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Resumo: O objetivo principal é disseminar discussões sobre o Serviço Social na 
Educação, pois apesar da inserção do Serviço Social na escola ter acontecido no 
Brasil desde anos 1930; avanços com pesquisas nas universidades  e aprovação da 
PL 3688/2000, na prática falta um longo caminho para ser implementado na rede 
efetivamente. Sendo necessário mais discussões sobre a temática como estratégia 
para  que a comunidade  tenha  conhecimento cada vez maior da necessidade do 
profissional na equipe, bem como da implementação do referido projeto de Lei. 
Realizou-se levantamento bibliográfico sobre a temática, para ampliação do debate. 
Conclui-se que é essencial para contexto educativo sua atuação.  

Palavras-Chave: Educação, Serviço Social, atuação 
profissional.  

Abstract: The main objective is to disseminate discussions in the area of social work 
and education because despite the insertion of Social Work at the school have taken 
place in Brazil since the 1930s ; advances in research in universities; and approval of 
the PL 3688/2000 in practice is a long road to be implemented on the network 
effectively . More discussions are needed on the topic as a strategy for the community 
to have more and more aware of the need of the professional staff and the 
implementation of the Law. We conducted literature on the subject , to expand the 
debate. In conclusion, it is essential to educational context its operations . 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A educação, vinculada ao contexto escolar, engloba diferentes níveis 

e modalidades de ensino: a educação básica, composta pela educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos; a educação profissional; a 

educação superior e a educação especial. Cabe ao Estado (união, estados e 

municípios) a execução de todos esses níveis. Durkheim (1984, p.225) define a escola 

como uma instituição que proporciona “uma ruptura no mundo da criança porque 

através dela, a criança ingressa numa outra esfera da vida social”. Nesse sentido,  
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para alguns autores, é considerada como instrumento principal para construção da 

vida social, seja ela formal ou informal.  

 Ao falar da constituição histórica do sistema educativo brasileiro 

identificamos que, desde o início do século passado, o desenvolvimento desse 

sistema vem sendo marcado por relações conflitantes entre diferentes grupos sociais. 

Nos anos 1980, com o chamado retorno à democracia, discutia-se a questão da 

inclusão de crianças com baixa renda familiar e a implementação de novas medidas 

legislativas em prol da escola pública, como a Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), Lei  nº 9.394, de 1996. Na Constituição Federal de 1988, a educação 

tornou-se parte integrante dos direitos sociais, conforme art. 6º: "São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição." Para Vieira: 

Constitucionalmente, a educação brasileira deve ser direito de todos e 
obrigação do Estado; deve acontecer em escolas; deve seguir determinados 
princípios; deve ratificar a autonomia universitária; deve conservar a liberdade 
de ensino; e principalmente deve converter-se em direito público subjetivo, 
com a possibilidade de responsabilizar-se a autoridade competente. (VIEIRA, 
2001, p.14) 

Em relação aos princípios, a própria Constituição dispõe: 

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade 
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III 
- pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; IV - gratuidade do ensino público 
em estabelecimentos oficiais; V - valorização dos profissionais do ensino, 
garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com 
piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos; VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988) 

Dentre os princípios citados e demais dispositivos, a Carta Magna 

estabeleceu também a convivência das redes públicas e privadas de ensino. Para a 

rede particular, por sua vez, estabeleceu-se a distinção de instituições com ou sem 

fins lucrativos, tais como as escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais. A Lei 

maior, em seu art. 208, sancionou como dever do Estado a garantia do ensino para 

todos os brasileiros, incluindo aqueles que não podem ter acesso à escola na idade 

própria. Neste trabalho, evidenciarmos à Educação formal, uma vez que discutiremos 

o papel do Assistente Social na Instituição –Escola. 

 

A escola, instituição escolhida para educação formal, passou 

historicamente a ser o lócus responsável pela elevação do nível cultural, da formação 
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de um sujeito enquanto cidadão (com direitos e deveres), pelo desenvolvimento de 

conhecimento ,  capacidades e atualmente habilidades , segundo às “novas 

exigências” da UNESCO (...) “Educação: um tesouro a descobrir” (DELORS, 2006, 

P.19). 

Nesse sentido, o campo educacional aqui tratado, torna-se um  

campo de trabalho para o Assistente Social, devido “a possibilidade de ampliação 

teórica, política e instrumental da sua própria atuação profissional e de sua vinculação 

às lutas sociais que se expressam na esfera da cultura e do trabalho, centrais nessa 

passagem de milênio” (Almeida, 2000). Uma vez que, é próprio do Assistente Social, 

na gênese de sua profissão (pós - reconceitualização), possui uma dimensão 

educativa com  envolvimento em processos sociais, voltada para viabilizar a garantia 

de direitos fundamentais para o pleno desenvolvimento da pessoa humana. 

                       Segundo Almeida (2000, p. 19) "durante muitos anos associação entre 

Serviço Social educação esteve, quase que de forma automática, relacionada ao 

campo da formação profissional ou à dimensão educativa do trabalho dos assistentes 

sociais". 

                Às lutas do Assistente Social e todas às profissões com gênese nos direitos 

humanos e, portanto, adeptos da “Educação como possibilidade de transformação”, 

buscam o combate ao analfabetismo, com a educação gratuita e de qualidade 

enquanto uma política pública universal. Essa dimensão educativa do profissional de 

Serviço Social é expressa também nas áreas de Assistência Social, através da 

participação. Evidenciado por Gonçalves (2008), quando afirma que a dimensão 

educativa da profissão e sua inserção no espaço da escola não é algo absolutamente 

desconhecido. 

A interface entre o Serviço Social e a Educação, é necessária para o 

pleno processo educacional, uma vez que cada uma dessas áreas possibilita o pleno 

desenvolvimento intelectual dos atores que estão inseridos no ambiente escolar. Para 

Germano (1198, p.41), “apesar de serem políticas produzidas em conjunturas 

diferentes elas se caracterizam por apresentar princípios que se coadunam com a 

gestão publica na área das políticas sociais”.  

 

Essa interface é evidenciada também, segundo Doronin (2014, p.44) 

na execução dos Programas que integram e articulam às referidas politicas, - 

Assistência e Educação-, através da Secretaria de Políticas de Educação em Direitos 

Humanos e Cidadania, vinculada ao MEC, no desenvolvimento do programa de 
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acompanhamento da frequência escolar de crianças e jovens como parte das 

condicionalidades das famílias para o recebimento do recurso do Programa Bolsa 

Família, vinculado ao MDS (Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome). 

Porém, destacamos que; é somente uma educação de qualidade que tem condições 

de garantir o acesso à cultura, ao esporte, a construção da consciência crítica, a qual 

busca formar cidadãos e não apenas pessoas com dever de voto ou clientela de 

programas assistencialistas. Ou seja; existe atualmente à interface entre essas 

políticas, no cumprimento das condicionalidades dos Programas Sociais, isso pode ser 

considerado um avanço nas politicas publicas, e portanto o aumento no campo de 

atuação do profissional de Serviço Social, porém com papel desafiador, uma vez que 

deve ultrapassar fins meramente burocráticos da política, intervendo na  questão 

social.   

 A inserção do Assistente Social no espaço da escola deve ser 

pensada, segundo Almeida (2000, p.2), “não como uma especulação sobre a 

possibilidade de ampliação no mercado de trabalho, mas como uma reflexão de 

natureza política e profissional sobre a função social da profissão em relação às 

estratégias de luta pela conquista da cidadania”.  

Na década de 30, no Brasil, ocorreu à divisão sociotécnica do 

trabalho, na transição entre o final do capitalismo concorrencial para inicio da fase 

monopolista. Neste período, houve o surgimento de várias profissões, afim de atender 

as demandas sociais que surgiram à partir do processo de industrialização e 

mercantilização. Neste contexto surge à profissão, com o objetivo de mediar os 

conflitos entre capital e trabalho.  

Neste contexto, houve à inserção do Serviço Social em diversos 

espaços de trabalho e na educação as primeiras intervenções deram-se nos Estados 

Unidos, no início do século XX, por meio de uma equipe multidisciplinar composta por 

assistentes sociais, professores e psicólogos. O objetivo era atender os alunos com 

problemas de aprendizagem, com tendência para o atendimento às dificuldades no 

âmbito individual e familiar ,  configurados como problemas sociais, apresentados no 

espaço escolar, utilizando o método de Serviço Social de Caso.  

Segundo Pinheiro (1985, p.46) , a inserção do Serviço Social na 

escola, no Brasil, acontecera na década de 30, onde o Governo do Estado de 

Pernambuco promulgou um ato, que determinava que as Assistentes Sociais eram 

“agentes de ligação entre o lar e a escola”, onde era de competência do profissional, 

atuar nas relações sociais no que se refere à sociabilidade das famílias com baixa 

renda e cuidados relacionados à moral, buscando adequá-los aos padrões 
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comportamentais vinculados aos valores dominantes, à exemplo da igreja e seus 

ideais cristãos. 

Iamamoto (1992, p. 27) afirma que , nas décadas de 1940 e 1950, 

expressões da questão social como analfabetismo, evasão escolar e pauperismo, 

eram também identificadas na escola e vinculadas à área de atuação do Assistente 

Social, o que fez com que o profissional fosse identificado como necessário no 

contexto escolar. É nesse período que o Assistente Social, efetivamente, ocupa esse 

espaço, juntamente com os demais lócus de atuação profissional, como empresa, 

jurídico e saúde citado anteriormente. 

 

Desde então, a atuação dos Assistentes Sociais nas escolas, vem 

sendo desenvolvido, onde pesquisas feitas por acadêmicos e docentes na área, tem 

contribuído dando subsídio para à implantação e implementação de Projetos de Lei 

que defendem à inserção do profissional em equipe multidisciplinar. 

 

A inserção dos assistentes sociais nos estabelecimentos educacionais, em 
particular nas escolas do ensino fundamental, tem representado, na 
atualidade, não apenas o desejo dessa categoria profissional e o resultado 
de sua atuação política e profissional na defesa dos direitos sociais e 
humanos, mas uma necessidade sócio-institucional cada vez mais 
reconhecida no âmbito do poder legislativo de diferentes estados e 
municípios. A presença dos assistentes sociais, sobretudo nas escolas, tem 
sido tomada como presença de um profissional que possa contribuir com a 
ampliação do processo educacional em sentido amplo, ou seja, contribuindo 
para o acesso e permanência das crianças e jovens na educação 
escolarizada, assim como para a extensão dessa convivência para outros 
membros da família, que por raízes sociais diversas não concluíram ou 
experimentaram plenamente essa oportunidade. (ALMEIDA, 2005, p. 17) 

 

 

A demanda pelo Serviço Social, se justifica em instituições onde se 

manifestam os mais variados problemas, conflitos e contradições, sendo também o 

local em que se encontram as possíveis soluções para as questões particulares.  

 

Nesse contexto , espera-se  que  o  profissional de Serviço Social 

possa atender as demandas de uma sociedade globalizada. E para isso é necessário, 

que tenha consciência política e conhecimento da estrutura da sociedade como um 

todo, com o conhecimento e a competência técnica adequada. Sua prática deve esta 

pautada no Projeto Ético-Político da profissão desenvolvendo uma práxis 

fundamentada teórico e politicamente nas relações de trabalho da organização 

objetivando a melhoria dessas relações de forma justa e legal.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 
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2.1- Cotidiano das escolas com o profissional de Serviço Social  

 

A escola, seja ela pública ou privada,  enquanto um espaço sócio-

ocupacional do Assistente Social, contam com  dispositivos legais para garantia da 

atuação profissional. Na escola, as contradições da sociedade são expressas de forma 

mais intensa, uma vez que a escola tem uma função social.  

 

Na escola pública à questão social torna-se mais evidente, nos 

alunos quanto a: maiores índices de gravidez na adolescência; existência de vítimas 

de violências (física, psicológica, sexual, negligência); dependência química; prática do 

narcotráfico no ambiente escolar ; insubordinação dos alunos aos limites e regras da 

escola e demais situações de vulnerabilidade social. E para equipe de trabalho: 

precarização das condições de trabalho dos docentes; expansão do voluntariado no 

campo educacional, perda do atrativo da educação como um meio de ascensão social 

e a consequente desprofissionalização daqueles que atual nessas escolas.  

 

Para tanto, cabe aqui uma reflexão: será que há de fato uma 

incidência dessas questões sociais nas escolas publicas, ou à existência de uma 

realidade “mascarada” para comprometer cada vez mais o discurso Neoliberal de que 

“o Estado não dá conta sozinho das politicas educacionais”, na tentativa de “justificar” 

à inclusão cada vez maior das filantrópicas? Omitindo-se assim do seu papel de 

Estado como responsável.  

São esses questionamentos que justificam a necessidade do 

profissional nesse campo de atuação, uma vez que é o Assistente Social é o 

profissional técnico preparado para “decifrar” nas suas análises de conjuntura o pano 

de fundo dessas questões.  

A atuação nas escolas particulares é desafiador. Uma vez que, trata-

se de uma “nova demanda”, ocasionada pelo empobrecimento da classe média, 

também configurada como uma expressão da questão social e, que nem sempre 

aceita com naturalidade ser atendido por um Assistente Social, cujo estereótipo é 

marcado como um profissional que atua exclusivamente com uma população em 

situação de extrema pobreza.  

A explanação de Guerra (2005, p.24) permite concluirmos que o 

Assistente Social é um profissional, cuja formação proporciona a ele capacidades para 

atuação nessa realidade, tanto no segmento público quanto privado de educação, 

assim como nas demais áreas, pelo fato de dispor de conhecimentos que permitem 
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responder às demandas sociais, analisar e compreender a realidade social; por ter 

princípios éticos que redefinem sua postura profissional, e domínio de instrumental 

técnico-operativo que subsidiam suas ações. 

De acordo com o Conselho Federal de Serviço Social (2001), os 

problemas sociais a serem combatidos pelo assistente social na área da educação 

são: baixo rendimento escolar, evasão escolar, desinteresse pelo aprendizado, 

problemas com disciplina, insubordinação a qualquer limite ou regra escolar, 

vulnerabilidade às drogas, atitudes e comportamentos agressivos e violentos. Tendo 

em vista estas possibilidades de atuação para o assistente social, Martins (1999, p.93) 

afirma que: 

A visão que a instituição escolar é uma entidade coletivo-situada-
situada num     contexto social, com práticas, convicções e saberes 
que se entrelaçam numa história própria em permanente mudança e 
que precisa ser pensada coletivamente por toda a comunidade 
escolar-ainda estão muito restrita ao discurso de alguns teóricos e 
assessores curriculares, encontrando inúmeros obstáculos para sua 
concretização. 

 

  O Parecer Jurídico 23/00, de 22 de outubro de 2000, incluso na 

publicação do Conselho Federal de Serviço Social (2001, p.13), dispõe sobre as 

atividades técnicas profissionais que o Assistente Social deve desenvolver no espaço 

escolar (descrição na íntegra): 

- Pesquisa de natureza sócio-econômica e familiar para 

caracterização da população escolar; 

- Elaboração e execução de programas de orientação sócio-familiar, 

visando prevenir a evasão escolar e melhorar o desempenho e rendimento do aluno e 

sua formação para o exercício da cidadania; 

- Participação, em equipe multidisciplinar, da elaboração de 

programas que visem prevenir a violência; o uso de drogas e o alcoolismo, bem como 

que visem prestar esclarecimentos e informações sobre doenças infecto-contagiosas e 

demais questões de saúde pública; 

- Articulação com instituições públicas, privadas, assistenciais e 

organizações comunitárias locais, com vistas ao encaminhamento de pais e alunos 

para atendimento de suas necessidades; 

- Realização de visitas sociais com o objetivo de ampliar o 

conhecimento acerca da realidade sócio-familiar do aluno, de forma a possibilitar 

assisti-lo e encaminhá-lo adequadamente; 

- Elaboração e desenvolvimento de programas específicos nas 

escolas onde existam classes especiais; 
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- Empreender e executar as demais atividades pertinentes ao Serviço 

Social, previstas pelos artigos 4 e 5 da Lei de Regulamentação da profissão. 

A presença dos assistentes sociais nas escolas expressa uma 

tendência de compreensão da própria educação em uma dimensão mais integral, 

envolvendo os processos sócio-institucionais e as relações sociais, familiares e 

comunitárias que fundam uma educação cidadã, articuladora de diferentes dimensões 

da vida social como constitutivas de novas formas de sociabilidade humana, nas quais 

o acesso aos direitos sociais é crucial. 

A partir de toda essa argumentação exposta, relacionando o Serviço 

Social na Educação, atualizamos o leitor explicitando que no ano de 1999, foi 

aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto de Lei nº 206/99, que trata da 

implantação do Serviço Social junto à Rede Estadual de Ensino. E em maio deste 

mesmo ano, foi sancionada a Lei n Lei nº 15075, que Autoriza a implantação do 

Programa de Atendimento Psicopedagógico e social em todas as unidades escolares 

que integram a Rede de Ensino Público. 

Porém, apesar dos esforços da categoria à implementação da 

referida lei não foi implementada ainda na Rede e autores questionam, até que ponto 

professores, diretores e demais funcionários das escolas, pais e responsáveis, 

consideram importante a presença desse profissional na unidade escolar?  

Com base nessa indagação pesquisas foram desenvolvidas à 

exemplo do projeto de extensão, vinculado ao Departamento de Serviço Social da 

Universidade Estadual de Londrina, com  objetivos de investigação das demandas que 

se apresentam para o Serviço Social na área da educação e a viabilidade e as 

possíveis contribuições da inserção do assistente social em escolas de ensino 

fundamental e médio.  

Outro exemplo de pesquisas na área, é o Projeto de Extensão da 

Faculdade de Serviço Social Toledo de Ensino de Presidente Prudente que no período 

de 1992 à 1997 atendeu cinco escolas da rede, contribuindo para função social da 

escola, atuando especificamente no controle de demandas de ingresso, regresso e 

permanência do aluno na escola. Essa experiência proporcionou a todos os sujeitos 

envolvidos, a importância e colaboração do Serviço Social no contexto escolar.  

 Em suma, o Serviço Social nas escolas, sejam publicas ou 

particulares, é importante porque nos problemas e situações que decorrem de uma 

realidade social, política econômica e cultural que vem se constituindo ao longo de dos 

últimos decênios, com a ampliação dos meios de comunicação de massa e o avanço 
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tecnológico, que possibilitou alavancar a produção, diminuir os custos e ampliar o 

consumo para diversos segmentos sociais; modernidade que supostamente livraria as 

pessoas de uma visão mágica ou religiosa do mundo, das tradições e das hierarquias 

que engessariam a ascensão social, com a ciência apresentando-se como a única 

possibilidade de alcançar a verdade e o saber, e o conseqüente desenvolvimento 

econômico, social e cultural.  

No contexto em que vivemos, de uma política neoliberal, à Politica de 

Educação brasileira passa por processos de transformações , sob forte influência das 

politicas internacionais que “ditam” através das agencias de fomentos e pesquisas, às 

regras para Politica interna que acabam por legitimar às desigualdades chamadas na 

atualidade como diversidade, numa tentativa de naturalizar tudo, mantendo à ordem 

da desigualdade e garantindo assim seus interesses particulares. É nesse contexto 

também que o Assistente Social deve atuar nas escolas, na tentativa de garantir à 

ineficiência de práticas que não contribuem com a reflexão crítica do aluno para dada 

realidade. 

 Percebemos que as relações sociais atualmente , estão fundadas 

pelas condições matérias de existência, onde os indivíduos se movem a partir de seus 

interesses, desejos e prazeres, que são ditados por um mercado repleto de opções 

para atender a todos, tratado por (BAUMAN, 2001), como “sociedade de 

consumidores”,  com interesses individuais imediatos. Com  valores e normas de 

convivência imediatas e provisórias, visando preferencialmente os interesses e 

prazeres de cada indivíduo em particular.  

Nesse sentido, a constituição da identidade individual e social 

também traz em si a marca da flexibilidade e da contradição, tendo em vista que o 

sentimento de identidade é construído socialmente em cada indivíduo, moldado de 

acordo com cada situação do real vivido, orientando sua ações e possibilitando o 

ordenamento e o funcionamento da sociedade. 

Como se pode apreender do exposto, a identidade, social e 

individual, constrói-se, desconstrói-se e reconstrói-se constantemente, em virtude das 

relações que são estabelecidas e que orientam e determinam as escolhas. Uma 

dinamicidade fruto da própria dinâmica da sociedade moderna, onde adolescentes e 

jovens cujas expectativas de um futuro profissional são provisórias, pois logo são 

substituídas por outras necessidades, as quais são adequadas aos objetivos 

imediatos. E a  família, também passa por uma redefinição de suas funções, 

ocasionando momentos de conflitos e dificuldades para administrá-los.   

Nesse sentido, à escola atualmente, passa à ser o local onde se dá a 

construção, desconstrução e reconstrução de identidades e valores. Onde estes 
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adolescentes e jovens se encontram cotidianamente, tornando-se verdadeiros ringues 

de competição ou de disputa por espaços.  

Dessa forma, o trabalho com equipe interdisciplinar, como propõe a 

Lei , com a presença de Assistente Social,  intervindo na realidade dos alunos e  

levando em conta a realidade familiar assim como  as necessidades da comunidade, 

tem resultado. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em linhas gerais no processo profissional do Serviço Social na 

escola, seja publica ou privada, é necessário à realização de analise da conjuntura por 

meio de uma visão totalizante, na tentativa de diagnosticar os reais problemas  e criar 

caminhos e estratégias de abertura de espaços para uma atuação prática cada vez 

mais eficaz . 

É preciso compreender a realidade , o contexto , à visão de mundo, 

os interesses no pano de fundo,  para intervir significativamente.  

É necessário conhecimento das políticas envolvidas, e atuação 

prática com os sujeitos envolvidos direto (alunos , familiares e  equipe de trabalho)  e 

indiretos e /ou externos (conselhos, associações, núcleos etc) , fazendo o trabalho de 

mediação  entre as partes.  

                         Importante também destacar a necessidade de uma prática  avaliativa 

e construtiva, onde têm-se que ter em mente que o trabalho do assistente social nunca 

esta “pronto e acabado”, e sim em constante renovação e construção. Por isso esta 

sempre sendo avaliado e em mudança, como nas relações sociais, daí a necessidade 

de profissionais, nessa área atuando em organizações sociais de forma comprometida 

com a causa social. 
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