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Resumo: O artigo pretende apresentar as discussões e pesquisas realizadas no Projeto de 
Extensão “A atuação do Serviço Social na área da Educação”, do curso de Serviço Social da 
UEL. Partindo da análise do Documento “Subsídios para atuação de assistentes sociais na 
Política Educacional”, do texto de Eliana Bolorino Canteiro Martins “ O Serviço Social no âmbito 
da Política Educacional: dilemas e contribuições da profissão na perspectiva do projeto ético-
político” e do levantamento realizado no banco de dados do CNPQ sobre os grupos de 
pesquisa sobre Serviço Social e Educação, apresentam-se algumas problematizações sobre a 
intervenção profissional no âmbito educacional.  
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Abstract: The article aims to present the discussions and studies conducted in Extension 
Project "The role of social work in the area of Education," the course of Social Service UEL. 
Document analysis of Leaving "grants for actions of social workers in Education Policy", the text 
Eliana Bolorino "Social work within the Educational Policy: dilemmas and contributions of the 
profession from the perspective of ethical-political project" and the survey conducted in CNPQ 
database on the research groups on Social Work and Education, present some problems found 
on professional intervention in the education sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo é fruto das discussões e pesquisas realizadas no Projeto de Extensão 

‘’A atuação do Serviço Social na área da Educação’’, desenvolvido pelo curso de Serviço Social 

da Universidade Estadual de Londrina- PR, que tem por objetivo implementar uma metodologia 

de intervenção do Serviço Social em uma Escola Municipal e uma Escola Estadual. Como 

estratégias buscadas para o alcance de tal objetivo, realizamos pesquisas bibliográficas e 

documentais sobre a temática Serviço Social e Educação, explorando diferentes autores que 

abordam a concepção de Educação, a política educacional e a interlocução do Serviço Social 

com a Educação.  

Desta forma, realizamos também, entrevistas com diretores de escolas públicas da rede 

municipal e estadual de Londrina para buscar compreender o que pensam estes sujeitos sobre 

a possibilidade de intervenção profissional do Serviço Social no âmbito educativo. 

Para este artigo, estaremos apresentando uma síntese dos estudos realizados de 

alguns textos estudados e do levantamento realizado, através do banco de dados do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPQ , sobre os grupos de pesquisa na 

área do Serviço Social, que abrangiam a temática Serviço Social e Educação. Selecionamos 

então, o Documento produzido pelo Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, em 2012, 

intitulado “Subsídios para atuação de assistentes sociais na política da educação”, bem como o 

texto produzido por Eliana Bolorino Canteiro Martins (2012), denominado “O Serviço Social no 

âmbito da Política Educacional: dilemas e contribuições da profissão na perspectiva do projeto 

ético-político”.  

  

2. APROXIMAÇÃO DAS DISCUSSÕES SOBRE SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 

Para poder realizar um estudo e problematização sobre as possibilidades de 

interlocução entre a profissão de Serviço Social e a Política Educacional, traçamos um caminho 

metodológico baseado na pesquisa bibliográfica e documental. 

Em um primeiro momento, buscamos nas produções e documentos elaborados pelo 

Conselho Federal de Serviço Social, o que se tinha relacionado sobre o Serviço Social e a 

Educação. Deste modo, identificamos um documento orientador, produzido no ano de 2012 

denominado “Subsídios para atuação de assistentes sociais na política de Educação”. O 

documento foi produzido como síntese dos debates e encontros realizados pela categoria 

profissional, a partir do ano 2000, sobre a temática em tela. 
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O documento está organizado em 4 partes, sendo que, na primeira, apresenta-se a 

concepção de educação que alicerça o debate; num segundo momento aborda sobre a 

intervenção do/a assistente social na política educacional, partindo das atribuições e 

competências expostas na Lei que regulamenta a profissão; no terceiro momento enfatiza as 

dimensões constitutivas da profissão, quais sejam: teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa e, por último, os procedimentos e ações profissionais dos/as assistentes 

sociais na Política de Educação. 

Sobre a intervenção profissional do/a assistente social na política da educação, o 

documento apresenta a partir das reflexões empreendidas pelo GT Nacional Serviço Social na 

Educação, desde o levantamento realizado em 2010 sobre a inserção de assistentes sociais na 

Política de Educação até o Seminário Nacional Serviço Social na Educação, que ocorreu em 

2012, uma abordagem que trata criticamente a relação entre as estratégias institucionais que 

são forjadas a partir da Política de Educação e as respostas sociais e profissionais no tocante 

aos processos de garantia do acesso, da permanência, da gestão democrática e da 

qualidade da educação.  

Tendo por referência estes quatro eixos balizadores da intervenção do/a assistente 

social na Política da Educação, passamos a identificar as atribuições apresentadas para o 

trabalho do Serviço Social. 

 Em relação ao primeiro eixo, o da garantida de acesso, apresentam-se como 

atribuições ao Serviço Social: contribuir para o acesso à educação escolarizada; Implementar 

programas e projetos no campo da assistência estudantil; proporcionar a permanência da 

educação escolarizada; propiciar políticas, programas e projetos específicos para atendimento 

dirigido a garantia de acesso; articular com as lutas sociais travadas pelos estudantes em seus 

diferentes momentos de formação. 

No segundo eixo, o da permanência, coloca-se para o trabalho do/a assistente social a 

mobilização para além dos procedimentos técnico-instrumentais que já se encontram presentes 

em seu cotidiano, dos processos de articulação com as lutas sociais travadas pela ampliação 

das condições de permanência dos estudantes em seus diferentes momentos de formação. 

Como atribuições expostas no terceiro eixo, da gestão democrática, encontram-se: 

defender os processos de gestão democrática e de política de educação; possibilitar e ampliar 

a participação dos estudantes, famílias, professores, funcionários e comunidade na escola. 

No último eixo, qualidade da educação, como atribuições estão: fomentar debates que 

possibilitem reflexões acerca dos assuntos apontados nas demandas; realizar trabalhos 

interdisciplinares, interinstitucionais e intersetoriais; estabelecer vínculos com os processos de 
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luta pela democracia e por uma cidadania plena; elaborar estratégias para lutar pela qualidade 

de educação. 

Feita a leitura, estudo e discussão do documento produzido pelo CFESS, partimos para 

a leitura analítica de outros textos que abordam a temática em questão.  

A partir do texto estudado ‘’Serviço Social na Educação: teoria e prática’’ (2012), a 

autora Eliana Bolorino Canteiro Martins expõe reflexões sobre Educação, a Política de 

Educação brasileira e a trajetória histórica do Serviço Social na Educação, para proporcionar 

debates, discussões e possíveis contribuições do Serviço Social na área da Educação. 

A autora parte primeiramente da concepção de educação, da importância de seu 

envolvimento com a vida social, que não se restringe apenas na relação entre aluno e 

professor, como também de todos que estão envolvidos nesse processo, ou seja, aluno, 

professor, família, comunidade, a esfera da política, a própria escola, entre outros elementos, 

que permeando esse espaço dão a sua característica de complexidade. 

A autora, baseando em Gramsci, aponta o caráter coercitivo da educação, como 

instrumento ideológico da cultura hegemônica burguesa.  Expressa um senso crítico ao apontar 

que a escola não é neutra, pois tem um posicionamento diante do sistema vigente, ou seja, 

reproduz os interesses da classe dominante através de seu poder ideológico, não 

proporcionando uma consciência de classe, mas evidenciando a estratégia do Estado em 

relação à Educação. Neste sentido, um dos objetivos da política educacional é manter a classe 

trabalhadora viva para reproduzir e expandir o capital, controlando, deste modo, as 

reivindicações da classe trabalhadora, moldando-as aos interesses da classe econômica e 

ideologicamente dominante. 

O texto em questão ao apresentar de forma resumida a trajetória histórica da profissão, 

mostra também que os espaços ocupacionais não são restritos apenas por políticas sociais 

públicas, mas também, por empresas privadas e organizações não governamentais. Segundo 

Almeida (2007), a inserção desta profissão na área da Educação se deu há um tempo, ainda 

quando agia como controle social sobre a família proletária, no processo de educação e 

socialização da classe trabalhadora na época de Vargas. Além disso, Martins (2012), ao citar 

Almeida, evidencia que a característica da Política de Educação Brasileira é não ter garantido e 

constituído a educação como um direito social efetivo e que sua trajetória sempre esteve 

marcada pelo ícone da exclusão.  

Ainda de acordo com Martins,  

 As demandas das instituições educacionais estão impregnadas da ideologia dominante, 
estratégia utilizada pelo Estado para controlar a classe trabalhadora e, 
concomitantemente responder às necessidades do processo do capital, formando 
trabalhadores em consonância com as novas exigências do mercado de trabalho. (2012, 
p.39) 
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Mas, se por um lado a autora denuncia que a Educação possui um caráter reprodutor 

das relações sociais capitalistas, do outro, defende a educação como um espaço contraditório, 

podendo servir como instrumento da classe trabalhadora, num processo contra-hegemônico. 

Diante de tantos desafios e dificuldades, a autora situa o Serviço Social apontando que 

tem sido requisitado para atuar tanto na rede Municipal de Ensino como nos Institutos 

Federais, tais quais: Ensino fundamental e Ensino profissionalizante. Já as requisições postas 

para os Assistentes Sociais nesse espaço escolar, estão vinculadas à garantia de acesso e 

permanência das classes desfavorecidas da sociedade. 

Diante da leitura realizada do texto, pudemos identificar possíveis demandas e 

atribuições para o Serviço Social no âmbito da Educação. Foram apontadas como demandas: 

a contribuição para a democratização da escola pública; o aumento das ações e programas 

sociais à família; a descentralização da educação básica; a discussão de práticas de 

valorização da educação inclusiva e articulação com serviços assistenciais. Já como possíveis 

atribuições: realizar uma articulação da escola com a família e a comunidade; propiciar 

atendimento a crianças com necessidades educacionais especiais; articular com a rede, 

serviços, programas e projetos voltados para a assistência estudantil, gerenciar a 

desproporcionalidade entre oferta e demanda de vagas para a educação infantil (creches); 

promover ação interdisciplinar (reuniões e debates entre profissionais); contribuir para o 

ingresso, regresso, permanência e acesso das crianças e adolescentes na escola; assim como, 

mobilizar um processo de reflexão da vida social de cada indivíduo, através do trabalho 

socioeducativo. 

Através da leitura e análise do documento e do texto estudado, consideramos pertinente 

apresentar uma primeira análise aproximativa dos mesmos, bem como apontar alguns 

elementos que, por ventura, contribuam para o fortalecimento do debate sobre Serviço Social e 

Educação.  

Tanto o Documento quanto o texto produzido por Martins (2012), explicitam uma 

concepção de educação que deve orientar a atuação de assistentes sociais na política de 

educação, o documento aborda a política educacional como resultante 

 

(...) de formas historicamente determinadas de enfrentamento das contradições que 
particularizam a sociedade capitalista pelas classes sociais e pelo Estado, conformam 
ações institucionalizadas em resposta ao acirramento da questão social. Ela constitui 
uma estratégia de intervenção do Estado, a partir da qual o capital procura assegurar as 
condições necessárias à sua reprodução, mas também resulta da luta política da classe 
trabalhadora em dar direção aos seus processos de formação, convertendo-se em um 
campo de embates de projetos educacionais distintos, em processos contraditórios de 
negação e reconhecimento de direitos sociais. (2012, p. 19) 

Compreendemos pelo exposto que a política educacional, como as demais políticas 

sociais tem uma determinada funcionalidade que está atrelada a atender os interesses do 



 

6 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

capital, no sentido de reproduzir as relações sociais. Como respostas às expressões da 

questão social, no sentido de apaziguar os conflitos sociais, desmantelar a organização da 

classe trabalhadora e realimentar a produção capitalista, o Estado, através da política social, 

procura atender às demandas da ordem monopólica, assegurando condições adequadas para 

seu desenvolvimento.  

Nesta perspectiva, a política educacional explicita as contradições da relação capital e 

trabalho, pois a Educação, assim como a assistência social, a saúde, a habitação, a 

previdência social e demais políticas sociais, forja-se nas relações sociais para responder às 

contradições projetadas pelo modelo de produção capitalista, constituindo-se em estratégia de 

manutenção das relações de poder e de produção capitalistas. 

 Nesse sentido, a Educação é atravessada pelo antagonismo de classe e serve de palco 

para a luta e a disputa de projetos societários contraditórios. Mas essa disputa, que tem como 

cenário a sociedade capitalista, é desleal e tem um caráter muito limitado, pois a hegemonia 

está nãos mãos das classes dominantes.  

 Desta forma, a Educação deve ser concebida e analisada como um mecanismo do 

Estado no contexto estrutural do capital. Pensar em mudanças no campo educacional implica 

pensar em uma radical mudança estrutural, que nos leve para além do capital, como enfatizou 

Mészáros (2008). Se assim não for, estaremos realizando reformas educacionais que visem 

fazer correções no sistema e mantendo intactas as determinações estruturais fundamentais da 

sociedade como um todo, pois as determinações fundamentais do sistema do capital são 

irreformáveis e incorrigíveis. Esclarece o autor que “é necessário romper com a lógica do 

capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional significativamente 

diferente” (MÉSZÁROS, 2008, p. 27).  Desejar apenas reformas educacionais significa 

remediar os piores efeitos da ordem reprodutiva capitalista estabelecida se, contudo, eliminar 

os seus fundamentos causais antagônicos e profundamente enraizados. (p. 26). 

 Para tanto, é imprescindível partir deste pressuposto de que a educação está ligada 

estreitamente à estrutura econômica das classes sociais e que, em cada momento histórico ela 

não pode ser outra coisa a não ser um reflexo necessário e fatal dos interesses e aspirações 

dessas classes. 

No processo de estudo e discussão do documento citado identificamos que o mesmo 

por um lado, apresenta uma perspectiva crítica em relação à política educacional e seu 

atrelamento ao capital, mas por outro propaga uma visão redentora da educação, ao delegar à 

mesma a tarefa da emancipação humana. Podemos identificar essa afirmação nas seguintes 

passagens do documento: 
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(...) a concepção de educação em tela não se dissocia das estratégias de luta pela 
ampliação e consolidação dos direitos sociais e humanos, da constituição de uma 
seguridade social não formal e restrita, mas constitutiva desse amplo processo de 
formação de autoconsciência que desvela, denuncia e busca superar as 
desigualdades sociais que fundam a sociedade do capital e que se agudizam de 

forma violenta na realidade brasileira. (2012, p. 22) 

A garantia da qualidade da educação que deve pautar a atuação profissional se ancora 
na perspectiva de uma educação que contribua para emancipação humana e que 

não prescinde, para tanto, da apropriação, pela classe trabalhadora, do acervo cultural, 
científico e tecnológico produzido pela humanidade. (2012, p. 44) 

 

Da mesma forma se direciona o texto de Martins ao afirmar que 

(...) a educação, como instrumento social possibilita a reprodução da ideologia 
dominante ou o desenvolvimento de uma cultura contra-hegemônica, que 
instrumentalizará o homem para se opor às diferentes formas de opressão e alienação, 
próprias da sociedade capitalista. (2012, p. 35) 

(...) O Assistente Social, coerente com o projeto ético-político profissional, assumirá em 
seu trabalho socioeducativo um caráter emancipatório, fortalecendo as lutas das classes 
subalternas e não um caráter de enquadramento disciplinador, próprio da perspectiva 
conservadora, apesar desta ainda estar presente na educação. (2012, p. 26) 

 

Se faz necessário recuperar o conceito de emancipação humana para Marx para 

argumentar que a educação e aqui, particularmente,  a política educacional, não se constitui 

como ferramenta e condição para a emancipação humana. Marx concebe a emancipação 

humana como condição para a reabsorção da vida genérica no e pelo indivíduo concreto. 

Aponta Marx (p. 52) que “somente quando o homem tenha reconhecido e organizado suas 

forças próprias como forças sociais e quando, portanto, já não separa de si a força social sob a 

forma de força política, somente então se processa a emancipação humana. Essa concepção 

remete então, à supressão da propriedade privada, da exploração da mais valia e da 

dominação do mundo capitalista.  

A emancipação humana pressupõe a crítica e a eliminação positiva da propriedade 

privada, pois esta se edifica através da alienação humana, desapropriando o homem de sua 

essência humana, como ser social. Para Marx (2002, p. 42) “A superação da propriedade 

privada constitui, deste modo, a emancipação de todos os sentidos e qualidades humanas. 

Diante do exposto, compreendemos que a emancipação humana se dirige à uma crítica 

e superação  da sociedade capitalista não podendo ser restrita à esfera da defesa dos direitos, 

embora se reconheça os avanços da emancipação política, nem atrelando-a como uma 

possibilidade de ser realizada por uma profissão (Serviço Social) e por uma politica social 

(Política Educacional), apesar de ser extremamente importante e necessária o 

comprometimento profissional com a construção de uma nova ordem societária. 
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No esteio destas questões postas é que consideramos pertinente reforçar o que 

estamos compreendendo pelo caráter emancipatório da educação, de que emancipação 

estamos falando?  Acreditamos que o espaço possível de atuação da Educação e, neste caso 

específico, da atuação do Serviço Social neste terreno, encontra-se na esfera da emancipação 

política, como condição primordial na defesa e na luta pela garantia do Direito Social à 

Educação, bem como na construção de estratégias para que o direito à educação não se limita 

somente ao acesso, mas à permanência e à qualidade deste processo formativo.  

Outro ponto a ser repensado diz respeito às possibilidades de atuação do Serviço Social 

no âmbito educacional. Por se constituir em um campo muito complexo, heterogêneo e com 

particularidades, tanto o Documento quanto o texto de Martins (2012), apresentam uma 

discussão generalizada, apontando algumas diretrizes para se pensar no campo educacional 

como um espaço sócio–ocupacional da profissão. No entanto, considerando a diversidade 

deste campo, pois quando falamos em educação ela pode ser formal e não formal, com níveis 

e modalidades específicas, fica difícil abranger as suas particularidades que exigem uma 

atuação profissional também particular. Desta forma, o que se destaca nas produções 

estudadas é que o profissional de Serviço Social atuaria no processo de garantia de acesso, de 

regresso e de permanência. Situa-se, então, a atuação profissional do Serviço Social na defesa 

e garantia do Direito à Educação, como sendo um direito social, estando em consonância com 

a Lei que Regulamenta a Profissão e os princípios do Código de Ética Profissional da 

Profissão.  

No entanto, apesar dos avanços que tivemos, principalmente a partir dos anos 2000, em 

relação aos eventos da categoria que estiveram direcionados a discussão deste campo de 

atuação, das produções acadêmicas sobre o tema e da inserção de assistentes sociais em 

diferentes níveis e modalidades da educação, ainda vivenciamos uma certa limitação do 

debate tanto acadêmico, quanto no cotidiano profissional, sobre as possibilidades de atuação 

profissional na área da educação.  

Como forma de ilustrar esta limitação, pesquisamos no banco de dados da CAPES, os 

grupos de pesquisa na área do Serviço Social que objetivam estudar a temática Serviço Social 

e Educação. Através desta pesquisa identificamos que os grupos de pesquisas ligados a este 

tema ainda são muito escassos, concentrando-se mais em determinadas regiões que em 

outras. Pudemos perceber também que, assim como apresenta o texto de Martins (2012) e o 

Documento dos Subsídios, os grupos de pesquisa também explicitam a necessidade de ter 

uma educação efetiva, como um direito social garantido, que contribua tanto para a 

democratização, como também para o ingresso, regresso, qualidade, acesso e permanência do 

indivíduo na educação. 
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Através do levantamento, constatamos que existem ao total seis grupos que trabalham 

essa temática, localizados dois na região Nordeste, um na região Norte, um na Sudeste e dois 

na região Sul.  

Como já foi dito acima, a região Nordeste possui dois grupos de pesquisa, sendo um 

deles na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, localizada no município de 

Cachoeira. Esse grupo de pesquisa tem por objetivo estudos, pesquisas e efetivação da 

Política Pública de Educação enquanto direito social. Apresenta a necessidade de produção de 

conhecimento na área, bem como, à aglutinação de sujeitos que pensem, atuem e 

desenvolvam processos profissionais na área da educação. O grupo desenvolveu em 2013, o I 

Encontro Nacional de Produção Científica em Serviço Social na Educação, assim como, Fóruns 

Permanentes da Juventude e Cursos de Serviço Social na Educação. 

Citando ainda a região Nordeste, encontramos um grupo de pesquisa na Universidade 

Federal da Paraíba - UFPB, localizada em João Pessoa. O objetivo principal deste grupo é 

ampliar o debate acerca da importância da educação popular para o trabalho e a formação 

profissional do assistente social, a partir de um referencial teórico-crítico, bem como promover 

a articulação com pesquisadores e profissionais que já trabalham com a temática. 

Encontramos na região Norte apenas um grupo de pesquisa na Universidade Federal 

do Pará – UFPA, localizada em Belém. O grupo de pesquisa estuda Serviço Social, Educação 

e Cultura. É formado por docentes de pós-graduação, discentes de mestrado e de graduação e 

técnicos vinculados a instituições de educação. 

Na região Sudeste, constatamos um projeto de pesquisa na Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, localizada em Franca. Tendo por objetivo estudos e 

pesquisas que contribuam para a ampliação do conhecimento, no meio acadêmico e 

profissional, referente a esta temática, ou seja, o Assistente Social no âmbito da Política de 

Educação, que não é suficientemente discutida na formação profissional do Assistente Social. 

Na região Sul existe dois grupos de pesquisa, um deles na Universidade Federal de 

Santa Maria – UFSM, tendo basicamente os mesmo objetivos expostos acima das demais 

universidades, ou seja, o grupo é voltado à discussão, estudo, análise e produção de 

conhecimento acerca do universo do Serviço Social na área educacional. Já em Porto Alegre 

encontramos um grupo na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul-PUCRS, 

tendo como finalidade contribuir com os estudos e pesquisas na área da política de educação 

superior, com ênfase para a formação em Serviço Social. 

 

Diante das questões apontadas e do caminho percorrido no Projeto de Extensão 

apresentado, algumas indagações e problematizações se fizeram presentes. Uma primeira 

questão enfoca a articulação da categoria profissional de assistentes sociais com a política 

educacional e os sujeitos que compõe esta politica, pois como construir e apontar 
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direcionamentos para a atuação de assistentes sociais na área educacional, sem dialogar com 

os sujeitos que, historicamente, ocupam este espaço. O que eles têm a dizer? O que pensam 

sobre a aproximação da profissão com a educação? Quais espaços estão sendo criados para 

buscar esse diálogo? 

Uma segunda questão emergente foi consequência da aproximação que realizamos 

com os diretores de escolas municipais e estaduais da rede pública de Londrina, através de 

entrevistas com os mesmos. A partir dos dados obtidos nesta coleta pudemos repensar a 

discussão sobre a inserção da profissão neste âmbito, pois alguns questionamentos se fizeram 

presentes: existe demanda para esta atuação? Quem cria esta demanda? Seria este um 

espaço a ser “recriado” para a intervenção profissional? Haveria demanda e necessidade para 

se ter um/uma assistente social nas escolas? E se esta atuação se desse nos núcleos de 

educação, na gestão da política da educação? E o trabalho intersetorial, não seria uma 

possibilidade de diálogo do Serviço Social com a Educação? O fortalecimento do trabalho em 

rede não aproximaria a profissão desta realidade educacional? 

Muitas são as perguntas, as respostas estão sendo buscadas. Consideramos que esta 

discussão não está dada e precisa ser fomentada, pois necessitamos conhecer com mais 

profundidade esta realidade profissional, buscando saber onde se encontram os profissionais 

de Serviço Social que atuam na Educação? Quais as demandas que lhe são atribuídas? Como 

tem construído o seu fazer profissional? Quais as dificuldades encontradas? Este é um desafio 

que precisa ser o mais rapidamente encarado.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção deste artigo possibilitou uma sistematização de alguns debates e reflexões 

gerados nos encontros do Projeto de Extensão apresentado. Ainda num momento embrionário, 

constituindo-se como uma primeira aproximação, foi possível apresentar uma síntese provisória 

da caminhada que se vem traçando neste projeto.  

Algumas questões e problematizações foram evidenciadas, como a importância de se 

compreender a educação como um espaço de conflitos de classes, onde diferentes interesses 

são postos, mediatizados e disputados. Assim, é preciso romper com a visão messiânica e 

redentora da educação, ou melhor, da política educacional, como um campo despido de lutas e 

contradições, isento dos imperativos do capital. 

Outro elemento trazido no texto procurou evidenciar que a temática Serviço Social e 

Educação precisa ser mais explorada pelos pesquisadores do Serviço Social. Exemplo desta 
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restrição foi o levantamento realizado nos grupos de pesquisa da área, cadastrados no CNPQ, 

mostrando que se faz necessário uma ampliação do debate e do aprofundamento de pesquisas 

que discutam o exercício profissional do Serviço Social neste âmbito de atuação. 

Necessário também que ocorra uma maior publicização das pesquisas realizadas e um 

fortalecimento da reflexão sobre este campo pela categoria profissional. Exemplos desta 

carência são os poucos eventos oferecidos sobre o tema e, também, pouco conhecimento de 

como vem sendo desenvolvida  a intervenção profissional na educação. Conhecer quem são 

os assistentes sociais que atuam na educação, como constroem sua prática profissional, quais 

as demandas atendidas, de que forma operacionalizam seu trabalho e quais as dificuldades 

encontradas, torna-se imprescindível para um maior conhecimento da particularidade desta 

realidade.  

Problematizamos também se as demandas apresentadas no Documento, nos textos 

estudados e entrevistas realizadas são legítimas, no sentido de se constituírem como 

demandas da realidade e não demandas criadas pela profissão. Pensar se realmente existe 

esta demanda ou se o trabalho intersetorial não responderia às mesmas.  

Outra questão levantada abordou a necessidade e importância do diálogo da categoria 

profissional do Serviço Social com os profissionais da Educação, pois como pensar numa 

interlocução destas duas áreas, sem o encontro e a aproximação destes sujeitos? 

O caminho está sendo trilhado, as perguntas estão sendo feitas. Há muito que 

pesquisar, problematizar e aprofundar. A construção precisa ser coletiva. O convite está feito, 

pois como disse o poeta “o caminho se faz caminhando”. 
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