquisadora deu início a outras sondagens em direção 
ao universo educacional. 

Tendo em vista que os resultados do trabalho do assistente social 
na política educacional brasileira dependem do conhecimento sobre a 
organização e a estrutura do sistema de ensino no Brasil, dos acordos 
políticos nacionais e internacionais nessa área e dos investimentos 
governamentais nas políticas sociais à população, decidiu-se, então, 
iniciar nova investigação com o propósito de conhecer o trabalho do 
Serviço Social na Secretaria Municipal de Barretos, desde os primór-
dios da institucionalização do Serviço Social no Brasil e no mundo. 

Dando início à investigação, defi niu-se o objeto de estudo da pre-
sente pesquisa: o Serviço Social na Secretaria Municipal de Barretos/
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SP, estando vinculado ao trabalho que os profi ssionais sociais vêm 
desenvolvendo nesse campo de atuação profi ssional nas várias loca-
lidades do País e o perfi l do assistente social que está sendo traçado 
no cenário educacional. 

A pesquisa sobre o trabalho do Serviço Social na educação pode 
oferecer elementos importantes para o meio acadêmico, na constru-
ção do conhecimento, além de contribuir para o processo de formação 
profi ssional a partir de refl exões sobre a realidade do Brasil e da cidade 
de Barretos/SP.

Essa temática ganha especial signifi cado por tratar de um estudo 
voltado para o mundo da educação que representa hoje uma exigência 
do sistema vigente em termos de qualidade, novos empreendedoris-
mos, investimentos em pessoal, formação continuada e generalista.

O estudo foi realizado por meio de pesquisa teórica, documental 
e de campo o que possibilitou a caracterização da cidade de Barretos, 
em seus avanços e peculiaridades, e o trabalho desenvolvido pelo 
profi ssional de Serviço Social na educação, além dos projetos de lei 
que estão sendo construídos nas três esferas para a implementação de 
um aparato legal ao trabalho social e a busca da construção do perfi l 
do assistente social na educação.

O universo da pesquisa fi cou constituído pela Secretaria de Edu-
cação do município de Barretos/SP. E a pesquisadora julgou impor-
tante buscar uma realidade complementar que objetivou acrescentar 
informações e proposições ao trabalho de Barretos, por tratar-se de 
um trabalho incipiente e em construção. O município de Osasco/
SP foi escolhido pela pesquisadora e seu orientador para contribuir 
nas análises da atuação do Serviço Social, visto que este conta com 
um trabalho estruturado e com avanços nessa área.

A presença do Serviço Social na Política Educacional surgiu, 
historicamente no mundo, em 1906, nos Estados Unidos e no Brasil, 
com os primeiros trabalhos que os profi ssionais realizavam nas dé-
cadas de 1940 e 1950, embora voltados para os trabalhos realizados 
com os “menores carentes” assim denominados pelo contexto social 
vigente. O trabalho teve seus avanços e, dessa forma, muitos estados 
e municípios brasileiros organizaram e sistematizaram trabalhos 
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de atuação do assistente social nas escolas, em projetos sociais não 
escolares, na educação superior e em equipes interdisciplinares de 
assessoria e elaboração de diretrizes, de normas e de planos de ação 
para a atuação na educação. 

Busca-se hoje um redimensionamento da atuação do Serviço 
Social na educação, visando, a partir das diversas experiências de 
atuação profi ssional, extrapolar o ambiente escolar, ampliando a 
concepção que se tem de educação hoje, do processo pedagógico em 
geral, do ensino-aprendizagem, da fi gura da escola e da articulação 
da educação com as demais políticas sociais. O assistente social deve 
propor uma ação coletiva interdisciplinar com outros profi ssionais do 
ensino, com os familiares dos alunos e com a comunidade em geral.

Dessa forma, a escolha pela cidade de Barretos, como lócus pri-
vilegiado da pesquisa, justifica-se porque a pesquisadora reside 
neste município e desenvolveu vários trabalhos com a população 
infanto-juvenil, além do Conselho Tutelar e atualmente iniciou um 
trabalho, como supervisora de campo, com os adolescentes e jovens 
dos bairros São Francisco e Santa Cecília para a elaboração do projeto 
de primeiro emprego junto a essa população de baixa renda.

Para a realização da pesquisa, foi necessário selecionar a amostra 
não probabilística, intencionalmente constituída pelo Serviço Social 
da Secretaria Municipal de Educação. 

Os sujeitos foram selecionados a partir de critérios pré-elaborados 
como: profi ssionais que exercem cargos de chefi a na Secretaria de 
Educação e estão ligados ao setor ou departamento de Serviço Social. 
Ficaram representados pela secretária da Educação, pela supervisora 
geral de educação infantil e pelo profi ssional social que executa o tra-
balho. Para a seleção dos profi ssionais que contribuíram no acréscimo 
da pesquisa, foram seguidos os mesmos critérios.

Na continuidade do processo de pesquisa, defi niu-se o recorte 
temporal, determinado pelo ano de 2003, por ser o início do traba-
lho do Serviço Social na Educação de Barretos, quando foi chamada 
uma profi ssional pelo concurso público em vigência, até o ano de 
2008 e foram concluídas as aplicações das pesquisas para a presente 
investigação.
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O estudo partiu da hipótese de que o Serviço Social é uma profi s-
são fundamental para trabalhar a garantia da educação como direito 
social preconizado nas leis brasileiras, independentemente de raça, 
gênero, crença, poder econômico, político e cultural a todo cidadão. 
Dessa forma, a profi ssão de Serviço Social pode contribuir na efe-
tivação desse direito social para todos, por meio da atuação direta 
nas unidades de ensino e em propostas e elaborações de diretrizes 
e normas que determinem as políticas educacionais no País e em 
seu empenho em conhecer a complexidade do campo educacional e 
preparar-se para tal. Porém, tem-se como grande obstáculo o desco-
nhecimento dos profi ssionais da educação no trabalho do assistente 
social e consequentemente a não aceitação desse profi ssional nos 
espaços escolares e também, muitas vezes, o despreparo dos próprios 
assistentes sociais para o trabalho educacional. 

O assistente social é um profi ssional que trabalha a realidade 
social e, diante dessas refl exões, faz-se necessário que construa um 
perfi l diferenciado, crítico, refl exivo, criativo, propositivo, inovador 
e estratégico para as negociações e conquistas no campo educacional. 

Na tentativa de facilitar a organização dessa pesquisa, a tese fi cou 
estruturada em cinco capítulos. O primeiro objetivou contextualizar 
as políticas sociais, por meio da sua origem, características e organi-
zação ao longo do processo histórico brasileiro. Também a questão 
social foi analisada como grande desafi o para a implementação de 
políticas sociais de direito.

No segundo, buscaram-se refl exões sobre as políticas educacio-
nais, abordando dados históricos de sua estruturação e organização 
até os dias de hoje, por meio das reformas que calcaram propostas 
de participação e de educação de qualidade.

O terceiro capítulo teve a fi nalidade de apresentar refl exões acerca 
da importância do Serviço Social na contemporaneidade. Para isso, 
o legado histórico da profi ssão evidencia sua importante existência, 
perpassando pela qualidade na formação profi ssional o que reforça 
seu compromisso ético-político diante das desigualdades sociais do 
século XXI. 

No quarto capítulo, a pesquisa documental é destaque, pois 
revela dados primordiais da atuação histórica do Serviço Social nas 
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escolas, nos projetos comunitários, nas secretarias estaduais por 
meio de assessorias aos órgãos estatais, nos conselhos de educação e 
no ensino superior. A dimensão educativa e pedagógica do Serviço 
Social é ressaltada como resposta ao trabalho especializado na área 
educacional. São relevantes ainda os projetos de lei em níveis federal, 
estadual e municipal que foram aprovados e outros em tramitação 
para aprovação na pretensão de garantir legalmente a inserção do 
Serviço Social na Política Educacional brasileira.

No último capítulo, a construção e o desenvolvimento da pesquisa 
de campo. Inicialmente, houve a preocupação em refl etir sobre o ce-
nário da investigação, a cidade de Barretos, a opção metodológica que 
parte de uma perspectiva crítico-dialética, como primeiro momento 
um estudo exploratório e investigativo da realidade, e a caracteriza-
ção pela abordagem qualitativa. Também a opção dos sujeitos e dos 
profi ssionais entrevistados que acresceram à pesquisa informações 
de uma outra experiência do Serviço Social na educação. Enfi m, 
tem-se a preocupação em revelar todo percurso metodológico para 
garantir a coleta de dados e informações acerca do objeto de estudo. 
A análise e a interpretação de dados contaram com categorias teóricas 
e a construção de subcategorias que permitiram à pesquisadora o 
tratamento qualitativo dos dados na busca de conteúdos expressos 
ou não nos diálogos com os sujeitos. 

Finalizando esse estudo, foram apresentados resultados e discus-
sões, destacando resposta ao problema da pesquisa. 


