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RESUMO: O artigo tem por objetivo apresentar as demandas para o profissional do 
Serviço Social na área da educação apontadas pelos gestores de escolas públicas 
estaduais e municipais da cidade de Londrina e região, entrevistados ao longo dos 
anos de 2012 e 2014 por discentes e docentes vinculados ao projeto de extensão 
“Atuação do Serviço Social na área da Educação”, do Departamento de Serviço Social 
da Universidade Estadual de Londrina. Como resultado da pesquisa junto aos 
gestores, constatamos diversas situações que demandariam a presença de 
Assistentes Sociais na área da educação. 

 

PALAVRAS CHAVES: Serviço social; Educação; 
Gestores de escolas públicas. 

 

ABSTRACT: This article aims to present the demands for professional social work in 
education identified by managers of state and municipal public schools in Londrina and 
region , interviewed over the years 2012 and 2014 by students and teachers linked the 
extension project " Role of Social Work in Education " , Department of Social Services, 
Universidade Estadual de Londrina. As a result of survey of managers found several 
situations that would require the presence of social workers in education.  
 

mailto:patriciaappeixoto@hotmail.com


. 

2 

 

KEYWORDS: Social Work; Education; Managers of 
public schools 

 

1. INTRODUÇÃO:  

 

O presente artigo tem por objetivo apresentar as demandas para o profissional do 

Serviço Social em escolas públicas estaduais e as possibilidades de atuação nestas 

instituições. Com o intuito de identificar as demandas para o Serviço Social, foram 

realizadas entrevistas com os diretores e/ou pedagogos das escolas públicas 

estaduais e municipais entre os anos de 2012 e 2014.  

Foram momentos importantes, pois além das respostas às nossas questões, os 

diretores relataram as dificuldades, anseios e expectativas quanto às melhorias na 

área da Educação. A partir daí e juntamente com os estudos realizados sobre temas 

como Educação, Política de Educação, Serviço Social na área da educação, prática 

dos profissionais que atuam na escola, a realidade social, cultural e econômica das 

famílias, território, foi possível compreender o espaço geográfico no qual a escola está 

inserida e estudar as possibilidades de atuação do profissional de Serviço social neste 

ambiente, a partir das falas dos gestores. 

 

2. REALIDADE ESCOLAR E O SERVIÇO SOCIAL  

 

A escola é a instituição responsável pela formação intelectual e profissional do 

indivíduo na sociedade, e na intenção de possibilitar o exercício de cidadania, ou seja, 

capacitar o indivíduo de acordo com o planejamento escolar baseado em matérias 

teóricas que se aplicam na prática com o objetivo de tornar uma pessoa apta a ter uma 

visão crítica da realidade e posteriormente ser inserido no mercado de trabalho.  

Além disso, família, e mesmo a comunidade, depositam significativa 

expectativa de que a escola promova e garanta todo o processo educacional de 

crianças e adolescentes, indo além de suas atribuições previstas pela política de 

educação. Ou seja, correndo o risco de provocarmos uma polêmica, defendemos o 

fato de que não cabe à escola proporcionar à criança uma educação que diz respeito 

às suas particularidades de convivência que antecedem o espaço escolar! 

Na Constituição promulgada em 1988, em seu Art. 205, ficou estabelecido que: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
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qualificação para o trabalho. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, 1988) 

 

Para que compreendamos melhor a educação, é importante nos voltarmos 

para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394), onde 

encontramos os subsídios necessários sobre o seu funcionamento, os elementos 

constituintes e os deveres de cada profissional envolvido na educação. A LDB “é 

fundamental para que a educação seja compreendida como direito de todo cidadão 

brasileiro, desde a creche até os níveis mais avançados da formação superior.” (LEI 

DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, 1996, p. 07) 

Para que se compreenda a escola é necessário que se faça a análise acerca 

do que a constitui, afinal, a mesma não atua de forma isolada na sociedade, pois estão 

presentes em sua realidade o discente, sua família e a comunidade ao seu redor. 

No que diz respeito à família é importante que compreendamos que essa 

configuração não se limita a um modelo único e acabado, e sim que a mesma vem 

reconstruindo-se em sua diversidade, de acordo com as mudanças historicamente 

ocorridas no contexto social, como aponta FREITAS; BRAGA; BARROS (2010, p. 17):  

 

(...) temos convivido com realidades diferenciadas que conformam a 
constituição desse fenômeno (família) para além das relações de parentesco. 
Pensar família hoje pressupõe seu entendimento enquanto um fenômeno que 
abrange as mais diferentes realidades. 

 

Acerca da participação da comunidade na realidade escolar, deve-se destacar 

a sua importância, pois essa, é necessária enquanto incentivadora no processo de 

ensino e aprendizagem participando de eventos ou mobilizações, fazendo uso ou não 

dos mecanismos de articulação, como por exemplo, a Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários (APMF).  

A escola acolhe estudantes de diferentes realidades socioeconômicas, e para 

que possa incluir a todos indistintamente, necessita conhecer a área onde está 

localizada e sua extensão, ou seja, o território ao qual a mesma pertence enquanto 

espaço físico, conhecendo a história do bairro, vila ou conjunto, sua realidade 

econômica e condições básicas de sobrevivência dos moradores, pois a partir do 

reconhecimento desta realidade sobre o território pertencente é que se torna possível 

a compreensão do comportamento de seus alunos e todo funcionamento de forma 

geral da escola.  

Portanto, os profissionais da área da educação precisam ter clareza dos 

elementos que estão envolvidos na realidade escolar, providos de conhecimento 
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atualizado e desprovidos de preconceitos. Desta maneira, eles poderão atuar munidos 

de informação sobre o contexto social no qual os seus alunos estão inseridos. 

A realidade das escolas públicas estaduais e municipais do Brasil, e 

particularmente no Paraná, está cada vez mais precária. Esta lida diariamente com os 

problemas que os estudantes trazem para o seu interior, como violência, bullying, uso 

de drogas lícitas e ilícitas, gravidez na adolescência, entre outros. A escola é uma 

instituição que tem muita influência na vida das pessoas. Crianças e adolescentes 

permanecem um longo período de suas vidas no interior de uma instituição escolar, 

para onde levam as suas expectativas, as suas dificuldades e suas esperanças. 

Assim, a escola é um espaço caracterizado pela presença de situações 

diversas provocadas pelos diferentes modos de vida de estudantes, professores e 

familiares, que se conflitam no cotidiano escolar. É dentro deste contexto que 

pensamos a atuação do serviço social na área da Educação, uma vez que 

entendemos que como profissionais que atuam a partir de políticas públicas seria 

viável que o âmbito educacional pudesse contar com a intervenção do profissional do 

serviço social.  

Um documento importante a ser considerado nessa discussão é o “Subsídios 

para o debate sobre o Serviço Social na educação”, elaborado e publicado pelo 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), que apresenta a caracterização da 

inserção do Serviço Social no âmbito da Política de educação, considerando as 

particularidades do trabalho do assistente social.  

O profissional trabalhará com as demandas apresentadas nesta área, 

viabilizando o acesso a outros serviços, realizando encaminhamentos e 

desenvolvendo táticas de mobilização e conscientização para estudantes e famílias, 

por meio de projetos, reuniões, companhas, articulando com a rede, que é formada 

pela unidade básica de saúde (UBS), pelo centro de referência de assistência social 

(CRAS), pelo Conselho tutelar, centro de educação infantil e outras. 

O trabalho do Serviço Social na área da Educação deve voltar-se para 

identificar e atender as demandas provenientes da questão social que perpassa o 

cotidiano do campo educacional, atingindo vários âmbitos, como a família e a 

comunidade. A escola se depara com uma grande quantidade de problemáticas já 

citadas neste artigo, estas situações perpassam o cotidiano dos alunos, as mesmas 

acabam influenciando o desenvolvimento do ensino, como: violência na família e em 

geral, desinteresse pela escola, bullyng, baixa autoestima, desestímulo dos docentes 

ou falta de professores no acompanhamento junto ao aluno. 

A partir dessa realidade realizamos entrevistas com diretores e pedagogos de 

escolas estaduais e municipais da cidade de Londrina e região, no intuito de identificar 
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as principais dificuldades encontradas no cotidiano escolar, assim foi possível 

identificar as demandas para a atuação do profissional do Serviço Social na Educação 

e também sua importância nesta área.  

A partir das entrevistas realizadas, constatamos que uma das principais 

preocupações dos gestores é a ausência da família na vida escolar de seus filhos. De 

acordo com os gestores, esta situação ocorre em virtude de problemas familiares:  

 

Famílias desestruturadas, que resultam em alunos que necessitam de 
maior atenção. (Gestor 6) 

 

Problemas de ordem familiar são frequentes: pais separando, pais 
super protetores que não aceitam reclamações sobre seus filhos. 
(Gestor 5) 

 

Questão de maus tratos de alunos da família, abandono de menores, 
pais que não se interessam pela vida escolar dos filhos, inclusive que 
não aparecem para fazer a matrícula. (Gestor 15) 

 

Entendermos e definirmos família na contemporaneidade é tarefa complexa 

porque encontramos uma diversidade de organização familiar, não cabendo mais a 

ideia difundida de que a família é constituída por um pai, uma mãe e os filhos. Assim, 

buscamos em Mioto (2010) uma definição para este grupo social que se constrói, se 

desconstrói e se reconstrói segundo o contexto social, cultural, político e econômico no 

momento em que se constitui: 

 

Espaço altamente complexo, que se constrói e se reconstrói histórica 
e cotidianamente por meio das relações e negociações que se 
estabelecem entre seus membros, entre seus membros e outras 
esferas da sociedade e entre ela e outras esferas da sociedade, tais 
como Estado, trabalho e mercado. (MIOTO, 2010, p. 03) 

 

Como podemos observar na realidade escolar, não se pode falar em família 

desconsiderando as transformações sócio-culturais que a mesma tem sofrido ao longo 

da história. A relação família e escola é permeada pela ideia de que há desinteresse 

dos responsáveis para acompanharem a vida escolar de seus filhos 

 

Muitas vezes o aluno está com dificuldades, então a escola manda 
anotações para que os pais compareçam, mas os mesmos não 
comparecem. (Gestor 3) 

 

Falta de acompanhamento dos alunos por parte da família, os pais 
trabalham e não conseguem participar das reuniões que geralmente 
são no turno correspondente ao período de aula do aluno. (Gestor 2) 
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Temos dificuldade na entrega dos boletins, alguns pais não vêm 
busca-los. (Gestor 5) 

 

Os gestores citaram pais que não acompanham o desenvolvimento de seu filho 

na escola, como por exemplo, a ausência na entrega de boletim ou em reuniões com 

os professores. No entanto, em alguns casos a direção entende a dificuldade de certos 

pais não comparecerem à escola, em virtude de os horários das reuniões coincidirem 

com o horário de trabalho dos mesmos. 

Os gestores informaram ainda que muitas vezes os pais depositam as 

responsabilidades na educação dos filhos somente na escola, não aceitando, 

entretanto, reclamações sobre o comportamento ou desempenho de seus filhos na 

escola: 

 

Alguns pais pensam que é obrigação da escola educar seus filhos. 
Não pensam como um trabalho em parceria. (Gestor 5) 

 

Alunos com famílias desestruturadas, no sentido da família não ter 
princípios a ensinar para os filhos, regras de como se comportar na 
escola, enfim uma família fragilizada. (Gestor 13) 

 

Outras questões apontadas pelos diretores foram: violência de/e contra os 

estudantes, uso e tráfico de substâncias psicoativas, evasão escolar, gravidez na 

adolescência, bullying:  

 

Há pouco tempo um aluno foi pego vendendo droga dentro da escola 
e está para ser expulso. (Gestor 5)  

 
A evasão de alunos também é um grande problema, que se encontra 
no período noturno, devido a muitos alunos trabalharem e não 
conseguirem acompanhar as aulas. (Gestor 6) 

 

Problemas financeiros da família influenciam no desenvolvimento do aluno. A 

escola é pública, mas muitas vezes o Estado não garante a permanência da criança e 

do adolescente na escola, pois por vezes não tem como ir até à unidade escolar 

devido a falta de transporte, não tem uniforme ou recurso financeiro para comprar os 

materiais, muitas vezes o estudante chega com fome ou com frio. Enfim, situações 

que impedem condições mínimas para um bom aprendizado, conforme a fala dos 

gestores:  

 

Às vezes o profissional diz, fulano não aprende por que ele não tem 
vontade, mas ai você vai ver e não tem a ver com vontade, ele não 
tem comida, não tem roupa, passa frio, então tudo isso interfere no 
aprendizado. (Gestor 11) 
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Alguns problemas frequentes: moradias precárias; renda baixa; 
Todos são obrigados a trabalhar para subsistência. (Gestor 10) 

 
Temos poucos funcionários, há pouco tempo fui brigar no núcleo e 
cheguei a quase colocar o meu cargo a disposição se não fosse 
remanejado nenhum funcionário para a Escola. Há professores 
afastados por problemas de saúde e outros. (Gestor 5) 

 
Alunos que não vem para o colégio porque não tem dinheiro, tanto no 
ensino fundamental, médio e até nos cursos técnicos. (Gestor 15) 

 

Os problemas estruturais da escola são frequentes, os diretores relatam o 

pouco reconhecimento e investimento do Estado na educação, relatam o despreparo 

de alguns professores para determinadas situações:  

 

A Formação dos professores muitas vezes é longe da realidade dos 
alunos. (Gestor 8) 

 

Além das demandas de trabalho para o assistente social, que destacamos nas 

falas dos diretores e pedagogos que foram entrevistados, podemos constatar que 

apesar de alguns diretores não conhecerem a prática profissional do Assistente Social, 

a equipe pedagógica, de modo geral, tem algum conhecimento acerca do trabalho 

deste. Não obstante os gestores não terem falado espontaneamente sobre a 

necessidade de assistente social na escola, apontam as demandas para o profissional 

do Serviço Social. E a partir de suas falas, elencamos quais seriam as atribuições 

deste profissional:  

 

 Realizar a leitura da realidade social, econômica e cultural da comunidade 

escolar; 

 Promover palestras de cunho educativo/preventivo para debater os problemas 

enfrentados no interior da escola, como violência, gravidez na adolescência; 

 Investigar os motivos e origens das dificuldades que o educando traz para a 

escola; 

 Realizar visitas às famílias dos estudantes, para conhecer sua realidade fora 

do ambiente escolar; 

 Encaminhar e acompanhar o estudante e família à rede de serviços, quando 

necessário; 

 Acompanhar os educandos em situação de medida sócio-educativa; 

 Realizar reuniões e debates entre estudantes, família, escola e comunidade 

com a finalidade de maior aproximação. 
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 Promover parcerias com a rede de serviços do território onde se localiza a 

escola; 

 Realizar visitas e reuniões com os estudantes que evadiram da escola.  

 

Entendemos que a intervenção do Serviço social deve pautar-se na busca por 

garantir os direitos dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem; afinal, a 

educação escolarizada deve voltar-se para uma formação que visa ampliar o 

conhecimento do estudante acerca da realidade que o cerca, tornando-o crítico e 

capacitado para intervir e lutar por mudanças ou ao menos promover melhorias nas 

condições de vida! 

Uma educação que garanta e fortaleça a capacidade do indivíduo de expor 

seus pensamentos, sua compreensão de sociedade, de cultura, de política, realizar 

atividades formativas que questionam a banalização e naturalização da violência e a 

discriminação social, étnica, de gênero; que possibilite o acesso a descobertas 

científicas, filosóficas e sociológicas, desenvolvendo pensamentos e ações criativas 

que levem os educandos a questionarem situações de exclusão, discriminação e 

violência de gênero e homofóbica.  

A partir das entrevistas e dos estudos realizados no projeto de extensão acerca do 

debate sobre a inserção do Serviço Social na área da educação, podemos 

compreender que, no que diz respeito à atuação desse profissional, cabe a ele a 

articulação das políticas públicas na busca da garantia de direitos, fazendo uso de seu 

aparato teórico e metodológico:  

 

A equipe de profissionais deverá estabelecer com a escola um espaço de 

escuta e acolhimento dos impasses e dificuldades escolares [...] contribuindo 

na construção de uma educação pública de qualidade, que vise a preparação 

para o exercício pleno da cidadania, atuando nos diversos fatores sociais e 

psicológicos presentes no processo de ensino-aprendizagem. (FIGUEIREDO, 

p. 02) 

 

Enfim, um profissional mais próximo da realidade dos sujeitos envolvidos no 

processo educativo.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Consideramos que a inserção do Serviço Social na área da educação se faz 

importante, no entanto acreditamos que a mesma não trará os resultados esperados 

se não ocorrer uma articulação com os demais profissionais envolvidos na 

implementação da política de educação.  
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Seu trabalho deverá ser articulado com a rede, de modo que os 

encaminhamentos sejam realizados de acordo com as necessidades apresentadas na 

escola, e sua atuação fundamentada em seu conhecimento formativo que antecede a 

mesma, particularizando as questões apresentadas e dando a cada situação a 

atenção necessária.  

Ressaltamos ainda, que temos a compreensão de que o resultado das 

mudanças nessa área não dependerá exclusivamente da intervenção do Serviço 

social e dependerá de uma atividade profissional articulada com as demais áreas de 

atuação.  
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