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Desvelando o Serviço Social na Política Social de Educação no 
contexto da região Oeste do Paraná 

 

Cleonilda Sabaini Thomazini Dallago1 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo desvelar em quais municípios da região 
Oeste do Paraná o Serviço Social vem encontrando espaço para desenvolver seu trabalho 
na área da educação. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
abarcando a bibliográfica e a de campo, na construção de um banco de dados que 
identifique tais municípios. A investigação expôs como resultado os municípios da região 
oeste do Paraná, que contam com o trabalho de assistentes sociais atuando na área da 
educação, na orientação da efetivação dos direitos constituídos na Política Nacional de 
Educação.  

 Palavras-chave: Serviço Social; Política Social; Educação.  

 

Abstract: This article aims at unveiling in which municipalities of the western region of 
Paraná the Social Work is finding space to develop its work in the education field. From the 
methodological point of view, it is a qualitative research, covering the bibliographical and field 
research, to build a database that identifies such municipalities. The investigation showed as 
a result the municipalities in the western region of Paraná that have Social Workers acting in 
the area of education, executing the rights comprised in the National Education Policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta os caminhos metodológicos da investigação da tese sobre 

Serviço Social na Educação: concepções e direitos em questão, a qual busca analisar a 

apreensão e efetivação da perspectiva do direito à educação na região Oeste do Paraná2. 

                                                 
1
 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste 

(1998), mestre em Serviço Social e Política Social pela Universidade Estadual de Londrina – 
UEL (2006), doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 
PUCSP (2014) e docente do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – Unioeste – Toledo/PR, Brasil. E-mail: dallago@certto.com.br.   
 
2
 Em meio à diversidade de culturas e paisagens que a colonização dinamizou no estado do Paraná, 

nas proximidades da década de 1930 surgiu a necessidade de explorar as terras da região Oeste na 
preocupação com sua localização geográfica e suposto riscos da exploração estrangeira. Segundo 
Schallenberger e Schneider (2009, p. 165) “[...] por sua localização geográfica privilegiada, estava, 
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Para tanto, se fez necessário à elaboração de um banco de dados, com uma pesquisa de 

campo que justifica identificar e localizar os profissionais que atuam na política da educação 

nesta dada região.  

Para a construção deste banco de dados, em um primeiro momento, foram utilizados 

os recursos de acesso à internet para levantamento através de sites dos 399 municípios do 

Estado do Paraná através da página do IPEA, que traz informações da mesorregião do 

Oeste Paranaense, formada pela união de cinquenta municípios agrupados em três 

microrregiões que contemplam as cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. Assim 

sendo, os municípios partícipes da região Oeste do Paraná foram mapeados com o auxílio 

de um instrumental, por meio do qual foram levantados nomes, telefones da secretaria da 

educação ou prefeitura, número de escolas de ensino particular com seus respectivos 

telefones e se havia assistente social atuando na equipe de trabalho nesta área no local, 

seja no setor público ou particular. 

Na sequência, entramos em contato, via telefone, com a Secretaria da Educação, de 

todos os municípios, apresentando-nos como pesquisadora doutoranda do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) e profissional do Curso de Serviço Social da UNIOESTE. No momento da 

ligação, obtínhamos a informação da contratação do profissional assistente social no quadro 

de funcionários ou não. Quando da resposta positiva procurávamos falar diretamente com o 

profissional, mostrando a importância da pesquisa e informando que, na próxima etapa, 

estaríamos visitando o local, para a realização de uma entrevista. Observamos que houve 

uma qualitativa aceitação e que todos mostraram entusiasmo e profissionalismo na ênfase 

da necessidade de estudos e análises da questão, acompanhadas de muitas dúvidas e 

apreensões que ainda cercam seus trabalhos. Na mesma ligação telefônica, procuramos 

levantar a existência, no município, de escolas de ensino particular, anotando telefone e 

endereço para posterior contato, seguindo os procedimentos efetuados para o setor público. 

A partir de tais encaminhamentos, partiu-se para a investigação da pesquisa de 

campo, com o objetivo de desvendar quais municípios da região Oeste do Paraná tem em 

seu quadro de funcionários um assistente social atuando na política de educação, bem 

como levantar em que nível da educação básica o Serviço Social está vinculado na referida 

região. 

 

                                                                                                                                                         
até então, à mercê da exploração estrangeira (paraguaios e argentinos), o que representava, na 
perspectiva geopolítica, um risco à soberania nacional”. 
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2. SERVIÇO SOCIAL NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NA REGIÃO OESTE DO 
PARANÁ: CAMINHOS PERCORRIDOS  

O banco de dados nos permitiu confirmar, no ano de 2012, que, dos cinquenta 

municípios que fazem parte da região Oeste do Paraná, somente oito municípios contam 

com assistente social atuando na política da educação, perfazendo um total de vinte e cinco 

profissionais contratados, conforme podemos acompanhar os números em percentual no 

gráfico a seguir: 

Gráfico 1 – Percentual de Assistentes Sociais atuando na Política de Educação na Região Oeste do 
Paraná 

Observa-se que os oito municípios que têm assistentes sociais atuando na política 

de educação na região Oeste do Paraná representam apenas 16%, contra 84% que não têm 

contratação nessa área, no universo dos cinquenta municípios contatados. 

 Assim, partimos de um universo de cinquenta municípios que compõem a região 

Oeste, e, confirmamos como partícipes da pesquisa apenas sete. Conforme ilustra o gráfico 

a seguir: 

Gráfico 2 – Municípios com Assistentes Sociais no ano de 2012 

Após estas constatações, demos início ao processo de agendamentos e visitas aos 

sete municípios que se mantiveram do quadro do universo da pesquisa, com as 
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particularidades apresentadas no gráfico 2: no município de Toledo, um total de cinco 

assistentes sociais na educação básica, sendo duas no setor público (Secretaria da 

Educação e escolas) e três em colégios particulares; no município de Santa Helena, uma 

profissional na Secretaria da Educação; no município de Foz do Iguaçu, quatorze 

profissionais para o atendimento às escolas do setor público; no município de Matelândia, 

uma profissional na Secretaria da Educação; no município de Medianeira, duas profissionais 

no setor público; no município de São Miguel do Iguaçu setor público, uma profissional na 

Secretaria da Educação e, no município de Cascavel uma profissional em um colégio 

particular. Referendando, assim, o total de vinte e cinco assistentes sociais, vinte e um no 

setor de categoria pública e quatro no setor de categoria particular.  

Ao agendamos e efetuarmos as visitas aos sete municípios, tínhamos o propósito de 

realizarmos as entrevistas ou de termos um primeiro contato para apresentarmos os 

objetivos do estudo, o Roteiro da Pesquisa e as propostas metodológicas descritas no 

Termo de Consentimento, que recomendava “responder as questões de imediato – se 

possível com a autorização do uso de um gravador” ou “combinar um prazo para a 

devolução do roteiro das questões respondidas no material impresso ou digitalizado via e-

mail”. Levantamos também a possibilidade de retornar em outra data para a realização da 

entrevista.  

Assim, no momento da coleta de dados, apesar, de não efetivamos na integra, uma 

entrevista, foi possível estabelecer certa aproximação, com uma relação de interação e 

discussão das questões planejadas no roteiro, compreendendo, com Minayo (1993), que a 

entrevista, além de possibilitar a coleta de dados permite a situação de interação e análise 

das informações entre sujeitos da pesquisa e entrevistador. Logo, a vivência que esta 

interação ocorreu e possibilitou discussão e conhecimento dos locais e do trabalho 

profissional desenvolvido, enriqueceu a pesquisa e, ao mesmo tempo fortaleceu e qualificou 

o entendimento na área da educação desta pesquisadora. 

Neste contexto, transitamos de um espaço territorial para outro provido de profundos 

movimentos econômicos e sociais, movimentos sustentados por tramas e nexos causais 

aparentes ou ocultos que caracterizam os determinados períodos históricos.  Com a 

apreensão de que a vida em sociedade não é linear e muito menos tranquila, possui 

elementos de tensão, conflitos e antagonismos entre o subjetivo e o objetivo, entre a vida 

individual e a vida coletiva. 

É neste espaço de contradições e lutas que procuramos nos aproximar e conhecer, 

um pouco dos profissionais assistentes sociais que atuam na região Oeste do Paraná. Eles 

que desempenham suas competências e atribuições em um lócus específico, na área da 

Política de Educação no estado do Paraná, conforme indicam as respostas ao roteiro da 
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pesquisa, na modalidade da educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio.  

Após a investigação do item Identificação Institucional, foram levantados os dados 

referentes ao segundo grupo do Roteiro da Pesquisa, Identificação Profissional. Eles 

assinalam uma série de aspectos elencados adiante, a começar pelas características 

pessoais do conjunto de profissionais que participaram da pesquisa, observando que das 

vinte e cinco profissionais tivemos o retorno de quinze assistentes sociais que trabalham nos 

sete municípios supracitados e que, atenciosamente, disponibilizaram um tempo para uma 

primeira discussão e posteriormente responderam o Roteiro da Pesquisa, possibilitando as 

seguintes informações: 

2.1 Formação profissional 

A formação profissional em conjunto com a necessidade da qualificação são temas 

de grande relevância para a categoria profissional, essencialmente, em um contexto 

conjuntural em que a Educação a Distância (EAD) tem encontrado espaço político de 

instituição e fortalecimento, tema que vem desencadeando debates e mobilizando os órgãos 

representativos da categoria profissional, na luta por uma formação de qualidade e laica.  

Considerando esse aspecto, levantamos as seguintes identificações de formação 

junto aos profissionais pesquisados: 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos Assistentes Socais por período de graduação 

Os relatos mostram que a maioria concluiu a graduação após o ano 2001, 

apresentando grande concentração no período de 2006 a 2011, conforme dados coletados. 

Analisamos, com isto, que dos quinze profissionais entrevistados somente duas tiveram sua 

formação nas décadas de 1980 e 1990, períodos de muitas mudanças na sociedade 

brasileira, visto que a primeira década citada abarca o final da ditadura militar, que foi 

demarcada profundamente pelos preceitos da repressão e da violência física e moral, 

acarretando mudanças significativas no cenário político, econômico e social do Brasil.  
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Demarcando a importância da década de 1980 para a categoria profissional com a 

reformulação no Código de Ética de 1986, e, concomitantemente sua revisão em 1993, 

estabelecendo novos valores e princípios para a profissão. A reformulação da Lei de 

Regulamentação da Profissão e a revisão curricular que apresenta uma profunda avaliação 

do processo de formação profissional face às exigências contemporâneas, sendo 

promulgada, em dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, 

transformando o processo educacional do país, fato que tornou oportuno o processo de 

normatização e definição das Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social, substituindo 

o Currículo Mínimo de 1982.  

Diante desta análise, contextualizamos que a maioria dos profissionais pesquisados, 

87%, conforme consta no gráfico 3, são graduandas do período após 2001, com uma 

formação normatizada pela implantação das Diretrizes Gerais para os Cursos de Serviço 

Social de 1996, as quais têm como fundamentos: a superação da fragmentação dos 

conteúdos e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e entre estágio e 

supervisão, de natureza expressamente presencial.  

Mediante tal formação encontramos um grupo de profissionais que tem valorizado a 

importância da qualificação profissional, na medida em que vem se esforçando na busca de 

aprimoramento intelectual nos cursos de pós-graduação. Apresentando que dos quinze 

assistentes sociais entrevistados, onze, um percentual de 73%, relataram possuir cursos de 

pós-graduação e, somente quatro, 27%, não conseguiram ingressar em nenhum curso.  

 2.2 Participação social 

No item participação social, foi solicitada a informação quanto à participação em 

conselhos de direitos, em órgãos da categoria profissional e à atuação junto às instâncias de 

poder decisório. Vejamos as respostas nos gráficos a seguir: 

 

 
Gráfico 4 – Distribuição dos Assistentes Sociais quanto à participação em conselhos de 

direitos 
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Embora os espaços dos Conselhos, com a Constituição Federal do Brasil de 1988, 

sejam considerados espaços de participação democrática primordiais no embate da 

municipalização do controle social previsto pelos conselhos de direitos, os dados do gráfico 

4 revelam que há um baixo índice de participação nestas instâncias. Dos quinze 

profissionais entrevistados apenas cinco relatam participar de conselhos: quatro participam 

do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS), uma do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e dez não participam de nenhum conselho. 

Observamos ainda o fato de não haver nenhuma participação dos profissionais no Conselho 

Municipal de Educação (CME), considerando que este espaço necessita de maior atenção 

por parte dos profissionais por tratar-se de espaço de luta democrática pela melhoria das 

condições e dos direitos, espaço de articulação política da categoria na defesa da qualidade 

dos serviços prestados à população.  

Quanto à participação em órgão da categoria profissional, obtivemos os seguintes 

resultados a partir dos relatos:  

 

Gráfico 5 – Distribuição dos Assistentes Sociais quanto a participação em órgão da categoria 
profissional 

 

Ainda considerando os espaços de fortalecimento dos direitos, no item da 

participação social, foi perguntado sobre a atuação junto às instâncias de poder decisório. 

Vejamos: 
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Gráfico 6 – Distribuição dos Assistentes Sociais quanto à atuação junto às instâncias de 

poder decisório 

 

O gráfico 6 demonstra que, tratando da inserção dos assistentes sociais junto às 

instâncias de poder decisório, há uma baixa participação, pois treze dos profissionais, 87% 

dos entrevistados, não ocupam os espaços engendrados em instâncias de poder decisório e 

apenas duas assistentes sociais têm atuado junto a essas instâncias: uma profissional 

participa do Conselho Escolar, do Grêmio Estudantil e da Associação de Pais e Mestres e 

uma do Conselho Tutelar. Notamos a necessidade da ocupação de determinados espaços 

para a contribuição e ampliação do processo de gestão democrática, considerando que o 

conhecimento profissional nesta participação é fecundo para a articulação ético-política que 

permeia o projeto profissional do Serviço Social na luta pelo comprometimento e 

consolidação dos direitos da classe trabalhadora em consonância com a construção de uma 

cultura democrática. 

 

2.3  Situação funcional 

Apesar de a pesquisa contemplar grande parte de instituições do setor público, o 

vínculo empregatício que despontou foi a CLT, com 60% das contratações, o que equivale 

ao número de nove dos quinze profissionais entrevistados. Uma profissional, 7%, declarou 

ter vínculo de contrato e 33%, ou seja, cinco profissionais trabalham em regime estatutário. 

Tais dados identificaram que, dentro do setor público, temos o desenvolvimento de trabalho 

terceirizado, de programa que presta serviço à Secretaria da Educação do município, 

informação que adverte a atenção para a seguinte observação:  

 
[...] quando a Administração Pública transfere a execução de atividades (materiais, 
acessórias e complementares aos assuntos que se referem à sua área de 
competência legal) para o particular, dá-se ensejo ao instituto denominado 
terceirização, que encontra amparo em dispositivos de distinta natureza jurídica. 
Nesse contexto, a doutrina tem se revelado favorável à terceirização no setor 
público, desde que seja para execução de atividades-meio. Portanto, torna-se 
importante delimitar o que seja atividade-meio e atividade-fim no âmbito do Direito 
Administrativo (SILVA, 2008, p. 23). 
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Essa transferência de execução de atividades, do setor público para o particular, 

revela uma tese de necessidade da interpretação do que seriam atividade-meio e atividade-

fim na caracterização de sua legalidade. Porém, existem alguns estudiosos contrários a esta 

tese, como exemplo de Souto Maior (2010), que defende que a administração de tarefa do 

setor público não deve ser executada por empresas interpostas3, que podem gerar práticas 

inconstitucionais. 

Outro aspecto identificado foi quanto à carga horária de trabalho desempenhada 

pelos profissionais. Vejamos: 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos Assistentes Sociais quanto à carga horária de trabalho 
 

O gráfico 7 apresenta informações relevantes para a luta que a categoria profissional 

vem travando, em nível nacional, pela regulamentação e efetivação da jornada de trabalho 

de 30 horas semanais para assistentes sociais. Tal direito foi vitorioso e assegurado na Lei 

nº 12.317, de 16 de agosto de 2010, que altera o artigo 5º da Lei de Regulamentação da 

Profissão, Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que passa a contemplar o seguinte texto: 

“Art. 5o-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais. 

(Incluído pela Lei 12317, de 2010).” (CFESS, 2011, p.47). Porém, a categoria profissional 

vem encontrando resistência no nível municipal para que o gestor reconheça e implemente 

tal direito; no município de Toledo, por exemplo, tivemos o reconhecimento da aprovação 

desta Lei, pelo setor público, no mês de agosto de 2013 (CFESS, 2010a). 

                                                 
3
 Para Souto Maior (2010, p. 20) “Terceirizar é colocar a força de trabalho de algumas pessoas a 

serviço de outras, por intermédio de um terceiro, ou seja, uma subcontratação da mão-de-obra. Na 
esfera da Administração Pública trata-se de uma prática que fere vários preceitos constitucionais. A 
Constituição determina que a execução de tarefas pertinentes ao ente público deve ser precedida, 
necessariamente, de concurso público. O direito da sociedade de se fazer valer dos serviços do 
Estado não pode ser concretizado por meio da redução dos direitos do trabalhador — isso seria o 
mesmo que colocá-lo em uma situação de subcidadania [de inconstitucionalidade]”. Para maiores 
estudos do tema indicamos os estudos de Jorge Luiz Souto Maior, Juiz e professor da Faculdade de 
Direito da USP. 
 

http://www.leidireto.com.br/lei-12317.html
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Neste item, os dados manifestam que, dos quinze profissionais entrevistados, 60% 

exercem o direito da jornada de trabalho de 30 horas semanais, um percentual expressivo 

em comparação às 40 horas semanais que tomam uma percentagem de 20% e que, no 

decorrer da história trabalhista, têm sido uma carga horária de referência em nível nacional, 

o que acarreta resistência às mudanças. Tem-se ainda a contratação de profissionais com 

20 horas semanais um percentual de 13%, e com 8 horas semanais, com um percentual de 

7%. 

Diante desse quadro, podemos afirmar, com as palavras referendadas no site do 

Conselho Federal de Serviço Social, que: 

 

Obtivemos uma grande vitória com a aprovação da jornada de 30 horas sem 
redução salarial. Todos sabemos que no tempo presente vem prevalecendo a 
restrição e redução de direitos. Lutar e conquistar um direito trabalhista tão 
importante nesse momento histórico faz da nossa conquista uma vitória ainda mais 
saborosa. Nossa luta segue pela ampliação de direitos para toda a classe 
trabalhadora. Como trabalhadores/as que somos, vamos comemorar cada dia e 
cada minuto esse importante ganho, fruto da articulação, pressão e mobilização 
dessa categoria aguerrida que são os/as assistentes sociais brasileiros/as. A luta 
continua e conclamamos todos e todas para ficarem ‘firmes e fortes’ na defesa da 
implementação dessa Lei. A luta agora é de todos/as e de cada um/a, para fazermos 
valer esse direito. Cada assistente social, em cada município desse país, deve 
divulgar esse direito em todos os espaços e convocar os empregadores a 
implementar a Lei (CFESS, 2010b). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, apresentadas as informações relativas aos profissionais que vêm atuando na 

política de educação na região Oeste do Paraná, é possível analisar que no 

acompanhamento e intervenção profissional, o grupo evidenciou interesse no compromisso 

do aperfeiçoamento intelectual, ampliando suas reflexões e conhecimentos na realização de 

cursos de pós-graduação em diferentes áreas e modalidades na busca de maior qualidade 

dos serviços prestados à população, para o mérito do acesso e ampliação de direitos, 

concomitante ao direito do Serviço Social estar ampliando seu acesso de trabalho no 

espaço da política social de educação.  

Porém, ressalvamos, mais uma vez, a importância da participação nos Conselhos de 

Direitos e junto às instâncias de poder decisório, em prol do acesso e da ampliação dos 

direitos sociais, especialmente nos Conselhos diretamente ligados à área específica da 

atuação. Segundo Martins (2012, p. 72): 

 

[...] a ampliação da participação dos assistentes sociais nos Conselhos Municipais 
de Educação é primordial, desvelando informações coletadas por intermédio da 
investigação sistemática que retratem a realidade concreta dos usuários da política 
de educação, tornado públicas suas demandas e interesses. Outra contribuição 
importante do assistente social é a de motivar e mobilizar a participação de 
representantes da comunidade escolar nos conselhos de direito pertinentes, 
ampliando a presença ativa nos instrumentos legais de controle social. 
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Reafirmamos com Martins a necessidade da apropriação mais efetiva dos espaços 

instituídos nos conselhos de direitos e nas instâncias de poder decisório, na medida em que 

se trata de espaços significativos para o fortalecimento da intervenção profissional, por meio 

do acompanhamento, do debate e da deliberação das políticas sociais em um contexto 

conjuntural marcado por contradições econômicas e sociais de abrangência mundial.     
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