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Resumo: O presente trabalho apresentado tem como objetivo  primordial  estudar o Serviço 
Social e a Educação como parceiras e a inserção do Assistente Social nessa nova demanda 
que se manifesta na Educação. Este trabalho evidência através de um levantamento 
bibliográfico juntamente com a pesquisa de campo a importância do trabalho interdisciplinar 
entre as duas áreas e ressalta necessidade da inserção do profissional, destacando  a 
capacitação do Assistente Social como profissional que atende as novas necessidades do 
campo educacional viabilizando um melhor atendimento profissional no setor Educação. 
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Summary: This presented work has as main objective to study social work and education as 
partners and the inclusion of the social worker in this new demand manifested in Education. 
This work highlighted using literature along with the field research the importance of 
interdisciplinary work between the two areas and highlights need to insert the professional, 
highlighting the training of the social worker as a professional that meets the changing needs 
of the educational field enabling better professional care in the Education sector. 
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 1 .  Introdução 

 
O presente trabalho tem como título: Serviço Social e Educação: parceria ou 

necessidade, com a proposta de analisar e conhecer a inserção do Assistente Social na 
Educação, buscando ressaltar a importância de um trabalho interdisciplinar junto ao 
Assistente Social em busca de uma educação que realmente seja igualitária e para todos. 

Buscando melhorar as condições de vida das famílias atendidas pelas escolas, uma 
vez que a educação em nosso país se encontra em desenvolvimento, pois educação é um 
processo que necessita constantemente de renovações e atenção, e se tornou algo de 
grande importância para o ser humano, afim de que este possa levar uma vida com e 
dignidade, onde possa conquistar seu lugar na sociedade,  sem a necessidade de viver na  
subalternidade, a fim de enfrentar os problemas como protagonista da sua história e não 
coadjuvante. 
 O interesse pelo assunto foi escolhido pelas pesquisadoras, pelo trabalho 
desenvolvido por uma delas na área educacional, desde sua graduação em Serviço Social, 
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onde a mesma realizou estágio na área o qual foi a motivação para o aprofundamento do 
tema. 

A pesquisadora Cátia atua na Secretaria Municipal de Educação e Cultura há nove 
anos, sendo que desde 2011, após sua conclusão do curso, trabalha diretamente com 
vagas de Creche, onde foi constatada a necessidade da intervenção do profissional de 
Serviço Social junto às famílias atendidas dentro das unidades de Educação Infantil. 
 É neste sentido que as pesquisadoras apresentam a importância da necessidade do 
Serviço Social na Educação, na busca de propiciar às crianças e suas famílias uma 
educação de qualidade que busque articular todas as políticas públicas para  efetivação e 
orientação de seus direitos e de como conquista-lós. 
 Diante destas reflexões podemos afirmar com Piana que: 
 

[...] Serviço Social e Educação Brasileira; a história de uma educação ainda em 
construção, com marcas profundas da exclusão social, econômica e cultural, de uma 
classe menos favorecida; uma educação sem investimentos e oportunidades a essa 
parcela da população e sob o domínio de organismos nacionais que direcionam os 
rumos da educação brasileira para uma ação mercantilista. Mas também é possível 
pensar que uma educação diferenciada, participativa e de qualidade, será construída 
com o compromisso ético, com o compromisso em socializar conhecimentos a 
criatividade e a dinamicidade na construção do conhecimento pelo educadores.E o 
Serviço Social, uma profissão que conquistou sua identidade e maturidade 
históricas. (PIANA, 2011, p. 176). 

 

O trabalho desenvolvido pelo profissional de Serviço Social, através de seu 
conhecimento teórico e metodológico é de suma importância para articular a relação do 
projeto com as famílias atendidas, proporcionando assim a efetivação de direitos mediante 
as necessidades das famílias.  

Segundo Ghiraldelli Jr (1994), através da pesquisa teórica percebe-se que a 
educação sempre foi direcionada à elite, ou seja, para os dominantes. No decorrer da 
história após a Revolução Burguesa, houve uma suposta educação para todos, a fim de 
conseguir melhores condições de vida para a sociedade. Após este período, com a 
industrialização, houve a necessidade de mão de obra especializada, e dessa forma a 
burguesia disseminou a educação para todos, apesar de ser esta fragmentada e o trabalho 
alienador e restrito. 
 Este trabalho aborda  os aspectos relevantes da História do Serviço Social no Brasil, 
abrangendo também a importância do Serviço Social desde o seu inicio até os dias atuais 
na sociedade contemporânea, a história da educação no Brasil os dias atuais, as novas 
demandas de formação familiar e a interdisciplinaridade na educação, na busca de constar e 
destacar a importância do Serviço Social na Educação. 
   A importância da inserção do Serviço Social e a caracterização da pesquisa de 
campo, descrevendo a metodologia usada na elaboração deste trabalho. A abordagem da 
pesquisa é qualitativa, foi aplicado um questionário semi estruturado, em seguida com a 
análise e interpretação dos dados obtidos, onde foi constatado  a importância de ser ter o 
profissional de Serviço Social trabalhando junto à educação numa perspectiva 
interdisciplinar de efetivação de direitos. 
 

2.  Uma breve contextualização do Serviço Social no Brasil 

 

O surgimento do Serviço Social no Brasil nasce em meio há uma  conjuntura de 
crescimento do capitalismo e a manifestação da questão social, pois é através do conflito de 
ambos, que o Serviço Social se istituicionaliza-se como profissão,  através da manifestação 
particular de alguns grupos dominante e da Igreja Católica que possuía um grande poder 
como porta voz dessa classe. A profissão  vem com uma forte influência dos pensamentos 
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da Assistente Social Norte-americana Mary Richmon, que traz para a profissão a 
metodologia de análise de casos individuais. 

Isso consistia em uma metodologia social que estudava e investigava o meio social 
da pessoa, onde a proposta era investigar as possibilidades para essa se enquadrar a 
realidade posta, trabalhando sua personalidade. 

A questão social segundo Iamamoto (2009) inicia-se com a generalização do 
trabalho livre, tornando mercadoria a força de trabalho. O operário e sua família vendem sua 
força de trabalho à classe dominante, ficando sujeitos a uma grande exploração do capital. 
Essa exploração impulsionou a luta da classe trabalhadora pra melhores condições de 
vidas, pois viviam a mercê da classe dominante, sempre de acordo com as necessidades 
desta. 

Com isto a sociedade burguesa encontra-se diante de um grande problema, a 
expansão dos trabalhadores e junto com ela a dos problemas sociais, neste momento a 
burguesia busca envolver a classe trabalhadora de uma forma que esta aceite o capitalismo 
como sendo o melhor modelo para se viver em sociedade conforme autora: 
 

Tal expansão deixa a burguesia muito apreensiva, pois era um retrato vivo daquilo 
que, até mesmo como estratégia de auto preservação do capitalismo, pretendia 
ocultar: a face da exploração, da opressão, da dominação, da acumulação da 
pobreza e da generalização da miséria. Era crucial para o capitalismo manter 
sempre escondida, ou no mínimo dissimulada, essa massacrante realidade por ele 
produzida, evitando que suas próprias contradições e antagonismos constituíssem 
fatores propulsivos da organização do proletariado e da estruturação de sua 
consciência de classe. De acordo com a moral burguesa, era preciso, ao contrário, 
generalizar a imagem do capitalismo como um regime irreversível, como uma ordem 
social justa e adequada, enfim, como um ponto terminal da historia da humanidade. 
Manter intocada a sociedade burguesa e a ordem social por ela produzida era um 
verdadeiro imperativo para a burguesia. Para tanto tornava-se indispensável recorrer 
a estratégias mais eficazes de controle social, capazes de conter o vigor das 
manifestações operárias e a acelerada disseminação da pobreza e do conjunto de 
problemas a ela associados. (MARTINELLI, 2006, p. 60-61). 
 
 

O contexto social passa por profundas modificações, onde a classe trabalhadora 
passa a ter consciência de classe, cujo pensamento abrange toda uma coletividade e suas 
necessidades dando lhe, de forma objetiva um entendimento de direitos uma visualização 
de mundo diferente, rompendo com a alienação exercida até o momento. Este pensamento 
passa a ser manifestado também pelo profissional de Serviço Social que repensa sua 
prática, dando inicio ao processo de rompimento de uma prática alienadora. 

Através da consciência crítica desenvolvida, os profissionais constatam  como a sua 
prática estava totalmente subordinada aos interesses burguês, desta maneira eles se unem 
para retificar o rompimento dessa força alienadora. 
 

Somente a partir do momento em que expandiu a base critica da consciência social 
dos agente, através da ruptura da alienação, é que eles puderam perceber o caráter 
conservador subordinado e burguês de suas práticas [...]. (MARTINELLI, 2006, p. 
140.) 
 
 

A expansão da década de 1990 demanda uma nova realidade no contexto social, 
onde a prática profissional começa a trabalhar pelos interesses das populares, 
impulsionando o desenvolvimento de forma democrática a impulsionar o desenvolvimento 
da sociedade em busca da efetivação de direitos na emancipação do ser social. 

Esse contexto marca a profissão evidenciado o grande avanço da prática 
profissional, onde ficou construída uma nova roupagem para a profissão no marco teórico 
metodológico e prático, ou seja, o Serviço Social passa a atuar de forma interventiva na vida 

do cidadão para efetuar e garantir direitos. 
Falar da atuação do Serviço Social na contemporaneidade exige um olhar crítico do 

mundo contemporâneo, onde esse olhar nos leva a perceber que a questão social atual não 
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se difere do passado, apenas se manifesta em um contexto diferenciado, onde exigirá que  
o profissional desenvolva ainda mais a capacidade de decifrar a realidade em construir um 
trabalho interventivo que preserve os direitos do cidadão em busca de enfrentar as 
desigualdades instaladas pela lógica perversa do sistema capitalista.  
Conforme afirma a autora: 

 

Pensar na atuação do Serviço Social na contemporaneidade exige um olhar crítico 
do mundo contemporâneo, onde esse olhar nos leva a perceber que a questão 
social atual não difere do passado, apenas se manifesta em um contexto 
diferenciado, onde exigirá que o profissional desenvolva ainda mais a capacidade de 
decifrar a realidade em construir um trabalho interventivo que preserve os direitos do 
cidadão. Pensar o Serviço Social na contemporaneidade requer os olhos abertos 
para o mundo contemporâneo pra decifrá-lo e participar da sua recriação. Um 
grande pensador alemão do século XIX dizia o seguinte: “a critica não arranca flores 
imaginárias dos grilhões para que os homens suporte os grilhões sem fantasia e 
consolo, mas para que se livrem deles e possam brotar as flores vivas”. É esse o 
sentido da critica: tirar as fantasias que encobrem os grilhões para que se possa 
livrar deles, libertando os elos que aprisionam o pleno desenvolvimento dos 
indivíduos sociais [...]. (IAMAMOTO, 2005, p. 19.) 

 

Para garantir uma prática  do Serviço Social com os tempos de hoje é preciso que os 
profissionais da área de forma crítica participem dos movimentos das classes sociais e 
realizando assim uma ação de cunho socioeducativo na prestação de serviços sociais, 
viabilizando o acesso aos direitos e aos meios de exercê-los contribuindo para que 
necessidades e interesses dos sujeitos sociais adquiram visibilidade na cena pública. 

 Um desafio para o profissional é desenvolver a capacidade de decifrar a realidade e 
construir propostas de trabalhos criativas e capazes de preservar e efetivar direitos. 
Atualmente o exercício da profissão exige um profissional que tenha competência para 
propor, negociar e defender seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições 
profissionais. Requer o abandono da redoma de vidro que o aprisiona para ir além das 
rotinas institucionais para buscar e aprender com a realidade, as tendências e possibilidades 
a seres desenvolvidas no seu campo de trabalho.  
 

[...] É importante sair da redoma de vidro que aprisiona os assistentes sociais numa 
visão de dentro e para dentro do Serviço Social, como precondição para que se 
possa captar as novas mediações e qualificar o fazer profissional, identificando suas 
particularidades e descobrir alternativas de ação. (IAMAMOTO, 2005, p. 21.) 

 

O Assistente Social é um dos agentes profissionais capacitados para introduzir 
políticas sociais, especialmente políticas públicas, um executor que atua diretamente com a 
população usuária, um profissional capaz de atuar com equipes interdisciplinares a fim de 
descortinar a realidade apresentada. 

A situação atual da profissão está sendo modificada com os avanços das ciências 
humanos sociais e com a introdução de uma visão social nas demais profissões. O 
profissional do Serviço Social está sendo requisitado para novas demandas ligadas: as 
áreas da saúde, habitação, educação dentre outras. 

Diante dessas modificações vale ressaltar a importância do Assistente Social na 
educação que tem como objetivo melhorar as condições de vida da população atendida 
fortalecendo assim ações coletivas e estimulando a vivencia e o aprendizado do processo 
democrático dentro da política educacional. 

Pois a relação vivenciada hoje no contexto escolar evidência o descaso do Governo 
com as políticas sociais e suas ações minimizadoras perante essa realidade, dando a esse 
contexto a manifestação da questão  social em diferentes circunstâncias, uma vez que estas 
são vivenciadas pelas famílias no cotidiano implicando na transferências desta para o 
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universo escolar. E neste sentido que se faz presente o Serviço Social como profissão 
especializada em atuar com as varias expressões da questão social a fim de instituir uma 
parceria com a educação na busca da efetiva desta política. 

A prática profissional esta fortemente ligada a questão educativa, pois viabilizamos 
em nossas ações  a informação, debate principalmente no viés da desigualdade instalada, a 
criticidade na analise da realidade,  desempenhamos a escuta para colocarmos nossos 
questionamentos a fim de propiciar uma atuação de punho efetivo de direitos. Todas essas 
atividades possuem como centralidade a questão de orientação do cidadão a fim de troná-lo 
esclarecedor e critico de sua realidade, por tanto essas características vem a casar com os 
princípios educacionais justificando ainda mais a necessidade da atuação profissional no 
contexto da política educacional. 

 
3. Uma breve contextualização sobre a Educação no Brasil 

 Abordaremos a Educação a partir do processo de industrialização em meados de 
1930, no governo Getúlio Vargas onde a mesma é pensada e analisada a partir de uma 
visão societária do trabalho, pois a classe dominante sempre foi privilegiada, com base a 
propiciar aos seus filhos uma educação de qualidade, tendo como objetivo manter o poder 
em suas mãos. Aos filhos dos operários era ofertado um ensino que os reduzia a mesma 
sina de seus pais, ou seja, a formação de uma mão de obra barata. 
 Nesta perspectiva vemos que a educação nasce de uma forma desigual e injusta para 
atender os interesses da classe dominante, tendo como foco seu enriquecimento na 
exploração da classe operária. 
 Com base nesta formação social vemos uma política educacional de caráter estatal, 
onde a sociedade que se forma desde seu sistema colonial, traz consigo um sistema 
educacional de favorecimento a elite, não havendo interesse em ampliar a escolarização da 
classe operária, justificando que a formação do sistema educacional era organizado e 
estruturado de forma excludente e seletivo. (PIANA, 2011, p.177). 

Compreende-se desta maneira que a Educação no Brasil nasce numa perspectiva 
mediada por interesses voltados ao controle social por parte da elite, trazendo consigo a 
marca da dominação e uma educação feita para poucos, pois desde seus primórdios o 
acesso a esta é restrito a poucos, ou seja, é separada pelo poder aquisitivo enquanto que a 
classe trabalhadora vivência uma realidade cruel e excludente, mascarando uma falsa idéia 
de educação, uma minoria tem uma educação voltada aos cargos de controle da sociedade.  

A década de 1930 a 1960 foi de grande importância para educação no Brasil, sendo 
neste contexto que ficou marcado a luta pela busca de uma educação escolar com o serviço 
público, democrático, gratuito, obrigatório e leigo. (GHIRALDELLI JR., 2003). 

A política educacional do Estado Novo (1937-1945) não se limitava à simples 

implantação da legislação. Objetiva, acima de tudo, transformar o sistema educacional em 

um instrumento mais eficaz de manipulação das classes subalternas, sempre excluídas 

(FREITAG, 1986). Neste período foram oferecidas escolas técnicas profissionalizantes 

devido às exigências da infraestrutura econômica através da qualidade e diversificação da 

forma de trabalho na produção açucareira e de café. O Estado, atendendo aos interesses e 

necessidades das empresas privadas, assumiu o treinamento da força de trabalho solicitado 

por elas (FREITAG, 1986, p. 68).  

 

Em 1961 foi aprovado o projeto de LDBEN, que permaneceu treze anos no 
Congresso, onde recebeu muitas emendas, trouxe diversas contestações e não 
atendeu às necessidades educacionais do momento. A lei nº 4.024/61 – LDBEN 
garantiu igualdade de tratamento por parte do poder público para os 
estabelecimentos oficiais e os particulares, assegurando as verbas públicas 
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poderiam ser repassados para a rede particular de ensino. Ou seja, por meio da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, o Estado poderia conceder verbas públicas para 
a rede particular de ensino em todos os níveis. (FREITAG, 2010 p. 68).  

 

A autora faz uma reflexão onde expressa que a educação ganhou muito com a 
criação da lei nº 4.024/61 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -LDBEN, após 
anos de lutas, mas esta mesma transformação não conseguiu atender as demandas 
esperadas, mantendo suas características de exclusão e manipulação da classe 
trabalhadora. 

O ano de 1971 para educação brasileira foi de grande importância, pois após 13 
anos de permanência do projeto da lei LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional) e após ter recebido muitas emendas, ficou longe de atender as necessidades 
vivenciadas da época e levantou muitas polêmicas, marcando esse período por seus 
avanços por uma parte, mas evidenciando uma educação excludente voltada para uma 
minoria só que agora ganha nesta lei seu grau de obrigatória e gratuita. 

A Constituição de 1988, em seu artigo 205 traz consigo que a educação é direito de 
todos e dever do Estado e da família, sendo provido e incentivado com a colaboração da 
sociedade, dentro desta perspectiva a Educação no Brasil ganha um forte destaque, perante 
as autoridades brasileiras. Constituindo desta maneira uma reflexão, perspectivas de novas 
idéias sobre a educação no país. 

Na década de 1990 devemos ainda destacará proposta de uma nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. Tal projeto foi decorrente dos Movimentos e articulações 
sociais realizadas com o objetivo da elaboração de uma Carta Magna para o país. 
Dentro desta perspectiva em 1986, formou-se o Fórum Nacional de Educação no Brasil em 
Defesa da Escola Pública e Gratuita. 
 

O Fórum teve como objetivo inicial as reivindicações de um projeto para a educação 
como um todo e não apenas a escola pública. Expressou a vontade política de 
grupos intelectuais comprometidos com a luta pela redemocratização do país, 
ajudando a mudar o regime político vigente e a reconstruir um novo sistema político 
diversificado partidariamente. (GOHN, 2001 b, p.79 ). 

 

Em 1996 o Congresso aprova a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, 
dando a Educação Brasileira um marco histórico, pois é através desta lei que a educação 
ganha um novo impulso. Segundo Parreira (2010, p. 71) essa nova lei preconiza a 
autonomia das unidades escolares, que têm liberdade de propor uma organização própria 
de sua estrutura e funcionamento com algumas regras comuns. Tal autonomia implica em 
conhecer o aluno e promover sua formação, independente da escolarização anterior e 
também prevê um núcleo de projetos que estimula a criatividade pedagógica, administrativa 
e a gestão financeira, observando a carga horária legal. 

A Educação no Brasil surge para atender um combinado de interesses despertado 
pela elite, dentro de uma visão de dominação e segundo GHIRARDELLI, Jr. esta apresenta 
duas perspectivas, a primeira da criação da Educação e a outra a Pedagógica, onde ganha 
destaque por alguns estudiosos, embora ainda mantendo seu lado de dominação sobre a 
classe trabalhadora, tinha-se uma educação voltada apenas para privilegiar uma minoria, ou 
seja, filhos dos grandes capitalistas da época.  

Dentro desta perspectiva o Brasil inicia uma grande arrancada em prol de uma 
Educação, de forma excludente, sendo o motivo pelo qual até hoje nós lutamos por uma 
Educação que se estenda a todos, que tenha qualidade e propicie realmente o 
desenvolvimento pleno da criança, dando a ela o suporte e preparação para o mundo do 
trabalho e seu desenvolvimento na sociedade em busca da sua emancipação. 
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Na educação atual nos deparamos com a realidade de um sistema educacional, que 
traz consigo fortes marcas do passado, como um sistema educacional excludente, onde a 
educação era dividida em filhos dos capitalistas e dos operários, ambos tinham uma 
educação diferenciada, onde já está estabelecida quem manda e quem executa, gerando 
um sistema excludente cujo único objetivo era propiciar uma aprendizagem de preparação 
para mundo do trabalho, sendo este o enfoque da educação formal. 

E hoje no novo contexto social faz-se necessário uma nova política educacional, que 
tenha como centralidade a liberdade e criatividade, um sistema educacional que propicie a 
articulação entre a educação formal e não formal, tendo como proposta um novo sujeito que 
saiba defender seus direitos e combinado sua identidade pessoal com sua cultura na 
articulação em sociedade. 

A educação deve ser pensada de uma forma ampla, muitos foram os avanços, mas é 
necessária uma análise crítica da realidade em busca da educação que atenda as 
necessidades reais da população, para que a mesma não se torne uma utopia perante a 
sociedade. 

Hoje na sociedade contemporânea temos a constatação de que o crescimento 
econômico não ameniza a superação das desigualdades sociais mediante o cotidiano, isso 
faz com que repensemos várias situações no contexto sociais uma delas é a nossa 
educação, não em seu paradigma clássico da teoria do capital humano, mas como elemento 
que pode dinamizar outros processos sociais importantes para alcançar maior equidade. 
Discutem-se valores e atitudes que deveriam estar sendo formados pela escolarização 
formal, bem como pela família, os meios de comunicação e outros âmbitos educativos 
informais. 

A educação não será mudada apenas pelo lado da oferta, é necessário que a 
sociedade seja instrumentalizada para cobrar um ensino de qualidade, ou seja, é necessário 
um sistema de informação ao público, que faça transparecer os resultados obtidos pelas 
escolas, de forma simples, onde seja possível a verificação e cobrança dos resultados. 
 É necessário que haja uma conscientização da população em cobrar uma educação 
de qualidade, e esta deverá ser responsabilidade não só da família, mas também da 
comunidade envolvendo toda a sociedade em busca de uma política educacional de 
qualidade, que propicie uma articulação de todas as políticas públicas para a emancipação 
do individuo. 
 
4 . Considerações finais  
 
 Compreende - se que a atuação do Assistente Social na educação tem como o maior 
objetivo a contribuição para a garantia dos direitos das problemáticas sociais ocorridas no 
âmbito educacional. 

As problemáticas apresentadas no cotidiano no contexto educacional, nos obrigam a 
fazer uma compreensão entre os conflitos econômicos, políticos, social e educacional, que 
são norteados por uma lógica perversa do sistema capitalista  vivenciados pela população. 

Devemos destacar que hoje a educação vivência a mesma lógica instalada desde 
seu surgimento, uma educação volta a manter e preservar a lógica capitalista, ou seja, onde 
uma minoria tem acesso a uma educação  de qualidade  (classe dominante), enquanto que 
a maioria possui uma educação volta apenas para a manutenção do mercado de trabalho 
(classe trabalhadora). 

Diante desta lógica excludente devemos evidenciar a importância do Serviço Social 
dentro da Educação para atuar de forma interdisciplinar a fim de esclarecer a população 
seus direitos na busca da efetivação das políticas sociais, de forma que toda a rede esteja 
interligada, pois assim conseguiremos além de uma educação forte a efetivação dos direitos 
de cada cidadão uma sociedade mais justa, uma vez que o futuro só pode ser construído e 
modificado com a força da população.  

É importante ressaltar que o Serviço Social na área da Educação ainda não tem 
reconhecimento legal em muitos lugares do país, embora seja, extremamente necessário 
para intervenção juntos á população e  dos profissionais da educação. 
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Como destaca o presente trabalho, o Assistente Social é o profissional habilitado 
para atuar nesta realidade, pois ele possui capacitação teórica, metodológica para intervir 
nas diversas expressões da questão social tendo esta como objetivo de sua atuação. 
Em suma, entendemos que o profissional de Serviço Social cumpra seu papel de valorizar o 
ser humano, trabalhar sua conscientização e transformação para que seja possível termos 
um sistema educacional de qualidade, que realmente proporcione uma educação 
transformadora, emancipadora, crítica, reflexiva e participativa. 

Diante de todo levantamento deste trabalho fica mais que evidenciado a importância 
da inserção do Assistente Social no universo educacional, em busca de uma ação 
interdisciplinar para atender uma demanda que a cada dia torna-se mais gritante neste 
universo, pois é neste contexto que encontramos as várias manifestações da Questão 
Social entre a falta da efetivação das Políticas Sociais. 

Por tanto devemos evidenciar que a busca por uma sociedade mais justa e igualitária 
só se constrói investindo na formação do cidadão, e a política educacional e a concretização 
deste objetivo é neste sentido que a intensificação da inserção do Serviço Social vem de 
encontro, com a  realidade  apresentada no seu projeto profissional ético-politico que propõe 
a emancipação dos sujeitos na sociedade para a construção de uma  justa e igualitária.  

Ao término desse estudo fica o interesse em continuar nossas reflexões e 
proposições de atuação na política educacional, evidenciando a necessidade da inserção do 
Assistente Social na Educação, não somente respondendo as necessidades de uma 
demanda atual de mercado, mas a uma formação integral do ser humano. 
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