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Observemos uma aluna. Ela chega à escola, conversa no pátio com 

os amigos, brinca afoitamente para aproveitar cada segundo do 

recreio, estende a mão para pegar o prato de merenda, segue 

atentamente as explicações na sala de aula, recolhe o material para 

voltar para casa... Há quanto tempo ela está ali? Um ano, dois anos, 

três...? Quantas horas diárias ela passa na escola? Quando concluir 

o ensino fundamental fará o quê? Conseguirá inserir-se no mercado 

de trabalho? Será uma cidadã ativa? Conhecerá seus direitos? 

Saberá exigí-los e lutar por eles? (Ciseski & Romão, 1997).  

 



9 
 

RESUMO 

 

 

A educação enquanto política pública é um espaço contraditório de lutas de classes, 

tensionada por projetos sociais em disputa, que historicamente caracteriza-se por um lastro de 

batalhas ideológicas, econômicas e sociais. Neste sentido, a escola é um dos espaços em que 

se revelam as contradições do sistema capitalista e onde se manifestam inúmeras expressões 

da questão social. Nos últimos anos a educação pública, privada e filantrópica brasileira tem 

se configurado como uma área emergente de atuação do assistente social e corresponde às 

exigências sócio-institucionais de aumento das condições de acesso, permanência e processos 

de democratização e qualidade da educação nos diferentes níveis e modalidades de ensino. 

Por este viés, esta dissertação tem como objetivo central analisar o Serviço Social no espaço 

escolar, destacando as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa 

presentes no exercício profissional dos assistentes sociais que atuam nas escolas municipais 

de João Pessoa-PB. O estudo inseriu-se nos pressupostos de uma análise quanti-qualitativa de 

pesquisa, baseado nos princípios da análise de conteúdo, com abordagem e caráter 

exploratório à luz do método crítico dialético. Constatou-se que a atuação do serviço social se 

apresenta através de atividades que envolvem planejamento, execução e acompanhamentos, 

buscando o desenvolvimento do aluno e o exercício da cidadania por meio do acesso e 

permanência na escola. A inserção do assistente social na educação não se constitui em um 

fenômeno recente, mas remota aos anos iniciais da profissão, essa inserção apresenta 

peculiaridades regionais e locais, nesta perspectiva, a pesquisa nos oportunizou identificar o 

processo de implantação, legitimação e amadurecimento da prática profissional no espaço 

escolar da rede municipal de ensino de João Pessoa-PB. Os resultados da pesquisa apontam 

que a prática profissional do assistente social se insere em um campo eivado de limites e 

desafios, mas também de muitas possibilidades. O assistente social no espaço escolar atua na 

perspectiva de defesa e garantia de direitos, sobretudo, na mediação existente entre família / 

escola / comunidade / rede de proteção social, através de um trabalho multiprofissional e 

interdisciplinar. Sem pretender exaurir o assunto, o estudo fornece uma leitura destas questões 

com escopo de propiciar uma contribuição acerca dessa temática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Espaço Escolar. Prática Profissional.Assistente Social. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Education as a public policy is a contradictory space of class struggles, tensioned social 

projects in contention, which has historically characterized by a ballast of ideological battles, 

economic and social. In this sense, the school is one of the spaces in which they reveal the 

contradictions of the capitalist system and where manifest numerous expressions of social 

issues. In recent years, public education, private and philanthropic Brazil, has been configured 

as an emerging area of activity of the social worker and meets the needs of increasing socio- 

institutional conditions of access, retention and democratization processes and the quality of 

education in different levels and types of education. For this bias , this dissertation is aimed to 

analyze the Social Service in the school, highlighting the theoretical- methodological, ethical-

political and technical- operative present in the professional practice of social workers in the 

schools of João Pessoa. The study was part of the assumptions of an analysis of quantitative 

and qualitative research, based on the principles of content analysis with an exploratory 

approach and the light of dialectical critical method. It was found that the performance of 

social work is presented through activities involving planning, implementation and 

monitoring, seeking student development and citizenship through access and stay in school. 

The insertion of the social worker in education does not constitute a recent phenomenon, but 

remote to the early years of the profession, this insertion has regional and local peculiarities, 

in this perspective, the survey provided an opportunity us to identify the deployment process, 

legitimation and maturation of practice professional in the school of municipal schools in 

João Pessoa -PB. The survey results indicate that the professional practice of social worker is 

part of a field riddled with limitations and challenges, but also many possibilities. The social 

worker in the school operates from the perspective of defense and guarantee of rights, 

especially in mediating between family / school / community / social protection network, 

through a multidisciplinary and interdisciplinary work. Without pretending to exhaust the 

subject, the study provides a reading of these issues with the scope to provide a contribution 

on this theme. 

 

 

KEYWORDS: Education. Space School. Professional Practice. Social Worker. 
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O PONTO DE PARTIDA: NORTEANDO A PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aprender é uma aventura criadora, algo, por isso 

mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a 

lição de casa dada. Aprender para nós é construir, 

reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz 

sem abertura ao risco e à aventura do espírito”. 

(Paulo Freire) 
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CAPITULO I – O PONTO DE PARTIDA: NORTEANDO A PESQUISA 

 

 

Discutir a prática do serviço social no âmbito da educação – espaço escolar – é 

assumir um compromisso com os assistentes sociais que cotidianamente buscam a realização 

de um exercício profissional de qualidade, crítico e propositivo. É firmar o compromisso de 

proporcionar à categoria profissional uma pesquisa sobre os fundamentos do trabalho 

profissional.  

Ainda que a temática “Serviço Social na Educação” tenha se expandido nos últimos 

anos, com as inquietações da categoria profissional e atenção do conjunto CFESS/CRESS, a 

maioria das produções acadêmicas que discutem o tema não susta centralidade nas dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa presentes no exercício profissional. 

Neste sentido, o estudo buscou atribuir visibilidade aos elementos que compõem a prática do 

assistente social, desvelando o cotidiano profissional. 

Os resultados deste estudo foram estruturados em três capítulos. Em cada capítulo 

abordamos, inicialmente, uma contextualização geral do tema e, posteriormente, enfatizamos 

os dados da pesquisa, destacando a prática profissional no espaço escolar, e a articulação com 

as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, os saberes e as posturas 

profissionais, as demandas, as condições de trabalho, a relação com a escola, família e 

comunidade. Neste sentido, não fizemos distinção entre a fundamentação teórica e a pesquisa 

empírica, mas propomos um diálogo recíproco. 

Com a introdução que ora se apresenta na forma de capítulo inicial, buscamos nortear 

o leitor acerca da estrutura da dissertação, contextualização do objeto de estudo, relevância do 

tema e delineamento metodológico, destacando: o método utilizado, a abordagem, os atores 

participantes, o local e os instrumentos utilizados na perspectiva de responder aos 

questionamentos da pesquisa. Também já incluímos aqui, o início da análise e discussão dos 

dados da pesquisa, destacando a contextualização da atuação profissional dentro do município 

de João Pessoa- PB e o perfil dos sujeitos entrevistados. 

O segundo capítulo aponta uma reflexão acerca do serviço social na educação, 

destacando desde elementos históricos até o debate atual. Inicialmente abordamos um breve 

histórico sobre a inserção do assistente social na área da educação – enfatizando o espaço 

escolar – destacando os determinantes que originaram e estabeleceram a atuação do assistente 

social no espaço escolar, considerando as mudanças que ocorreram no interior da profissão e 

da sociedade. Apreendemos que a gênese do serviço social no espaço escolar remota à origem 
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da profissão. Em seguida, problematizamos o serviço social na educação contemporânea, 

enfatizando as particularidades da prática profissional no espaço escolar. Nesta perspectiva,  

destacamos as concepções de educação voltadas à cidadania e emancipação, direito social ou 

política pública, e à relação com o mundo do trabalho; a educação e escola como instrumentos 

de emancipação ou alienação; mediação e fortalecimento da relação escola, família e 

comunidade; a percepção da escola sobre a prática profissional e a interdisciplinaridade; a 

contribuição do serviço social na construção de uma gestão democrática e a articulação e 

parceria com a rede de proteção às famílias. 

O terceiro capítulo intitulado: “Serviço Social na Contemporaneidade e a Importância 

da Instrumentalidade no Exercício da Prática Profissional” apresenta uma abordagem sobre a 

instrumentalidade do serviço social considerando os principais elementos para o debate. 

Consideramos que os saberes que conformam a instrumentalidade do Serviço Social se 

expressam cotidianamente no exercício profissional do assistente social configurando-se nas 

dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Também destacamos os 

saberes que definem e direcionam a prática do assistente social na educação escolar, a atuação 

profissional frente às expressões da questão social, os instrumentos técnicos e a articulação 

com a dimensão teórico-metodológica e ético-política, essa dimensão ético-política que 

direciona o exercício profissional e as condições de trabalho no espaço escolar. 

Traçamos as linhas finais deste trabalho, expressando algumas considerações advindas 

das impressões registradas a partir do desenvolvimento da pesquisa elencando os desafios e 

possibilidades da prática profissional no espaço escolar. 

 

 

1.1. Contextualização e Definição do Problema 

 

 

Discutir acerca da prática profissional do Assistente Social no âmbito de políticas 

sociais pode implicar, presentemente, temáticas já bastante debatidas. Até, tomadas como 

clichês. Entretanto, enfatizamos que há muito ainda que se discutir dentro de tal objeto, 

sobretudo, quando nos referimos à esfera educacional.  

Qual o significado da educação escolarizada e da política educacional contemporânea? 

Como pensar o serviço social no âmbito da Política de Educação e no Espaço Escolar? Que 

determinantes interferem nos processos de expansão e diminuição do Serviço Social no 

espaço da escola? A inserção do assistente social no espaço escolar, de fato, é incipiente? 
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Quais os direcionamentos teórico-metodológicos, ético-políticos, e técnico-operativos que a 

atuação profissional tem se alicerçado? Qual a concepção de educação que direciona a prática 

do/a assistente social? Quais os saberes e competências necessários para atuar na área da 

educação? Quais as possibilidades e desafios do Serviço Social na Educação? 

Estes questionamentos e o interesse pelo tema surgiram desde as primeiras reflexões 

tecidas ao longo do curso de graduação em Serviço Social, na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Cajazeiras - FAFIC, através do estágio supervisionado, no espaço escolar 

da rede municipal de ensino de Cajazeiras - PB. Tal experiência resultou em algumas 

inquietações e reflexões. A inserção no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 

UFPB representou uma oportunidade de qualificação das reflexões iniciadas na graduação e 

uma melhor apropriação e delimitação do objeto de estudo, o que finalmente o definiu.  

Sobre o tema, após um breve levantamento bibliográfico pode-se inferir claramente 

algumas discrepâncias teóricas e afirmativas contraditórias, posto que, por um lado, diversos 

autores afirmam que este campo de intervenção é incipiente, e por outro, asseguram que este 

não é um espaço sócio-ocupacional novo da prática profissional do assistente social, mas um 

espaço historicamente ocupado e significativo de atuação profissional. Refutando a primeira 

assertiva, compreendemos que:  

 

 
A inserção do/a profissional do serviço social na política de educação 

configura-se como resultado de uma conjuntura histórica, que emerge da 

requisição de grupos hegemônicos no poder do Estado brasileiro. Tal 

inserção teve início na década de 30; no entanto, foi a partir de 1990 que 

houve um considerável aumento da atuação de assistentes sociais na 

educação. (CFESS/CRESS, 2012, p. 2). 

 

 

Atualmente o campo educacional se expressa de forma diferenciada para a profissão, 

sobretudo, quando nos referimos às concepções e paradigmas de atuação que o serviço social 

possuía há alguns anos. Hoje se configura como um “[...] interesse ancorado na leitura do 

papel estratégico que esta política desempenha do ponto de vista econômico, cultural e social” 

(ALMEIDA, 2003, p. 3). 

A discussão acerca da inserção do serviço social na educação e no espaço escolar vem 

ocorrendo com mais vigor nos últimos anos, devido às inquietações da categoria profissional 

e o apoio do conjunto CFESS/CRESS, que reafirma o compromisso e a luta por uma 

educação pública, laica, gratuita, presencial e de qualidade, compreendendo que a luta pela 

educação é a luta por uma seguridade social ampliada.  
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Atento às requisições da categoria profissional e as demandas que se expressam nesse 

espaço sócio-ocupacional, o conjunto CFESS/CRESS criou o GT Serviço Social na Educação 

promovendo o aprofundamento do debate. Nesta direção foram lançados dois importantes 

documentos, a saber: “Subsídios para o Serviço Social na Educação” (2011) e “Subsídios para 

a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação” (2012), além da realização de 

diversos Seminários a nível Estadual, e a realização do Seminário Nacional de Serviço Social 

na Educação, realizado em Maceió-AL (2012). O conjunto CFESS/CRESS também afirmou o 

compromisso de acompanhar os projetos de lei (PL) que tratam da inserção do/a assistente 

social na educação. 

O olhar crítico para trajetória da educação revela, com clareza, que a política 

educacional reflete as expressões da questão social
1
, impondo desafios aos sujeitos que 

participam de seu planejamento, da implementação e da execução. Deste modo, são 

apresentadas diversas demandas ao serviço social no cenário escolar. Nas palavras de Martins, 

(2001, p. 28): 

 
 

Considerando que é nesse contexto que se estabelece o trabalho do assistente 

social, ou seja, na apreensão da questão social e suas múltiplas expressões e 

na compreensão de como ela é experienciada pelos sujeitos em suas vidas 

cotidianas, pode-se afirmar que esse profissional tem plenas condições de 

mediatizar a problemática que se evidência no espaço sócio-ocupacional. 

 

 

A escola como espaço de apreensão da educação formal, indiscutivelmente, apresenta-

se como locus do processo educativo intencional, e com outros espaços integra a educação 

como prática social, também é um ambiente de expressão e reprodução das contradições 

sociais, econômicas, políticas e culturais. Em contrapartida, a educação e a instituição escolar 

conservam em si a possibilidade de contribuir para mudanças significativas na sociedade, 

sobretudo, no que se refere à ampliação da cidadania e fortalecimento da democracia. 

Corroborando essa inferência, de acordo com o CEFSS (2000), atualmente o serviço 

social tem proporcionado uma contribuição consistente e efetiva, no que se refere ao processo 

de planejamento, de elaboração e de implementação da política educacional. Portanto, as 

contribuições dos assistentes sociais no âmbito da educação não circunscrevem a instituição 

escolar, uma vez que os processos educacionais podem e devem acontecer em diferentes 

âmbitos e níveis. Salientamos a importância do trabalho do assistente social direcionado à 

                                                           
1
 A questão social se expressa pelo conjunto de desigualdades sociais engendradas pelas relações sociais 

constitutivas do capitalismo. Para um detalhamento desta questão consultar a discussão de Iamamoto (2008) e 

Netto (2001). 
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intervenção nas expressões da questão social, elemento essencial para o delineamento de sua 

prática, em parceria com outros profissionais. 

Diante dessas assertivas, faz-se necessário, pois, elucidar o exercício profissional nas 

particularidades impostas à profissão. Conforme Iamamoto (2005) cabe ao assistente social: 

“Desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho 

criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no 

cotidiano. Enfim ser um profissional propositivo e não só executivo” (IAMAMOTO, 2005, p. 

20). Nesta linha de reflexão Almeida (2004), afirma:  

 

 
Pensar a educação para além da política educacional é, deste modo, uma 

outra exigência posta aos assistentes sociais e que requer um olhar sobre a 

própria dimensão educativa de sua intervenção como constitutiva desses 

processos mais amplos e não necessariamente vinculada a essa área de 

atuação do Estado via política social (ALMEIDA, 2004, p. 2) 

 

 

Destarte, refletir sobre as particularidades da atuação profissional na área da educação 

escolar, em uma perspectiva orientada para uma nova realidade e sociabilidade, é um desafio 

a ser enfrentado hoje por aqueles profissionais que desejam de fato concretizar o Projeto 

Ético-Político da profissão. Portanto, é um dos desafios importantes na agenda profissional, 

pois visa à efetivação dos direitos sociais e da intervenção teórico-prática, de forma crítica, 

nas expressões da questão social, e a direção de uma nova ordem societal para além do 

capital. No próximo item, serão levantadas algumas considerações que refletem a relevância 

deste estudo. 

 

 

1.2. Relevância do Estudo 

 

 

Na presente abordagem, estamos propondo um estudo sobre exercício profissional dos 

assistentes sociais que atuam nas escolas municipais de João Pessoa-PB. Pretendemos 

investigar para além da atuação do serviço social no espaço escolar, os desdobramentos da 

prática profissional destacando as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa.  

No âmbito educacional não existem dúvidas a respeito das funções essenciais que o 

professor, o diretor, o psicólogo, o pedagogo, ou o orientador educacional podem 

desempenhar na escola, no entanto, quando se menciona o assistente social, surgem inúmeros 
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questionamentos, dentre eles: O que é o Serviço Social? O que faz um assistente social na 

escola? Qual o seu papel? Quais são os saberes e as competências do serviço social escolar? 

Qual a particularidade da atuação em relação ao dos outros profissionais da escola? 

Para além dessas questões, o presente estudo poderá fornecer subsídios para estudiosos 

e executores da política de educação e ainda suscitar uma autoavaliação para os assistentes 

sociais que atuam no espaço escolar de João Pessoa-PB, uma vez que, cumprem a tarefa 

urgente de identificar, analisar, criticar, apoiar e divulgar o desenvolvimento da prática 

profissional.  

Visando, pois, contribuir com essa temática, propomos desvendar alguns fios ainda 

invisíveis no que se refere à prática profissional do assistente social no espaço escolar. Logo, 

busca-se a leitura crítica desta realidade, decifrando as condições estruturais e conjunturais 

que interpelam o serviço social na educação. Dessa forma, esta relevância se justifica não só 

por a educação ser um campo de trabalho de expansão para os assistentes sociais, mas, 

principalmente, por se fazer necessário conhecer a realidade de atuação do assistente social no 

respectivo município. 

 Na cena contemporânea, a área da educação é locus privilegiado de discussão no 

interior da categoria profissional dos assistentes sociais. Há uma crescente produção científica 

que mostra pesquisas, reflexões e conceituações. Dentre os estudos existentes, o diferencial 

desta dissertação é o destaque às dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa; que compõem a instrumentalidade do serviço social, o ineditismo da análise na 

rede municipal de João Pessoa-PB e o desvelamento de questões presentes no cotidiano da 

prática profissional.  

Ainda que o estudo não introduza uma discussão “nova” acerca da temática, os 

desdobramentos de nossa investigação buscam proporcionar aprofundamento teórico-

metodológico, compromisso ético-político e, por conseguinte qualificação técnico-operativa 

para os assistentes sociais que estão atuando no espaço escolar. Servirá, então, nosso estudo 

como fonte ou instrumento para o aperfeiçoamento profissional, na assertiva de oportunizar 

subsídios para a construção de um fazer profissional consciente, crítico e propositivo no 

campo da educação.  

 Acredita-se que esta dissertação poderá, não só contribuir através da análise aqui 

empreitada, como também suscitar novos estudos. Obviamente, não se pretende abarcar todos 

os aspectos do objeto em estudo, mas somar, junto a outros estudos e pesquisas realizadas na 

área, consciente de que todo estudo será sempre incompleto, pois o conhecimento se amplia 
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ao passo que se questiona, se contesta e se complementa. A seguir (item 1.3), encontram-se os 

objetivos que respaldaram e direcionaram a pesquisa. 

 

1.3. Objetivos da pesquisa 

 

 

 Definiu-se como objetivo geral: analisar o Serviço Social no espaço escolar, 

destacando as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa presentes no 

exercício profissional dos assistentes sociais que atuam nas escolas municipais de João 

Pessoa-PB. Para tanto, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: averiguar a 

legitimação do espaço da escola como campo de atuação profissional do Serviço Social; 

mapear as experiências e práticas profissionais do assistente social no espaço escolar; 

investigar se as ações desenvolvidas estão articuladas às competências profissionais e ao 

projeto ético-político da profissão; identificar como os assistentes sociais desenvolvem suas 

competências teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa no espaço escolar, e 

interpretar as perspectivas, limites e possibilidades da intervenção profissional no espaço 

escolar. 

 

 

1.4. Delineamento Metodológico do Estudo 

 

 

A construção da pesquisa nas ciências humanas e sociais aplicadas edifica-se com o 

imperativo de desvendar um método em que o pesquisador alcance um maior aprofundamento 

nas possibilidades de desvelar a realidade. 

Neste sentido, esse estudo inseriu-se nos pressupostos de uma análise quanti-

qualitativa de pesquisa, baseado nos princípios da análise de conteúdo, com abordagem e 

caráter exploratório à luz do método crítico dialético. Dessa forma, além da obtenção dos 

dados, buscou-se a compreensão do objeto de estudo na sua complexidade, com a finalidade 

de ir além da aparência e apreender a essência, ou seja, a estrutura e a dinâmica do objeto nos 

processos históricos reais. 

Para Marsiglia (2005, p. 2): “A pesquisa exploratória permite uma aproximação de 

tendências que estão ocorrendo na realidade, para as quais não temos ainda conhecimento 

sistematizado nem bibliografia consolidada”, dessa forma, esse tipo de pesquisa se apresenta 

como um instrumento muito importante para o trabalho profissional do assistente social e 

também para a formação dos futuros profissionais. 
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Pensar dialeticamente é ir “de encontro ao senso comum vulgar, o qual é dogmático, 

ávido de certezas peremptórias” (GRAMSCI, 1975, p. 1425). Embora Marx não tenha se 

detido com nitidez sobre a questão do método em suas obras, conforme Netto (2009), Marx 

recorreu à utilização de várias técnicas no que se refere à pesquisa, o supracitado autor cita 

dentre elas a análise bibliográfica e documental, análise textual, análise de conteúdo, 

observação sistemática e participante, entrevistas, questionários e instrumentos quantitativos. 

Do ponto de vista da forma de abordagem, a pesquisa em tela caracteriza-se como 

quanti-qualitativa, baseando-se não apenas em critérios numérico e de mensuração, mas no 

critério de relevância dos dados coletados. Sobre este prisma, torna-se oportuno que 

recorramos às palavras de Suzuki (2009, p. 44) acerca da pesquisa qualitativa, enquanto 

instrumento viabilizador do método de pesquisa marxiano.  

 

 
A pesquisa qualitativa é uma abordagem histórica e social, em que os seres humanos 

se relacionam historicamente. Não é só o investigador que dá sentido ao trabalho 

intelectual, mas os seres humanos, os grupos e as sociedades interferem, dão 

significado e intencionalidade. 

 

 

Quanto à abordagem quantitativa é apropriada para “[...] descobrir quantas pessoas de 

uma determinada população compartilham características comuns” (SUZUKI, 2009, p. 43).  

Para compor os conteúdos da reflexão ora apresentada, realizamos a pesquisa 

bibliográfica e de campo. Com a pesquisa bibliográfica buscamos fundamentação e 

referências teóricas, para respaldar os elementos analíticos acerca das três dimensões: teórico-

metodológica, ético-política, técnico-operativa que compõem a instrumentalidade do serviço 

social. Para além das fontes bibliográficas que subsidiaram a reflexão sobre a realidade 

concreta, a coleta de dados nos ofereceu elementos analíticos fundamentais. Elegemos uma 

dinâmica de interação entre a pesquisa bibliográfica e os dados, neste sentido, como já 

salientado em linhas anteriores, os dados da pesquisa não foram agrupados em um único 

capítulo, mas foram distribuídos no decurso de todo o trabalho. 

A investigação tem como lócus de pesquisa as escolas municipais da cidade de João 

Pessoa-PB. A população da pesquisa incidiu sobre o/as assistentes sociais que atuam no 

espaço escolar da rede municipal. De acordo com a Secretaria de Administração da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa-PB, o quantitativo de profissionais atuando no cargo de Assistente 

Social Escolar em junho, julho e agosto de 2012, meses de realização da pesquisa era 
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equivalente a 86
2
 de profissionais. Diante deste universo, foram entrevistados 30 profissionais 

como amostra não probabilística, ou seja, 35% do universo delimitado, buscamos garantir a 

maior representatividade possível, como exposto no gráfico 1, a seguir: 

 

GRÁFICO 1- ESPECIFICAÇÃO DA AMOSTRA PERANTE O UNIVERSO DELIMITADO 

 

                                        FONTE: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

 

Nesta perspectiva, oportuno citar que eleger corretamente amostra do estudo é 

essencial para a segurança de fidelidade de resultados que realmente representem a conjuntura 

da população delimitada. Não obstante, os sujeitos da pesquisa foram convidados a participar 

voluntariamente deste estudo, após total esclarecimento de todos os riscos e benefícios que 

poderiam advir do processo de investigação. Deste modo, os critérios de inclusão e exclusão 

presumiam apenas o livre consentimento e a disposição da população em participar da 

pesquisa. 

As escolas municipais de João Pessoa-PB estão organizadas em (9) nove polos de 

acordo com a distribuição de bairros, como veremos na figura 1. A proposta da pesquisa foi 

envolver todos os polos com a finalidade de alcançar uma visão geral dos assistentes sociais 

que atuam no município. 

 

 

1.4.1. Trabalho de Campo - Técnicas de Coleta e Tratamento de Dados 

                                                           
2
De acordo com a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, atualmente 

(Setembro de 2013) o quantitativo de assistentes sociais atuando no espaço escolar municipal de João Pessoa-PB 

equivale a 94 profissionais, portanto, no decurso entre coleta de dados, análise dos dados e apresentação da 

pesquisa foram contratados ou convocados mais (8) oito profissionais. 

 Amostra  

35 % 

Universo da Pesquisa 

  

 

86 Assistentes Sociais 
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 Para atingir os objetivos propostos na pesquisa, quantificou-se e qualificou-se as 

informações analisando os resultados obtidos, a fim de compreender a realidade na sua 

essência a partir da estrutura e dinâmica do objeto. 

No primeiro momento foi realizada a pesquisa bibliográfica que é a base que sustenta 

qualquer pesquisa científica, ocorreu durante todo o percurso do estudo. Na segunda etapa foi 

realizada a coleta de dados, que se deu, inicialmente, através da Secretaria de Educação com o 

intuito de obter a autorização para realização da pesquisa por meio da carta de anuência da 

instituição, bem como a solicitação do quantitativo de assistentes sociais atuando nas escolas 

municipais de João Pessoa-PB.  

Para a obtenção da autorização para a realização da pesquisa e a carta de anuência da 

instituição foi aberto um processo administrativo 2012/057429. Após a liberação e aprovação 

do processo, foi aberto outro processo administrativo 2012/075842 para a solicitação do 

quantitativo de assistentes sociais atuando nas escolas municipais de João Pessoa - PB, em 

resposta ao requerimento apensado ao procedimento administrativo 2012/075842, conforme 

relatório da divisão de informática da secretaria de administração: o número de servidores 

atuando como assistente social era equivalente a 86 profissionais referente ao mês de julho de 

2012.  

Também foi estabelecido um contato com o Conselho Regional de Serviço Social - 

CRESS/PB 13ª Região, com o intuito de identificar os profissionais atuando na área da 

educação ou espaço escolar, no entanto, o CRESS estava organizando o GT de Serviço Social 

na Educação, e ainda não dispunha de um mapeamento desses profissionais. Nesta 

perspectiva, participou-se do Seminário Estadual de Serviço Social na Educação realizado em 

março de 2012, na Universidade Federal da Paraíba. Na ocasião, a organização do evento nos 

permitiu passar uma lista que informava da pesquisa e solicitava a participação dos assistentes 

sociais, assim, obtivemos o contato de quase metade dos entrevistados. 

Neste contexto, foram realizados vários contatos via telefone com as escolas. 

Informando que a pesquisa estava sendo realizada e solicitando a participação do profissional, 

dada a aceitação e concordância com a pesquisa, agendava-se a entrevista. 

Torna-se salutar mencionar que a priori houve a elaboração do Projeto de Pesquisa, o 

qual foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da 

Paraíba-UFPB. Obtendo, então, a aprovação do Comitê de Ética é que se deu a entrada oficial 

no campo de pesquisa para o início da coleta de dados através da realização das entrevistas. 
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Todas as fontes de informação recolhidas para o estudo foram de fontes primárias. 

Para a coleta de dados utilizou-se dois instrumentos distintos. O primeiro trata-se de um 

questionário direcionado à Secretaria de Educação e Cultura e à Secretaria de Administração 

do município de João Pessoa-PB. 

O segundo instrumento utilizado refere-se à entrevista individual organizada e semi-

estruturada – instrumento mais utilizado nas pesquisas sociais. A entrevista foi aplicada 

mediante um roteiro que orientou e guiou o andamento da interlocução, permitindo 

flexibilidade e absorção de novos temas. (MINAYO, 2005). 

O roteiro possuía 43 questões – contendo perguntas abertas e fechadas. Todas as 

entrevistas foram pré-agendadas com os entrevistados e a sua aplicação ocorreu de forma 

individual, em local reservado. As entrevistas foram realizadas nas escolas, o que também 

permitiu a observação não participante do local de trabalho dos entrevistados. 

Com o intuito de garantir a confiabilidade dos dados, os depoimentos foram gravados 

– a gravação de cada entrevista durou entre 40 minutos e 2 horas. Concluído o processo de 

coleta de dados que durou por volta de (3) três meses, os dados foram transcritos na sua 

integra – o que resultou em um material extenso de 368 laudas. 

Os dados foram organizados e classificados de forma sistemática, passaram por 

seleção, tabulação e interpretação, posteriormente, foram dispostos em gráficos, tabelas e 

figuras, com a finalidade de facilitar a compreensão do leitor. 

A análise e interpretação do material coletado foram realizadas com base nos 

princípios da análise de conteúdo, na perspectiva de Laurence Bardin. Para a supracitada 

autora, a análise e interpretação dos conteúdos são compreendidas como um processo que se 

assenta nos pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da linguagem, portanto, diz 

respeito a uma atividade essencialmente interpretativa. Neste sentido, concordamos com 

Bardin (1977), quando afirma que: “[...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção das mensagens, inferência 

esta que recorre a indicadores (quantitativos, ou não)” (BARDIN, 1977 apud FRANCO, 

2008, p. 24). 

Tomando por base as concepções da autora, optou-se inicialmente por uma pré-

análise, ou seja, um primeiro contato com o material coletado, posteriormente, a exploração 

das informações através de uma análise cuidadosa e, por fim, o tratamento dos resultados 

obtidos e a interpretação dos dados, desenvolvida por meio da produção de inferências e 

estabelecimento de categorias temáticas, posto que: “O tema é considerado como a mais útil 

unidade de registro, em análise de conteúdo. Indispensável em estudos sobre propaganda, 
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representações sociais, opiniões, expectativas, valores, conceitos, atitudes e crenças” 

(FRANCO, 2008, p. 43). Sendo assim, embora se caracterize como um processo longo, difícil 

e desafiante trata-se do ponto crucial da análise de conteúdo, torna-se imprescindível para o 

desenvolvimento deste estudo.  

Durante todo percurso da pesquisa foram consideradas as questões éticas 

recomendadas para a realização do estudo, proporcionando a cada participante a garantia do 

anonimato
3
 e a confiabilidade dos resultados obtidos. Garantindo aos sujeitos o total 

conhecimento dos objetivos e metodologia, bem como os riscos e benefícios da pesquisa, 

além do direito de desistir da participação, em qualquer fase da pesquisa, tendo todas estas 

questões expressas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Destarte, como já salientado em linhas anteriores, projetou-se entender o objeto de 

estudo dentro da sua realidade. Dessa forma, tornou-se oportuno a adoção do método crítico 

dialético, à luz da perspectiva marxista que nos orienta na apreensão do real e permite 

perscrutar as contradições da realidade com uma postura intelectual, que aponta para uma 

visão além dos fatos e das verdades postas pela aparência fenomênica. 

No item 1.5 buscou-se conhecer o lócus da pesquisa destacando as particularidades de 

inserção do serviço social no espaço escolar de João Pessoa-PB. 

 

 

1.5. A Rede de ensino da Educação Básica de João Pessoa-PB e as particularidades da 

inserção do Serviço Social no espaço escolar 

 

Com a LDB de 1996 coube aos municípios a organização da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental. No âmbito do município de João Pessoa, a Lei Orgânica Municipal de 

1990 estabelece no capítulo III da ordem social, seção I – da educação – art. 184, paragráfo 1º, 

a educação como direito de todos e dever do Poder Público, podendo ser ministrada na escola e 

no lar. 

 

 

I - ensino fundamental obrigatório, inclusive para os que não tiverem acesso 

na idade própria; 

ll - ensino público gratuito nos estabelecimentos oficiais, sem cobrança de 

matrícula ou taxas de qualquer natureza; 

                                                           
3
Codificamos os sujeitos da pesquisa com a letra E de entrevistado (a), seguido de um número entre 1 e 30 

correspondente a ordem em que ocorreu a entrevista.   
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IlI - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências 

físicas; mentais e sensoriais; 

IV - ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

V - atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio de programas 

suplementares de fornecimento de material didático, alimentação, assistência 

à saúde e transporte; 

VI - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental; 

VII - a lei estabelecerá o Plano Municipal de Educação de duração plurianual, 

visando no desenvolvimento do ensino, compatibilizado com os planos 

federal e estadual; 

VIII - gestão democrática, como princípio básico da administração das 

unidades escolares do Município, será assegurada na forma da lei, 

disciplinada a organização e composta do Conselho Deliberativo e o processo 

de eleição direta para escolha de seus dirigentes, viabilizando a participação 

de todos os segmentos que integram a comunidade escolar. 

 

 

O Capítulo III, seção I – da educação, art.186 da Lei Orgânica do Município esclarece 

que a educação deverá ser baseada “[...] nos ideais de liberdade, solidariedade e igualdade 

social, tem como objetivo o desenvolvimento integral do homem que, com o domínio do 

conhecimento científico e respeito à natureza, seja capaz de atuar no processo de 

transformação da sociedade”. 

A Lei nº 8.996/99 que criou o Sistema Municipal de Ensino – SME de João Pessoa-PB 

define competências do poder público municipal para com a educação, a saber:  

 

 

I – Organizar, desenvolver e manter os órgãos e instituições públicas 

municipais de educação, exercendo ação redistributiva em função dos seus 

projetos pedagógicos; 

II – Elaborar normas complementares e legislação superior de modo a 

atender a especificidade municipal; 

III – Elaborar o Plano Municipal de Educação e zelar pela execução; 

IV – Organizar o Fórum Municipal de educação, que se reunirá no mínimo 

uma vez no período correspondente a cada gestão municipal; 

V – Estabelecer normas de funcionamento e fiscalizar as instituições de 

Ensino Fundamental e de Educação Infantis mantidas pelo Poder Público 

Municipal e as instituições de Educação Infantil, criadas e mantidas pela 

iniciativa privada. 

 

 

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de João Pessoa-SEDEC é 

um dos principais órgãos encarregados pela execução da política de educação municipal, 

dessa forma, integra o Sistema Municipal de Ensino de João Pessoa. Instituída pela Lei nº 

8.996/99, tem como objetivo organizar, executar, manter, orientar, coordenar e controlar as 

atividades do poder público, ligadas à educação municipal, consubstanciadas no Plano 

Municipal de Educação, velando pela observância da Legislação educacional, das 
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deliberações da Conferência Municipal de Educação, e das decisões dos Conselhos 

Municipais relacionadas à Educação. 

Nesta perspectiva, buscamos saber qual a concepção e objetivos da educação adotada 

pelo Sistema Municipal de Ensino de João Pessoa-PB. Em resposta ao questionário enviado 

para Secretaria de Educação obtivemos o seguinte posicionamento: 

 

O Sistema Municipal de Ensino tem como base as Diretrizes da Educação 

Nacional, definidas em legislação superior, zelando pela sua aplicação no 

município de João Pessoa. O atendimento educacional às crianças, jovens e 

adultos é efetuado em regime de colaboração com os sistemas de ensino 

federal, estadual e dos municípios circunvizinhos, bem como os demais 

órgãos públicos municipais. (SEDEC, 2012). 

 

 

Por este viés foram elencados os seguintes objetivos: oferecer educação infantil de 

qualidade; universalizar o ensino fundamental, com igualdade de condições para o acesso, a 

permanência e o sucesso escolar; oferecer modalidade de educação compatível com as 

características do alunado, especialmente os da classe trabalhadora, os jovens, e adultos que 

não tiveram escolarização na idade própria e os portadores de necessidades especiais, entre 

outros. 

A Educação Municipal de João Pessoa-PB caracteriza-se pela oferta dos níveis: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, e das modalidades: Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos. Divide-se em 95 escolas e 44 CREIS, dentre estas, 13 escolas 

em tempo integral
4
. Atualmente cerca de 60 mil alunos estão matriculados nos CREIS, 

Fundamental I e II, Educação de Jovens e Adultos, Brasil Alfabetizado e Projovem Urbano. 

As escolas e CREIS estão distribuídas em 09 polos: POLO 1 (Mangabeira / Bancários 

/ Cidade Universitária/ Cristo / Penha); POLO 2 (Cristo / Rangel); POLO 3 (Bairro dos 

Novais / Alto do Mateus); POLO 4 (José Américo / Valentina / Geisel / Gramame); POLO 5 

(Jaguaribe/Torre/Centro/Roger/Varadouro/Ilha do Bispo/ Miramar); POLO 6 (Pe. Zé / 

Mandacaru / B. Estados / 13 de Maio / B. Ipês/ Bessa); POLO 7 (Bairro das Indústrias / Costa 

e Silva / Ernani Satyro); POLO 8 (Funcionários / Esplanada / Grotão); POLO 9 (Cruz das 

Armas). Essa forma de organização possibilita articulação, monitoramento e avaliação das 

ações da rede de ensino, conforme a figura abaixo: 

                                                           
4
As escolas que seguem este perfil pedagógico funcionam da seguinte forma: No turno da manhã os alunos 

assistem às aulas normalmente. Já no período da tarde, eles participam de atividades complementares, como 

orientação para estudo e pesquisa (componentes curriculares); formas de comunicação (rádio, jornal, hora do 

conto, entre outros); práticas corporais (karatê, xadrez, volei, capoeira, ginástica rítmica, judô e handebol); além 

de linguagens artísticas (canto, flauta, música, teatro, plásticas, dança, violão, coral e percussão). 
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FIGURA I – MAPA DOS POLOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB. 

FONTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de João Pessoa-PB, 2012. 

 

Com o propósito de dinamizar o processo de ensino e aprendizagem em uma 

perspectiva democrática, a Secretaria de Educação e Cultura desenvolve através do 

Departamento de Programas, Projetos e Convênio-DPPC, os seguintes programas: 

 

 Se Liga e Acelera; 
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 Brasil Alfabetizado; 

 Elos; 

 Ano Cultural; 

 João Pessoa Faz Escola; 

 Jogos Escolares Municipais de João Pessoa 

 Colóquio Municipal de Educação – COMED; 

 Mais Educação; 

 Apoio Pedagógico aos Alunos do Ensino Fundamental; 

 Segundo Tempo; 

 Projovem; 

 Formação Continuada dos Trabalhadores em Educação; 

 

A SEDEC ainda desenvolve alguns projetos, a saber: Aceleração da Aprendizagem; 

Bandas nas Escolas; Cidadania no Trânsito; Educação Inclusiva; Dança na Escola; Ciranda 

Curricular e Escola Aberta; Cordel na Sala de Aula; Educação Ambiental/Horta na Escola; 

Xadrez Escolar; O Futuro Visita o Passado; Professor Plugado; Prêmio Escola Nota 10. 

Somente no ano de 2008 o município de João Pessoa-PB decreta e sanciona a Lei Nº 

11.385, de 16 de Janeiro de 2008 que institui e prevê o Serviço Social Escolar nas Escolas 

Públicas do Município de João Pessoa-PB.  

Conforme a SEDEC o município já realizou dois concursos com vagas para o cargo de 

Serviço Social Escolar. O primeiro aconteceu em 1991 e ofereceu 140 vagas, o segundo 

ocorreu em 2007 e ofereceu 36 vagas. 

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa-PB reconhece que antes do 

primeiro concurso já havia profissionais atuando no espaço escolar do município, os 

assistentes sociais eram contratados conforme o regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho-CLT, e afirmou que estes profissionais foram efetivados de acordo com a 

Constituição Federal de 1989. No entanto, não soube informar precisamente a data dessas 

primeiras contratações. 

Nesta perspectiva, uma entrevistada relatou que se inseriu no espaço escolar em 1988 

antes do primeiro concurso público, através de uma portaria coletiva: 

 
 

Há 25 anos atrás, ainda não tinha concurso público para a área, já no final 

do curso de serviço social para concluir, tinha estágio supervisionado, eu fiz 

na área de comunidade e lá teve a oportunidade de entrar por uma portaria. 
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Eu trabalhei na diagnose do conjunto Valentina Figueiredo, então tinha a 

necessidade da gente continuar o trabalho lá, então teve a oportunidade da 

gente entrar na educação através de uma portaria coletiva. Na época eu 

entrei com mais duas colegas, mas depois para ser realmente efetiva a gente 

teve que fazer o concurso, hoje eu sou concursada. (E9). 

 

Outra narrativa que chama atenção é a de (E10) que se formou em 1987, e afirma que 

antes da sua formação já existiam profissionais de serviço social atuando na rede municipal de 

ensino. 

 

Agora, quando a gente entrou já existia algumas assistentes sociais atuando 

na prefeitura, não concursadas, mas nomeadas, porque antes da 

Constituição de 1988 você poderia entrar [...] mas não eram efetivas. Eu 

morei vizinho ao Oscar de Castro uma escola em Cruz das Armas e lá já 

tinha assistente social e eu nem sonhava ainda em fazer serviço social, mas 

lá já tinha [...] (E10). 

 

 

Os profissionais que atuam há mais tempo relataram que a realização do primeiro 

concurso não se deu por acaso, mas foi fruto de debates e discussões desencadeadas em um 

processo de luta e mobilização da categoria profissional de serviço social para inserção nas 

escolas municipais de João Pessoa-PB, após o concurso os profissionais também se 

mobilizaram para a nomeação e convocação dos aprovados devido à morosidade da gestão. 

Como se visualiza nos depoimentos a seguir: 

 

[...] junto com o CRESS entramos em contato com a prefeitura, foi uma 

reivindicação da categoria, esse concurso, não foi uma vontade de um 

prefeito, mas foi toda uma luta conjunta, na época a gente tinha sindicato, 

além do CRESS, foi toda uma luta do sindicato, do CRESS e da gente que 

estava terminando o curso e já tinha uma experiência na área da educação 

que solicitou esse concurso [...] (E7). 

 

[...] nós brigamos para fazer o concurso para a educação, e também para 

entrar foi outra briga, porque não queriam chamar. Muitos assistentes 

sociais tiveram que entrar com processo, foi uma luta em conjunto, houve 

uma mobilização, o prefeito da época foi pressionado. (E6). 

 

[...] para entrar a gente passou quase quatro anos, foi uma luta, a gente 

formou uma comissão, no início chamaram 10 [...] e aí a gente ficou 

naquela luta, nos reuníamos com políticos, dávamos entrevistas em rádios, 

na televisão, a comissão estava sempre atuando, até que resolveram 

chamar. E em 1996 um grande grupo foi chamado no dia 1º de agosto, e em 

dezembro chamaram o restante dos aprovados, era um ano eleitoral, o 

prefeito era Chico Dantas e aí ele assumiu esse compromisso de chamar 

todo mundo. Acho que esse foi o primeiro concurso para assistente social na 

área da educação no Brasil. (E10). 
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Esse momento foi de extrema relevância para legitimação do espaço da escola como 

campo de atuação profissional do Serviço Social, pois não circunscreveu ao interesse, 

mobilização e organização dos assistentes sociais que realizaram estágio supervisionado no 

espaço escolar, e os profissionais que já atuavam em outra função na educação, mas 

expressou o anseio de toda a categoria profissional; do CRESS, e do Sindicato dos 

Assistentes Sociais.  

Indubitavelmente, o legado dessa luta resultou em mais um concurso público com 

vaga para o cargo de assistente social escolar em 2007 e na criação da lei nº 11.385, em 2008.  

De acordo com a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de João Pessoa-

PB, atualmente o quantitativo de assistentes sociais atuando no espaço escolar municipal de 

João Pessoa-PB é equivalente a 94 profissionais. É importante registrar que a Prefeitura de 

João Pessoa-PB já afirmou que realizará concurso com vaga para assistente social escolar 

ainda em 2013. 

Conforme a Lei 11.385/2008, art. 3º compete ao serviço social escolar o 

desenvolvimento das seguintes atividades: 

 

I - pesquisa de natureza sócio-econômica e familiar para caracterização da 

população escolar; 

II - orientação sócio-familar visando à prevenção da evasão escolar e a 

melhoria no desempenho do aluno; 

III - elaboração de programas que visem a prevenir a violência, o uso de 

drogas e o alcoolismo; 

IV - elaboração de programas que visem à prestação de esclarecimentos e 

informações sobre doenças infecto-contagiosas, e demais questões de saúde 

pública; 

V - articulação com instituições públicas, privadas, assistenciais e 

organizações comunitárias, com vistas ao encaminhamento de pais e alunos 

para atendimento de suas necessidades; 

VI - elaboração e desenvolvimento de programas específicos nas escolas 

onde existam classes especiais; 

VII - elaboração de programas de orientação que visem a prevenir e coibir a 

violência sexual; 

VIII - Identificação de situações emergentes que expressem dificuldades 

interpessoais de relacionamento entre alunos, familiares e funcionários. 

 

 

Sobre o papel do serviço social no espaço escolar a Secretaria de Educação e Cultura 

compreende que: 

 

O assistente social atua junto ao educando e sua família identificando os 

problemas sociais que repercutem no aproveitamento escolar propondo 

ações ou requisitando serviços que possibilitem a adaptação do aluno ao 
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seu meio e ao ambiente escolar promovendo o ajustamento social. (SEDEC, 

2012). 

 

Entendemos que a Secretaria de Educação reconhece a importância desse profissional 

na escola, no entanto, ainda possui uma visão enviesada da prática desenvolvida pelo 

assistente social na contemporaneidade, visto que, compreende que a atuação possibilita a 

“adaptação ao meio social e o ajustamento social” – perspectiva funcionalista que visa à 

correção das disfuncionalidades engendradas pelo sistema capitalista, direcionado ao 

ajustamento à ordem social vigente. 

Neste sentido, merece também destaque o art. 5º da Lei 11.385/2008 que menciona as 

ferramentas utilizadas pelo Serviço Social Escolar: 

 

I - realização de visitas sociais domiciliares; 

II - acompanhamento de casos sociais apresentados pelos alunos. 

III - elaboração de programas para equacionar as deficiências sócio-

familiares dos alunos. 

IV - execução de programas de acompanhamento e assistencialismo 

psicossocial que atenda a toda a comunidade escolar. (grifo nosso) 

 

 

Nota-se visivelmente que no texto da lei a intervenção do assistente social é 

compreendida conforme as bases do funcionalismo, que hierarquiza as relações sociais 

através da identificação das disfunções na sociedade, os incisos parecem remeter a uma 

atuação das protoformas do serviço social, uma vez menciona casos sociais que segundo 

Witiuk (2004, p. 46) remete a “[...] escolares com problemas de desajustamento de natureza: 

econômica, sanitária, intelectual, psicológica, familiar, habitacional e religiosa”.  

O texto ainda cita o termo assistencialismo-psicossocial, que não foi encontrado na 

literatura de serviço social, mas como se sabe o termo assistencialismo é uma prática que 

organiza e presta assistência, mas é desprovida de teoria, dessa forma, não necessita de 

formação profissional para exercê-lo, e o termo psicossocial relaciona-se à psicologia 

individual e à vida social.  

Outro termo mencionado foi deficiências sócio-familiares, que se relaciona com a 

perspectiva tradicional do serviço social, onde o profissional busca a promoção do equilíbrio 

social, que de acordo com Witiuk (2004, p. 47) “[...] sustenta a concepção de que a ação 

educativa é fundamental para a mudança de comportamento e de valores”. 

Diante dessas assertivas, os próprios entrevistados, apesar de reconhecerem a 

importância da lei, desconsideram algumas atribuições mencionadas. Como revela os 

seguintes depoimentos: 
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A gente nota que o que existe no regulamento da secretaria ainda não está 

muito adequado ao que a gente vê como princípio no nosso curso, precisa 

realmente haver uma adequação [...]. (E15). 

 

[...] existe uma lei de 2008 que regulamenta o serviço social escolar, 

quando foi colocada pra gente em uma reunião de pólo, nós questionamos, 

porque tem artigos nela que fere o código de ética, usa termos como 

assistencialismo. A gente questionou porque não foi discutido com a base, o 

CRESS não participou da elaboração, nós não sabemos a autoria, deve ser 

de autoria de algum vereador. O que, que a gente fez em 2009, a gente levou 

esse documento para o CRESS, eu e outras colegas, pra a assessoria 

jurídica avaliar e encaminhar o caso [...] o artigo 5º da lei fala em família 

disfuncional em assistencialismo [...] (E13). 

 

 

Os profissionais destacam que na elaboração da lei não houve participação da 

categoria nem dos órgãos que representam a categoria; dessa forma, a lei elenca alguns 

aspectos conservadores e uma visão distorcida acerca da profissão. Os assistentes sociais 

relataram que já acionaram o Conselho Regional de Serviço Social, bem como a Assessoria 

Jurídica da Secretaria de Educação e no momento aguardam resposta dessas instâncias.  

 

A gente tem uma lei do município que normatiza o serviço social no 

município, na verdade é a única profissão entre psicólogo, orientador e 

supervisor que tem uma lei específica para regular a nossa prática. É uma 

lei que tem umas coisas extravagantes, mas uma vez eu conversando com 

umas colegas elas estavam querendo pegar a lei e cortar, rasgar, aí eu disse 

não, porque nós temos uma lei federal que nos respalda como profissional, 

então, essa lei nos dá força em alguns aspectos e o que ela fere no princípio 

da nossa profissão a gente não é obrigado a fazer, porque essa parte se 

torna inválida, não tem função, então assim eu acho que a lei municipal ela 

é boa, é muito importante pra nós e eu acho que a gente não tem se 

aproveitado como deveria, como categoria de assistentes sociais [...] (E28). 

 

 

No que concerne à avaliação da prática profissional, a Secretaria de Educação: 

 

Avalia de forma relevante, tendo em vista que os mesmos desenvolvem ações 

voltadas para questões sociais, de forma a contribuir na melhoria do ensino. 

(SEDEC, 2012). 

 

Percebemos que a implantação do Serviço Social no espaço do município de João 

Pessoa-PB ocorreu com maior ênfase após o primeiro concurso em 1991, no entanto, alguns 

profissionais já atuavam como prestadores nessa área. Nesta perspectiva, os dados da pesquisa 

revelam que a atuação de assistentes sociais no espaço escolar não é tão recente. 
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Com esse tópico, buscamos destacar as determinações sócio-históricas, 

particularidades e especificidades destacando, inicialmente, os motivos que determinaram a 

inserção dos assistentes sociais no espaço escolar de João Pessoa-PB. 

Depois dessas considerações sobre a inserção do serviço social no espaço escolar de 

João Pessoa-PB, a partir dos dados coletados e à luz do referencial teórico-metodológico 

estabelecido, abordaremos um breve perfil dos assistentes sociais entrevistados. 

 

 

1.6. Caracterização dos sujeitos da pesquisa  

 

Para Martins (2001) “[...] os sujeitos são singulares, saturados de história, fruto de sua 

experiência social. Trazer à tona o perfil dos sujeitos pesquisados, portanto, é indispensável 

para compreender as suas revelações, os seus depoimentos.” (p. 170). Neste sentido, após uma 

leitura crítica e aprofundada sobre as informações coletadas, obtivemos um breve perfil 

pessoal, profissional e acadêmico dos sujeitos da pesquisa. 

Dentre os 30 sujeitos entrevistados, (97%) do sexo feminino e (3%) do sexo 

masculino, como ilustra o gráfico 2, sendo assim, revela-se um grupo majoritariamente 

feminino, o que corresponde a tendência de um perfil sócio-histórico da profissão desde suas 

protoformas a contemporaneidade. 

 

 

GRÁFICO 2- ESPECIFICAÇÃO DO SEXO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

97% 

3% 

Feminino

Masculino
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O serviço social: “Trata-se de uma profissão atravessada por relações de gênero 

enquanto tem uma composição social predominantemente feminina, o que afeta sua imagem 

na sociedade e as expectativas sociais vigentes diante da mesma” (IAMAMOTO, 1998, p. 

64). Apresentando a discussão de gênero, a autora destaca, por um lado, as marcas de 

subalternidade que, historicamente, se aplicam às carreiras em que a presença feminina está 

mais concentrada e, por conseguinte, acabam sendo aquelas de menor importância ou 

reconhecimento social e acadêmico
5
, além disto, o serviço social estrutura-se, inicialmente, a 

partir de elementos que marcaram um ethos profissional nas protoformas da profissão
6
, 

fundamentada na forte relação com a igreja católica - ordem moral e social - tais como 

messianismo e voluntarismo.  

Com o processo de constituição e desenvolvimento da profissão, há uma clara ruptura 

com tais protoformas. Embora o panorama atual venha proporcionando transformações com a 

gradativa inserção de homens nos cursos de graduação em serviço social, a questão da 

femininalização que permeou a profissão desde sua gênese, continua presente na composição 

do perfil dos assistentes sociais na contemporaneidade.  

Conforme a pesquisa “Assistentes Sociais no Brasil: Elementos para o Estudo do 

Perfil Profissional” publicada pelo CFESS (2005), a profissão é majoritariamente feminina, e 

conta com apenas 3% de homens, percentual que se repetiu em nossa pesquisa. 

Concomitantemente, o legado intelectual de estudos sobre educação revela questões de gênero 

e femininalização na área, que também continua sendo um reduto basicamente feminino. 

Quanto à idade, os dados da pesquisa revelam que as assistentes sociais encontram-se 

na faixa etária compreendida entre 26 e 59 anos, sendo que prevalece (50%) com idade entre 

40 e 49 anos, um percentual significativo de (23%) com idade entre 50 a 59 anos, (17%) entre 

                                                           
5
O Serviço Social não é visto, portanto, como uma profissão que toma decisões, que participa “produtivamente” 

na divisão do trabalho, que participa na definição dos objetivos gerais das políticas sociais ou no seu desenho 

com autonomia para definir os recursos a empregar, os benefícios da sua ação, que possui um conhecimento 

teórico-universal sobre o social (apesar de que diversos Assistentes Sociais sim atuem nestes níveis). Pelo 

contrário, o Serviço Social é em geral identificado, em concordância com o papel que as sociedades “patriarcais” 

atribuem às mulheres, como uma profissão que executa as decisões dos outros (os “políticos”) que conhece a 

realidade social por meio dos olhares dos outros (os “cientistas sociais”) e que assiste às populações carentes, 

mas como auxiliar de outros profissionais (médicos, advogados, etc.) (MONTAÑO, 2007, p.101). 
6
O caráter preponderantemente feminino nas origens do serviço social brasileiro relaciona-se às raízes culturais 

legitimadas à posição social, ideológica da mulher dentro da sociedade na época: “Aceitando a idealização de 

sua classe sobre a vocação natural da mulher para as tarefas educativas e caridosas, essa intervenção assumia, 

aos olhos dessas ativistas, a consciência do posto que cabe à mulher na preservação da ordem moral e social e o 

dever de tornarem-se aptas para agir de acordo com suas convicções e suas responsabilidades. Incapazes de 

romper com essas representações, apostolado social permite àquelas mulheres, a partir da reificação daquelas 

qualidades, uma participação ativa no empreendimento político e ideológico de sua classe, e da defesa faculta 

um sentimento de superioridade e tutela em relação ao proletariado, que legitima a intervenção” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2007, p. 172). 
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30 a 39 anos e um pequeno percentual (10%) possui entre 20 e 29 anos, como se observa na 

tabela abaixo: 

 

TABELA 1 – ESPECIFICAÇÃO IDADE, ESTADO CIVIL E NÚMERO DE FILHOS 

 

                     CATEGORIAS -  PERFIL 

PERCENTUA

L (%) 

 

 

 

IDADE 

 

 

 

Entre 50 a 59 anos (23%) 

 

Entre 40 a 49 anos (50%) 

 

Entre 30 a 39 anos (17%) 

 

Entre 20 a 29 anos (10%) 

 

ESTADO CIVIL 

 

Casadas 

 

(46%) 

 

Solteiras 

 

(47%) 

 

Divorciadas 

 

(7%) 

 

NÚMERO DE FILHOS 

 

 Não tem filhos 

 

(50%) 

 

            1 ou 2 filhos 

 

(37%) 

 

3 ou 4 filhos 

 

(13%) 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012. 
 

 

No quesito estado civil, o percentual de assistentes sociais que se declaram solteiras ou 

casadas está equiparado, uma vez que (47%) afirmam ser solteiras e (46%) afirmam ser 

casadas, entre as que se declaram separadas ou divorciadas o percentual é de apenas (7%).  

Sobre a existência de filhos, (50%) respondeu não ter filhos, (37%) entre 1 ou 2 filhos 

e (13%) entre 3 ou 4 filhos. 
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          O período histórico de formação profissional influencia na construção da identidade 

profissional. O gráfico 3 demonstra que: predominantemente (43%) finalizou o curso na 

década de 1990, em seguida (27%) concluiu o curso de serviço social na década de 1980, o 

mesmo percentual se repete quanto aos que concluíram nos anos 2000 e apenas um percentual 

de (7%) concluiu após 2010.  

 

GRÁFICO 3- ESPECIFICAÇÃO DA DÉCADA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Todas as entrevistadas se formaram durante ou após a década de 80, portanto, sob o 

legado do movimento de reconceituação
7
, que foi a base para o processo de renovação crítica 

do Serviço Social brasileiro
8
, designada por Netto (2005) como “intenção de ruptura” com o 

tradicionalismo profissional e seu lastro conservador, que se expressa através da produção da 

vanguarda teórico-profissional
9
, por meio de uma perspectiva teórico-metodológica com 

inspiração marxiana, que se desdobra até os nossos dias. 

                                                           
7
O Movimento de Reconceituação “representou um marco decisivo no desencadeamento do processo de revisão 

crítica do Serviço Social no continente”, pois caracteriza-se como início de um processo questionador da 

profissão, no qual busca romper com as bases conservadoras do Serviço Social. (IAMAMOTO, 1998, p. 205, 

grifo da autora). 
8
Conforme Netto, [...] o desenvolvimento de uma perspectiva crítica, tanto teórica quanto prática, que se 

constituiu a partir do espírito próprio da Reconceituação. Não se tratou de uma simples continuidade das ideias 

reconceituadas, [...] antes, o que se operou foi uma retomada da crítica ao tradicionalismo a partir das conquistas 

da reconceituação (2005, p. 17). 
9
Quando especialmente situada no que também chamei de “perspectiva de ruptura”, esta bibliografia configurou 

uma diferenciada vanguarda teórico-profissional, consagrando toda uma constelação de autores/atores 

profissionais a que devemos, sem qualquer sombra de dúvidas, a constituição de um acervo teórico no campo do 

Serviço Social (observe-se que escrevo no e não do Serviço Social) (GUERRA, 2010, p. 9) (Prefácio de José 

Paulo Netto).  

27% 

43% 

27% 

3% 

Década de 1980

Década de 1990

Década de 2000

Década de 2010
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A natureza das instituições onde ocorreu a formação profissional é majoritariamente 

pública, (3%) das entrevistadas se formaram na Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, 

o mesmo percentual se repete quando mencionamos as que estudaram na Universidade 

Estadual da Paraíba-UEPB, (7%) se formaram na Universidade Regional do Nordeste-URN
10

, 

e (87%) das entrevistadas concluíram sua formação profissional na Universidade Federal da 

Paraíba-UFPB. 

 

GRÁFICO 4- ESPECIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO DOS SUJEITOS 

DA PESQUISA 

 

 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

 

Sobre o nível de formação e capacitação profissional (83%) possui pós-graduação. 

Dentre esses, (77%) possui pós-graduação em nível de especialização em diversas áreas como 

ratifica a tabela – 1 abaixo; é importante destacar que, entre os pós-graduandos, (7%) possui 

pós-graduação em nível de mestrado na área da educação e (6%) na área de serviço social, o 

que demonstra que tais profissionais têm um nível de formação elevado, pois a atualidade 

demanda qualificação teórica e prática para uma intervenção profissional de qualidade. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

A Universidade Regional do Nordeste (URN) foi criada em 1966 e, transformada 1986, na Universidade 

Estadual da Paraíba. 

87% 

3% 
3% 

7% 

UFPB

UFPE

UEPB

URN
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TABELA 2 – ESPECIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO CURSADA PELAS ENTREVISTADAS 

  

          PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL 

                 DE ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

Área da Especialização  Nº de Participantes 

Serviço Social na Educação  2 

Educação  2  

Psicopedagogia  4 

Psicologia Educacional/ 

Escolar/Aprendizagem 

 3 

Políticas Públicas – Gestão 

Social ou Direito Social 

 3 

Assistência Social   1 

Saúde Pública ou da Família   5 

1 Direitos Humanos  

Sexualidade Humana  1  

Ciência da Informação  1 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

 Conforme a tabela acima nota-se que 2 assistentes sociais cursaram especialização na 

área de serviço social na educação na Universidade Federal da Paraíba-UFPB
11

, dado que 

chamou a atenção, devido ao ano e a instituição em que ocorreu, respaldando a argumentação 

podemos citar o seguinte depoimento: 

 

Especialização em Serviço Social na área da Educação, pela UFPB. Logo 

quando eu terminei o curso eu conversei com o pessoal da coordenação e do 

departamento e propus essa especialização na área de serviço social escolar 

[...] atualmente a gente nem vê especialização nessa área, acho que essa foi 

à única aqui na UFPB. Como eu já era da educação, eu sentia necessidade 

                                                           
11

Conforme o arquivo setorial do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes - CCHL da Universidade Federal 

da Paraíba-UFPB o curso de especialização em serviço social na área da educação foi promovido pelo 

Departamento de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba (DSS-UFPB). Teve início em maio de 1991 

e término em março de 1994, com uma carga horária total de 555 horas, sendo distribuídas entre doze disciplinas 

e uma monografia. Mesmo com interrupções, devido à disponibilidade de professores e paralisações (greve) de 

funcionários e docentes, o curso teve duração um pouco mais do que o prazo estabelecido: dois anos e meio, 

durante sua atividade. O curso foi coordenado pelas professoras Ione Gomes Costa (1991-1993) e Iranise Alves 

da Silva (1993-1994) e contou com apoio financeiro do MEC/CAPES, tendo como público-alvo assistentes 

sociais que atuavam ou pretendiam atuar na área da educação. O número de alunos matriculados era de 30 

alunos, dentre esses 17 desistiram e somente 13 concluíram o curso. 

 

 

http://www.pousadasbrasil.tur.br/
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de ter mais conhecimento teórico, aprofundar a atuação do serviço social na 

educação. Então veio o professor Faleiros de Brasília, a gente montou todas 

as disciplinas dessa especialização, a gente teve apoio da CAPES [...] eram 

30 alunas dessa especialização e a gente cursou algumas disciplinas 

didática, que no serviço social na época não tinha nenhuma disciplina na 

área da educação, e na especialização a gente pagou didática, estrutura do 

ensino fundamental e médio, psicologia da aprendizagem, sociologia da 

educação, educação de jovens e adultos, metodologia do ensino, tiveram 

várias disciplinas, essa especialização a gente demorou uns quatro anos 

para terminar por causa das greves e não tinha professor, [...]. Só são 30 na 

Paraíba, e pelos congressos que eu já fui essa é a única especialização na 

área de serviço social escolar [...]. (E 10) 
 

 

Destacamos a importância desse curso de especialização para o fortalecimento da 

atuação profissional na área da educação no município de João Pessoa-PB e também no 

estado da Paraíba, proporcionando assistentes sociais especializados que exercem a profissão 

de maneira mais segura e eficaz. 

No tocante ao tempo de atuação no espaço escolar, os resultados apontam que os 

assistentes sociais estão atuando há 26 anos na rede municipal de ensino, sendo que (7%) dos 

sujeitos pesquisados trabalham na área há mais de 20 anos, o mesmo percentual se repete 

quando mencionamos aqueles que atuam há menos de 1 ano ou equivalente. O maior 

indicador incidiu sobre aqueles cuja experiência está entre 15 e 19 anos, somando um total de 

(45%), ainda seria interessante mencionar que (41%) dos entrevistados responderam que 

atuam entre 1 e 4 anos, dados representados no gráfico 5, abaixo: 

 

                   GRÁFICO 5- ESPECIFICAÇÃO DO TEMPO DE ATUAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

7% 
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45% 

7% 
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 Essa questão remete, intrinsecamente, à discussão do espaço escolar como um espaço 

socio-ocupacional novo da prática profissional do assistente social. A temática, no entanto, 

não é nova e vem acompanhada, ao longo da história do serviço social. Conforme Witiuk 

(2004) essa inserção ocorreu ainda nos anos iniciais da profissão, e a nossa pesquisa revela 

que no município de João Pessoa-PB essa inserção se deu por volta de 1987, portanto, a 

prática profissional não é tão incipiente na área. Como citado anteriormente, essa inserção não 

se deu por acaso, antes foi fruto de um processo de luta e mobilização da categoria 

profissional de serviço social. É importante destacar que nem todos os profissionais 

permanecem na instituição de inserção inicial, pois ficou evidente que a maioria dos 

profissionais já passou por realocação – por determinação pessoal ou institucional – ou seja, 

transferência de uma escola para outra. 

 

 

Na outra escola que eu trabalhava eu atuava os três turnos [...] (E6). 

 

[...] eu já trabalhei em 4 escolas [...] (E 24). 

 

 [...] eu já atuei em outra escola [...] (E 27). 
 

 

 Quanto às razões para a inserção no espaço escolar pode-se constatar diversas 

motivações. Nos depoimentos foi verificado que (37%) dos sujeitos entrevistados citou a 

palavra oportunidade, seja fazendo referência à inserção no mercado de trabalho ou à 

estabilidade proporcionada por um concurso público, como demonstram os depoimentos 

abaixo: 

 

 

A procura por uma estabilidade né foi à primeira coisa [...] (E13). 

 

Na verdade foi a oportunidade, porque surgiu a possibilidade de fazer o 

concurso, eu estava concluindo o curso, aí eu optei em fazer a seleção, mas, 

confesso que a área da educação nunca foi algo projetado, pensado ou 

planejado [...]. (E 17). 

 

Na verdade o que levou não só a mim como outros profissionais que 

ingressaram na época foi as vagas que estavam abertas no mercado de 

trabalho pra gente, aí a gente acabou trilhando nesse caminho, na época 

que houve o primeiro concurso em nível municipal várias assistentes sociais 

fizeram o concurso e a gente estava desempregada né, então prestamos o 

concurso público, porque estava sem área para atuação, na verdade o 

grande empregador da mão de obra dos assistentes sociais é o Estado nas 

suas três esferas. (E 23). 
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Na verdade era a oportunidade de um vínculo efetivo, como pra mim não 

depende a área específica, basta eu estar no serviço social [...] (E 24). 
 

 

Outras motivações também foram reiteradas durante os relatos referentes à 

experiências adquiridas na área mediante outras funções, tais como; experiência de estágio 

curricular, possibilidade de atuação profissional, curiosidade, influência familiar e 

identificação pessoal com a área, dentre os depoimentos podemos destacar: 

 

[...] sempre achei que a educação tinha um espaço relevante de atuação do 

assistente social [...] (E 6). 

 

Na verdade paralelo ao serviço social eu fazia também o pedagógico, então 

eu já tinha essa relação com a educação, a influência de casa, dos parentes 

que já estavam imersos no campo da educação e eu fui também me 

interessando pela área da educação [...] e me encontrando enquanto pessoa 

e profissional também. (E 12). 

 

Já no estágio deslumbrou, me identifiquei com a educação, nunca quis ser 

professora [...] mas eu queria algo na educação [...] eu preferi estagiar logo 

em educação porque é uma coisa que veio de dentro da alma mesmo [...]. (E 

14). 

 

[...] a educação é algo que eu sempre tive muita curiosidade de conhecer 

melhor, então eu estou exatamente na escola por isso, apesar do pouco 

tempo atuando, eu estou descobrindo muita coisa e estou também 

contribuindo. Então foi vontade de atuar na educação, de ter essa 

experiência. (E 25) 

 

Eu trabalho com educação desde 16 anos de idade [...] e assim eu fui me 

identificando com o trabalho de escola [...] quando houve o concurso na 

prefeitura e como eu estava desempregada na área de serviço social, eu fiz o 

concurso para o serviço social na educação e aí foi o achado da minha vida, 

porque eu me identifiquei demais com o trabalho de escola pública [...]. (E 

29). 

 

 

Diante dessas afirmações verifica-se uma postura relativa à identificação com a área 

educacional e o ambiente escolar, adquirida a priori da atuação como assistente social escolar, 

o que certamente é importante, porque ao passo que já se conhece a dinâmica e a comunidade 

escolar o trabalho é facilitado. 

Antes de atuar no espaço escolar como assistente social (60%) das entrevistadas já 

tinham atuado em outras áreas, a saber: política de assistência social (33%), política de 

educação - professor ou estagiário (22%), política de saúde (18%), movimentos sociais ou 

ONG’s (14%), política da criança e do adolescente (7%), empresa ou indústria (7%).  

 



47 
 

GRÁFICO 6- ESPECIFICAÇÃO DAS AREAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS SUJEITOS 

 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Atualmente (53%) possui outro vínculo empregatício, dentre esses, (38%) na área da 

saúde, (31%) na área da assistência social, e (31%) na área da educação - docência em nível 

de educação básica ou superior. Essa realidade pode ser atrelada, entre outras coisas, à 

necessidade financeira como forma de complementação salarial, como se observa nas 

narrativas a seguir:  

 

Eu trabalho em outra área, é a precariedade profissional, o assistente social 

nunca tá em um trabalho só [...] (E 16). 

 

[...] a minha remuneração hoje [...] nem é muito, nem é uma miséria que 

não dá para sobreviver, assim, você sabendo se organizar dá para 

sobreviver, mas, é obvio que se você só tiver esse emprego pra você pagar 

plano de saúde que a gente não tem, e transporte que a gente não recebe 

vale transporte, a gente não recebe vale alimentação e nem outras 

vantagens [...] (E 10). 

 

 

Conforme a Lei complementar nº 060, de 29 de março de 2010 que dispõe sobre o 

plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação do município de João 

Pessoa-PB, o ingresso na carreira de assistente social escolar acontecerá por meio de 

concursos públicos - provas e títulos (art. 13º). No entanto, perante os dados da pesquisa 

podemos destacar duas realidades distintas: a maioria dos profissionais (83%) ingressou na 

carreira por via de prestação de concurso público, assim, gozam da estabilidade que o 

emprego público proporciona, enquanto um percentual de (17%) ingressou na carreira através 
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de contratos temporários na condição de serviços prestados, logo, possuem um vínculo 

precário com a administração municipal. Como se evidencia no gráfico 7 abaixo: 

 

GRÁFICO 7- ESPECIFICAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Desse modo, os profissionais possuem o mesmo cargo nas escolas municipais, mas 

com nomenclaturas, remunerações e direitos diferentes. Outro fator interessante é que não há 

regras determinadas sobre o processo seletivo simplificado. Tal afirmação exemplifica-se a 

partir das seguintes narrativas: 

 

Eu estou trabalhando aqui há um mês e meio, eu deixei o currículo na 

Secretaria, aí como eu conhecia a diretora aqui da escola, aí ela me 

confirmou que aqui estava sem assistente social e vim pra cá. (E 16). 

 

[...] uma colega minha que trabalha na SEDEC disse que tinha uma vaga na 

educação [...] aí disse: vai lá, deixa o currículo. Parece que ninguém queria 

vir pra cá, porque no mesmo dia, sem levar documentação nem nada, só 

levei o currículo, já mandaram um ofício, um memorando pra eu ir para 

escola e já fui contratada. (E 21). 
 

 

A Lei complementar nº 060, de 29 de março de 2010 respectivamente expõe no 

capítulo IV, art. 16º que “A jornada básica de trabalho dos ocupantes dos cargos de 

provimento efetivo dos profissionais da educação será de 25 (vinte e cinco) horas semanais.” 

Sendo 20 (vinte) horas semanais de efetivo trabalho e 05 (cinco) horas semanais de 

atividades, a saber: preparação e avaliação do trabalho didático; colaboração com a 

83% 

17% 

Concurso Público

Prestação de serviço
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administração da escola; reuniões pedagógicas; articulação com a comunidade; 

aperfeiçoamento e formação continuada. 

Sobre esse prisma, torna-se oportuno mencionar que em janeiro de 2012, a Secretaria 

de Educação e Cultura municipal (SEDEC), em reunião com o Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação do Município (SINTEM), definiu o reajuste salarial para professores, técnicos e 

especialistas de toda rede municipal de ensino, o reajuste foi proporcional ao aumento de 

carga horária que passou de 25 (vinte e cinco) para 30 (trinta) horas semanais.  

Certamente a jornada de trabalho prevista acima, não se aplica aos prestadores de 

serviço que relataram cumprir uma carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais. 

Lembramos que, a lei 12.317/2010 que dispõe sobre a redução da carga horária sem redução 

salarial acrescenta dispositivo à lei 8662/1993 e aprova a jornada de 30 horas semanais para 

os assistentes sociais (art. 5º), a lei entrou em vigor desde o dia 27 de agosto de 2010. 

Quanto à remuneração, a lei que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e 

remuneração dos profissionais da educação (Lei complementar nº 060, de 29 de março de 

2010) institui a progressão na carreira dos profissionais fundamentada na titulação e na 

qualificação do trabalho.  

Dessa forma, a progressão poderá incidir de duas formas: 

 

 Horizontalmente - de uma referência para outra, dentro da mesma classe 

através da avaliação da qualificação do trabalho, mediante a apresentação de 

relatório a cada três anos letivos, contendo atividades pedagógicas ou 

relacionadas ao ensino, extensão: programas e projetos de interesse da SEDEC; 

produção intelectual (bibliográfica e artística) distribuídas por referência: I, II, 

III, IV, V, VI, VII e VIII;  

 

 Verticalmente - de uma classe para outra do mesmo cargo, quando o 

profissional conseguir a formação específica requerida para a classe: Ensino 

superior (classe A); Especialização (classe B); Mestrado (classe C); e 

Doutorado (classe D). 
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Devido à progressão na carreira dos profissionais foi verificada uma variação na faixa 

salarial
12

, entre as entrevistadas enquadradas como servidoras foi constatada a remuneração 

em média de 2 salários mínimos
13

 a 4 salários mínimos e meio, conforme a progressão, já 

entre as prestadoras de serviço não foi constatado nenhum valor acima de 2 salários mínimos 

e meio. Neste sentido, percebe-se precariedade salarial referente aos profissionais que atuam 

na condição de prestador de serviço, sobretudo porque a carga horária é mais elevada. 

 No que se refere à supervisão de estágio de serviço social, apenas (33%) está 

supervisionando ou já supervisionou estagiários, sendo (80%) de uma mesma universidade 

privada de ensino a distância UNOPAR, apenas 1 profissional disse já ter recebido uma 

estagiária da UFPB. Tal fato é preocupante, uma vez que as diretrizes curriculares 

caracterizam o estágio como uma atividade curricular obrigatória que exerce influência 

determinante na formação profissional, para Iamamoto (2012): 

 

O estágio é concebido como processo de qualificação e treinamento teórico-

metodológico, técnico-operativo, e ético-político do aluno, inserido no 

campo profissional, em que realiza sua experiência de aprendizagem sob a 

supervisão direta de um assistente social, que assume a função de supervisor 

de campo. (p. 290). 
  

 

A lei que regulamenta a profissão, lei 8.662/93 no art. 5º estabelece o treinamento, 

avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social como atribuição privativa do 

Assistente Social em pleno gozo dos seus direitos profissionais. Para o supervisor de campo o 

estágio representa além da transmissão de conhecimento e prática profissional, o exercício, a 

troca de experiências e a possibilidade de moldar e aperfeiçoar a prática profissional através 

do instrumental teórico crítico contemporâneo, estabelecendo a conexão teoria e práxis, no 

entanto, os profissionais expressam uma tendência de distanciamento da universidade como 

se evidencia na seguinte fala:  

 

[...] a universidade está longe da gente. (E 6). 

 

                                                           
12

Embora o serviço social seja uma profissão regulamentada desde 1957, a profissão ainda não possui 

documento legal que fixe o piso salarial. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou em 

2012 o Projeto de Lei 5278/09, da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), que cria um piso salarial de R$ 3.720 

para os assistentes sociais – o equivalente a oito salários mínimos. O projeto tramita em caráter conclusivo e 

ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em 2013 a categoria tem atuado 

com mobilizações e campanhas para aprovação dessa lei na busca de alcançar o resultado obtido com a lei das 30 

horas. Para um detalhamento dessa questão consultar:  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=435862 
13

Na data da realização da pesquisa (julho e agosto de 2012) o salário mínimo era de R$ 622,00. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=435862
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[...] a gente na área da educação está meio que órfão, órfão de tudo né [...] 

(E 23). 

 

 

Dessa forma, o estágio supervisionado poderia restabelecer esse vínculo, posto que nas 

narrativas, as entrevistadas demonstram relativo interesse. Portanto, é um espaço que 

necessita ser desenvolvido e potencializado. 

 

Ainda não cheguei a supervisionar estagiários, infelizmente. (E19). 

 

Não tive ainda a oportunidade de acompanhar estagiários não. (E 20). 

 

[...] se dependesse de mim, essa escola aqui era um campo de estágio [...] (E 

10).  
 

 

Outro aspecto proeminente à discussão trata-se da participação em eventos, 

congressos, simpósios e seminários da categoria profissional. Nesta questão as entrevistadas 

responderam que participam de eventos dessa natureza sempre que têm disponibilidade e não 

encontram resistência no local de trabalho, participam com maior incidência de eventos 

locais, sobretudo os organizados pelo CRESS. Quanto à publicação e apresentação de artigos, 

apenas (10%) das entrevistadas afirmou já ter apresentado ou publicado artigo. Como se 

evidencia nos depoimentos:  

 

 

Não, nunca apresentei, porque quando a gente trabalha isso é uma coisa 

que eu reconheço, a gente tem pouco tempo de parar para ler, escrever e 

publicar alguma coisa e a gente já teve até vontade de fazer um trabalho, 

principalmente na educação porque tem pouquíssimos, eu acho que não tem 

nenhum registro nosso e olha que a gente já tem um tempo de experiência, 

eu acho que seu trabalho vai ser pioneiro, vai ser muito legal. (E 6). 

 

Essa tem sido uma fragilidade atualmente, porque a maioria dos encontros 

que eu tenho participado são encontros locais de discussão e debate, não 

tem essa característica de socialização de experiências, de formação ou 

trabalho, então eu tenho participado mais de eventos dessa natureza, como 

ouvinte mesmo [...]. (E 17). 

 

[...] como é um mundo muito dinâmico, onde a gente vai se envolvendo com 

as coisas, a gente também não tem tempo pra ficar publicando [...] (E 23). 

 

A gente sempre comenta isso nas formações, que o mal talvez da gente 

enquanto profissional de serviço social seja a falta de registo, o que a gente 

ainda regista é no livro de ocorrência. (E 30). 
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Visivelmente existe uma fragilidade no que diz respeito ao registro e a socialização de 

informações sobre a prática profissional, também é possível perceber certa inquietação, 

mesmo que incipiente, com a socialização da prática profissional, sobretudo porque pressupõe 

alguns elementos fundamentais para sua realização: subsídios teórico-práticos, leituras, 

registro profissional, captação e compreensão da realidade, e claro que tudo isso requer 

tempo, reafirmamos assim a importância da construção do conhecimento - construção pessoal 

ou coletiva - que trará benefícios para a categoria profissional, principalmente para aqueles 

que atuam na área.  

Os profissionais têm atuado nos níveis de ensino fundamental I séries iniciais (1ª a 4ª) 

e II (5ª a 9ª) ano, e concomitantemente, na modalidade educação especial e EJA – presente na 

maioria das escolas, exceto as que atuam em tempo integral – atendendo um público em 

média de 06 a 14 anos de idade, nos níveis de ensino fundamental I e II e a partir de 15 anos 

na modalidade EJA. Algumas considerações chamaram a atenção: 

 

 

Eu atuo mais do 1º ao 9º ano, eu não trabalho muito com EJA não, eu venho 

três dias pela manhã um dia à tarde e um dia à noite, porque só tenho eu de 

assistente social. (E 1).  

 

Fundamental I, II e EJA, mas o trabalho com EJA é muito pontual, porque 

eu só trabalho uma noite e como o grupo é pequeno, atuo só mais na 

questão de frequência, palestras, orientações, muito pontual mesmo. (E 5). 

 

[...] e o mais angustiante é isso: porque a gente tem refletido, pensado não 

só o papel do assistente social, mas também o papel do assistente social em 

relação a esse grupo de alunos que no final se você for olhar é o mais 

necessitado, o mais descoberto em todas as situações, e aí para contribuir 

com esse olhar, com essa importância da nossa atuação na EJA vem o 

grupo de especialistas da escola, porque esse é o pensamento da equipe, 

então a gente tem o maior cuidado de em todas as situações, em todas as 

atividades a gente considerar o grupo da EJA. (E 12). 

 

A noite acaba sendo utilizado como um espaço para planejamento da 

equipe, porque como é um horário mais tranquilo a gente acaba utilizando o 

espaço para desenvolver, não para fazer um trabalho com o público, com os 

jovens e adultos e, mas, a gente faz um trabalho em equipe que utilizamos 

para se encontrar, planejar, fazer discussões, monitoramento de projetos, 

mas, o acompanhamento direto fica mais delicado, pela própria dinâmica de 

ser só um dia na semana e pela própria disponibilidade dos profissionais. (E 

17). 
 

 

Apesar da maioria dos profissionais ter mencionado trabalhar com a modalidade EJA é 

perceptível que essa modalidade necessita de mais atenção, pois é realizado apenas um 

trabalho paliativo, posto que a maioria dos profissionais atuam na escola a noite somente uma 
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vez por semana, o que acaba dificultando o acompanhamento das demandas de forma efetiva, 

limitando a concretização de uma prática que consegue observar as várias especificidades e 

necessidades desse público, e inibindo suporte para efetivação de direitos e cidadania para os 

jovens e adultos que estudam nessa modalidade de ensino. 

Esses pressupostos vislumbrados crivam o perfil dos assistentes sociais atuantes no 

espaço escolar no município de João Pessoa-PB, demonstrando que esse perfil é fruto da 

construção coletiva de significados instituintes da categoria profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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A aprendizagem é a nossa própria vida, desde a 

juventude até a velhice, de fato quase até a morte: 

ninguém passa dez horas sem nada aprender. 

(PARACELSO apud MÉSZÁROS, 2008). 
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CAPÍTULO II - SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO: ELEMENTOS HISTÓRICOS 

E DEBATE ATUAL 

 

 

 Neste capítulo é traçado um panorama histórico-crítico da inserção do serviço social 

na educação e no espaço escolar perfazendo a relação com as mudanças que ocorreram no 

interior da profissão e da sociedade até o debate contemporâneo. Na primeira parte, 

abordamos perspectivas históricas sobre o serviço social na educação, destacando os 

determinantes que originaram e estabeleceram a atuação do assistente social no espaço 

escolar.  

Posteriormente, problematizamos o serviço social na educação contemporânea 

enfatizando as particularidades da prática profissional no espaço escolar, nesta perspectiva, 

destacamos as concepções de educação voltadas à cidadania e emancipação, direito social ou 

política pública, e relação com o mundo do trabalho. Em seguida elencamos uma discussão 

acerca da educação e da escola como instrumentos de emancipação ou alienação. Depois, 

esboçamos a mediação e fortalecimento da relação escola, família e comunidade. Logo após, 

discutimos a percepção da escola sobre a prática profissional e a interdisciplinaridade. E por 

fim, a contribuição do serviço social na construção de uma gestão democrática e a articulação 

e parceria com a rede de proteção às famílias. 

 

 

2.1. Breve Histórico de Inserção do Serviço Social na Educação 

 

Ao refletirmos acerca da trajetória histórica do serviço social na área da educação, 

indubitavelmente, nos deparamos com afirmativas contraditórias. Pois, se por um lado 

diversos autores afirmam que este campo de intervenção é incipiente, por outro, autores 

garantem que este não é um espaço sócio-ocupacional novo da prática profissional do 

assistente social, mas um espaço historicamente ocupado e significativo de atuação 

profissional.  

Diante desses paradoxos teóricos, concordamos com a segunda linha de pensamento, 

que compreende que a inserção do assistente social na educação não se constitui em um 

fenômeno recente, mas remete aos anos iniciais da profissão. 

Nesta perspectiva, é oportuno citar algumas considerações abordadas por Witiuk 

(2004), em sua tese de doutoramento desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica de São 
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Paulo em 2004, sobretudo porque a autora esclareceu alguns mitos referentes à aparente 

escassez de produção teórica e a incipiência do Serviço Social no espaço escolar. 

Sobre o tema, a pesquisa realizada junto às quatro primeiras escolas brasileiras de 

Serviço Social revelou um número de 223 (duzentos e vinte e três) TCC’s produzidos, sendo 

que a primeira monografia é datada em 1944. Quanto às demais publicações, identificou-se 

156 (cento e cinquenta e seis) referentes ao Serviço Social no espaço da escola. Por este viés, 

a autora apresenta nos anexos da pesquisa um referencial bibliográfico, identificado junto aos 

mestrados, doutorados e graduações das universidades brasileiras, bem como trabalhos 

apresentados nos diversos congressos e outros eventos da categoria profissional, trabalhos 

publicados em periódicos, livros e legislações encaminhadas pela profissão junto às 

instituições legislativas no âmbito municipal, estadual e nacional. No entanto, concordamos 

que: 

 

Apesar de não ser um espaço de trabalho novo, as produções teóricas na área 

e a inserção profissional não tem alcançado grande visibilidade e se 

manifestam de forma pulverizada, o que tem dificultado um debate de maior 

fôlego na categoria e a conformação de uma identidade e reconhecimento 

social da profissão na área (CFESS/CRESS, 2011, p. 63). 

 

Portanto, o que se pode considerar recente no debate acerca da inserção do serviço 

social na educação é o adensamento da discussão, assim sendo, a categoria profissional deve 

acalorar discussões e debates que fortalecem o posicionamento do serviço social neste espaço 

sócio-ocupacional. 

Como mencionado, a gênese do Serviço Social no espaço escolar remota à origem da 

profissão. O Serviço Social adentra na área da educação – escolar, nos Estados Unidos, no 

curso de 1906 e 1907, principalmente nas cidades de Nova York, Boston e Hartford. 

(WITIUK, 2004; PIANA, 2009; SOUZA, 2005; OTTONI, 1978). 

É nesse terreno histórico que o Serviço Social realizou suas primeiras ações no âmbito 

educacional. As exigências postas à profissão naquele momento foram requisitadas pelos 

centros sociais que nomearam “visitadoras” para verificar as causas da evasão escolar; falta de 

aproveitamento escolar dos alunos; ou adaptação à escola.  

Dispondo a respeito, Piana (2009) entende que em vários países da Europa ocorria 

uma prática semelhante ligada ao âmbito assistencial. Na atuação destacavam-se: o 

atendimento de crianças abandonadas ou órfãs e mães solteiras, casos de adoção ou inserção 

em lares substitutos, maus-tratos por parte dos pais ou responsáveis e problemas de saúde. 

Nesta perspectiva, os assistentes sociais atuavam junto a uma equipe multidisciplinar 
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composta por psicólogos e professores. O foco da atuação eram os problemas sociais que 

interferiam na aprendizagem dos alunos, portanto a atuação estava voltada as dificuldades de 

caráter individual e familiar. 

No final da década de 1920, afloram-se alguns campos de atuação para o Serviço 

Social, dentre eles o espaço escolar. A atuação era pautada nos problemas dos “menores”, nos 

programas educacionais e na própria escola, porém os profissionais desarticulavam a relação: 

escola, aluno e família (OTTONI, 1978 apud SOUZA, 2005). Sobre o tema é oportuno citar 

que, na particularidade Latino Americana, a atuação do serviço social estreitava a relação 

escola e comunidade, embora os profissionais também atuassem de forma individualizada.  

No Brasil, o Serviço Social demarcou sua entrada no campo da educação desde a sua 

origem, portanto, na década de 1930 e 1940 como demanda do Estado, semelhante às demais 

áreas de atuação na época. Sobre o tema, 

 

[...] em 1928 em Pernambuco, através de um ato governamental
14

, o governo 

estadual determinou a criação de “um corpo de visitadoras, [que tinha como 

função] [...] zelar pela saúde dos escolares e visitar as famílias dos alunos, a 

fim de conhecer o meio em que estes viviam, e incentivar nos pais, hábitos 

sadios” (PINHEIRO, 1985, apud WITIUK, 2004, p. 23). 

 

 

Trilhando por essa linha de pensamento, ressalta-se a proximidade entre Brasil e 

Estados Unidos na época e, por conseguinte, a influência do modelo americano no Serviço 

Social Escolar, que se fundamentava na frágil instrumentalidade europeia, a saber: os 

métodos de serviço social de caso, grupo e comunidade. Sendo assim, toda a atenção era 

voltada para a situação social-problema na perspectiva de ajustamento social – fundamentação 

funcionalista da hierarquização das relações sociais. Desse modo tanto as estruturas sociais 

como as relações sociais geradoras dos conflitos e desigualdades sociais eram ignoradas.  

O Serviço Social na educação é analisado por Pinheiro no livro “Serviço Social, 

Infância e Juventude Desvalidas” em 1939, a autora enfatiza as ideias e técnicas da prática 

profissional percebendo a escola como um espaço de ação social ou agência social que 

prepara para uma vida plena e harmoniosa – perspectiva de ajustamento social. A prática do 

assistente social “[...] vem apoiar-se como agente de ligação entre o lar (a família), a 

sociedade e a escola para dar unidade à ação educacional, criando um conjunto de medidas de 

ajuda às famílias através do provimento de necessidades básicas de subsistência, de vida 

higiênica e sadia” (SOUZA, 2005, p. 36). Nesta direção: 

                                                           
14 Ato de nº 1239 de 27 de novembro de 1928, art. 45.  
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A escola era vista como um espaço privilegiado de sociabilidade 

principalmente quando os “aspectos morais” da família eram “deficitários”. 

Nesse sentido a escola tornava-se um campo por excelência de intervenção 

do Serviço Social. Definia-se que a finalidade do Serviço Social Escolar era 

“auxiliar a prevenir, curar ou minorar as deficiências dos escolares” 

(KFOURI, 1945 apud WITIUK, 2004, p. 47). 

 

 

Os Assistentes Sociais, historicamente, eram requisitados a intervir em situações 

escolares consideradas desvio, defeito ou anormalidades sociais, dessa maneira a atuação do 

serviço social baseava-se na mediação de conflitos de caráter individual e familiar, bem como 

na cura e prevenção de desajustamentos. 

De acordo com Pinheiro (1985), um dos instrumentos utilizados na prática profissional 

era o inquérito social, que tinha a finalidade de diagnosticar a situação familiar, social e 

escolar dos alunos. Neste contexto, 

 

A família era considerada como a grande responsável pelas dificuldades e 

pelo baixo grau de escolaridade dos alunos. A frequência irregular, a fadiga, 

a debilidade física do aluno, decorrentes da falta de compreensão dos pais, a 

alimentação deficiente e as dificuldades financeiras são fatores responsáveis 

pelo nível inferior na aprendizagem. (SOUZA, 2005, p. 31). 

 

 

Com efeito, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, os assistentes sociais 

atuaram na reorganização da sociedade no que se refere a “[...] diversidades de formação e 

divergências entre egressos das escolas e as gerações de profissionais”. (SOUZA, 2005, p. 

31). Nas décadas seguintes, 1950 e início de 1960, há uma expansão da requisição do Serviço 

Social no espaço escolar (WITIUK, 2004, p. 48). 

Dispondo a respeito da década de 1960, Souza (2005) analisa a obra de Vinter e Sarri 

(1968) intitulada: “Fallas de Desenvolvimento em La esculea publica: um enfoque de serviço 

social de grupo”, segundo a autora, neste período o assistente social possuía um lugar 

estratégico na escola e atuava com alunos, famílias, professores, demais profissionais e 

instituições extra-escolares. Nesse campo específico: 

 

As atividades desenvolvidas pelos Assistentes Sociais referiam-se: ao 

trabalho direto com os alunos que apresentavam condutas que interferiam 

nas aulas e/ou que apresentavam rendimento insuficiente (contatos 

individuais e em grupo); à mediação com os professores e demais pessoal da 

escola para falar sobre os alunos que apresentavam dificuldades (era um 

intercâmbio de informações para se decidir que tratamento seria dado ao 

aluno com problemas, ou para modificar as práticas dos professores em 
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relação à forma de tratar os seus alunos); à consultoria para os professores, 

em relação às estratégias para melhorar as aulas, mudanças na política 

educacional e nos procedimentos da escola; à relação com famílias e 

instituições das comunidades para solucionar problemas e ajudar a família a 

participar de programas comunitários que favoreciam crianças com algum 

tipo de dificuldade. (SOUZA, 2005, p. 32). 

 

 

Conforme Witiuk (2004, p. 143), no período da ditadura militar ocorreram conflitos no 

que diz respeito à delimitação de competências e atribuições entre os profissionais de Serviço 

Social e de Orientação Educacional. Além disso, a autora destaca que “[...] o Estado militar 

preocupado com a disciplina e bom encaminhamento da juventude, institui o Serviço de 

Orientação Educacional, com o papel prioritário de encaminhar os jovens trabalhadores para 

os cursos profissionalizantes para os quais eram vocacionados”. 

Para Almeida (2007), desde o início dos anos 1970 o debate do Serviço Social na 

Educação ganha espaço no legislativo em nível federal, estadual e municipal. Por este viés, 

são elaborados muitos Projetos de Lei ao longo dos últimos trinta anos.  

Nesta direção, destacamos como marco o III CBAS, mais conhecido como o 

congresso da virada, que ocorreu em 1979, e abordou o tema “Serviço Social e Política 

Social” com enfoque nas políticas de Educação, Assistência Social, Habitação, Menor, 

Previdência Social, Saúde e Trabalho. Neste momento foi enfatizada a discussão da Educação 

como uma das políticas sociais de atuação do Assistente Social. 

Nas décadas de 1970 e 1980 a relação entre a educação e o serviço Social remetia ao 

âmbito da formação profissional, às práticas sobre educação popular e na efetiva atuação dos 

assistentes sociais no âmbito dos estabelecimentos e da política educacional (ALMEIDA, 

2000).  No que diz respeito ao serviço social no espaço escolar “[...] o Assistente Social tinha 

o papel de estabelecer e fortalecer as relações entre a escola e os pais, integrar as crianças que 

tinham dificuldades de adaptação à vida escolar e desenvolver seu trabalho em articulação 

com outros profissionais que atuavam na escola” (SOUZA, 2005, p. 32). 

No final dos anos de 1970 e início de 1980, o Serviço Social lida com as implicações 

do espírito de privatização das políticas e arrefecimento do espaço público, o que, por 

conseguinte, suscitou o sucateamento do sistema de ensino e estreitamento do mercado de 

trabalho. A década de 90 é marcada pela precarização das condições de trabalho na educação, 

o que motivou muitos profissionais inseridos nesse espaço a migrarem para outras áreas de 

atuação, dentre eles, os assistentes sociais. Respaldando a argumentação, convém que 

recorramos às palavras de Witiuk (2004, p. 117): 
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Evidencia-se nesse período, não só em Alagoas, mas em outros Estados da 

União, como, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, entre outros, uma 

diminuição do número de profissionais atuando na área da educação. Infere-

se que essa diminuição pode ter como causa a migração desses profissionais 

para outras instituições do Estado e a consequente não reposição desse 

profissional na Educação. 

 

Por este viés: 

 

Professores/as, coordenadores/as pedagógicos/as, diretores/as, secretários/as, 

merendeiros/as, inspetores, e muitos outros trabalhadores/as se encontram 

em situações com as quais não tem formação para atuar e que extrapolam 

suas atribuições. Esta realidade tem prejudicado as finalidades do processo 

educacional, tem negligenciado demandas que se colocam como violação de 

direitos dos/as educandos/as e tem provocado o adoecimento dos mais 

diversos profissionais da educação, em especial os professores/as 

(CFESS/CRESS, 2011, p. 63). 

 

Sobre esse prisma, destacamos a atuação do Serviço Social como indispensável ao 

enfrentamento das refrações da questão social, tanto no atendimento aos educandos, como aos 

familiares e à comunidade. 

Outro episódio que marca a evolução do debate do Serviço Social na área educacional 

trata-se das discussões travadas no V CBAS, realizado em 1985, sobretudo porque registra o 

avanço no interior da categoria no que concernem as questões levantadas sobre a prática 

profissional desenvolvida na educação.  

Posteriormente, “[...] a partir da década de 1990, em consonância com o 

amadurecimento do projeto ético político profissional, visualiza-se no Brasil um considerável 

aumento do profissional em Serviço Social na área da educação” (CFESS/CRESS, 2011, p. 

5). Ainda torna-se oportuno destacar, o movimento dos assistentes sociais que atuam no 

espaço da escola pela regulamentação através do poder legislativo, este espaço ocupacional se 

intensifica nesse período. 

De acordo com Souza (2005), em 1997 os assistentes sociais do estado de Alagoas 

prepararam as escolas para implementar conselhos escolares – espaços de participação na 

gestão – no entanto, essa tentativa foi frustrada pela gestão estadual. Contudo, após dois anos, 

ocorre um processo de reimplantação da gestão democrática e a construção do 

Acompanhamento da Gestão Democrática Educacional. 
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Recentemente, no ano de 2011 o Grupo de Trabalho do Conjunto CFESS/CRESS 

sobre o Serviço Social na Educação apresenta o documento: Subsídios para o Debate sobre 

Serviço Social na Educação; que expõe um levantamento e sistematização de dados sobre a 

inserção de assistentes sociais na Política de Educação em todos os estados, sugere a criação 

das Comissões Temáticas de Educação nos CRESS, e impulsiona de fato a categoria a realizar 

proposições, discussões e debates nos Encontros Nacionais.  

Neste contexto, o documento destaca o 30º Encontro Nacional do Conjunto do 

CFESS/CRESS/2001 realizado em Belo Horizonte – MG, que deliberou o registro e 

socialização de experiências e o encaminhamento de um documento acerca da temática, com 

o desígnio de proporcionar subsídios às ações nos Estados brasileiros. Concomitantemente 

com o 31º Encontro Nacional do Conjunto do CFESS/CRESS realizado em 2002 na cidade de 

Brasília-DF, no qual foi definida a construção de uma ação nacional com o escopo de 

intensificar o debate da atuação do Serviço Social na Educação. 

 Outro encontro que faz jus a reflexão trata-se do 32º Encontro Nacional do Conjunto 

do CFESS/CRESS realizado em Salvador-BA, em 2003, que apontou a necessidade do 

mapeamento das discussões sobre a inserção do/a assistente social na Educação no cenário 

nacional.  

Destaca-se, respectivamente, o 33º Encontro Nacional do Conjunto do CFESS/CRESS 

realizado em Curitiba – PR, em 2004, que definiu o acompanhamento do processo de 

normatização do Serviço Social na Educação, construindo parâmetros nacionais com base nos 

levantamentos realizados pelos Regionais. O 34º Encontro Nacional do Conjunto do 

CFESS/CRESS realizado em Manaus – AM, em 2005, que resolveu intensificar as ações de 

acompanhamento do processo de normatização do Serviço Social na Educação, com o intuito 

de estabelecer parâmetros nacionais. Por conseguinte, foi solicitado ao Professor Ney Luiz 

Teixeira de Almeida a elaboração de um parecer sobre os Projetos de Lei que dispõem a 

inserção do Serviço Social na Educação. 

Da mesma forma o 35º Encontro Nacional/2006 realizado em Vitória-ES deliberou a 

construção de um Grupo de Trabalho apto a acompanhar o processo de normatização do 

serviço social na educação. Além do 36º Encontro Nacional CFESS/CRESS realizado em 

2007, Natal-RN, o 37º realizado em Brasília-DF, em 2008 e o 38º realizado em Campo 

Grande-MS, em 2009, que decidiram efetivar o trabalho do GT do Serviço Social na 

Educação. E por fim, o 39º realizado em Florianópolis-SC, em 2010, que concordou em dar 

continuidade ao Grupo de Trabalho do Serviço Social na Educação, além de motivar debates 
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estaduais e municipais, acompanhar e monitorar a tramitação dos PL´s em nível federal, 

estadual e municipal.  

Em 2012 destacamos a articulação, mobilização e participação nos debates estaduais e 

regionais como preparação para a realização do Seminário Nacional de Serviço Social na 

Educação, realizado em Maceió (AL), o seminário foi de grande relevância, contou com 1.200 

participantes presenciais, dentre assistentes sociais, estudantes e profissionais de outras áreas. 

Em seu percurso histórico, sabe-se que a profissão sempre acompanhou as 

transformações da sociedade brasileira – inicialmente concepção de ajustamento social 

presente nas protoformas da profissão e um posicionamento político-ideológico atual – por 

este viés, nos últimos anos, a profissão modificou substancialmente seus rumos ético-

políticos, e atualmente a categoria profissional expressa o compromisso com a construção de 

uma nova ordem societária com justiça, democracia e garantia de direitos universais. Portanto, 

na contemporaneidade a atuação do assistente social passa por outros caminhos, cujas 

configurações serão expressas no próximo tópico. 

 

 

2.2. O Serviço Social na Educação Contemporânea  

 

 

A política educacional aparece no cenário das preocupações profissionais 

hoje de uma forma diferenciada da que tínhamos há alguns anos. Não se 

trata mais de uma aproximação saudosista quanto a um campo de atuação 

profissional que minguou com o tempo, mas de um interesse ancorado na 

leitura do papel estratégico que esta política desempenha do ponto de vista 

econômico, cultural e social (ALMEIDA, 2003, p. 3). 

 

Nos últimos anos, a educação pública, privada e filantrópica brasileira tem se 

configurado como uma área emergente de atuação do assistente social e corresponde às 

exigências socioinstitucionais de aumento das condições de acesso, permanência e processos 

de democratização e qualidade da educação nos diferentes níveis e modalidades de ensino. 

Quem se proponha analisar a inserção do assistente social no âmbito da educação, não 

pode prescindir da apreciação do espaço educacional; da política que o conduz e da 

concepção de educação que se orienta. Portanto, é necessário questionar: 

 

[...] A que interesses que a educação enquanto política pública está 

vinculada? Quais são as perspectivas para este campo e como ele pode se 
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estabelecer como mediação fundamental para a transição para outro sistema, 

não mais baseado na exploração, na subsunção e alienação do trabalho? Que 

mediações se fazem necessárias para vincular a educação aos interesses 

contra-hegemônicos? Nesta perspectiva quais são as contribuições efetivas 

do serviço social neste processo? (GOMES, 2010, p. 4) 

 

Compreendemos a educação em um sentido amplo, enquanto dimensão complexa dos 

processos constitutivos da vida social, a partir de uma análise histórico-crítica. A educação 

não se restringe a sua dimensão escolarizada, que possui inegável funcionalidade à lógica do 

capital, pois surge através das formas sociais de condução do “ensinar e aprender”. Para 

Brandão (1993, p. 4) 

 

A educação existe onde não há a escola e por toda parte pode haver redes e 

estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde 

ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e 

centralizado. Porque a educação aprende com o homem a continuar o 

trabalho da vida. A vida que transporta de uma espécie para a outra, dentro 

da história da natureza, e de uma geração a outra de viventes, dentro da 

história da espécie, os princípios através dos quais a própria vida aprende e 

ensina a sobreviver e a evoluir em cada tipo de ser.  

 

 

Na perspectiva marxiana, a educação é intrínseca ao processo de desenvolvimento 

humano. Corroborando essa inferência, Saviani (1991) assegura que a educação é um 

fenômeno próprio dos seres humanos, especialmente porque o homem necessita produzir 

continuamente sua existência.  

Na perspectiva gramsciana a escola tem a função de superação das estruturas 

capitalistas, a escola unitária se expressa como escola integrante da proposta socialista, que se 

proclama como possível à medida que forem eliminadas as condições geradoras da distinção e 

da desigualdade social, numa sociedade sem classes.  

Compreende, neste sentido, que a construção de uma educação emancipatória depende 

da corrosão do grupo predominante historicamente. Deste modo, o desgaste do grupo 

dominante oferece instrumentos para se pensar e realizar, com o auxílio da escola, uma nova 

estrutura social. Conforme as concepções teóricas, a escola unitária se expressa como escola 

integrante da proposta socialista, que se proclama como possível à medida que forem 

eliminadas as condições geradoras da distinção e da desigualdade social, numa sociedade sem 

classes. Assim, a luta pela democratização da educação e da sociedade implica batalhar na 

perspectiva de construção da Escola Unitária.  
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Gramsci fez alusão à escola por meio de três tipologias: “comum, única e 

desinteressada”. O termo “comum” quer dizer que a instituição escolar para Gramsci deveria 

possibilitar oportunidade de acesso a todos. O termo “único” está relacionado à ideia de 

escolas de todos os níveis de ensino que prepare de maneira igual os indivíduos às mesmas 

oportunidades profissionais. Já a ideia de uma escola “desinteressada” está ligada a condição 

“[...] para ser e conhecer conscientemente a si mesmo” (GRAMSCI, 2001, p. 46), ou seja, 

uma concepção de educação que oportunize a conquista e assimilação pelo educando de todo 

o seu passado cultural. Para Soares (2006) a “escola unitária” representa um mecanismo da 

luta social pela igualdade e superação dos antagonismos de classe.  

Com efeito, podemos afirmar que a educação é o mais antigo campo de atuação social 

do Estado no Brasil. Caracteriza-se como uma política social de escopo universal
15

, que tem 

por base exclusiva a cidadania. 

 Ora, certamente, a organização de um sistema nacional de educação somente se 

estruturou após 1930, entretanto, desde a Constituição de 1891 a educação primária é 

reconhecida como obrigatória. 

Conforme Cignolli (1985): “O sistema educacional reflete as relações sociais 

existentes, trata de reproduzir a ideologia e a cultura da classe dominante e de perpetuar a 

estrutura social e seu sistema de hierarquias” (p. 79). 

 Nesta linha de reflexão, destacamos que a educação enquanto política pública, como 

uma das mais importantes e elementares políticas sociais, adquire um caráter dual. Essa 

questão remete intrinsecamente a uma discussão contraditória, pois ao passo que se afirma 

como uma política social de caráter universal, a educação orienta-se, concomitantemente, pela 

lógica da focalização. 

Em todo o decurso da educação brasileira, segundo Cignolli (1985), foi oferecida uma 

“via para os filhos dos ricos e outra para os filhos dos pobres”. Embora a Constituição de 

1988 afirmar a universalidade do “ensino fundamental”, o autor adverte a distância entre os 

objetivos declarados e os recursos disponíveis para atingi-los. Frente a tal aspecto posiciona-

se: 

 

Na prática o sistema educativo em seu conjunto serve para satisfazer 

aparentemente os despojos de progresso social de certos setores da 

população e para formar uma nova ‘brigada’ do ‘exército’ de reserva 

                                                           
15

É importante ressaltar que a política educacional na perspectiva da Lei de Diretrizes e Bases – LDB, Lei 9.394 

de 20 de dezembro de 1996, estabelece como ensino obrigatório somente o ensino fundamental, reconhecendo o 

dever do Estado em fornecê-lo de forma gratuita a toda a população. 
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constituída por técnicos e profissionais que contribuíram para a depreciação 

dos salários (CIGNOLLI, 1985, p. 104). 

 

 

Mészáros posiciona-se semelhante quando afirma: 
 

 

A educação institucionalizada especialmente nos últimos 150 anos serviu – 

no seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal 

necessário à máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como 

também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 

dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da 

sociedade, seja na forma “institucionalizada” (isto é pelos indivíduos 

devidamente “educados” e aceitos) ou através de uma dominação estrutural e 

uma subordinação hierárquica e implacavelmente imposta (MÉSZÁROS, 

2008, p. 35). 

 

 

Na conjuntura atual a política de educação vem sofrendo uma série de desafios 

provenientes da ofensiva política neoliberal, que é regida pela lógica da mercantilização do 

ensino, ou seja, um direito é oferecido através da compra de um serviço. Nesta direção, 

Mészáros (2008) adverte que “a educação não é uma mercadoria”, entretanto, o supracitado 

autor defende que no reino do capital a educação também adquire segmentos mercadológicos.  

Seguindo o mesmo fio condutor, Paro (1992, p. 275) afirma que, 

 

[...] o ensino passa a ser percebido como mais uma mercadoria a ser 

adquirida de uma unidade de produção que é a escola. Como outra 

mercadoria qualquer, a educação escolar passa a ser vista também como se 

sua produção se desse independentemente da participação do consumidor em 

tal processo. 

 

Deste modo, é preciso perceber que: “educar para além do capital implica pensar uma 

sociedade para além do capital” (MÉSZÁROS, 2008, p.13). Temos como pressupostos que, 

 

[...] educação significa o processo de ‘interiorização’ das condições de 

legitimidade do sistema que explora o trabalho como mercadoria, para 

induzi-los à sua aceitação passiva. Para ser outra coisa, para produzir 

insubordinação, rebeldia, precisa redescobrir suas relações com o trabalho e 

com o mundo do trabalho, com qual compartilha, entre tantas coisas, a 

alienação (MÉSZÁROS, 2008, p. 17). 

 

Poderíamos, neste momento, dizer que a escola, como instituição inserida em um 

determinado modelo de sociedade, incorpora os valores predominantes. Por este viés, de 

acordo com Mendes (2009) dois aspectos assinalam a negação do Estado frente ao papel 

educacional da escola pública na sociedade capitalista, a saber: os parcos recursos públicos 
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designados à educação e a minimização do saber proposto às massas. Na perspectiva da 

autora a educação pública acaba virando refém de insignificantes recursos públicos 

repassados, uma vez que, consegue garantir somente um funcionamento precário, e, por 

conseguinte, essa realidade incide na desvalorização dos profissionais que atuam nessa 

política, sobretudo, os educadores. 

Outro aspecto proeminente à discussão trata-se da minimização do saber, para firmar a 

discussão, a autora se fundamenta nas considerações tecidas por Marx (1989), em que a 

educação é avaliada como mal aos trabalhadores, uma vez que, aumenta-lhes os desejos, e 

como se sabe quanto menos os indivíduos desejem, torna-se mais fácil satisfazê-los. Dalberio 

(2008, p. 9) posiciona-se semelhantemente quando afirma, 

 

[...] que a escola atual não nos desperta para o desejo de conhecer, para a 

sede pela sabedoria. A nossa cultura escolar faz com que as notas, as 

promoções em série, os diplomas, os certificados, sejam valorizados no lugar 

do verdadeiro conhecimento. A sede pelo saber nos conduziria à busca pelo 

conhecimento, tendo-o como valioso e inesgotável. A sabedoria, assim, seria 

o foco e a meta. 

 

É neste sentido que Paulo Freire nos lembra de que a leitura do mundo precede a 

leitura da palavra, e esta, a leitura da palavra-mundo. Portanto, a educação possui o escopo de 

consciência de si e do mundo, além disso, instiga a interpretação crítica da realidade, 

proporcionando o desenvolvimento de sujeitos ativos capazes de protagonizar as mudanças 

políticas e sociais necessárias à nossa sociedade. No entanto, como é possível direcionar a 

educação ao saber e à emancipação humana dentro de uma conjuntura regida pela lógica do 

capital? O debate permanece aberto. 

Nesta perspectiva, refletir acerca da Educação na contemporaneidade postula uma 

abordagem no contexto da lógica do capital. Posto que, o capitalismo segue suas próprias 

determinações, promovendo uma exclusão em massa e a inclusão seletiva. Mészáros (2003, p. 

16) adverte que “[...] o sistema irreversivelmente perverso do capital é estruturalmente 

incompatível com a universalidade”. 

Esse sistema tem determinado uma maior qualificação dos trabalhadores exigindo, 

impreterivelmente, flexibilidade e multifuncionalidade. Assim, o sistema educacional regido 

pela lógica desse sistema tem requerido um conhecimento que equivale ao mínimo de 

criticidade, circunscrevendo a reprodução do conhecimento sistematizado baseado na 

repetição e memorização dos conteúdos. 
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Cumpre salientar que, no Brasil as políticas educacionais englobam um discurso de 

qualidade. Contudo, o termo qualidade tem adquirido segmentos mercadológicos, pois a 

política de educação tem sido direcionada ao consumo e valorizada como caminho para 

melhoria de vida e empregabilidade. Segundo a própria LDB de 1996: “O Ensino médio, 

como parte da educação escolar, deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” 

(art.1º, inciso 2º, lei 9394/96). Destarte, a política de educação tem desempenhado um papel 

estratégico no lastro neoliberal, pois seu discurso promulga um ensino de qualidade que 

promova aptidões para a competitividade do mercado.  

Não obstante a esse discurso, percebemos que o grau de interferência do Estado na 

educação é cada vez menor, pois o neoliberalismo propõe um estado extremamente forte para 

o atendimento das necessidades do capital e mínimo para as necessidades sociais. Assim o 

que em tese foi criado para manter o bem-estar social, atualmente preocupa-se com o bem 

estar do mercado que tem dominado as relações sociais no cenário contemporâneo. 

Os sujeitos, enquanto imersos à subsunção real no contexto da sociedade capitalista, 

constituem-se apenas como reprodutores dos interesses do capital, intensificando as 

contradições e dos antagonismos desse sistema incontrolavelmente desenfreado. Portanto, a 

educação contribui para uma alienação que viabiliza mais a exclusão do que a inclusão. 

Em tempos de hegemonia do capital financeiro, indubitavelmente, a educação 

 

[...] atinge patamares de prioridade, principalmente nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Esta demanda, relacionada à 

ótica do capital, é determinada em decorrência da restruturação produtiva 

que transita do modelo fordista para toyostista, incorporando as novas 

tecnologias e instituindo a flexibilização da produção e, consequentemente, 

das relações de trabalho, tendo como consequência, a perda dos direitos 

trabalhistas e sociais, arduamente conquistados pela classe trabalhadora ao 

longo dos tempos. Enfim, essas transformações trazem um novo paradigma, 

a empregabilidade, e para efetivar esta proposta é preciso que a força de 

trabalho esteja preparada técnica e ideologicamente para esse novo perfil. 

(MARTINS, 2012, p.38). 

 

 

Comprova-se, assim, que a política de educação esteve ao longo dos tempos 

tensionada por projetos sociais em disputa, e atualmente destaca-se o interesse dos 

organismos internacionais – capitaneados pelo poder dominante – que sugerem reformas 

educacionais em vários países, conforme a racionalidade do pensamento neoliberal. A política 

educacional na particularidade brasileira já passou por diversas reformas, de acordo com 

Gadotti (1997) nas últimas décadas o país realizou, em média, uma reforma a cada cinco anos, 

“[...] a escola, ao longo da história de educação no Brasil, sempre sofreu com as ações 
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‘revolucionárias, doutrinárias e salvadoras’ elaboradas de forma distante do cotidiano escolar 

e implantadas sob uma forte tradição autoritária.” (ALMEIDA, 2008, p. 5). 

De acordo com Neves (2005, p. 113) 

 

As reformas educacionais brasileiras já implementadas ou em processo de 

implantação visam, do ponto de vista técnico, a formação de um homem 

empreendedor e, do ponto de vista ético-político, a formação de um homem 

colaborador, características essenciais do intelectual urbano na atualidade, 

nos marcos da hegemonia burguesa. Esse intelectual [...] deverá apresentar 

uma nova capacidade técnica, que implique uma maior submissão da escola 

aos interesses e necessidades empresariais e uma nova capacidade dirigente, 

com vistas a, humanizar as relações de exploração e de dominação vigentes. 

 

Para Mészáros (2008): 

 

A orientação educacional dos indivíduos – incluindo suas aspirações 

materiais e valores sociais – segue o mesmo caminho, diretamente dominada 

pelos problemas da imediaticidade capitalista. Sua consciência temporal, no 

que concerne ao ‘futuro’, se restringe ao tempo constantemente renovado de 

sua luta com o poder fetichisticamente limitador da imediaticidade de sua 

vida cotidiana: uma luta que não pode em absoluto vencer sob a vigência do 

tempo de trabalho necessário do capital (p. 112). 

 

Deste modo, compreende-se que, se a escola como espaço de apreensão da educação 

formal pode servir como instrumento alienante para reprodução dos interesses do capital, ela 

mesma está apta para funcionar como instrumento de transformação social. Logo “[...] o papel 

da educação, propriamente definido como desenvolvimento contínuo da consciência 

socialista, é sem dúvida um componente crucial desse grande processo transformador” 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 115).  

O que se quer destacar, nesta linha argumentativa é que a educação torna-se 

determinante no sentido de desvelamento do real, e na contribuição da construção de uma 

nova realidade, para além da dominação ideológica do capital. Diante da conjuntura atual, 

tendo em vista a desresponsabilização do Estado no que se refere às políticas sociais e à 

subordinação da educação à lógica do capital, resta o imperativo de luta em busca de uma 

sociedade para além do capital. 

Neste sentido, os espaços que compõem o campo o sócio-ocupacional da educação são 

tensionados por contradições e interesses em disputa, lutas de classe, correlações de forças. 

Dessa forma, a preocupação da categoria profissional com as questões que afetam diretamente 

a educação é consequência da maturidade teórico-metodológica e ético-política conquistada 
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nas últimas décadas. Não por representar “[...] uma mera ampliação do mercado de trabalho 

profissional, mas principalmente, pelo reconhecimento da posição estratégica que a educação 

desempenha nos processos políticos, econômicos, sociais e culturais” (MARTINS, 2012, p. 

43). 

Para Almeida (2005, p. 10) a luta pela educação constituiu-se em uma das expressões 

da questão social. Nas palavras do autor: “A política educacional pode ser concebida também 

como expressão da própria questão social na medida em que representa o resultado das lutas 

sociais travadas pelo reconhecimento da educação pública como direito social”.  

Sendo assim, a compreensão da questão social a partir de sua gênese reflete o conflito 

capital-trabalho, e, por conseguinte, os avanços e retrocessos das políticas sociais como 

resultantes das relações conflituosas entre segmentos sociais. Portanto, a educação como 

política social é uma das respostas do Estado às demandas que emergem como expressão das 

desigualdades da sociedade capitalista. 

Nesse contexto, a ampliação das refrações da questão social também se manifesta no 

cotidiano escolar. “A educação organizada sob a forma de política pública se constituiu em 

uma das práticas sociais mais amplamente disseminadas de internalização dos valores 

hegemônicos na sociedade capitalista” (CFESS/CRESS, 2011, p. 12). Nesta direção, 

concordamos com Arcoverde e Santos (2009, p. 02) quando asseguram que: 

 

 
A escola pública, em sua grande maioria, contribui para a manutenção dos 

lugares sociais em que se encontram os grupos pertencentes a classes menos 

favorecidas, não permitindo que estes organizem e mantenham espaços que 

possibilitem discutir a elaboração de sua própria cultura dentro das escolas. 

Porém, este espaço é permeado por contradições que permitem a criação de 

forças contrárias à ideologia da classe dominante da educação capitalista. 

Sendo assim, seria ingenuidade pensar numa relação mecanicista, pois as 

intenções e as concepções de mundo das classes dominante mesmo que 

sejam difundidas, possibilitam à escola exercitar uma contra-hegemonia. 

 

 

Sobre esse prisma, a inserção do assistente social nas escolas apresenta relevante 

contribuição para a efetivação de uma educação transformadora. Posto que, a inserção do 

serviço social na esfera educacional, além de proporcionar uma via no enfrentamento das 

expressões da questão social, pauta-se em um caráter totalizador, embasado na esfera da 

política educacional articulada a outras políticas sociais. 

Para Martins (2008, p. 45) “A inserção do Serviço Social no âmbito da Política de 

Educação nos diferentes níveis de ensino, portanto, em diferentes espaços, visa contribuir para 
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o ingresso, regresso, permanência e sucesso das crianças e adolescentes na escola”. As 

requisições postas para a atuação dos assistentes sociais na educação estão relacionadas à 

garantia de acesso e permanência na escola. 

Diante desse panorama contextual, como deve atuar o Serviço Social na área da 

educação? 

Essa indagação é pertinente e oportuna. Partindo deste questionamento, propomos uma 

discussão que considera que as condições objetivas da atividade profissional perpassam pelo 

processo histórico da Política de educação, e apreendem o movimento da realidade social.  

Por este viés, o assistente social necessita desenvolver capacitação teórico-metodológica, 

ético-política e técnico-operativa. 

Nesta direção: “Pensar a atuação do assistente social na área de educação requer 

pensar a política educacional em sua dinâmica e estrutura, o que significa dizer que o espaço 

escolar é apenas uma das imensas possibilidades de atuação deste profissional no campo 

educacional” (ALMEIDA, 2003, p. 3).  

Martins (1999) destaca alguns objetivos que devem embasar a prática profissional 

desenvolvida pelos assistentes sociais no âmbito escolar, a saber: melhorar as condições de 

vida e sobrevivência das famílias; favorecer a abertura de canais de inferência dos sujeitos nos 

processos decisórios da escola; ampliar o acervo de informações e conhecimentos acerca do 

social na comunidade escolar; estimular a vivência e o aprendizado do processo democrático 

no interior da escola e com a comunidade; fortalecer as ações coletivas; efetivar pesquisas que 

possam contribuir com a análise da realidade social dos alunos e de suas famílias; maximizar 

a utilização dos recursos da comunidade; contribuir com a formação profissional de novos 

assistentes sociais, disponibilizando campo de estágio adequado às novas exigências do perfil 

profissional. 

Trilhando por essa linha de pensamento, a prática do assistente social busca contribuir 

para a efetivação do direito à educação. Sua intervenção perpassa o cotidiano da comunidade 

escolar e as relações sociais que se expressam no interior da escola. O assistente social 

intervém nas expressões da questão social. Os principais problemas sociais que necessitam de 

intervenção do serviço social na área da educação são: baixo rendimento escolar, evasão 

escolar, desinteresse pelo aprendizado, problemas com indisciplina, insubordinação a limites 

ou regras da escola, vulnerabilidade às drogas; comportamentos agressivos e/ou violentos 

(CFESS, 2001, p. 23). 

Concordamos com Souza (2008, p. 68) que a função do assistente social no espaço 
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escolar não se resume a resolver conflitos, mas pode oferecer contribuição para “[...] instigar 

reflexões e debates sobre o papel da escola, da educação na sociedade, bem como, despertar a 

importância de equipes interdisciplinares, de parcerias, de projetos de pesquisa, de programas 

educativos e políticos para a qualificação de professores e alunos”. 

O Documento “Subsídios para o debate sobre o Serviço Social na Educação” (2011) 

tem como objetivo contribuir para o aprofundamento da reflexão sobre uma concepção de 

educação coerente com o projeto ético-político profissional; orientar o debate das 

particularidades do trabalho do/a assistente social nesta política pública; orientar as ações 

profissionais no sentido de fortalecer as lutas sociais em defesa de uma educação 

emancipadora e possibilitar a qualificação da inserção profissional nesta política. Propõe 

alguns eixos de reflexão sobre a construção do trabalho do/a assistente social na política de 

educação: O primeiro assinala a concepção de educação que deve nortear a dimensão 

pedagógica do trabalho do assistente social, conforme o Projeto Ético Político Profissional:  

 

 A compreensão do significado da política educacional nos processos de 

reprodução social, considerando os mecanismos de qualificação e 

desqualificação da força de trabalho e de disputa pela hegemonia; 

 A perspectiva de construção de uma educação emancipadora para formação de 

um sujeito político concreto, real e histórico; 

 A identificação dos principais sujeitos políticos, seus projetos educacionais e 

suas expressões nas legislações do campo educacional; 

 O reconhecimento das particularidades da política educacional nos planos 

federal, estaduais e municipais; 

 A apreensão das tendências nas instâncias de controle social da área de 

educação; 

 O reconhecimento dos intelectuais coletivos e dos consensos que fornecem 

para a área de educação;  

 A apropriação e o aprofundamento das produções teóricas acerca da atual 

política educacional brasileira; 

 As particularidades da política educacional – de âmbito universal e oferta 

contínua – estruturada em níveis e modalidades que necessitam de maior 

organicidade; 

 A construção de um projeto de intervenção que atualize a relação teoria e 

realidade. 
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Diante desses apontamentos, a concepção de educação que deve orientar o trabalho do 

assistente social no âmbito da educação é uma concepção de dimensão teórico-crítica, capaz 

de desvelar a realidade social. 

Para tanto, é preciso considerar na perspectiva de totalidade as contradições e 

determinações da dinâmica produção/reprodução social, compreendendo a relação entre 

educação e trabalho conforme a tradição marxista – trabalho fundamento ontológico do ser 

social – em que a educação torna-se estratégia de manutenção da hegemonia do capital, ora 

proporcionando conhecimento e pessoal para a máquina produtiva, ora acendendo e 

transmitindo valores dos interesses dominantes do Estado burguês e da dominação capitalista. 

É nesta direção que Mészáros (2008, p.17) difunde o seguinte pensamento: “diga-me onde 

está o trabalho em um tipo de sociedade e eu te direi onde está a educação”. 

Com efeito, “a educação é um complexo constitutivo da vida social”, visto que possui 

uma função social na dinâmica da reprodução social assinalada por contradições e 

determinações dos projetos e lutas societárias que são refletidas nas configurações das 

políticas sociais e, por conseguinte, nas condições institucionais de trabalho do/a assistente 

social. 

Dessa forma, o/a assistente social deve nortear sua prática profissional na educação a 

partir de uma concepção de educação emancipadora, buscando o desenvolvimento das 

potencialidades e capacidades dos indivíduos sociais. Essa concepção de educação afirma 

uma direção política e articulação de um conjunto de referências teóricas, que contribuem 

para desvelar as particularidades a partir de uma concepção de educação sintonizada ao 

projeto ético-político do serviço social. 

O segundo eixo trata da caracterização da inserção do Serviço Social na divisão social 

e técnica do trabalho, considerando as particularidades do trabalho do/a assistente social no 

âmbito educacional. O documento assinala alguns temas centrais de debate: 

 

 A análise das diretrizes e estratégias dos Planos Nacionais de Educação; 

 A problematização da dinâmica dos espaços de discussão e deliberação –

conselhos nacionais, estaduais e municipais de educação e os fóruns 

organizados pela sociedade civil;  

 Acompanhamento e análise das deliberações das conferências nacionais, 

estaduais e municipais de Educação. 

 A centralidade nas produções das entidades de intelectuais e trabalhadores/as 

sobre a política educacional; 
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 O conhecimento dos principais programas governamentais, do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e dos mecanismos de financiamento da 

educação. 

 A delimitação de estratégias interinstitucionais de acompanhamento, 

participação e de articulação com os movimentos sociais;  

 A incorporação de ações que potencializem a mobilização, organização e 

participação dos segmentos que compõem a comunidade escolar. 

 

 

A discussão sobre a inserção do assistente social na divisão social e técnica do 

trabalho, o documento ora citado considera as particularidades da profissão, mas afirma que o 

serviço social integra um processo de trabalho coletivo materializado nas instituições através 

de programas, projetos e serviços, que requisitam acesso e permanência à educação, qualidade 

dos serviços no sistema educacional e gestão democrática e participativa. 

O terceiro ponto orienta a inserção do Serviço Social no campo educacional, nos 

processos de trabalho coletivos em equipes multidisciplinares, na perspectiva do trabalho 

interdisciplinar e na formação/assessoria a outros educadores, como veremos a seguir: 

 

 A delimitação de ações de natureza socioassistenciais e que não configurem 

processos fragmentadores da realidade social, e não que reforcem a dicotomia 

entre o social e o educacional.  

 A delimitação de ações socioassistenciais que não diluam as particularidades 

do campo educacional e que interdite o processo de “assistencialização” e 

fragmentação do trabalho do/a assistente social.  

 A delimitação de ações socioeducativas para autonomia e participação dos 

sujeitos sociais nos processos de gestão em diferentes espaços de controle 

social.  

 A condução de abordagens individuais e grupais que possibilitem 

enfrentamentos institucionais condizentes com a dinâmica e as estratégias 

coletivamente construídas na profissão.  

 O desenvolvimento de ações interinstitucionais que afirmem a centralidade das 

redes socioassistenciais públicas como instâncias potencializadoras dos direitos 

sociais.  
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 A articulação com outras instituições públicas para assegurar direitos sociais e 

humanos.  

 Desenvolver ações voltadas para as famílias considerando-as como sujeito 

político no processo político-pedagógico que particulariza a área de educação.  

 Desenvolver atividades de assessoria que favoreçam a consolidação de uma 

concepção de educação alicerçada na garantia do acesso ao conjunto dos 

direitos sociais e à cidade.  

 A construção de um trabalho profissional que reitere sua dimensão teleológica 

– considerando (planejamento, avaliação e sistematização, dimensão crítica, 

propositiva e investigativa do exercício profissional e que explicitem os 

compromissos éticos e políticos construídos coletivamente no Serviço Social).  

 

Diante dessas assertivas, o projeto ético político conduz ações que visam articulação 

com outros profissionais, com o escopo de construir processos interdisciplinares para o 

fortalecimento da profissão e da defesa das políticas sociais. De acordo com Santos (2012, 

p.138) “A intervenção social, fruto de uma concepção e práxis interdisciplinar, rompe o 

reducionismo ativista da ciência, já que vê a produção do conhecimento como um espaço de 

complementação entre áreas, saberes empíricos e científicos”, a interdisciplinaridade favorece 

o alargamento e a flexibilização no âmbito do conhecimento, no entanto, para que a atuação 

interdisciplinar do assistente social no contexto escolar não se confunda com prática de 

educadores, o assistente social deve considerar às especificidades das profissões e as 

especialidades das áreas, e perceber dentro desse contexto suas atribuições privativas. 

Ney Luiz Teixeira de Almeida apresentando alguns apontamentos sobre a Política de 

Educação no Brasil e a inserção dos assistentes sociais no Documento “Subsídios para o 

debate sobre o Serviço Social na Educação” (2011), afirma que a inserção dos assistentes 

sociais na educação supõe compreensão e acompanhamento teórico-político desse espaço 

sócio-ocupacional. As requisições profissionais articulam-se às tendências contraditórias da 

ampliação das formas de acesso e permanência na educação escolarizada. Neste sentido, o 

autor enfatiza elementos que delineiam e refletem as requisições da atuação do assistente 

social na educação, a saber: 

 

 Discursos e práticas que reconheçam e valorizem a concepção de educação 

inclusiva e a articulação com serviços assistenciais; 
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 Descentralização da educação básica e autonomia do município no 

desenvolvimento de programas que conjugam acesso, garantia e permanência 

na educação formal escolar; 

 Ampliação e interiorização da rede que compõe o ensino profissional, ciência e 

tecnologia e demandas de programas e ações de assistência estudantil; 

 Expansão do setor privado de educação e demanda de ações de assistência 

estudantil e trabalho comunitário para esclarecer isenção de impostos; 

 Aprovação da Política Nacional de Assistência Estudantil e ampliação do 

acesso à educação superior pública; 

 Afirmação do direito à educação, acionamento do poder judiciário e executivo 

para assegurar e acompanhar o direito ao acesso à educação; 

 Organização de programas de qualificação e conclusão do ensino para jovens 

(caráter compensatório); 

 Gerenciamento da desproporcionalidade entre oferta e demanda de vagas para 

educação infantil (expansão dual da rede de educação infantil com recursos 

públicos); 

 Ampliação das ações e programas sociais para famílias e demandas de 

operacionalização das organizações não governamentais na educação; 

 Disseminação de programas e projetos sociais que articulam educação, esporte 

e cultura na perspectiva do exercício da cidadania. 

 

 

Nesta perspectiva, a ampliação do espaço profissional do assistente social vincula-se 

às tendências que relacionam o público-privado na política de educação contemporânea – 

expressando a dinâmica contraditória da expansão. Certamente esses fatores impõem desafios 

aos profissionais que participam do planejamento, implementação e execução dessa política, 

dentre eles o assistente social. Portanto, é preciso atenção ao contexto vigente, uma vez que 

“[...] por encobrir sob os atrativos dos consensos produzidos em torno da ‘inclusão social’ e 

da ‘valorização da educação e da cidadania’, as desigualdades que marcam as condições de 

acesso à educação no Brasil e que descaracterizam uma política efetivamente pública” 

(ALMEIDA, 2011, p. 28).  

Arcoverde e Santos (2009), posicionam-se semelhantemente quando advertem os 

inúmeros desafios que rodeiam a prática profissional do assistente social na esfera 

educacional, nesta direção afirmam que: 
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Mesmo que tais desafios resultem em entraves para a atuação dos assistentes 

sociais no campo educacional, eles permitem, ao mesmo tempo, de modo 

contraditório, que sejam afirmadas ações institucionais que apontem para a 

afirmação de uma educação transformadora, crítica e democrática, que seja 

articulada à realidade social dos estudantes – matéria social de reflexão em 

todas as disciplinas do currículo escolar - e a lutas pela eliminação das 

desigualdades. Enfim, de uma educação que priorize as reais necessidades da 

classe trabalhadora então subalternizada (ARCOVERDE e SANTOS, 2009, 

p. 02). 

 

Mediante a discussão encetada no percurso desse capítulo, podemos compreender que 

a educação, tem se revelado como inegável campo em que se expressam as contradições da 

sociedade. Neste sentido constitui-se como espaço sócio-ocupacional do Serviço Social, tendo 

em vista sua atuação frente às refrações da questão social, e a constante desconfiguração da 

política de educação face ao seu papel fundamental de igualdade, de participação, de acesso e 

de direito de todo o cidadão. Por este viés, a inserção do assistente social na esfera 

educacional representa muito mais que simples anseio da categoria profissional, se expressa 

na própria necessidade sócio-institucional.  

Não obstante, a educação enquanto política pública é um espaço contraditório de lutas 

de classes, no qual se exercem poderes diversos que se legitimam historicamente, portanto, 

caracteriza-se por um lastro de batalhas ideológicas, econômicas e sociais. Em sendo assim, 

precisamos estar conscientes dessas contradições e apreender que se a educação pode servir 

como instrumento para reproduzir a lógica do capital de forma alienada e alienante, é capaz 

também de funcionar como instrumento para transformações. Destarte, há muito a se discutir, 

refletir e pesquisar quando nos referimos ao serviço social na educação. 

Essa discussão nos oferece respaldo para o debate acerca das concepções de educação 

- cidadania e emancipação; direito social ou política pública; relação com o mundo do 

trabalho; educação e escola: para emancipação ou para alienação; Mediação e fortalecimento 

da relação escola, família e comunidade; a percepção da escola sobre a prática profissional e a 

interdisciplinaridade; contribuição do serviço social na construção de uma gestão democrática 

e articulação e parceria com a rede de proteção às famílias. Como veremos, a seguir. 

 

2.3. Serviço Social e Concepções de Educação  

 

Nossa, eu brigo tanto pela educação, eu brigo tanto pelo o direito a 

educação. Mas, é difícil falar de uma concepção. (E2). 
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A atuação do serviço social como uma prática social que atua na esfera educacional 

contribui e reforça a efetivação de determinado conceito de educação. No entanto, quando o 

profissional atua sem consciência teleológica acaba contribuindo para a reprodução da cultura 

estática – motivada no senso comum – e acrítica – para a manutenção hegemônica dos grupos 

dominantes –, como já lembrou Netto (1996), a prática se torna (neo) conservadora 

dissimulando o ecletismo e o sincretismo.  

O conceito de educação pressupõe, pois, a consciência profissional do assistente social 

acerca de uma concepção, e esta não deve ser neutra (FREIRE, 2005). Nesta perspectiva, 

consideramos a necessidade de conhecer a concepção de educação que orienta as ações 

profissionais, assim, buscamos identificar a concepção de educação que prevalece na prática 

profissional dos assistentes sociais que atuam no espaço escolar municipal de João pessoa-PB. 

Como se sabe, as concepções, tendências e correntes da educação no presente são, ao 

mesmo tempo, reflexo do passado e elaboração para o futuro. De acordo com Brandão (1993) 

não há uma forma única nem um único modelo de educação. No documento “Subsídios para a 

Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação” elaborado pelo CEFSS, em 2013, a 

educação é compreendida como  

 

[...] um complexo constitutivo da vida social, que tem uma função social 

importante na dinâmica da reprodução social, ou seja, nas formas de 

reprodução do ser social, e que numa sociedade organizada a partir da 

contradição básica entre aqueles que produzem a riqueza social e aqueles 

que exploram os seus produtores e expropriam sua produção. Este complexo 

assume predominantemente o caráter de assegurar a reprodução dos 

contextos sociais, das formas de apreensão do real, do conjunto de 

habilidades técnicas, das formas de produção e de socialização do 

conhecimento científico que reponham contínua e ampliadamente as 

desigualdades entre as classes fundamentais e as condições necessárias à 

acumulação incessante. Integra, junto com outras dimensões da vida social, o 

conjunto de práticas sociais necessárias à continuidade de um modo de ser, 

às formas de sociabilidade que particularizam uma determinada sociedade. 

Sua função social, portanto, é marcada pelas contradições, pelos projetos e 

pelas lutas societárias e não se esgota nas instituições educacionais, embora 

tenha nelas um espaço privilegiado de objetivação. (CEFSS, 2013, p. 16). 

 

A citação acima ilustra a educação na sua totalidade, portanto, como dimensão da vida 

relacionada a processos sociais, com uma função social na dinâmica da reprodução social 

assinalada pelas contradições. 

Dentro da categoria concepção de educação, os resultados apontaram diferentes 

vertentes, portanto, não há consenso em torno da concepção de educação que orienta a prática 

do/a assistente social, tal como em outras áreas de atuação profissional. Destacamos 3 (três) 
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dessas direções, elencando-as como subcategorias, a saber: a) cidadania e emancipação; b) 

política pública ou direito social; c) relação com o mundo do trabalho. 

 

a) Cidadania e Emancipação 

 

A minha concepção de educação é mais que o aluno compreender o 

conteúdo: matemática e português é a formação enquanto cidadão, direitos 

e deveres. Ser um cidadão crítico da realidade onde ele vive [...] (E 13). 

 

Educação pra mim é a mesma coisa que cidadania [...] (E 19). 

 

Educação é à base da formação do cidadão [...] essa é a função mesmo da 

educação: formar cidadãos. (E 21). 

 

É algo imprescindível, deve passar princípios fundamentais para o exercício 

da cidadania. (E 27). 

 

 

 Nota-se perante as narrativas dos sujeitos que, enquanto alguns revelam claramente a 

unificação dos conceitos educação e cidadania, outros associam a educação ao papel ou 

função de promover o acesso ou materialização da cidadania. 

Nesta perspectiva, é preciso perceber que diversos autores se debruçaram no estudo 

sobre a temática cidadania, dentre os principais podemos citar: Kant, Hobbes, Locke e 

Rousseau (concepção liberal); Lefort, Wood, Chauí e Coutinho (esquerda democrática).  

Com efeito, na concepção desses autores a cidadania é um instrumento de equilíbrio 

no que concerne às desigualdades sociais
16

. Esses pressupostos serviram e servem até os dias 

atuais de matriz para muitos estudos. Vamos encontrar o contraponto a essas concepções em 

Tonet (2005), que ressalta que nesses estudos não existe uma articulação fundamental entre os 

desdobramentos de cidadania e classes sociais, o autor ainda faz uma crítica à cidadania 

afirmando que desde o final dos anos 50, o termo entrou para o núcleo das preocupações 

teórico-práticas da massa de intelectualidade que simpatiza com o progresso social humano, 

caracterizando-se como expressão da subalternidade no que concerne à alta cultura liberal-

burguesa. Dispondo a respeito, no prefácio do livro “Educação, Cidadania e Emancipação 

Humana” de Ivo Tonet (2005), Marcos Del Roio lança o seguinte questionamento: 

 

 

                                                           
16

Alguns autores partem do pressuposto de que a existência da desigualdade social é algo natural e que a 

cidadania (e a democracia) é um meio para minimizar os efeitos mais nocivos desse fato. Outros partem do 

pressuposto de que a cidadania é simplesmente um dado da condição humana e que, portanto, ela poderia existir 

em qualquer forma de sociabilidade. (TONET, 2005) 
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[...] se todos os homens se virem dotados de direitos civis, políticos e 

sociais? Não estaríamos a um passo de romper com a desigualdade e a 

injustiça própria da ordem do capital? A estratégia da cidadania / democracia 

parte precisamente de uma resposta afirmativa para essa questão. E dessa 

resposta deriva a posição estratégica da atividade pedagógica: o educar para 

o exercício ativo da cidadania traz uma concepção estratégica de superação 

da injustiça e da desigualdade. O que não se quer perceber é que essa 

concepção pode, no máximo, radicalizar a emancipação política e 

estabelecer um perímetro para a liberdade do homem. Homem esse, que, no 

entanto, não transcende a cisão entre particular e universal, privado e 

público, sociedade civil e Estado, permanecendo alienado. Se assim for, a 

estratégia de educar para a cidadania tendo em vista a liberdade é um 

equívoco teórico e político de graves proporções. (TONET, 2005, p.6). 

 

 

De acordo com Tonet (2005), com a crise da sociabilidade do capital e a perda da 

consciência crítica, o discurso da educação acaba perpassando pelos discursos de cidadania, 

humanismo, democracia, participação, entre outras. O horizonte da crítica do autor assenta-se 

nas obras de educadores brasileiros de esquerda que articulam educação e cidadania, a 

saber: Paulo Freire, Gaudêncio Frigotto, Miguel Arroyo e Paolo Nosella.  

Para Tonet “[...] um termo muito difundido, hoje, na esquerda democrática: educação 

cidadã. Quer dizer, uma educação que contribua para formar os indivíduos como cidadãos e 

cidadãos críticos, isto é, indivíduos que participam ativamente do processo social” 
17

 

(TONET, 2005, p.6). Embora com abordagens distintas, esses autores compreendem que a 

formação para a cidadania é sinônimo de liberdade humana, sem reconhecer as contradições 

impostas pelo capitalismo, abandonando assim o horizonte da revolução social necessária 

para a emancipação humana. 

Diferentemente do exposto, a compreensão de Tonet (2005) ressalta que a cidadania 

compõe um olhar de liberdade, determinado e limitado historicamente, portanto a cidadania é 

tão-somente uma mediadora para um processo mais amplo: a emancipação política
18

. Nas 

palavras do autor “[...] a essência da emancipação humana está no domínio consciente e 

coletivo dos homens sobre o seu processo de autoconstrução, sobre o conjunto do processo 

histórico” (p. 477). Todavia, a emancipação humana supõe a erradicação do capital e de todas 

                                                           
17

Esses teóricos de esquerda para distinguir o seu conceito de cidadania, também largamente utilizado pelos 

conservadores, enfatizaram que formar cidadãos significa formar pessoas participativas, que tem consciência dos 

seus direitos, que lutam pelos seus direitos, que não aceitam as coisas passivamente. Em suma, formar cidadãos 

críticos [...] Mas eles pensam que formar cidadãos é formar pessoas que não estão aceitando os desmazelos do 

capitalismo, com toda essa violência e desigualdade social extremadas, mas querem lutar por uma sociedade 

mais justa, mais humana, mais igualitária [...] O problema não é mais justa, mais livre e mais igualitária, é 

simplesmente justa, livre e igualitária e esta só é possível para além do capitalismo (TONET, 2007, p. 4). 
18

Existe uma clara distinção, desde a obra marxiana, entre emancipação política e emancipação humana. A 

primeira pode ocorrer no âmbito de nossa sociedade, sob a égide do capital e do Estado. A segunda somente 

ocorrerá no limiar da revolução comunista.  
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as suas categorias, essa erradicação não se constitui no aperfeiçoamento da cidadania, mas na 

sua superação enquanto vigente em terreno capitalista. 

É preciso deixar claro que não se propõe neste trabalho o abandono à defesa da 

cidadania, mas queremos mostrar que a ampliação do campo dos direitos sociais não produz 

mudanças para a realização de uma nova ordem social, pois a emancipação humana implica 

na superação do atual modelo de sociedade. 

Neste sentido, quando os assistentes sociais entrevistados defendem uma educação 

para cidadania – emancipação política – como horizonte, estão favorecendo a burguesia, uma 

vez que formar cidadãos com uma postura crítica não é o suficiente para concretizar uma 

sociedade justa, livre e igualitária. Para tanto é preciso defender e lutar pela emancipação 

humana, mas isso só é possível em uma sociedade para além do capital. A educação pode 

contribuir como meio, mas não como finalidade para esse processo. 

 

Certamente, não cabe à educação a tarefa de liderar a construção de uma 

nova sociedade. Contudo, ela pode dar uma contribuição importante na 

medida em que desperte e fundamente as consciências para a necessidade de 

uma transformação revolucionária e, ao mesmo tempo, transmita o que de 

mais avançado existe em termos de conhecimento. (TONET, 2005, p. 481) 

 

Outros profissionais associaram o conceito de educação à emancipação, como se 

observa nos seguintes fragmentos de falas: 

 

Quando eu comecei minha prática profissional em educação [...] o contexto 

que eu me deparei foi o da pedagogia social muito baseada em Paulo 

Freire, então pra mim a questão da educação que liberta que dá poder ao 

indivíduo para que tenha uma visão crítica da realidade foi o que eu aprendi 

[...] eu entendo a educação como um processo de libertação do indivíduo, 

de despertar do conhecimento [...]. (E 28). 

 

[...] sempre que eu vejo falar de educação eu percebo de imediato um 

crescimento, uma formação, uma possibilidade de fazer o outro crescer, ter 

consciência, ter senso crítico, ser livre, ter uma compreensão das coisas, a 

educação é a forma de você transformar, libertar e transformar a própria 

sociedade [...]. (E 29). 

 

Educação é base de tudo, é a educação que leva você a se transformar a 

conquistar novos caminhos [...]. (E 10). 

 

 

Em face dessas considerações, percebe-se que os discursos que relacionam educação e 

emancipação abordam conceitos-chave como libertação e transformação. Com efeito, essa 
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concepção reflete os moldes da perspectiva freiriana no que se refere à corrente pedagógica da 

Educação Libertadora
19

 que propunha o rompimento com a educação bancária
20

 para um 

processo educativo problematizador na busca de promover a libertação da consciência e a 

transformação como instrumentos da emancipação.  

No entanto, é preciso advertir que “[...] ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho, os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 2005, p. 58). Sobretudo, porque a 

educação é dialética e contraditória, é uma forma de intervenção, assim, pode implicar tanto 

no esforço de reprodução da ideologia dominante como no seu desmascaramento, agregando 

simultaneamente ambas as características. 

Paulo Freire, ainda propagou a práxis revolucionária como alternativa para a 

transformação da sociedade, uma vez que tal como o homem, a realidade histórica igualmente 

se encontra permanentemente inacabada. Os homens são “[...] seres que estão sendo, como 

seres inacabados, inconclusos, em e com uma realidade, que sendo histórica também, é 

igualmente inacabada. [...].” (FREIRE, 1981, p. 83). 

Essa concepção de educar para a consciência crítica da realidade social mostra que o 

profissional deve buscar compromisso com a educação para transformação: que requer para 

além da formação intelectual, a formação política, portanto não cabe ao profissional a 

neutralidade.  Além disso: “O Serviço Social, aliado à perspectiva de Paulo Freire
21

, 

corrobora a acepção de que a Educação não deve privilegiar um sujeito, mas o coletivo [...]” 

(PAIVA, 2011, p. 20). 

Dentre todas as entrevistas que se referiram a essa concepção somente uma (E 28) fez 

alusão à concepção crítica de educação, quando cita Paulo Freire, educador brasileiro. As 

demais, não conseguiram apontar uma linha teórica que respaldasse suas falas, confirmando a 

necessidade de maior aprofundamento teórico para que seu discurso e sua prática profissional 

possam se relacionar de forma teleológica. 

De qualquer forma, ainda podemos associar as narrativas dos profissionais às 

concepções de Mészáros (2008) e Tonet (2007), uma vez que, os autores analisam a educação 

                                                           
19

A educação libertadora tem uma característica transformadora. Isto é, “[...] tem por perspectiva compreender a 

educação como mediação de um projeto social. [...] Serve de meio, ao lado de outros meios, para realizar um 

projeto de sociedade [...]” (LUCKESI, 1993, p. 9). 
20

“A educação bancária expressa uma visão epistemológica que concebe o conhecimento como sendo constituído 

de informações e de fatos a serem simplesmente transferidos do professor para o aluno. O conhecimento 

confunde-se como um ato de depósito (bancário).” (SILVA, 2005, p. 209). 
21

“As primeiras aproximações do Serviço Social com as ideias de Freire se deram em dois aspectos: a vinculação 

do autor ao movimento católico e por meio das propostas e ações de Desenvolvimento de Comunidade ligadas à 

educação de base e de adultos”. (MACHADO, 2012.) 
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a partir das relações sociais concretas, considerando o modo de produção capitalista e a luta 

de classes. A educação formal não proporciona a formação integral na direção da 

emancipação humana, sobretudo, porque tem como determinante o sistema metabólico do 

capital. 

Os supracitados reconhecem a educação como um complexo processo que pode ser 

instrumento alienante para reprodução dos interesses do capital, bem como instrumento de 

transformação social – como foi mencionado nas narrativas dos sujeitos entrevistados – a 

partir da problematização da relação entre educação e o mundo do trabalho, apontando como 

pressuposto a “desalienação”. Para tanto,  

 

[...] na educação, o foco deveria estar situado na realização de atividades 

educativas que contribuam para a formação de uma consciência 

revolucionária. Trata-se de nortear tanto a teoria como as práticas 

pedagógicas no sentido da emancipação humana e não no sentido do 

aperfeiçoamento da democracia e da cidadania. Pois a questão é formar 

indivíduos que tenham consciência de que a solução para os problemas da 

humanidade está na superação da propriedade privada e do capital e na 

construção de uma forma comunista de sociabilidade. (TONET, 2010, p. 51) 

 

 

É preciso advertir que a educação não é alavanca da transformação social como bem 

nos lembra Gadotti (1991), nem tão pouco tem por si só a capacidade de emancipar. No 

entanto, adquire um papel fundamental, no que diz respeito à construção de uma nova ordem 

social. Principalmente porque a emancipação humana
22

 só apresenta pressupostos plausíveis 

sob outra forma de sociabilidade radicalmente diferente, portanto, “[...] é necessário romper 

com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional 

significativamente diferente”. (MÉSZÁROS, 2008, p. 27). Para através da transformação 

conquistar um novo caminho, como propõe (E 10), que ele seja outra forma de sociabilidade 

que supere a do capital. 

 

b) Direito Social ou Política Pública  

 

Em nossa pesquisa, a educação também foi referenciada como política pública e como 

um direito social a ser alcançado a partir das lutas sociais e da ação dos movimentos sociais. 

                                                           
22

Para Tonet (2005) a emancipação humana é outro nome para o comunismo, porém o primeiro enfatiza a 

liberdade e o segundo uma nova forma de sociabilidade. 
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A partir do século XX a educação ganha visibilidade e passa a ser compreendida como 

“um direito social proeminente, como um pressuposto para o exercício adequado dos demais 

direitos sociais, políticos e civis”. (MACHADO; OLIVEIRA, 2001, p.56). 

Neste sentido, o direito à educação enquanto direito humano fundamental vem ao longo 

da história tematizando inúmeros dispositivos legais, normativos e proposicionais firmados 

nacional e internacionalmente. 

Atualmente, o direito à educação está previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 

1988 que reconhece a educação como um direito fundamental de natureza social. Para além 

da Constituição Federal, uma série de outros documentos jurídicos ratificam o direito à 

educação, a saber: a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948); o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966); a Declaração Mundial 

de Educação para Todos na Tailândia - Jomtien (1990); a Declaração de Salamanca (1994); a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96); o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei n. 8.069/90); Cúpula Mundial de Educação para Todos Senegal - Dacar 

(2000); o Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001), entre outros.  

No ordenamento jurídico brasileiro a educação é determinada, como direito público 

subjetivo
23

 do cidadão e dever do Estado. No artigo 208 da Constituição Federal de 1988, o 

direito à educação é estabelecido nos seguintes termos:  

 

O dever do Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 

idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 

 

 

                                                           
23

“[...] quando nascem os chamados direitos públicos subjetivos, que caracterizam o Estado de Direito. É com o 

nascimento do Estado de Direito que ocorre a passagem final do ponto de vista do príncipe para o ponto de vista 

dos cidadãos. No Estado despótico, os indivíduos singulares só têm deveres e não direitos. No Estado absoluto, 

os indivíduos possuem, em relação ao soberano, direitos privados. No Estado de Direito, o indivíduo tem, em 

face do Estado, não só direitos privados, mas também direitos públicos. O Estado de Direito é o Estado dos 

cidadãos” (BOBBIO, 1992, p.61). 
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Os pressupostos defendidos nestes documentos que percebem a educação como um 

direito fundamental também são enfatizados pelo/as assistentes sociais como ilustram as 

narrativas a seguir:  

 

[...] a gente tenta garantir que a educação caminhe como direito, e aí 

quando a gente pensa a educação como direito [...] tem que trabalhar todas 

as questões para que o aluno tenha seu direito à educação garantido [...] o 

quanto é importante a educação ser defendida como um direito, porque para 

o capitalismo isso não é importante, e isso é uma luta que o serviço social 

vive não só com a educação mas com todas as políticas sociais [...](E16). 

 

Olha a educação é base é direito fundamental (E18). 

 

[...] vendo a educação como um direito e um direito para todos porque antes 

tinha aquela questão excludente, era para quem conseguisse chegar e hoje 

não [...] é visto como um princípio de cidadania que está previsto na 

Constituição e que é ratificada no ECA, entre outros decretos e outros 

documentos [...] (E 27). 

 

 

O Brasil avançou na definição e regulamentação do direito à educação, mas precisa 

avançar no que diz respeito à efetividade da garantia de acesso, permanência e qualidade.  

 Dentro da vertente que observa a educação como política pública, podemos visualizar 

alguns depoimentos: 

 

A educação na realidade é base de tudo, é uma das políticas públicas mais 

importantes que existe, porque ela é a porta de entrada pra vida. (E2). 

 

Educação pra mim é umas das políticas mais completas e mais complexas. 

(E6). 

 

Pra mim educação é antes de tudo é uma política pública [...] que deve ser 

assumida pelos entes do Estado [...] ao mesmo tempo ela representa para os 

indivíduos mobilidade social e ascensão, o que não é um determinante 

obviamente [...] mas, ela oportuniza sim alguns processos de formação 

cultural e ideológica. É acima de tudo um espaço de disputa de interesses de 

classes: trabalhadora e classe burguesa os interesse são conflitantes e isso 

se expressa efetivamente nesse espaço onde essa política é desenvolvida 

formalmente, porque a gente sabe que ela se desenvolve em outros espaços. 

(E17). 

 

 

As políticas públicas são o aparato pelo qual o Estado, direta ou indiretamente, exerce 

o dever de fornecer os serviços sociais e proporcionar prestações positivas, os quais, 

primeiramente, visam à diminuição das disparidades que obstam uma participação eficaz dos 

cidadãos na vida em sociedade. Neste sentido, as políticas públicas são formuladas a partir de 
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demandas sociais que historicamente são reconhecidas como direitos. O direito a educação 

têm aplicabilidade por meio de uma política pública, e operacionaliza-se através de 

programas, projetos e serviços.   

De acordo com Singer (1995) o universo das políticas educacionais do Estado está 

dividido em duas visões opostas. A primeira posição ele denomina de civil democrática, uma 

vez que a educação é compreendida como processo de formação cidadã, considerando o 

exercício de direitos e a democracia. A segunda é denominada produtivista, pois percebe a 

educação como preparo para inserção na divisão social do trabalho. O autor esclarece que a 

visão produtivista não abandona outras finalidades do processo educacional, mas enfatiza a 

acumulação de capital humano. 

A educação como política pública se expressa como estratégia de intervenção do 

padrão de proteção social implementado pelo Estado. Em resposta as refrações da questão 

social produzida pelas contradições da sociedade capitalista, além de afirmar as condições 

para reprodução do capital à educação concomitantemente deriva “[...] 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”. (CEFSS, 2012, p.19). Destarte, a educação é “[...] um 

território disputado pelas classes sociais fundamentais, cujas lutas se expressam em diferentes 

contornos e processos que a política educacional assumiu ao longo da história”. (ALMEIDA, 

2011, p.12).  

Comungamos com a defesa da educação como política pública por entender que essa 

visão possibilita a percepção dos desdobramentos do real em sua totalidade, essa concepção 

de educação também confere com a perspectiva do projeto ético-político do serviço social. 

 

c) Relação com o mundo do trabalho 

 

A relação entre a educação e o mundo do trabalho é bastante complexa, dessa forma, as 

imbricações entre essas categorias têm suscitado várias interpretações, mas, na literatura que 

aborda a questão é quase consenso que trabalho e educação são atividades especificamente 

humanas.  

Para Saviani (2007, p.155), nas sociedades primitivas onde a produção da existência 

humana ocorria de modo coletivo, “[...] a educação consistia numa ação espontânea, não 

diferenciada das outras formas de ação desenvolvidas pelo homem, coincidindo inteiramente 
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com o processo de trabalho que era comum a todos os membros da comunidade”. Com o 

desenvolvimento da sociedade de classes, especificamente escravista e feudal, houve o 

afastamento entre educação e trabalho, sobretudo pelo desenvolvimento da produção e a 

divisão do trabalho. Posteriormente, a relação trabalho-educação ganha consignação 

diferenciada a partir do surgimento do modo de produção capitalista. 

Quando os/as assistentes sociais discutiram o conceito de educação relacionando-a com 

o mundo do trabalho, evidenciaram-se duas linhas de argumentos: a educação de qualidade 

para inserção no mercado de trabalho e a educação como canal de mobilidade social. Como se 

observa: 

 

[...] a gente tem hoje um mercado muito competitivo, você tem que ser muito 

bom, só consegue chegar ao mercado de trabalho quem tem competência, 

então para você crescer você precisa ter um a educação de qualidade [...]. 

(E10).  

 

Olha a educação é base é direito fundamental [...] então não dá pra você 

desvincular das necessidades do mundo do trabalho e também é a única 

alternativa para esse pessimismo de cidadão não há outra saída se não for 

pela educação, não só pelo progresso econômico, não só mudança de status 

social é a questão da cidadania mesmo. (E18). 

 

[...] de uma forma mais utilitária é preparar para o mundo do trabalho e 

para o convívio seria isso, agora se a gente for pensar por uma ordem 

filosófica abrange muito mais do que isso [...] o processo de educação ele é 

muito mais amplo do que simplesmente uma questão objetiva de preparar 

para o convívio ou para o trabalho. (E24). 

 

Depende muito da perspectiva porque se você olha para a escola formal a 

educação é o processo que você vai preparar o aluno com os conhecimentos 

formais da sociedade para que ele possa ser incluído no mercado, de uma 

forma mais geral é o processo que a gente pode agregar valor a vida de uma 

pessoa de transformação do contexto de conhecimento dela, mas é uma 

pergunta complexa. (E28). 

 

 

A primeira linha de argumentação que percebe a necessidade de uma educação de 

qualidade para inserção no mercado de trabalho remete a educação na lógica  do capital na 

contemporaneidade. 

Como observa Mészáros (2008, p. 15) a “natureza educação – como tantas outras coisas 

essenciais nas sociedades contemporâneas – está vinculada ao destino do trabalho”. Para o 

capital a educação é tão-somente uma mercadoria que atende os imperativos de acumulação 

da sua lógica. Neste contexto, a educação é observada através de um olhar economicista, 

desse modo, o conhecimento se transforma em um capital inclinado para o crescimento 



87 
 

econômico, assim a educação assume um papel apenas qualificador de indivíduos para 

inserção no mercado de trabalho. No entanto, de acordo com Mészáros (2008) a educação não 

deve qualificar para o mercado, mas, para a vida, uma vez que a educação não é uma 

mercadoria. 

As mudanças ocorridas na economia nos últimos anos, as novas formas de produção do 

conhecimento, o avanço tecnológico e a mundialização do capital/globalização exigem um 

novo profissional para o mercado de trabalho. 

Conforme Batista e Eraldo (2006), a concepção da educação para inserção no mercado 

de trabalho ou ascensão profissional, difunde o desemprego culpabilizando os trabalhadores, 

pela falta de qualificação profissional e por não acompanharem as mudanças ocorridas no 

mercado. Dessa forma, para o trabalhador se inserir no mercado de trabalho é requerida uma 

formação escolar mínima, bem como competências e  habilidades empregáveis. 

Neste contexto entra em voga termos como: polivalência, qualificação-competência, 

flexibilidade, produtividade, competitividade, entre outros – categorias retomadas com a 

Teoria do Capital humano a partir da década de 1970. Tal como visualizamos no depoimento 

de (E10) que enfatiza uma educação de qualidade para inserção no mercado de trabalho, 

destacando os termos competitividade, qualidade e competência.  

Alguns organismos na esfera internacional como Banco Mundial e UNESCO defendem 

a relação educação e trabalho nos moldes da sociedade regida pelo capital. Na particularidade 

brasileira também é possível observar bases legais em relação à preparação para o trabalho na 

educação básica – embora apareça de força mais presente nos documentos legais que 

respaldam o ensino médio – como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

lei 9.394/96), que estabelece o vínculo entre a educação, “mundo do trabalho” e prática social.  

Conforme a LDB a relação entre educação e trabalho, expressa no termo “preparação 

para o trabalho”, estabelece-se a partir da educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio) e educação superior. E os Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN (1998) corroboram as relações entre aprendizagem escolar e trabalho para o terceiro e 

quarto ciclo do ensino fundamental.  

 

Hoje em dia não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras 

habilitações nas especializações tradicionais. Trata-se de ter em vista a 

formação dos estudantes para o desenvolvimento de suas capacidades, em 

função de novos saberes que se produzem e que demandam um novo tipo de 

profissional. Essas relações entre conhecimento e trabalho exigem 

capacidade de iniciativa e inovação e, mais do que nunca, a máxima 



88 
 

‘aprender a aprender’ parece se impor à máxima aprender determinados 

conteúdos”. (BRASIL, 1998, p. 44). 

 

 

A segunda linha de argumentação compreende a educação como canal de mobilidade 

social como se pode observar na fala de (E18), o/a assistente social menciona entre outros 

elementos – status social e cidadania – o progresso econômico.  

Estatisticamente, os níveis de escolaridade são relacionados à alocação no mercado de 

trabalho com melhor remuneração, dessa forma, a educação é consensualmente vista como 

mecanismo de mobilidade social. De acordo com Santos (1999, p.69) “[...] o aprofundamento 

do ensino é fator determinante para diminuir a disparidade de renda, porque, vistas as 

estatísticas, ainda no Brasil percebe-se que apesar das outras formas de ascensão social, 

quanto mais educação se tem, mais possibilidade de empregabilidade existe”. 

No entanto, conforme Pochmann (2004, p.387) “[...] a elevação dos níveis de 

escolaridade – num quadro de estagnação econômica, baixo investimento em tecnologia e 

precarização do mercado de trabalho – acaba se mostrando insuficiente para potencializar a 

geração de trabalho”. O autor ainda indica, por exemplo, que na década de 1990, o Brasil 

elevou os índices educacionais quantitativos, todavia, acentuaram-se os níveis de desemprego.  

Sobre esse prisma, é importante perceber que a escolaridade não se configura como 

garantia de emprego, uma vez que a questão do desemprego não é funcional e sim um 

problema estrutural do sistema capital. Entretanto, o discurso neoliberal culpabiliza a 

educação pela questão do desemprego. Portanto, a relação entre educação e inserção no 

mercado de trabalho para melhoria das condições de vida é mais complexa do que parece ser. 

O que parece ser um sentimento geral dos/as assistentes sociais no estudo em tela – 

com raras exceções – é que a  educação não é  apenas qualificadora para a inserção no 

mercado de  trabalho e ainda ascensão na esfera econômica como se observa no discurso de 

(E24) e (E28). A nosso ver isto traz à tona uma questão de extrema importância: “Numa 

sociedade democrática, os jovens devem ter uma preparação básica sobre seus papeis como 

produtores, consumidores e cidadãos, como também noção das relações entre estes três 

aspectos da vida econômica” (RODRIGUES; MORENO, 2008, p.28).  

Por este viés, é essencial que as escolas proporcionem aos alunos a visão sobre o 

sistema econômico vigente e as particularidades do mundo do trabalho, todavia, no ensino 

fundamental a relação entre educação e trabalho é implícita e indireta, apenas no ensino 

médio essa relação precisará ser discutida de modo explícito e direto. (SAVIANI, 2007). 
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Após um panorama a respeito das concepções de educação elencadas pelos/as 

assistentes sociais, veremos agora qual o papel da educação e da escola enquanto 

instrumentos de emancipação ou alienação. 

 

2.4.Educação e Escola: Para Emancipação ou para Alienação? 

 

A pesquisa permitiu investigar a opinião dos assistentes sociais quanto à contribuição 

da escola – como espaço da educação formal – para emancipação ou alienação dos estudantes. 

Com efeito, alguns profissionais responderam a questão com uma perspectiva crítica, 

reconhecendo o processo de internalização de valores e parâmetros do capital – impostos pela 

classe hegemônica, a burguesia – e a manutenção do status quo como evidenciam as 

narrativas abaixo: 

 

Eu acho que um pouco dos dois, acho que a gente não pode dizer que a 

escola não contribui, porque [...] os alunos precisam desses conhecimentos 

que foram historicamente construídos, eles não podem passar sem isso. 

Agora que aliena um pouco também, aliena que a gente contribui para que 

eles sejam aquelas pessoas um pouco conformadas, que vão aceitar o 

sistema como está, é claro que a gente contribui, todo mundo sabe que a 

escola repassa as normas, as regras que estão aí [...] (E1). 

 

[...] a escola ainda é um espaço de alienação, pelos próprios livros, pelas 

determinações da Secretaria, ela não tem autonomia de escolher seus 

profissionais, ela não tem autonomia de escolher os conteúdos que vai 

trabalhar, ela não tem autonomia de produzir os seus livros, a gente tem 

livros que vem de outras realidades, então ainda é uma escola que reproduz 

o status quo, a realidade burguesa. (E 10). 

 

[...] hoje eu acho que a gente ainda não consegue formar cidadãos críticos, 

a gente ainda não consegue realmente falar em emancipação exatamente 

porque a educação ainda não alcançou esse patamar (E 16). 

 

[...] a escola precisa avançar no processo emancipatório, ainda se 

predomina sim a concepção burguesa, se tenta formar o aluno do ponto de 

vista ideológico para a conformação, e para a manutenção do status quo, 

então isso ainda é muito visível aqui e isso me incomoda demais [...] (E 17). 

 

 

De acordo com Mészáros (2006), com o passar do tempo às instituições educacionais 

foram se moldando conforme as determinações reprodutivas do sistema capitalista. Nas 

palavras do autor “[...] nenhuma sociedade pode perdurar sem seu sistema próprio de 

educação.” (MÉSZÁROS, 2006, p. 263).  
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As instituições educacionais serviram por muito tempo como instrumento para a 

perpetuação da sociedade capitalista, reproduzindo ideologias a favor da manutenção da 

sociedade capitalista para assim manter o status quo. Saviani (1983, p. 27) afirma que “[...] a 

escola constitui o instrumento mais acabado de reprodução das relações de produção de tipo 

capitalista”. Mészáros (2005, p.45) posiciona-se semelhantemente quando afirma que: “Uma 

das funções principais da educação formal nas nossas sociedades é produzir tanta 

conformidade ou ‘consenso’ quanto for capaz, a partir de dentro por meio dos seus próprios 

limites institucionalizados e legalmente sancionados”. 

Neste diapasão, ao assistente social não cabe a ingenuidade de pensar que a alienação 

foi superada e não se encaixa nos moldes da educação atual, ou imaginar – “visão heroica” – 

que a prática profissional pode determinar a emancipação, como se o profissional fosse 

novamente um “agente de transformação” (messianismo quase endogenista – período da 

reconceituação). Como se pode observar nos seguintes depoimentos: 

 

Historicamente para alienação, agora alguns profissionais comprometidos 

procuram modificar isso com a sua prática. (E5). 

 

Eu acho que dependendo da visão da gestão, dos educadores, professor, de 

quem está à frente, ela pode contribuir para emancipação, assim como pode 

contribuir para alienação [...] (E8). 

 

Na nossa realidade aqui, para emancipação. (E9). 

 

Olha é praticamente impossível hoje à gente falar de alienação, porque na 

verdade a gente está em uma sociedade cada vez mais consciente das coisas, 

a gente não pode falar de uma educação tão alienalizadora [...] vai 

depender do modo como a gente atua nesse contexto porque nós podemos 

ser agentes de alienação e agentes de transformação. (E23). 

 

Eu acho que não tem mais como alienar o aluno esse foco aí já foi abolido, 

já acabou, porque hoje a escola oferece de tudo. (E30). 

 

 

Indubitavelmente essa demanda ultrapassa a prática do Serviço Social – a profissão 

não pode eliminar os determinantes das contradições entre capital/trabalho/educação – e 

também das demais profissões, ultrapassa a vontade da escola – ainda que a LDB afirme que 

são autônomas – e até mesmo da política de educação, porque é uma demanda estrutural, 

depende, sobretudo, da correlação de forças, dos resultados das lutas de classes e dos projetos 

societários. 

Para Mészáros (2005, p.45) “[...] a educação formal não é a força ideologicamente 

primária que consolida o sistema do capital; tampouco ela é capaz de, por si só, fornecer uma 
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alternativa emancipadora radical”. Portanto, pensar que a educação é capaz de superar as 

contradições é pensar apenas no aparente e não no essencial, é camuflar a lógica incorrigível 

do capital. 

O que se coloca é que a educação também pode se apresentar como um instrumento 

fundamental para romper com a internalização de preceitos que fortalecem os interesses 

capitalistas. Todavia, a materialização da emancipação humana pressupõe a ruptura radical 

com o capitalismo e a auto-transcendência do trabalho alienado. Na compreensão marxista a 

“efetiva transcendência da auto-alienação do trabalho” assinala-se como uma empreitada 

educacional. 

Nesta concepção destacam-se dois conceitos básicos: universalização da educação e 

universalização do trabalho como atividade humana auto-realizadora, sendo a viabilidade de 

ambas dependente uma da outra.  

A educação, embora por si só não tenha a capacidade de emancipar e superar uma 

contradição da qual é produto, tem um papel fundamental como práxis social. Uma educação 

para além do capital pressupõe uma direção voltada às necessárias aspirações emancipadoras. 

Um ideal educacional capaz de orientar e enriquecer humanamente os indivíduos ao longo de 

toda sua vida, proporciona aprendizagem à altura dos desafios das condições sociais 

historicamente em transformação. Para Mészáros (2008), a atribuição da educação não 

poderia ser maior na empreitada de afirmar uma transformação socialista plenamente 

sustentável. Portanto, “[...] o papel da educação, propriamente definido como 

desenvolvimento contínuo da consciência socialista, é sem dúvida um componente crucial 

desse grande processo transformador” (MÉSZÁROS, 2008, p. 115).  

 

2.5. Mediação e Fortalecimento da Relação Escola, Família e Comunidade 

 

 

Qual o papel da escola? Qual o papel da família na sociedade contemporânea? Como 

as expressões da questão social estão sendo vivenciadas pelo estudante e sua família? Quais 

são as estratégias utilizadas pela escola para que as famílias façam parte do processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos? De que forma a escola tem atuado perante a família e a 

comunidade para o fortalecimento de políticas públicas? 

Para Souza (2009, p.5): “A escola e a família, assim como outras instituições, vêm 

passando por profundas transformações ao longo da história”. Nesta perspectiva, Acosta e 

Vitale (2008, p. 40) notam que “Família é conceito que aparece e desaparece das teorias 
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sociais e humanas, ora enaltecida, ora demonizada”. Dessa forma, o conceito caracteriza-se 

como dicotômico, pois ou é acusada como origem de todos os infortúnios ou louvada como 

aquela que provê o plano físico e espiritual. 

É no curso da década de 1960, que as discussões entre diversas teorias e práticas 

sociais críticas, abordam a família como oposta à organização popular e aos movimentos 

sociais, de tal modo, que era pronunciada como ambiente de reprodução do capital e da 

alienação. Destarte, pressupunha-se sua extinção tendo em vista gradualmente a perda de seus 

papéis fundamentais: educação e cuidado. 

 

Todavia, as tentativas e as previsões sobre seu desaparecimento não deram 

certo. Ela continua sendo, para o bem ou para o mal, a mediação entre 

indivíduo e a sociedade. E mais, assiste-se hoje ao enaltecimento dessa 

instituição, que é festejada e está em evidência nas políticas públicas, e é 

desejada pelos jovens. (ACOSTA; VITALE, 2008, p. 41). 
 

 

Deste modo, indubitavelmente constata-se a importância da família no que diz respeito 

aos processos de transformação social, seja qual for o entendimento que dela se tenha, pois os 

vínculos sociofamiliares garantem ao indivíduo a segurança de pertencimento social e defesa 

de seus interesses. (ACOSTA; VITALE, 2008).  

A instituição família desempenha funções variadas, segundo alguns autores é ela quem 

realiza ou deve realizar a socialização e formação primária dos indivíduos. Conforme a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB): 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. (BRASIL, 1996, art. 1º). 

 

 

A escola não é o único lugar onde a educação acontece, se pensarmos assim, 

reduziremos o fenômeno educacional à questão escolar, mas a escola é uma invenção recente 

na história. De acordo com Brandão (1993) a educação pode existir de formas livres, 

familiares e/ou comunitárias. 

 

O ensino formal é o momento em que a educação se sujeita à pedagogia (a 

teoria da educação); cria situações próprias para o seu exercício, produz os 

seus métodos, estabelece suas regras e tempos, e constitui executores 
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especializados. É quando aparecem a escola, o aluno e o professor. 

(BRANDÃO, 1993, p.26). 

 

Como vimos anteriormente, a escola tanto pode servir aos interesses do capital – 

instrumento alienante –, mas, também ser considerada espaço de produção de conhecimento – 

instrumento de transformação social. (MÉSZÁROS, 2008; TONET, 2007; FREIRE, 1981). 

Sobre as funções da escola são atribuídos diversas perspectivas, dentre elas, temos: 

Saviani (1980, 1983) que percebe a escola como promotora do homem, para o autor a função 

social da escola é “o próprio homem, quer dizer, a sua promoção” neste sentido, destaca além 

da sobrevivência, a liberdade, a comunicação e a transformação. Mészáros (2008) entende que 

o papel da educação institucionalizada centra-se na contribuição de pessoal à produção, com 

intuito de imprimir valores dominantes.  

Gramsci (1979, p. 9) indica que “[...] a escola é o instrumento para elaborar os 

intelectuais de diversos níveis”, assim destaca uma escola unitária com viés humanista e 

formativo, que inclina o aluno ao estudo, análise e raciocínio.   

De acordo com Parolim (2003): 

 

[...] tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as 

crianças para o mundo; no entanto, a família tem suas particularidades que a 

diferenciam da escola, e suas necessidades que a aproximam dessa mesma 

instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para educar uma 

criança, no entanto ela necessita da família para concretizar o seu projeto 

educativo. (PAROLIM, 2003, p. 99). 

 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB): 

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996, art. 2º). 

 

 

Em nossa pesquisa – com os assistentes sociais do espaço escolar municipal – a maior 

parte dos entrevistados afirmou que a escola não pode e não deve caminhar sozinha, assim 

a/os assistentes sociais destacaram a necessidade de relação entre escola, família e 

comunidade. 

 

A escola tem um papel fundamental juntamente com a família, eu acho que 

são os alicerces que vão ajudar na formação do indivíduo [...] porque as 
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crianças e jovens passam a metade do tempo na escola e metade com a 

família, muitas vezes ficam mais tempo na escola do que em casa, 

principalmente pela rotina de trabalho dos pais [...] (E15). 

 

A escola ela é a base! É extremamente importante, mas a escola não anda 

sozinha, por isso que a gente tem que fazer essa ponte e articulação com a 

família e com a comunidade. (E16). 

 

 Primeiro, eu acho que é de suma importância estar viabilizando essa 

parceria: família e escola, não dá para pensar na educação sem tá contando 

com a família no espaço escolar hoje é mais difícil a gente tá garantindo por 

conta de vários problemas na comunidade, os pais com uma carga horária 

de trabalho muito grande, às vezes até os três horários, a gente tem alunos 

que a mãe trabalha a semana inteira em uma casa de família só vem no final 

de semana e no final de semana a escola não está aberta, mas enfim a gente 

tem procurado [...] (E29). 

 

 

Apesar de apresentar a importância dessa relação (90%) da/os assistentes sociais 

também destacaram a ausência da família no processo formativo, denominando a relação 

como fragilizada, desafiadora, problemática, complicada, falha, dificultosa, ou inexistente. 

Isso se evidencia, sobretudo, nos dias de reuniões com a família devido à ausência da maior 

parte dos pais ou responsáveis. Além disso, os profissionais também relataram que a escola 

vem recebendo funções que deveriam ser da família. 

 

Escola e família é muito complicado, a gente sente muito a falta da família 

na escola [...] (E11).  

 

Olha, embora seja realmente necessária a gente não consegue trabalhar 

bem, porque é difícil, não tá sendo fácil não. Os pais estão sempre 

trabalhando, ou é uma questão até de não entender a situação sabe, o tempo 

todo a gente tá querendo a vinda deles a escola, mas acaba a gente 

trabalhando na base da emergência mesmo, vem quando não tem mais jeito, 

isso depois de insistir muito, não tem uma continuidade o trabalho, não é 

muito fácil a gente conseguir essa parceria com a família não [...](E18).  

 

[...] a escola tem sido um depósito de crianças, principalmente quando a 

estrutura familiar não funciona, quando os pais querem se livrar, mandam 

pra escola [...]a família é vítima e também é culpada nisso aí e é 

responsável ao mesmo tempo. (E23). 

 

Neste sentido, visualiza-se a responsabilização ou culpabilização da família por parte 

da maioria dos profissionais que atuam na escola, assim concordamos com Souza (2008, p. 

19), quando afirma que: “Existe um jogo de culpabilização, a escola coloca as dificuldades 
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de interlocução na família e, por conseguinte, diz que a família a coloca como culpada pelo 

“fracasso escolar” dos seus filhos”, alguns assistentes sociais destacaram esse fator como 

uma barreira para fortalecer a participação dos pais na comunidade escolar. 

 

Eu vejo muitos educadores falando dos alunos, dizendo esse problema é por 

causa da família, jogando toda a culpa ou papel e a responsabilidade para a 

família, mas eu acho que 50% está na família e 50% está na escola. Muitas 

atitudes, muitos problemas de alunos não só tá na família não, tá aqui 

também na postura da gente, na escola, como a gente desenvolve as 

estratégias? Como a gente está acolhendo a família?[...] O que a escola está 

fazendo para trazer essa família? Que estratégias está desenvolvendo é só 

culpar? Porque eu só vejo culpando, “ah a família não participa”, mas o 

que a gente tá fazendo para trazer a família até a escola? E por outro lado, 

eu percebo como educadora e assistente social o que mudou na família: a 

maioria das famílias são famílias arranjo e, além disso, todos trabalham, 

dificilmente hoje você encontra uma mãe em casa, agora o trabalho não é 

justificativa para faltar porque a gente promove reuniões a noite, aos 

sábados para ver se traz essa família, mas eu acho que o problema não só tá 

na família não tá na escola também [...](E8). 

 

[...] o que me incomoda é a visão de quem faz a escola têm sobre a 

comunidade. Então se traz muito uma interpretação do que é família e aí é 

um conceito burguês do que é família, então é uma família burguesa: pai, 

mãe e filhos todo mundo dentro de casa, todo mundo entre aspas feliz, 

desconsideram: desemprego, miséria, abandono [...] aí se atribui juízo de 

valor aquela criança, então isso me incomoda muito, desgasta muito, porque 

a visão que a gente constrói é outra [...] é construída a partir de uma 

reflexão do que é aquele sujeito naquele contexto, então quando eu vejo 

situações aqui dos meninos que eles têm uma linguagem própria de periferia 

[...] mas assim é o cotidiano deles, é o que eles escutam, às vezes podem 

nem saber os peso que tem aquilo, então aí se atribui assim uma coisa tão 

maior, mas esquecem do que é aquela criança em um contexto inserido, 

então tem distanciamento, reconhece a importância da família na escola, 

mas ao mesmo tempo não sabem lidar com as diferenças: do é que essas 

famílias na comunidade e do que é a minha [...] (E24). 

 

Diante dessas assertivas, fica claramente perceptível que a visão de muitas escolas a 

respeito das famílias é majoritariamente baseada em rótulos e preconceitos. É preciso destacar 

que essa aproximação família-escola deve partir da própria escola, mas muitas vezes as 

escolas não conseguem compreender as dificuldades encontradas para uma participação ativa 

dos pais, principalmente quando se refere às famílias da classe trabalhadora. 

É nesta perspectiva que Zymanski (2007, p. 101) reafirma o mito sobre a não 

participação dos pais, segundo a autora todas as pesquisas recentes tem revelado o interesse 
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de participação dos pais, mas as escolas ainda não atentaram para esses fatores que inibem ou 

impossibilitam a participação dos pais. Para além do fator da falta de disponibilidade através 

dos compromissos dos pais e/ou responsáveis com o trabalho, a baixa escolaridade ainda se 

classifica como mecanismo que por vezes impossibilita a interação família-escola. 

Para a autora, as famílias que têm uma melhor escolarização possuem mais “[...] 

facilidade de verbalização, o que possibilita um maior diálogo e criticidade com relação à 

escola, em contrapartida, famílias das classes trabalhadoras não conseguem ou não ousam.” 

quando se trata dessa relação. Como fica claro no depoimento a seguir: 

 

Todo mundo fala dessa relação né, você deve ter ouvido falar que é difícil a 

relação da família com escola, que a gente chama que a família não chega 

lá, eu entendo que isso é um fato, mas esse fato em si ele não é determinante 

das dificuldades que a escola vive e o pessoal acaba dizendo: a família não 

vem à escola, não atende, ou então a gente fez uma reunião, mas só veio 

quem não precisava. Mas assim, se a gente for analisar a relação, ela não 

está tão fragilizada assim não, pelo menos assim, o que eu tenho visto na 

escola tem alguns casos difíceis que a gente vê a resistência da família, mas 

no geral, a família quer participar, ela quer se envolver e quando esse 

envolvimento não acontece, as motivações são interessantes, porque não é 

porque a pessoa não queira: tá trabalhando, tá estudando, tá resolvendo 

isso, resolvendo aquilo, tem que sobreviver, aí como é que a gente vai julgar 

e condenar uma família que está nessa situação, dizer que ela é a culpada 

daquele contexto [...] eu vejo como uma relação que se dá de uma forma 

fragmentada [...] mas eu particularmente percebo que a família quer 

participar, ela gosta, mas é limitada [...]. (E28). 

 

Os entrevistados também afirmaram a necessidade do estabelecimento da relação com 

a comunidade. Neste sentido, percebemos que a escola tem que se dá a conhecer, tem que se 

abrir para a comunidade, para a comunidade que está no entorno da escola e não somente para 

os pais ou familiares dos alunos. De acordo com Lima e Reis (2010, p. 4) nas últimas décadas 

é notável a crescente preocupação com a inclusão da comunidade na escola. Destacando as 

estratégias de interação e de democratização do espaço escolar, os autores enfatizam que “A 

relação entre escola e comunidade precisa ser um espaço aberto, onde favoreça e solicite a 

participação de toda essa abertura apontada para o caráter interdependente da escola”. 

 

Falta muito ainda, a gente já teve alguns avanços, mas a gente tem muito 

avanço verbal, teórico, mas prático a gente tem pouco ainda, [...] se você 

for fazer uma pesquisa poucas são as escolas que estão abertas, aos 
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domingos aos sábados, e têm escolas que conseguem estar abertas aos 

domingos para a comunidade [...]. (E6). 

 

 [...] a escola tem o seu papel, a família tem o seu papel e a família está 

inserida em uma comunidade, então ela modifica e ela também reflete essa 

comunidade e é influenciada por essa comunidade, então eu vejo como 

instituições articuladas que tanto ela é atingida pela comunidade, quanto 

interfere na comunidade, então tem que interagir em processo, não vejo 

dissociada. (E27). 

 

[...] tem que estar disponível para trabalhar no horário que a comunidade 

tenha tempo, não adianta fazer reunião com os pais que a gente sabe que a 

maioria que vem são as mães e a maioria delas são faxineiras, lavadeiras, 

então nas terças-feiras e nas quintas-feiras elas estão trabalhando. Então eu 

tenho que perguntar qual o melhor dia pra elas e se elas me disseram que é 

no domingo à tarde eu tenho que estar disponível para fazer essa reunião no 

domingo a tarde, eu tenho que me abrir para trabalhar sábado, domingo e 

feriado, mas infelizmente o interesse não é só meu, o interesse tem que ser 

coletivo, então eu já tenho tentado, o pessoal diz aí abrir a escola sábado? 

só abre no sábado para repor aula quando é uma exigência da secretaria, 

quando a gente faz greve [...]a prefeitura tinha um programa que eu achava 

fantástico que era chamado ciranda curricular, com aulas de música, teatro, 

artesanato, dança, mas foi havendo um desinteresse [...].(E10). 

 

Neste sentido, destacamos a necessidade do profissional de Serviço Social atuar na 

mediação e fortalecimento da relação entre a escola, a família e a comunidade, além do 

desenvolvimento de atividades que apontam para o fortalecimento das propostas e ações de 

gestão democrática e participativa da população no campo educacional. De acordo com 

Santos (2005, p.44), 

 

[...] uma das maiores contribuições que o Serviço Social pode fazer na área 

educacional é a aproximação da família no contexto escolar. É intervindo na 

família, através do trabalho de grupo com os pais, que se mostra a 

importância da relação escola-aluno-família. O assistente social poderá 

diagnosticar os fatores sociais, culturais e econômicos que determinam a 

problemática social no campo educacional e, consequentemente, trabalhar 

com um método preventivo destes, no intuito de evitar que o ciclo se repita 

novamente.  

 

No trabalho com as famílias e a comunidade cabe ao assistente social o olhar crítico e 

propositivo para a realidade. O assistente social não pode ter uma visão limitada ou pré-

determinada sobre o conceito “família”, que geralmente remete a família nuclear ocidental ou 

família burguesa. De acordo com Filho (2007, p.150) “[...] a família tem que ser entendida 
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enquanto uma unidade em movimento, sendo constituída por um grupo de pessoas, 

independente de seu tipo de organização e de possuir ou não laços consanguíneos [...]”.  

Portanto, o assistente social necessita atuar na mediação e fortalecimento dessas 

relações, convocando a família a participar do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e 

a comunidade a fazer parte do universo escolar, através de uma participação ativa e cidadã, 

para concretizar uma gestão democrática do ensino público, percebendo as reais necessidades 

da família e da comunidade, os encalços que se apresentam e dificultam o estreitamento 

dessas relações. 

 

2.6. A Percepção da Escola sobre a Prática Profissional e a Interdisciplinaridade 

 

 O Assistente Social tem se revelado como um profissional de suma importância na 

escola, mas como será que a escola observa a prática do serviço social? Como a pesquisa foi 

realizada apenas com os assistentes sociais, indagamos de que forma o serviço social se sente 

em relação à postura da escola quanto a sua prática profissional, na assertiva de entender se a 

escola reconhece a prática do serviço social.  

Através da pesquisa em tela foi possível perceber que muitos profissionais 

encontraram entraves no início de seu exercício profissional. Embora a escola percebesse a 

necessidade de atuação de uma equipe, a presença de novos profissionais gerou certa 

desconfiança no que se refere à preocupação com a qualidade do trabalho. Mas ao passo que 

foram desenvolvendo a prática e produzindo mudanças na instituição, a escola como um todo 

passou a valorizar a atuação do assistente social.  

 

Essa escola só teve uma assistente social há mais dez anos, então as pessoas 

não tinham vivência do que era o assistente social, quando eu cheguei, eu 

ouvi piadinhas que eu não ouvia há muito tempo, “a moça boazinha que 

veio para passar a mão na cabeça dos meninos”, aí quando me viram 

implementando alguns projetos, enfrentando algumas questões, perceberam 

que não era bem isso. Mas hoje em dia me respeitam como profissional. 

(E5) 

 

 

Por este viés, (85%) dos entrevistados afirmaram que a visão da escola sobre o serviço 

social atualmente é positiva. Os profissionais destacaram que rotineiramente recebem elogios 

ao exercício profissional, os adjetivos mais mencionados sobre a prática foram: importante, 

necessária e competente. Dessa forma, fica visível que o serviço social se vê respeitado e 

fortalecido como profissão atuante na escola, na medida de aprovação e reconhecimento da 
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instituição escolar, isso se expressa como um fator importante para o assistente social 

realimentando a própria condução da prática profissional. 

Outro aspecto proeminente à discussão trata-se da terminologia utilizada para 

denominar o assistente social. Como vimos anteriormente de acordo com a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, o serviço de orientação escolar ou suporte pedagógico é 

composto pelos seguintes profissionais: Supervisor Escolar, Orientador Educacional, 

Psicólogo Escolar, Assistente Social Escolar, essas são as denominações encontradas na Lei 

complementar nº 060, de 29 de março de 2010 que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e 

remuneração dos profissionais da educação do município de João Pessoa-PB e também na Lei 

Nº 11.385, de 16 de Janeiro de 2008, que cria o Serviço Social Escolar nas escolas públicas 

do município de João Pessoa-PB.  

No entanto, alguns profissionais afirmaram que no interior das escolas todos os 

profissionais supracitados são chamados de especialistas, técnicos ou educadores sociais. 

 

[...] a gente que está na escola como um técnico, como um especialista [...] 

(E4). 

 

[...] dentro da educação se tem o quadro de especialistas que são 

psicólogos, orientadores, supervisores e assistentes sociais [...] (E15). 

 

[...] existe essa palavra especialista né e a fundamentação deles é que todo 

mundo que trabalha na escola é um orientador, então isso fez com que as 

funções fossem igualadas e um pouco confundidas né [...] (E30). 

 

 

Nota-se na fala dos assistentes sociais que a escola identifica o serviço social dentro de 

um grupo de especialistas. Dessa forma, percebe-se que a escola iguala todos os profissionais, 

independente das especificidades de cada profissão, embora anteriormente (85%) dos 

entrevistados afirmaram que a escola reconhece a prática do serviço social. Para Souza (2008, 

p. 21) 

 

[...] o Assistente Social, mesmo apresentando características de um Educador 

Social e atuando em espaços semelhantes a este, não pode ser tratado como 

tal, por ser um profissional com traços particulares e legais que, 

historicamente, são definidos pelo Código de Ética Profissional e pela Lei de 

Regulamentação da Profissão que o institucionaliza e o regulamenta.  

 

Diante dessa questão é preciso perceber até que ponto a interdisciplinaridade 

corrobora para isso? A resposta é complexa e exigiria uma ampla argumentação. Vamos ater-

nos, aqui, apenas a algumas considerações que julgamos mais importantes. 
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 Partindo deste questionamento, percebemos que a interdisciplinaridade atualmente é 

considerada como elemento importante na composição de diversos campos que envolvem 

profissionais de diferentes áreas.  

Seria importante destacar que existem diversas definições acerca da 

interdisciplinaridade, entretanto, ainda não se chegou a uma definição consensual de seu 

significado, ou seja, não existe um conceito fechado e estabelecido sobre o tema na literatura, 

para Mangini e Mioto (2009), a divergência dos conceitos de interdisciplinaridade relaciona-

se às diversas teorias e às matrizes do pensamento
24

. Fazenda (1993), analisando o conceito, 

percebe que as diversas definições encontram algo em comum: “A interdisciplinaridade 

caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real 

das disciplinas no interior de um mesmo projeto”. (FAZENDA, 1993, p. 25). 

Conforme Nogueira e Mioto (2010, p. 4) 

 

A interdisciplinaridade é compreendida como um processo de 

desenvolvimento de uma postura profissional que viabilize um olhar 

ampliado das especificidades que se conjugam no âmbito das profissões, 

através de equipes multiprofissionais, visando integrar saberes e práticas 

voltados à construção de novas possibilidades [...]”. 

 

 

Portanto, a interdisciplinaridade é uma integração recíproca e de intercâmbio entre 

várias áreas. Para Souza (2008) a interdisciplinaridade está presente em muitas literaturas que 

discutem tanto a temática da educação, como do serviço social, a autora ainda destaca a 

interdisciplinaridade como competência do assistente social que atua na educação. 

No contexto da escola, diante das diversas questões que se colocam a partir da prática 

cotidiana, a interdisciplinaridade se manifesta na integração, reciprocidade e articulação dos 

saberes específicos da equipe que presta o serviço de orientação escolar. 

O serviço social aparece como ator fundamental nessa composição e compartilha um 

trabalho coletivo com a equipe interdisciplinar. Quando questionamos os profissionais acerca 

                                                           
24

De acordo com Mangini e Mioto (2009, p. 209), Rosa (2007) resgata algumas vertentes de discussão da 

interdisciplinaridade com base nos trabalhos de Almeida (2000), Melo e Almeida (2000) e Porto e Almeida 

(2002). Esses autores vão colocar a existência de três vertentes de discussão da interdisciplinaridade que 

enfatizam, cada qual, determinadas características comuns. São elas: a vertente humanista, a vertente da 

complexidade e a vertente social crítica. A vertente humanista defende que a realização de um diálogo 

ecumênico e reflexivo entre as várias áreas do conhecimento necessita de uma mudança de espírito dos sujeitos 

envolvidos no empreendimento interdisciplinar. A vertente da complexidade realiza uma crítica epistemológica à 

ciência contemporânea e defende diferentes propostas de integração disciplinar, a partir da incorporação da 

temática da complexidade e da perspectiva sistêmica. A vertente social crítica dirige sua análise para a dimensão 

histórica e social da produção do conhecimento, consoante com a perspectiva marxista que, postula estar à 

ciência moderna subordinada à lógica da divisão social e técnico-científica do trabalho no modo de produção 

capitalista. 
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da sua avaliação sobre a interdisciplinaridade da equipe do serviço de orientação escolar, 

(97%) dos entrevistados avaliaram como positiva. Os assistentes sociais destacaram que a 

interdisciplinaridade facilita o trabalho, os saberes se cruzam, existe articulação e parceria, 

portanto, a reconheceram-na como necessária e fundamental. No entanto, elencaram também 

que é uma relação com desafios e, muitas vezes, contribui para conflitos. 

Indubitavelmente, para se trabalhar com interdisciplinaridade é necessário respeito à 

autonomia de cada área para que não sejam ofuscadas ou excluídas do processo 

interdisciplinar. Para tanto, é imprescindível que cada profissão zele pelas orientações 

técnicas e profissionais de sua área. 

Neste sentido, os profissionais elencam que uma das dificuldades para a atuação 

profissional é a assimilação e nivelamento do serviço social a outras profissões.  

 

Olha é uma coisa difícil, é difícil exercer a profissão aqui. Primeiro o 

pessoal confunde muito o serviço social [...] eles confundem o psicólogo 

com assistente social, pra eles é a mesma coisa [...] (E1). 

 

Na verdade o que a gente nota muito é que eles tentam igualar os 

especialistas, então eu me assustei muito quando eu cheguei aqui, porque 

não tinha supervisor, psicólogo, nem outro especialista, então nós éramos 

tratados como iguais. Os professores me procuravam para tirar dúvida de 

supervisão, de diários, também confundiam a gente com a psicologia, então 

tudo quanto era encaminhamento para psicólogo procuravam o assistente 

social. A prefeitura quando chama para qualquer reunião, eles não 

especificam o assistente social, o psicólogo, o supervisor, eles chamam um 

especialista então na verdade o olhar dos alunos, professores, e todos é  

como se eles não soubessem diferenciar o que é um e o que é outro, então é 

o especialista, agora é o especialista em tudo (E15). 

 

 

Diante das narrativas podemos inferir duas proposições: Primeira; os assistentes sociais 

não se apropriam da dimensão teórico-metodológica e técnico-operativa e não conseguem 

relacionar teoria e prática, portanto, consagram a interdisciplinaridade como escape da 

denominação e atribuições privativas do serviço social, colaborando assim, para a 

desqualificação do exercício profissional. Segunda proposição; os assistentes sociais que se 

apropriam da dimensão teórico-metodológica e técnico-operativa conseguem articular o saber 

teórico com a prática, e trabalham na interdisciplinaridade sem perder o limiar da sua prática, 

reconhecendo as atribuições privativas de cada profissão. 

No que concerne à primeira, os assistentes sociais afirmam que suas dificuldades estão 

atreladas às deficiências teóricas adquiridas na formação profissional, dessa forma, não se 

sentem capazes de dar conta da complexidade da prática, assim acabam absorvendo outras 
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demandas que não lhes compete, e rotineiramente, depositam sua insatisfação nas questões 

técnicas. Conforme retrata o depoimento: 

 

Ainda é difícil a questão da multiprofissionalidade, trabalhar em equipe é 

uma coisa que na prática é difícil, né todo mundo que entende não, sem 

querer você acaba entrando na área do outro e porque eu entro na área do 

outro, no serviço social eles entram até demais, entram na maior cara de 

pau. Na área da psicologia que você não tem a técnica da clínica, você não 

mexe, mas o serviço social não tem uma técnica que diga essa técnica é só 

sua e o grupo vá valorizar você por essa técnica, todo mundo acha que sabe 

fazer, foi isso que eu disse ao CRESS, vocês deveriam se juntar com a 

universidade e procurar inovar uma técnica [...] Muitos assistentes sociais 

que estão aí  fazendo a diferença é por conta do profissional da pessoa, né 

porque tem o nome assistente social não, é tanto que eles nem sabiam, 

quando eu entrei na escola o diretor só chamava a pedagoga, e não sabia o 

que fazia o serviço social, aí como eu ficava atendendo aluno que no 

horário da gente a gente tem que atender aluno, então embora não tenha 

nas atribuições da lei nem no GT do CRESS não tem o que eu faço, você 

acredita que o que faço não está nas atribuições? [...] eles não têm a visão, 

fazem o concurso colocam o assistente social lá e não têm a visão, ou então 

quem é que tá falhando? A universidade que está preparando só 

teoricamente porque quando eu estudava só falava de Marx, hoje Marx tá 

praticamente existindo, a gente tá no capitalismo, é concorrência, é 

competência, é quem é melhor, é quem inova, é quem sabe trabalhar em 

equipe, então eu procuro inovar muitas colegas acham até que eu estou 

entrando no campo do outro, eu estou entrando? Eu não sou educadora? Eu 

me baseio na teoria da prática, essa teoria fala muito mais alto que as 

outras teorias que tem por aí [...] (E8). 
 

Neste sentido, parece importante ressaltar que o exercício profissional do assistente 

social requer fundamentação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, 

portanto, não é qualquer pessoa que pode exercer a profissão, mas a/o assistente social (E8) 

parece acompanhar o raciocínio do senso comum que “qualquer pessoa pode fazer o que o 

assistente social faz”, desqualificando a formação profissional.  

É perceptível que quando o profissional não sabe discernir suas competências e suas 

atribuições isso compromete a visibilidade da profissão, posto que, a visibilidade está 

relacionada à identificação das atividades realizadas e do resultado produzido por elas. Desse 

modo, na busca pelo reconhecimento, o profissional acaba absorvendo outras demandas e 

ingressando no âmbito de outras categorias profissionais, correndo o risco de se subalternizar 

e perder sua identidade. 

Quanto à segunda, já vimos que a atuação do serviço social nas escolas do município 

não é incipiente, mas o assistente social que inicia sua prática profissional em um espaço 

sócio-ocupacional que ainda não conhece a profissão – visto que o serviço social se insere 
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gradualmente nas escolas municipais e há ainda escolas onde a profissão não foi implantada – 

necessitará criar estratégias para explicitar o seu papel, suas competências e atribuições 

profissionais.  

De acordo com Souza (2008, p. 215), 

 

[...] a categoria de assistentes sociais não é a única que deve ter clareza do 

que lhe compete para intervir na educação; a comunidade escolar deve, e 

precisa, também, ter entendimento do papel desse profissional, dos saberes, 

das competências que o demandam e o legitimam, cada vez mais, nesse 

campo.  

 

Para Iamamoto (2001) a linguagem é um instrumento básico de trabalho do assistente 

social, dessa forma, deve ser utilizado a favor do assistente social, a fim de qualificar e dar 

visibilidade à prática profissional. Só assim terá condições de trabalhar na instituição escolar 

com uma prática fundamentada, e não se tornar “refém” das determinações institucionais. O 

depoimento de duas assistentes sociais evidencia essa afirmação: 

 

Eu faço questão de no início do ano ir em todas as salas do 1º ao 9º ano me 

apresentar mesmo que a maioria já sejam da escola, mas sempre tem dois 

ou três que vieram de outras escolas, então eu explico o que o serviço 

social, o que faz, qual é o nosso trabalho, também quando há reuniões com 

os pais eu me apresento e apresento o serviço social pra eles, digo, olhe eu 

estou aqui pronta para atender vocês, o serviço social existe para isso, 

explico qual é a minha função, o meu papel, da mesma forma com todos os 

profissionais da escola, digo  qual o meu papel e peço que eles não tenham 

vergonha de me procurar caso necessitem, isso todo ano. (E10). 

 

É difícil colocar o que as pessoas pensam sobre a minha atuação 

profissional, mas tem sido uma luta permanente de afirmação do serviço 

social aqui neste espaço que é um espaço muito dominado no sentido de 

predominância mesmo de profissionais da área pedagogia, mas eu sinto que 

existe uma valorização do serviço social aqui, é uma profissão de muita 

demanda na escola [...] eu acredito que o serviço social tem conseguido se 

legitimar, e pouco a pouco, porque eu acho que isso é processo mesmo, as 

pessoas vão percebendo a real função do assistente social [...] quando eu 

cheguei na escola as pessoas queriam que eu substituísse professor em sala 

de aula quando eles faltavam, e ai você vai afirmando sua prática e 

deixando claro que você não foi formada pra isso, eu acho que as pessoas já 

conseguem entender o que é o serviço social e porque ele está na escola, 

mas ainda é um processo lento, tanto que minha luta é fazer com que os 

alunos não me chamem de tia, detesto! Mas você não é professora? Eu digo 

não, eu não sou professora! Com o público infantil e de adolescentes ainda 

é mais difícil eles confundem muito, tem horas que te chamam de psicóloga, 

principalmente se você faz muito atendimento individual, de 

aconselhamento, de orientação. Eu fiz questão de colocar na camisa 

assistente social, porque a de todo mundo era educador e eu disse não, eu 

quero ser reconhecida como assistente social na escola. (E17). 
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 Comprova-se, assim, que mesmo atuando em uma equipe de forma interdisciplinar, os 

profissionais comprometidos com uma prática capaz de perceber as potencialidades e seus 

limites interagem na interdisciplinaridade sem enviesar a sua prática e sem perder o limiar da 

profissão.   

De acordo com Bittencourt (1999, p. 7) “[...] o que está em jogo no problema da 

interdisciplinaridade é, portanto, sem dúvida, uma identidade profissional, mas também, uma 

identidade intra e interpessoal”. Nessa perspectiva, é perceptível que a interdisciplinaridade 

nas escolas que fizeram parte do campo da pesquisa, não tem promovido a visibilidade de 

alguns assistentes sociais enquanto profissionais que atuam em equipe, mas, sobretudo, se é 

que isso tem ocorrido. Certamente a responsabilidade não recai na interdisciplinaridade 

enquanto saber teórico, mas no saber prático, na forma como a equipe tem interpretado e 

desenvolvido.  

Torna-se oportuno deixar claro que as reflexões aqui sistematizadas não negam a 

interdisciplinaridade, nem tão pouco, desqualificam os conhecimentos e benefícios que ela 

pode oferecer, mas reforçam que a complexidade da interdisciplinaridade incide na avaliação 

de avanços e retrocessos que emergem no cotidiano da prática e que estão diretamente 

relacionados aos profissionais que fazem parte dessa equipe. Neste sentido, cabe aos 

profissionais da equipe avaliar de que forma a interdisciplinaridade tem se dado e que fatores 

têm contribuído para que o serviço social não venha tendo visibilidade dentro de algumas 

equipes. 

 

 

2.7. Contribuição do Serviço Social na Construção de uma Gestão Democrática 

 

Na particularidade brasileira “[...] o debate sobre as políticas sociais na perspectiva de 

sua democratização tem origem no quadro político dos anos 80, quando emergem com vigor 

as lutas contra a ditadura militar e os esforços pela construção democrática do Estado e da 

sociedade civil
25

”. (RAICHELIS, 2000, p. 4). 

Nesta mesma década o termo gestão democrática entrou de forma incisiva no 

vocabulário dos profissionais que atuam no âmbito educacional, principalmente, porque 

propõe a garantia de processos coletivos de participação e decisão na gestão escolar.   

                                                           
25

Para aprofundamento desta análise, consultar Raichelis (2000). 
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Trilhando por essa linha de pensamento o termo gestão democrática também encontra 

respaldo na legislação educacional. A Constituição Federal de 1988 instituiu princípios para a 

educação brasileira e destaca entre outros princípios a gestão democrática. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB - 9.394/96) também reafirma a gestão democrática do 

ensino público. Nesta perspectiva, os assistentes sociais enfatizaram em nossa pesquisa a 

importância de uma gestão escolar democrática. 

 

[...] uma gestão democrática é muito importante, porque são várias visões 

que vão contribuir (E3). 

 

[...] quando a gente fala em gestão democrática, a gente fala de 

transparência nos recursos, da forma de relacionamento dos gestores para 

com os profissionais, do acompanhamento administrativo das ações que 

foram desenvolvidas na escola, na perspectiva do diálogo, na perspectiva de 

transparência, na perspectiva de socialização da informação [...] (E17). 

 

[...] eu já tive experiência de gestão democrática, a gente conseguiu avançar 

muito e dar resolutividade aos assuntos [...] (E28). 

 

A gestão democrática caracteriza-se como meio para garantia da participação de todos 

que compõem a comunidade escolar no que diz respeito à definição das direções que a escola 

deve tomar e a maneira de implementar essas decisões, através de um processo contínuo de 

avaliação (PIANA, 2008). Corroborando essa inferência, Paro (2007, p.112) afirma que “[...] 

a estrutura da escola deve assumir uma forma democrática, que favoreça a vontade dos 

sujeitos envolvidos no processo pedagógico”. No entanto, alguns profissionais revelaram que: 

 

[...] a gestão escolar ainda é muito centralizadora [...] não é aberta à 

comunidade [...] a gestão democrática está muito no discurso ainda [...] 

(E13). 

 

[...] hoje é confortável para o serviço social porque ele está no processo de 

construção e no processo de tomada de decisão, porque já houve momento 

que a gente era chamado a construir uma gestão democrática, aí a gente 

construía o processo, mas na hora de aplicar vinha o diretor e dizia não. 

Era só para estar no papel (E27). 

 

Os limites à prática, o limite muitas vezes é dado pela gestão [...] (E28). 

 

 

É preciso considerar que a democratização da gestão escolar sugere a superação dos 

processos centralizados de decisão, no entanto, verifica-se que ainda nos dias de hoje a 

estruturação e o funcionamento de algumas gestões escolares possuem características de um 

modelo centralizador culturalmente construído. 
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Sobre esse prisma, torna-se oportuno ressaltar que algumas assistentes sociais já 

assumiram ou manifestaram interesse de assumir a gestão da escola, certamente, isso é reflexo 

dos conflitos com gestores que adotam uma postura centralizadora ou autoritária e que, por 

conseguinte acaba limitando a prática do assistente social como aponta (E28). 

 No que se refere à contribuição do assistente social para uma gestão democrática na 

escola, duas categorias foram adotadas pela/os profissionais ao discutirem a questão, a saber: 

formação democrática e prática democrática. 

A primeira categoria trata da formação democrática. Os profissionais apontam que 

durante a formação profissional o assistente social tem um espaço fecundo para uma 

concepção consistente e crítica da realidade, que pressupõe uma prática democrática e 

democratizante. 

 

[...] eu acho que o serviço social tem muito a contribuir porque a gente fala 

tanto em democracia durante todo o curso, também está no nosso código de 

ética, e a gente tenta trazer isso no dia a dia da escola, nas relações 

profissionais pra tentar fortalecer. (E16). 

 

Como a gente tem uma formação muito firme, muito forte, de tá sempre 

garantindo e trabalhando na perspectiva de participação, coletivo, 

democracia, justiça, então no espaço escolar a gente se vê muito frente a 

essas situações. [...] Eu me considero uma liderança na escola na 

perspectiva de construção de uma gestão democrática, além de saber o que 

é uma gestão democrática, os caminhos, o que caracteriza os princípios, que 

é muito dos nossos princípios da formação profissional de serviço social, 

dos valores, então, eu me considero uma profissional com formação que 

pode contribuir com esse processo na escola, estando na gestão ou não, se 

eu estiver na gestão eu talvez possa ter um olhar melhor, porque as 

assistentes sociais que contribuíram diretamente com a gestão da escola, 

como gestoras, elas tem um olhar muito diferente do pedagogo, porque a 

gente tem aquela formação social, crítica, socioeconômica, politizada, que 

talvez alguns tenham, mas outros não [...] (E29). 

 

 

Refletindo sobre estas assertivas, percebe-se que os profissionais tentam articular o 

arcabouço teórico-metodológico apreendido na formação profissional com a prática, 

aplicando os conceitos nas relações profissionais. Verifica-se também que as narrativas dos 

profissionais reafirmam o compromisso com a defesa do aprofundamento da democracia, o 

que é posto no atual Código de Ética do Serviço Social.  

A segunda categoria: prática democrática está, intrinsecamente, relacionada com a 

primeira categoria, formação profissional. Os assistentes sociais destacaram a importância de 

uma postura democrática na atuação profissional ainda que essa forma de atuação suscite 

conflitos. Os depoimentos de duas assistentes sociais ilustram essa perspectiva: 
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[...] a minha perspectiva de democracia é essencial na minha prática aqui 

na escola, nas nossas reuniões tanto com os professores, com a direção, com 

os alunos, eu tento implementar esse meu saber com a concepção de 

democracia [...] a concepção de democracia do serviço social é muito boa é 

muito vasta e eu bebo dela [...] e muitas vezes a democracia da instituição 

deixa a desejar, a instituição se reivindica democrática e é democrática em 

alguns momentos, outros não, por conta de uma cultura que já vem de muito 

tempo. Então exercer a democracia é complicado na instituição e vez por 

outra o serviço social entra em conflito sim, quando bate de frente com algo 

que supõe que não seja democrático, eu quero afirmar que o serviço social 

dessa escola pelo menos na minha pessoa é radicalmente democrático e tem 

uma prática democrática (E4). 

 

Pra uma gestão ser democrática, primeiro as pessoas que estão nela tem 

que ter uma postura democrática, porque se não tiver ela não vai existir. 

Agora, particularmente pra mim não existe mágica, como é que a gente vai 

contribuir para isso, eu acho que a gente contribui a gente mesmo sendo 

democrático na postura da gente [...] nas relações do dia a dia é que se vê 

se a gestão é realmente democrática ou não [...] (E23). 

 

Diante dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa percebemos ainda na categoria 

prática profissional um elemento essencial para a contribuição do serviço social na construção 

de uma gestão democrática, a saber: a participação nos processos de controle social, 

destacando os conselhos escolares
26

 e projeto político-pedagógico, como veremos a seguir. 

 

O primeiro passo é você se inserir no conselho, não precisa ser presidente, 

mas como membro do conselho. [...] Mas porque a partir do conselho? 

porque a partir do conselho você vai entender como é o funcionamento da 

escola ou como ele deve ser. Fora do conselho como todo profissional da 

escola tem acesso ao PPP, não só deve ter acesso mais deve participar da 

construção, então você não pode de forma nenhuma ficar fora da 

construção do projeto porque é aí onde vai colocar o seu trabalho, o que 

você pode fazer, a sua contribuição [...] são espaços pra você atuar e para 

contribuir com a gestão democrática, você tem muito enquanto assistente 

social (E11). 

 

Participando de tudo que acontece na escola, do conselho da escola, do 

conselho de classe, atuando nos espaços coletivos (E14). 

 

Olha a participação no conselho escolar e o fortalecimento desse 

instrumento de discussão participativo pra mim é fundamental [...] (E17). 

 

 

                                                           
26

Para Werle (2003) o conselho escolar sugere os seguintes princípios: igualdade, liberdade e pluralismo. “Como 

órgão consultivo e deliberativo, o conselho deve tratar de problemas financeiros, administrativos e pedagógicos 

da escola, contribuindo com propostas e projetos da escola, com vistas a uma educação de qualidade.” (WERLE, 

2003, p.32). 
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Ora, certamente, uma gestão democrática requer a construção de mecanismos de 

participação da comunidade escolar. A LDB (Lei 9394/96), no art. 14 reafirma a importância 

dessas instâncias para a construção da gestão democrática:  

 

Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as sua peculiaridades e conforme 

os seguintes princípios:  

I - Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola;  

II - Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 2010, p. 17). 

 

Pensar a prática profissional nos conselhos escolares e o projeto político-pedagógico 

como instrumentos de transparência na gestão democrática, supõe perceber a arena de 

conflitos, onde estão em jogo interesses antagônicos.  

Ainda seria importante destacar que (47%) das assistentes sociais afirmaram participar 

ou já ter participado do conselho deliberativo escolar, seja de forma direta – como membro ou 

até mesmo presidente do conselho – ou de forma indireta. A maioria também relatou 

participar da construção democrática e coletiva do PPP escolar. Enquanto (57%) confirmou 

não possuir a experiência de participação no conselho, dessa forma, percebe-se que nem todos 

os sujeitos compreendem a importância e o potencial do conselho escolar, ou encontram 

dificuldades para a atuação nessa instância, como podemos observar através do relato de 

(E10): 

 

Ontem mesmo teve reunião do conselho deliberativo, a lei do conselho 

deliberativo diz que antes das reuniões deve ser colocado um aviso com 48 

horas de antecedência, porque todo mundo tem direito de participar, nem 

todos tem direito a voto, só os conselheiros isso aí eu tenho plena 

consciência, mas o conselho tem que ser aberto até porque a escola é 

pública, os recursos são públicos [...] Mas aqui as reuniões são assim um 

pouco sigilosas, só os conselheiros, e não há transparência na escolha dos 

conselheiros [...] (E10). 

 

 

Para além do PPP e do conselho escolar, os profissionais citaram participação em 

conselhos de classe, reuniões descentralizadas e projetos. 

 

Participo do PPP, do conselho da escola e do conselho de classe (E14). 

 

[...] a gente participa de tudo, o assistente social sempre está presente, 

participa de conselho de classe, conselho escolar, reunião de pais, o projeto 
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político pedagógico que não foi construído de cima para baixo, mas, teve a 

participação de todo mundo 

(E15). 

 

 [...] nós criamos o conselho de classe com os alunos devido aos 

representantes de turma. Porque antes era assim: os representantes de 

turma eram eleitos o melhor da sala, o melhor assim no sentido de mais 

quietinho, aí eles anotavam o nome de quem bagunçava, entregava, então 

ele não era um representante de turma, era um dedo duro, como os meninos 

diziam (risos). Então a gente teve que mostrar toda a dinâmica do que é ser 

um representante de turma, foi um trabalho demorado [...] todo ano tem que 

fazer esse trabalho, é um trabalho anual (E19). 

 

Podemos observar que os profissionais, através de seu exercício, têm atuado na 

fomentação e formação de sujeitos, potencializando assim, os instrumentos de controle social 

na escola para a construção de uma gestão democrática. Nesta direção, concordamos com 

Santos (2008, p.104) quando afirma que “[...] o assistente social poderá incentivar a 

participação desses sujeitos, possibilitando meios para que se sintam como sujeitos da 

transformação, conscientes de sua própria ação no mundo”. 

Do exposto, infere-se que o assistente social é um profissional qualificado que muito 

tem contribuído para a afirmação e expansão de uma gestão democrática no contexto escolar. 

Indubitavelmente, a concretização de uma gestão democrática na escola também contribui 

para o processo de construção de uma sociedade democrática – emancipação política – 

princípio fundamental do projeto ético-político do serviço social. 

 

2.8. Articulação e Parceria com a Rede de Proteção às Famílias  

 

Para atender toda a demanda advinda das expressões da questão social, as escolas 

precisam estabelecer articulação e parceria com os outros setores e políticas públicas. Como 

vimos anteriormente, as escolas municipais de João Pessoa-PB funcionam em parceria com a 

rede básica de ações e serviços próximos a sua localidade. 

Neste sentido, cabe ao assistente social e aos demais profissionais que compõem a 

equipe interdisciplinar realizar a articulação entre as demais políticas públicas, programas, 

projetos e serviços como estratégia para garantir, qualificar, dar continuidade ou maximizar os 

serviços que estão disponíveis no território. 

Conforme Faleiros (1999, p.25) “a rede é uma articulação de atores em torno [...] de 

uma questão ao mesmo tempo política, social, profundamente complexa e processualmente 

dialética”. O autor compreende que o trabalho em rede colabora para a superação do 
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sentimento de ineficácia que rotineiramente atinge os assistentes sociais, bem como afasta o 

peso que recai sobre o profissional no que se refere a determinadas demandas. 

Para Souza (2008) é competência do assistente social que atua na educação articular 

uma rede de parceiros interno e externo a escola, para contribuir no suporte e na resolução das 

problemáticas encontradas no âmbito escolar e na qualidade do processo educativo. 

A autora ainda ressalta alguns componentes dessa competência:  

 

a) Criar redes interativas que articulem instituições 

públicas/privadas/assistenciais, serviços para atender de maneira 

formalizada demandas da comunidade escolar e que não são possíveis de 

serem atendidas pela escola isoladamente; 

b) Compartilhar com a comunidade escolar (escola, família, comunidade 

local) os serviços oferecidos pela escola e na sociedade; 

c) Planejar momentos de sensibilização e discussão sobre a importância das 

redes de apoio e serviços para garantir a efetivação das demandas 

oriundas da escola; 

d) Conduzir as ações em equipe, incentivando alunos, famílias, comunidade 

a fazerem parte da efetividade da proposta político-pedagógica (SOUZA, 

2008, p. 204). 

 

 

Quando questionamos sobre a articulação e parceria com instituições públicas, 

privadas, assistenciais ou organizações comunitárias para efetivação do atendimento das 

demandas que ultrapassam o âmbito escolar, os assistentes sociais mencionaram a 

importância do trabalho em rede. 

 

[...] a escola faz parte da rede de proteção (E2). 

 

[...] hoje aqui na escola a gente tá buscando forças para o trabalho em rede, 

como eu ainda sou nova aqui no colégio, eu ainda estou conhecendo os 

serviços do bairro, mas o trabalho em rede pra mim está sendo sensacional, 

porque proporciona que os serviços se integrem e que a comunidade 

participe [...] e o importante e diferente da rede aqui no bairro é que a rede 

está voltada para a criança e adolescente com foco na educação, agora a 

gente está caminhando. Na última reunião a gente chamou todos os 

serviços, então, por exemplo, a família que está acompanhando o aluno no 

Piollin ou na Casa do Pequeno Davi acaba percebendo que precisa 

acompanhar mais o filho também na escola [...] (E16). 

 

[...] toda escola, hoje, tem que contar com as redes de proteção [...] (E30). 

 

 

Os depoimentos refletem a construção de interação com outras instituições, não 

obstante, é preciso perceber que a edificação de uma interação por si só, não é capaz de 

proporcionar articulação entre instituições e serviços. 
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Dentre as principais instituições citadas temos: FUNAD, Conselho Tutelar, PSF, 

CRAS, CREAS, Ministério Público, UFPB, UNIPÊ, Hospital Universitário, Centro de 

Referência da Juventude, CAPSI, CAPSAD, ONG’s – PESTALOZZI e APAE. 

Embora a/os assistentes sociais citem diversas instituições, majoritariamente, 

elencaram algumas dificuldades e desafios de se trabalhar em rede, como se pode perceber a 

partir das seguintes narrativas: 

 

[...] a gente que trabalha no município, trabalha em rede, mas, a rede está 

um pouco furada. A gente procura uma instituição e infelizmente por 

determinadas questões, pelo próprio sistema mesmo ela não tem como 

absorver as nossas demandas, mas, dentro do possível a gente está sempre 

buscando, correndo atrás (E9). 

 

[...] o serviço de rede que é muito ineficaz, tem que unir as políticas, 

enquanto escola aqui a gente, às vezes, fica isolado [...] (E21). 

 

A rede é invisível! Você faz tudo, mas não obtém a resposta e o trabalho não 

caminha, fica uma coisa parada (E25). 

 

O maior desafio do serviço social hoje é o trabalho em rede, uma coisa é 

você ter um catálogo de endereços, outra coisa é dar vida a isso, porque eu 

também tinha um catálogo em casa, isso não é novidade pra mim, você abre 

ele, liga e aquilo funciona do outro lado [...] (E27). 

 

 Os depoimentos citados evidenciam que a/os assistentes sociais enfrentam desafios no 

que se refere ao trabalho em rede, sobretudo, com o feedback das demandas encaminhadas 

para os serviços existentes no território das escolas. Deste modo, é perceptível que a rede 

ultrapassa o mero conhecimento dos serviços, pois pressupõe a articulação. Conforme Lima e 

Velasco (2009, p.128) “A rede não se expressa apenas pela relação entre atores, mas constitui 

projeto específico, coletivo, com uma dinâmica própria: é necessário compartilhar um projeto 

que se inscreva em um campo de ação, mas que tem sua força expressa nos laços entre os 

atores”. 

Nesta perspectiva, os profissionais percebem de forma crítica a falta de condições 

objetivas para desenvolver uma prática profissional em rede que ultrapasse o imediatismo das 

demandas apresentadas no cotidiano, como se constata na fala de (E27) que remete, 

intrinsecamente, a insatisfação dos profissionais no que diz respeito à rede de proteção às 

famílias, expressando que a entrega de uma cartilha
27

 – da qual a entrevistada chama de 

                                                           
27

A cartilha “Rede de proteção às famílias: uma responsabilidade de todos” é um material informativo que faz 

parte de uma campanha que tem por finalidade esclarecer sobre os setores e serviços que compõem a rede de 

proteção às famílias no município de João Pessoa-PB. A cartilha define a função de cada setor que atua na 
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catálogo de endereços – não é suficiente para proporcionar uma verdadeira articulação entre 

instituições e os serviços, nem tão pouco dar conta da resolutividade das demandas. 

Entendemos que essa leitura crítica do que tem ocasionado limitações ao exercício 

profissional e a efetivação de direitos é um importante passo para desvendar as 

potencialidades do território e propor mobilização e compromisso social entre os serviços, 

para que de fato se estabeleça uma rede de proteção que afirme atendimentos intersetoriais.  

Entretanto, é importante lembrar que para além da atuação do assistente social, o 

trabalho em rede pressupõe articulação entre poder público, gestores, profissionais e a 

população. Segundo Toro (2004) a dinâmica compõe o cerne do trabalho em rede, portanto, 

além de formular estratégias para o enfrentamento dos problemas locais, os serviços 

necessitam se estruturar e estabelecer mais do que interações, vínculos e articulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
orientação, prevenção, tratamento e cuidados, além disso, divulga os endereços de cada serviço nos bairros da 

cidade.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA INSTRUMENTALIDADE NO EXERCÍCIO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É o saber da história como possibilidade e não como 

determinação. O mundo não é. O mundo está sendo. Como 

subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade como 

dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem 

constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito 

de ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito 

igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, constato não 

para me adaptar, mas para mudar. 

                                                                                                            (Paulo Freire) 
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CAPÍTULO III – A IMPORTÂNCIA DA INSTRUMENTALIDADE NO EXERCÍCIO 

DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

 O presente capítulo consiste na análise do serviço social na contemporaneidade e a 

importância da instrumentalidade no exercício da prática profissional; destacamos, 

inicialmente, a instrumentalidade da profissão considerando elementos para o debate, em 

seguida, elencamos os saberes que conformam a instrumentalidade do serviço social: teórico-

metodológico, ético-político e técnico-operativo. Posteriormente, os saberes que definem e 

direcionam a prática do assistente social na educação escolar, a atuação profissional frente às 

expressões da questão social, os instrumentos técnicos e a articulação com a dimensão 

teórico-metodológica e ético-política, e por último, a dimensão ético-política que direciona o 

exercício profissional e condições de trabalho no espaço escolar. 

 

3.1. A Instrumentalidade do Serviço Social: Elementos para o debate 

 

Começar um tema como este requer algumas poucas, mas necessárias palavras iniciais 

acerca das racionalidades subjacentes à forma de ser e pensar o Serviço Social, frente à 

sociedade capitalista.  

Corroborando essa inferência, com a finalidade de compreender a posição que a 

dimensão instrumental da intervenção profissional ocupa na prática do assistente social, 

Guerra (2011) alude subsídios que precedem o debate dos instrumentos e técnicas. Vejamos 

essa discussão com certo detalhe. 

Na perspectiva marxiana/lukacsiana
28

 o homem é o único animal capaz de realizar o 

trabalho e, por este viés, se diferencia dos demais elementos da natureza, uma vez que possui 

a capacidade teleológica
29

. Sendo assim, por meio da atividade humana adequada a um fim o 

homem transforma a natureza, transforma a si mesmo e os outros homens. Portanto, através 

                                                           
28

De acordo com Guerra (2011) “Marx compreende que o primeiro ato humano se efetiva na relação entre 

homem e natureza. Deste modo, as categorias da natureza constituem-se na base das categorias sociais: Toda 

historiografia deve partir dessas bases naturais e de sua transformação pela ação dos homens, no curso da 

história” (p.81). 
29

Através de uma projeção teleológica o homem idealiza o produto a qual necessita e posteriormente constrói o 

produto idealizado, dessa forma, torna-se notória a capacidade que o ser humano possui em projetar 

intelectivamente o seu trabalho e de dotar as suas ações de objetivos e finalidades. Sobre teleologia consultar 

Vázquez: “O que é Práxis” (2011); e Lukács: “As bases Ontológicas da Atividade Humana” (1978). 
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do trabalho o homem desenvolve os meios que lhe permitem a satisfação de suas necessidades 

“[...] ao mesmo tempo em que as recria, reproduz-se enquanto ser prático-social. O trabalho é 

para o homem a condição natural da sua existência, a sua condição de homem” (GUERRA, 

2011, p.102), nesta direção, podemos afirmar que o trabalho é fundante do ser social e que por 

meio dele o homem evolui e adquire novas capacidades e habilidades. Ora, certamente, não 

foi por acaso que Marx denominou o trabalho humano como quintessência da práxis
30

. 

Neste sentido, concordamos que através da práxis, os homens, além de se 

reproduzirem materialmente, ainda alargam as suas capacidades, portanto, elevam sua 

racionalidade e direcionam-se para a concretização da sua essência. Todavia, ressaltamos que 

embora a práxis possua instrumentalidade, não circunscreve a esta dimensão instrumental 

imprescindível a reprodução material do ser social. 

Sob este prisma “[...] na medida em que os profissionais utilizam, criam, adéquam as 

condições existentes, transformando-as em meios/instrumentos para a objetivação das 

intencionalidades, suas ações passam a ser portadoras de instrumentalidade” (GUERRA, 

2002, p. 53). Por este viés, pode-se inferir que a instrumentalidade é desenvolvida pelos 

sujeitos que atuam nas práticas sociais, através da dinâmica societária que a profissão se 

insere. Portanto, a instrumentalidade é construída e reconstruída no processo sócio-histórico.  

Para a supracitada autora, todo trabalho social possui instrumentalidade, portanto, ela é 

condição necessária de toda prática social. Neste sentido, torna-se oportuno citar que: “A 

instrumentalidade posta na relação dos homens com o objeto do trabalho, no ato da produção, 

é transposta para a relação com os outros homens e cria o domínio daquele que não produz 

sobre aquele que produz” (GUERRA, 2011, p. 104). Logo, ao passo que a força de trabalho é 

comercializada, constitui-se em uma mercadoria de quem a adquire, portanto, o capitalista – 

proprietário dos meios de produção – compra a força de trabalho e conquista o direito de 

utilizá-la. Esta apropriação de uns pelo trabalho de outrem, se gesta e se constitui no princípio 

capitalista. Ora, certamente: “Capital e trabalho assalariado se criam mutuamente no mesmo 

processo. Assim é que o processo de produção capitalista é um processo de relações sociais 

entre classes” (IAMAMOTO, 1991, p. 53). 

Trilhando por essa linha de pensamento, Guerra (2011) demonstra a funcionalidade e 

instrumentalização do Serviço Social ao projeto burguês, por meio da racionalidade formal-

                                                           
30

Para Guerra (2011), nas obras de Marx à práxis é situada como categoria teórico-metodológica medular bem 

como categoria ontológica fundante da história. 
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abstrata
31

, entretanto, afirma que o Serviço Social enquanto prática profissional não porta um 

único padrão de racionalidade. Dispondo a respeito a autora afirma: 

 

Antes, as racionalidades que convivem histórica e contraditoriamente no 

interior da profissão e que se constituem num conjunto de tendências 

observáveis, expressam, de um lado, as relações entre sujeitos, estabelecidas 

na ação profissional e, de outro, os fundamentos ético-políticos e teóricos 

sobre os quais essas relações se apóiam, que por sua vez, demandam 

diferentes formas de atuação. Constituídas de forma histórica e transitória, 

essas racionalidades mantêm, em quaisquer circunstâncias, um núcleo 

inteligível que articula as dimensões constitutivas da profissão (GUERRA, 

2011, p.33). 

 

De acordo com a autora, a análise da instituição do Serviço Social assinala a 

centralidade do caráter interventivo, uma vez que indica as possibilidades da profissão. Sobre 

esse prisma, convém que recorramos às palavras de Guerra (2011, p. 35): 

Há racionalidades subjacentes às formas de intervenção profissional que, 

embora obscurecidas pela singularidade das ações individuais e pela 

legalidade posta no movimento histórico da realidade, produzem 

regularidades. Estas regularidades, produzidas na/pela intervenção 

profissional do conjunto da categoria dos assistentes sociais, tendem a 

revelar o caráter intencional das suas ações ou passam a ser compreendidas 

não mais como dotadas de subjetividade individual, mas como 

particularidades que vinculam as ações dos diversos sujeitos profissionais. 

São as particularidades que determinam e vinculam as práticas dos 

assistentes sociais que podem torná-las inteligíveis à razão, uma vez que são 

determinadas por relações sociais e acontecimentos racionais, ou seja, são 

capazes de ser apreendidas pela razão. 

 

Reencontra-se, aqui, a argumentação de que as racionalidades do Serviço Social 

podem ser tomadas como um conduto de passagem, e ainda eixo articulador, entre teorias e 

práticas.  

Neste diapasão, convém mencionar que: “É condição fundamental do movimento 

dialético que estes dois momentos – instrumentalidade e racionalidade
32

 – enfrentem-se na 

                                                           
31

A racionalidade formal-abstrata, também denominada razão instrumental é uma racionalidade subordinada ao 

alcance dos fins particulares, dos resultados imediatos, e funcional às estruturas, não consegue ultrapassar a 

aparência dos fenômenos, neste sentido, só proporciona alterações superficiais na realidade social. Neste sentido, 

funcional ao sistema capitalista (GUERRA, 2000). 
32

Entre racionalidade e instrumentalidade estabelece-se uma unidade, já que ambas contemplam, ao mesmo 

tempo, as particularidades do modo de ser e pensar do capitalismo (GUERRA, 2011, p. 197). 
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realidade, conservem suas propriedades essenciais e elevem-se a um nível superior 

realizando-se na práxis” (GUERRA, 2011, p. 202). 

Esta reflexão nos proporciona uma contribuição para a apreensão da Instrumentalidade 

do Serviço Social, antes, porém, para uma melhor compreensão da temática, torna-se 

oportuno uma breve aproximação com a categoria práxis. 

Quem se proponha analisar a instrumentalidade do Serviço Social, não pode prescindir 

do exame da categoria práxis. Convém, portanto, começar retomando algumas colocações de 

Guerra (2011, p. 14): 

 

Ao adotar a categoria práxis na análise da instrumentalidade do Serviço Social, vê-

se que ela se coloca como campo privilegiado no qual as articulações, os nexos, as 

contradições entre instrumentalidade e racionalidade, teorias e práticas se 

movimentam. Mais ainda, a práxis tem na atividade seu traço vital: a 

instrumentalidade coloca-se à práxis como conduto de passagem, ao mesmo tempo 

em que, a práxis produz porta e expressa uma determinada racionalidade, já que o 

pensamento encontra-se, substantivo e organicamente, vocacionado para a ação. 

 

Em tais circunstâncias discutir sobre práxis leva-nos a relacioná-la às considerações 

tecidas por Vázquez (2011), o autor indica como marco fundamental dessa discussão não 

apenas a teoria de Marx, mas também as de Hegel e Feuerbach. 

Para Vázquez (2011, p. 221), a práxis se configura como uma categoria filosófica que 

transcorre todo o movimento histórico da humanidade. Sendo assim, caracteriza-se como uma 

atividade social transformadora, material e adequada a fins. Nas palavras do autor: “Toda 

práxis é atividade
33

, mas nem toda atividade é práxis”. Vê-se claramente que na explicação do 

autor, práxis remete a uma atividade conscientemente orientada, ou seja, amparada na 

reflexão. 

Conforme Lukács (1992, p. 61): “Somente a relação da consciência para com a 

realidade torna possível a unidade entre a teoria e a práxis”. Respaldando a argumentação o 

autor afirma: “Não é suficiente que o pensamento tenda para a realidade; a realidade mesma 

deve tender para o pensamento” (MARX apud LUKÁCS, 1992, p. 61). 

Desse modo, ressaltamos que a atividade teórica, em essência, se distingue da prática, 

mas “proporciona um conhecimento indispensável para a transformação da realidade, ou traça 

                                                           
33

Na concepção de Vásquez (2011), o conceito de atividade é associado de forma geral à ideia de movimento, de 

ação. Portanto, pode ser compreendido como ato ou conjunto de atos pelo qual um agente modifica uma 

determinada matéria exterior a ele e obtém como resultado um produto. A atividade humana envolve a 

articulação dos atos, dessa maneira, possui a especificidade de ter a sua determinação através da intervenção da 

consciência movida por uma intencionalidade, que por sua vez, busca responder a satisfação das necessidades 

que se impõe ao homem em sua relação com a natureza.  
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finalidades que antecipam idealmente sua transformação” (VÁSQUEZ, 2011, p. 203), 

constituindo assim, transformações ideais, que unidas à prática geram um novo conhecimento. 

Nestes termos, convém mencionar que se a atividade prática por si só não é práxis, 

tampouco a atividade teórica por si só é práxis. Como se sabe a teoria em si não transforma o 

mundo, embora possa “[...] contribuir para sua transformação, mas para isso tem de sair de si 

mesma e, em primeiro lugar tem que ser assimilada pelos que hão de suscitar, com seus atos 

reais, efetivos, essa transformação” (VÁSQUEZ, 2011, p. 237). Comprova-se, assim, que 

“[...] a práxis porta, constrói e expressa uma racionalidade, que por sua vez encontra na ação 

sua orientação e o seu caminho” (LUKÁCS, 1989 apud GUERRA, 2011, p. 188). Portanto, 

fica explícita a práxis como conduto de passagem construída no movimento histórico. 

A práxis não circunscreve ao praticismo nem à teorização, visto que, teoria e prática 

são indissociáveis. Neste sentido, após uma rápida síntese sobre a concepção de práxis, que de 

forma alguma esgota a discussão sobre o tema, retomaremos a uma breve explanação acerca 

das racionalidades e fundamentos do Serviço Social. 

Qualquer prática social necessita ser compreendida com base no contexto histórico da 

sociedade da qual é parte e, por conseguinte, expressão. Nesta perspectiva, torna-se oportuno 

inserir nossa discussão no quadro das relações sociais, da luta entre classes sociais e das 

relações destas com o Estado. 

Ora, certamente, as racionalidades são constituídas de forma histórica e transitória, 

neste sentido, a profissão, tal como as demais práticas sociais, reflete racionalidades 

concernentes a cada momento histórico. 

O legado intelectual que discute o surgimento do Serviço Social – Iamamoto, Netto, 

Faleiros, Montaño, Martinelli, dentre outros – apresenta uma conjuntura emoldurada por 

projetos de sociedade antagônicos, e, por conseguinte, lutas de classes na fase do capitalismo 

monopolista. 

Conforme Montaño (2007) duas perspectivas, visivelmente, opostas cercam a gênese 

do Serviço Social, a saber: a perspectiva endogenista, que compreende a profissão a partir da 

evolução, organização e profissionalização, através da ajuda, caridade e filantropia; e a 

perspectiva histórico-crítica, na qual a profissão é compreendida como um produto do 

desenvolvimento histórico, e possui uma dinâmica pautada nas relações entre as classes e 

destas com o Estado. 

Nesta direção, concordamos que:  
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A análise do contexto sócio-político e econômico no qual se desenvolve a 

emergência do Serviço Social nos obriga a considerar a gênese de nossa profissão 

não como uma derivação de anteriores formas de caridade e filantropia, mais 

técnica, organizada e sistemática que suas “protoformas” − senão como o resultado 

de um processo histórico, vinculado a um certo momento do desenvolvimento das 

lutas de classes (MONTAÑO, 2008, p.1). 

 

 Portanto, orquestradas por um contexto de desenvolvimento capitalista, as origens da 

profissão no Brasil são datadas na década de 1930 como uma estratégia do Estado, do Capital 

– como classe dominante hegemônica – e da Igreja Católica para disciplinar e atenuar as 

expressões da questão social
34

 advindas da expansão capitalista, além de assegurar as 

condições gerais de reprodução do capital no fordismo-keynesianismo.  

Logo, compreendemos o surgimento do Serviço Social como o resultado de um 

processo sócio-histórico condensado nas lutas de classes. Nas palavras de Guerra (2011, p. 

152) 

[...] o processo de institucionalização da profissão vem na esteira do 

processo de racionalização do Estado burguês, com o intuito de facilitar a 

atuação dos monopólios e, ainda, de manter suas bases de legitimação ante 

as classes sociais da sociedade brasileira, para o que intervém na criação de 

organizações prestadoras de serviços sociais e assistenciais. 

 

Tais elucubrações nos induzem a refletir que, a existência da profissão encontra-se 

vinculada às necessidades históricas de existência do sistema capitalista, portanto, desde sua 

gênese o Serviço Social resulta da racionalidade capitalista – através da racionalidade formal-

abstrata – no entanto, a supracitada autora nos adverte que enquanto prática profissional o 

Serviço Social não porta um único padrão de racionalidade.  

Nesta direção, poderíamos, neste momento, relembrar que as racionalidades são 

estabelecidas histórica e transitoriamente, portanto, a profissão, assim como as demais 

práticas sociais, expressa as racionalidades referentes ao momento histórico. Respaldando a 

argumentação, Guerra (2011) afirma que a fase do capitalismo monopolista exige um novo 

padrão de racionalidade, nesta direção, essa fase passa a necessitar de profissionais para 

implementar medidas de controle social e manipular os problemas sociais. 

Durante a primeira década de existência da profissão, a racionalidade do Serviço 

Social – sob influência católica europeia – possuía o viés assistencial, religioso e ideológico, 

sobretudo, porque estava a serviço da doutrina social da igreja. Nas décadas seguintes, a 
                                                           
34

A questão social se expressa pelo conjunto de desigualdades sociais engendradas pelas relações sociais 

constitutivas do capitalismo, neste sentido, como objeto do Serviço Social possui relação com a profissão desde 

sua gênese, sendo assim, ela sustenta sua base de intervenção. Para um detalhamento desta questão consultar a 

discussão de Iamamoto (2008) e Netto (2001).  
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profissão recebe influência norte-americana, neste sentido, fundamenta-se na sociologia 

positivista e funcionalista, por conseguinte, é marcada pelo tecnicismo. Respectivamente 

marcado pela psicanálise, o Serviço Social desenvolve a metodologia de Caso, Grupo e 

Comunidade. 

As décadas de 60 e 70 são assinaladas por rupturas, principalmente com o Movimento 

de Reconceituação
35

 - enquanto fenômeno tipicamente latino americano – no qual se 

expressou o avanço teórico-político dos Assistentes Sociais.  

Sobre esse prisma, conforme Netto (2001) o Serviço Social vivencia três direções de 

renovação, a saber: Modernização conservadora, a Reatualização do Conservadorismo e a 

Intenção de Ruptura. 

Na primeira renovação intitulada Modernização Conservadora o Serviço Social se 

fundamenta na sociologia funcionalista, por este viés, moderniza apenas o seu caráter 

missionário, uma vez que adquire o status de técnico. Já na segunda renovação denominada 

Reatualização do Conservadorismo a profissão não avança, sobretudo, porque se 

fundamentava na fenomenologia, desse modo, restaura elementos do legado conservador da 

profissão. A terceira chamada Intenção de Ruptura caracteriza-se pela aproximação à tradição 

marxista, ainda que, nos primeiros momentos, com uma “aproximação enviesada” 
36

, expressa 

o ecletismo teórico e ideológico da categoria no período.  

Nesta perspectiva, torna-se oportuno mencionar que somente com a Intenção de 

Ruptura, a profissão caminha rumo a uma trajetória de amadurecimento
37

 político, ético e 

teórico, que atualmente corporifica-se no Projeto ético-político profissional. 

No final da década de 70, com a crise do governo autocrático burguês, novas forças 

são colocadas à profissão, como decorrência das determinações do momento político mais 

amplo vivenciado pela sociedade brasileira, conduzindo a profissão a rever os fundamentos 

teórico-práticos das suas ações, a refletir sobre os projetos sociais que mobilizam a 

intervenção profissional e as demandas produzidas pela intervenção do conjunto da categoria 

profissional (GUERRA, 2011, p. 139). 

No tocante a década de 80, introduz-se a discussão acerca da Ética profissional, neste 

sentido, almeja-se a rescisão da ética da neutralidade, bem como tradicionalismo e 

                                                           
35

O Movimento de Reconceituação “representou um marco decisivo no desencadeamento do processo de revisão 

crítica do Serviço Social no continente”, pois se caracteriza como início de um processo questionador da 

profissão, no qual busca romper com as bases conservadoras do Serviço Social. (IAMAMOTO, 1998, p. 205, 

grifo da autora). 
36

Segundo Iamamoto (2004) a aproximação enviesada ou vulgar, ou ainda o marxismo sem Marx, embora 

aparentemente progressista e radical era positivista e empirista. 
37

Sobre o tema consultar o estudo de Netto, 1996; ver também, Iamamoto, 1998. 
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confessionalismo fundamentados na ética neotomista e no humanismo cristão. Portanto, os 

questionamentos da década expressaram grande avanço, o que, por conseguinte, 

redimensionou as discussões acerca do saber e do fazer profissional. Todavia, Guerra (2011) 

ressalta que se, por um lado, os episódios do momento histórico depositam novas perspectivas 

para a profissão, por outro, devido à carência de compreensão das singularidades e 

particularidades nesta década – sobretudo nas análises acerca da assistência social – a 

profissão reveste-se de tecnicismo e instrumentalismo. 

Destarte, apenas na década de 1990 o Serviço Social rompe em sua base formal com o 

conservadorismo
38

, nesta perspectiva, em 1993 é aprovado o Código de Ética Profissional e a 

Lei nº 8.862, que regulamenta a Profissão do Assistente Social. 

Sabe-se que a profissão é reconhecida como liberal e se insere no campo de atividades 

que não estão vinculadas diretamente à produção material, mas sim, à regulação das relações 

sociais e à criação de condições necessárias ao processo de reprodução social. Corroborando 

essa inferência, o Serviço Social, além de ser compreendido como uma profissão inserida na 

divisão sociotécnica do trabalho, vinculado às estruturas institucionais prestadoras de serviços 

e políticas sociais, deve ser analisado como uma profissão que porta uma natureza 

contraditória, posto que, tanto reflete racionalidades do sistema capitalista, como as recusa e 

as supera. Portanto,  

 

a) de um lado, as condições macro-societárias que tecem o terreno sócio-histórico 

em que se exerce a profissão, seus limites e possibilidades que vão além da vontade 

do sujeito individual; b) e, de outro lado, as respostas de caráter ético-político e 

técnico-operativo, apoiadas em fundamentos teóricos e metodológicos – de parte dos 

agentes profissionais a esse contexto. Elas traduzem como esses limites e 

possibilidades são apropriados, analisados e projetados pelos assistentes sociais 

(IAMAMOTO, 2004, p. 10). 

 

 

Vê-se claramente que o Serviço Social porta uma natureza contraditória, que se 

expressa, sobretudo, na funcionalidade e instrumentalização da profissão ao projeto burguês, 

por meio da racionalidade formal-abstrata. Como veremos a seguir. 

Como se sabe toda prática profissional é orientada teoricamente e dotada de uma 

intencionalidade coletiva, portanto, possui uma direção política, ética e teórica, no Serviço 

Social não seria diferente.  

                                                           
38

Com efeito, o Serviço Social não rompe inteiramente com as práticas conservadoras, sobretudo, porque o 

avanço do projeto burguês colabora com práticas tradicionais cobertas por discursos progressistas. Sobre o tema 

consultar: BARROCO, Maria Lúcia. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. Ed. Cortez. São Paulo. 

2003. 
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Nesta perspectiva, no estudo em questão aborda-se a instrumentalidade como o 

conjunto de competências e habilidades necessárias para a atuação profissional. Sendo assim, 

considera-se que os saberes que a conformam agrupam-se em três dimensões, a saber, teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa. Logo, o exercício profissional do assistente 

social requer a mediação entre as três competências e, além disso, a conexão dessas com a 

realidade, ou seja, solicita considerar continuamente o movimento real e concreto das forças 

sociais e da conjuntura. 

Na literatura do Serviço Social, várias correntes discutem a questão da 

instrumentalidade. No entanto, consideramos neste estudo as concepções desenvolvidas por 

Guerra, visto que, a autora fundamenta a discussão a partir de uma leitura lukacsiana da obra 

de Marx, e, neste sentido, demonstra a funcionalidade e instrumentalização da profissão ao 

projeto burguês, por meio da racionalidade formal-abstrata. Desse modo, não sintetiza 

meramente o instrumental, mas considera o conjunto de mediações que o conformam. 

Neste sentido, a autora expõe subsídios que precedem o debate dos instrumentos e 

técnicas. Com efeito, avalia a instrumentalidade como uma condição necessária para a 

reprodução da espécie humana
39

, como citamos em linhas anteriores e, por conseguinte, como 

uma categoria concreta de reconhecimento social da profissão, sobretudo, por caracterizar-se 

como categoria constitutiva do Serviço Social, construída e reconstruída no processo sócio-

histórico.  

Nesta perspectiva, convém que recorramos às palavras de Guerra (2000, p. 6):  

 

[...] a instrumentalidade do Serviço Social remete a uma determinada 

capacidade ou propriedade que a profissão adquire na sua trajetória sócio-

histórica, como resultado do confronto entre teleologias e causalidades. 

Estamos, pois, nos referindo às propriedades e às capacidades sócio-

históricas que a profissão vai adquirindo na sua trajetória no confronto entre 

as condições objetivas e as posições teleológicas de seus agentes 

profissionais e dos agentes sociais que demandam o exercício profissional, 

entre as respostas profissionais e as demandas colocadas à profissão, as quais 

atribuem-lhe determinados significados e reconhecimento social, que 

precisam ser compreendidos. 

 

                                                           
39

Conforme Guerra (2000) a instrumentalidade é uma condição necessária para a reprodução da espécie humana, 

sobretudo, porque se estabelece na relação homem-natureza, em um movimento de transformação, pois ao 

transformar a natureza, os homens transformam a si próprios, e, além disso, satisfazem suas necessidades 

materiais e espirituais, através do trabalho. 
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Sobre esse prisma, podemos afirmar que a instrumentalidade do Serviço Social se 

firma na construção dos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos desenvolvidos pela 

profissão no decurso das últimas décadas no Brasil.  

Seguindo o mesmo fio condutor, não podemos olvidar que a instrumentalidade da 

profissão, quanto resultado de múltiplas determinações histórico-sociais, assim como a 

própria profissão, porta uma natureza contraditória, posto que, “tanto conserva e reproduz 

aspectos do modo de ser capitalista, quanto os nega e os supera”, por este viés, atribui à 

profissão um status peculiar, visto que: “Esta dimensão expressa uma racionalidade produzida 

pelas regularidades
40

 presentes tanto nas ações, quanto nas representações dos assistentes 

sociais” (GUERRA, 2011, p.159).  

E por fim, não podemos olvidar que a instrumentalidade também apresenta-se na 

condição de mediação
41

, ao ser considerada como uma particularidade da profissão, dada por 

condições objetivas e subjetivas, e portanto, sócio-históricas. Neste sentido: 

 

A instrumentalidade do Serviço Social coloca-se não apenas como a 

dimensão constituinte e constitutiva da profissão mais desenvolvida, 

referenciada pela prática social e histórica dos sujeitos que a realizam, mas, 

sobretudo, como campo de mediação no qual os padrões de racionalidade e 

as ações instrumentais se processam (GUERRA, 2011, p. 37). 

 

Deste modo, adverte-se que:  

 

Reconhecer a instrumentalidade como mediação significa tomar o Serviço 

Social como totalidade constituída de múltiplas dimensões: técnico-

instrumental, teórico-intelectual, ético-política, formativa e a 

instrumentalidade como uma particularidade, e como tal, campo de 

mediações que porta a capacidade tanto de articular estas dimensões, quanto 

de ser o conduto pelo qual as mesmas traduzem-se em respostas 

profissionais (GUERRA, 2011, p. 12). 

 

                                                           
40

Há uma dinâmica interna à profissão, resultante das regularidades engendradas pelas ações singulares dos 

sujeitos individuais e produzidas na intersecção de um sistema de mediações complexas que abarcam o acervo 

de conhecimentos teóricos e práticos, instrumentos e técnicas, habilidades e ações profissionais propriamente 

ditas (GUERRA, 2011, p. 198). 
41

A mediação consiste em uma categoria da teoria crítica marxista, portanto, só é possível apreendê-la através do 

método crítico-dialético. Sobre o tema Pontes (2000) apresenta a mediação como “[...]uma das categorias 

centrais da dialética, inscrita no contexto da ontologia do ser social marxista, e que possui uma dupla dimensão: 

ontológica (que pertence ao real) e reflexiva (que é elaborada pela razão)” (p. 38). Portanto, a mediação consiste 

no caminho de apreensão do real através de sucessivas aproximações, e, por conseguinte, consiste em um 

processo prático-concreto. 

 



124 
 

Essas linhas permitem apreciar elementos para o debate acerca da instrumentalidade 

do Serviço Social, como sequência dessa discussão, no tópico seguinte, abordamos as 

dimensões que compõem a instrumentalidade da profissão.  

 

 

3.2. Os Saberes que conformam a Instrumentalidade do Serviço Social: Teórico-

Metodológico, Ético-Político e Técnico-Operativo 

 

Os saberes que conformam a instrumentalidade do Serviço Social se expressam, 

cotidianamente, no exercício profissional do assistente social, configurando-se nas dimensões 

teórico-metodológica, ético-político e técnico-operativo. 

A dimensão teórico-metodológica do Serviço Social se institui através de concepções, 

portanto, está para além de procedimentos operativos, sobretudo, porque diz respeito ao modo 

de interpretar a dinâmica da sociedade, buscando apreender sua essência e seu movimento. 

Atualmente – proposta desde Movimento de Reconceituação – a categoria de forma 

hegemônica assume a concepção marxista, que propõe uma análise crítico dialética das 

relações sociais na percepção de totalidade. 

De acordo com Iamamoto (1994, p. 174) a teoria é a reconstrução do momento real, 

através do pensamento, considerando contradições, tendências e determinações. Respaldando 

a argumentação afirma: 

 

[...] o modo de ler, de interpretar, e de se relacionar com o ser social; uma 

relação entre o sujeito cognoscente – que busca compreender e desvendar 

essa sociedade – e o objeto investigado. Encontra-se estreitamente imbricada 

a maneira dessa sociedade e os fenômenos particulares que a constituem. 

Para isso implica uma apropriação da teoria – uma capacitação teórico-

metodológica – e um ângulo de visibilidade na leitura da sociedade, um 

ponto de vista político, que, tomado em si não é suficiente para explicar o 

social.  

 

 

Nesta perspectiva, atualmente as Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço 

Social no Brasil expõem a teoria social crítica e o método histórico-dialético, como direção 

teórico-metodológica. Conforme o documento da ABESS: 

 

[...] a capacitação teórico-metodológica é que permite uma apreensão do 

processo social como totalidade, reproduzindo o movimento do real em suas 

manifestações universais, particulares e singulares em seus componentes de 
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objetividade e subjetividade, em suas dimensões econômicas, políticas, 

éticas, ideológicas e culturais, fundamentado em categorias que emanam da 

adoção de uma teoria social crítica (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 152). 

 

Guerra (2011, p. 178) posiciona-se semelhantemente quando afirma: “[...] o 

movimento dialético da realidade conduz o pensamento dos sujeitos, de modo processual, 

aproximativo e reflexivo, à compreensão da relação dialética entre universalidade e 

singularidade e suas conversões em particularidades” 
42

. Portanto, o método dialético é capaz 

de proporcionar ao assistente social a compreensão da construção das demandas em suas 

singularidades, por meio das determinações universais da realidade, na dinâmica social.  

No que concerne à dimensão ético-política da profissão, podemos mencionar que a 

ética das profissões está, intrinsecamente, relacionada com a ética social e os projetos 

societários. Para Iamamoto (1994, p.122): 

 

A atuação do Serviço Social é visceralmente polarizada por interesses 

sociais de classes contraditórias, inscritos na própria organização da 

sociedade e que se recriam na nossa prática profissional, os quais não 

podemos eliminar. Só nos resta estabelecer estratégias profissionais e 

políticas que fortaleçam alguns autores presentes nesse cenário. Assim 

sendo, a prática profissional tem um caráter essencialmente político: surge 

das próprias relações de poder presentes na sociedade.  

 

Neste sentido, o Projeto Ético-político do Serviço Social vincula-se a um projeto 

societário que sugere a edificação de uma nova ordem social e assume a defesa dos direitos 

humanos em uma sociedade sem dominação ou exploração.  

 

[...] a dimensão ético-política da prática foi ressaltada como “uma mediação 

necessária ao enfrentamento da barbárie” e como suporte à prática 

profissional, sendo defendida a formulação de estratégias de reforço aos 

valores democráticos e das políticas públicas com corte efetivamente social. 

(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 147). 

 

Sabe-se que o Assistente Social não é um profissional “neutro”. Sobretudo, porque 

atua nas contradições engendradas pela sociedade capitalista. É essencial que o profissional 

tenha uma direção social da sua prática e assuma valores ético-morais, norteando sua 

                                                           
42

Para um aprofundamento da tríade da categoria mediação: singularidade, universalidade e particularidade, 

consultar: PONTES, R. N. Mediação: categoria fundamental para o trabalho do assistente social. In: 

Capacitação em Serviço Social e Políticas Sociais: Módulo 4: O Trabalho do assistente social e as políticas 

sociais – CEAD, Brasília, 2000. 
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intervenção no Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (Resolução CFESS nº 

273/93). 

O Código de Ética Profissional (1993), principal norteador da prática profissional, 

elenca como princípios éticos fundamentais: o empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças; um posicionamento em favor da equidade e 

justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos 

programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática; a ampliação e consolidação 

da cidadania, considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos 

direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; a defesa do aprofundamento da 

democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente 

produzida; a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; 

o reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 

inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos; a garantia do 

pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas 

expressões teóricas, e o compromisso com o constante aprimoramento intelectual.  

Finalmente, a dimensão técnico-operativa. Utilizando as palavras de Guerra (2011, p. 

26): 

 

No momento atual, a exigência de criação de “novos” instrumentos de ação 

profissional, como de “recriação” dos tradicionalmente utilizados pelo 

assistente social, tem se manifestado tanto nos eventos representativos da 

categoria, como no interior da academia. Com base nessas preocupações há, 

a partir de meados da década de 80, uma retomada das discussões acerca do 

instrumental técnico-operativo. 

 

Com efeito, a compreensão da dimensão técnico-operativa está relacionada à prática 

profissional, entretanto, é relevante ressaltar que esta dimensão vai além dos instrumentos 

aplicados no fazer profissional. 

Neste sentido, o Serviço Social não conta com um conjunto específico de instrumentos 

e técnicas, mas se utiliza do instrumental técnico desenvolvido nas Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas. Sendo assim, utiliza-se de conhecimentos científicos conscientes e 

reflexivos. 

O profissional em Serviço Social utiliza a intencionalidade para desenvolver um 

conjunto de habilidades, técnicas, instrumentos, estratégias ou procedimentos que consigam 

responder às demandas. Por este viés, percebe-se a importância das demais dimensões sobre a 
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dimensão técnico-operativa, uma vez que o instrumental não porta unicamente de um aspecto 

técnico. 

Ao longo dessas linhas verificou-se que: 

 

[...] o Serviço Social possui modos particulares de plasmar suas 

racionalidades que conforma um “modo de operar”, o qual não se realiza 

sem instrumentos técnicos, políticos e teóricos, tampouco sem uma direção 

finalística e pressupostos éticos, que incorporam o projeto profissional 

(GUERRA, 2011, p. 203). 

 
 

 

3.3. O arcabouço de saberes que definem e direcionam a prática do assistente social na 

educação escolar  

 

No campo dos saberes necessários para o exercício profissional do assistente social no 

espaço escolar, Souza (2008, p. 81) destaca duas bases de sustentação e desenvolvimento: 

“[...] uma base educativa, alicerçada nos saberes apreendidos nas Unidades de Ensino 

Superior; e uma base social, alicerçada nas demandas provenientes do coletivo de uma 

sociedade. Uma se alicerça na outra. Uma relaciona-se com a outra”. Certamente, cabe ao 

profissional à tarefa de apreender de maneira crítica o processo histórico, analisar e interpretar 

a realidade e contexto social em que atua, considerando tempo e espaço.   

Trilhando por essa linha de pensamento, a autora elenca quatro tipos de saberes 

imprescindíveis: saberes de natureza disciplinar, saberes de natureza legislativa, saberes de 

natureza teórico-metodológica e saberes de natureza experimental. 

No entanto, em nossa pesquisa uma pequena parcela dos entrevistados, (7%) 

entenderam que não era necessário nenhum saber específico para os assistentes sociais 

atuarem na área da educação, os profissionais compreendem que os saberes adquiridos na 

formação profissional já são suficientes para o desenvolvimento da prática profissional.  

 

Olha no começo houve até certa preocupação, mas quando você vai atuando 

você vê que o que você desenvolve em qualquer área você pode desenvolver 

também na escola é do mesmo jeito. A gente precisa de especializações, 

claro que serão bem vindas, mas você não precisa de um saber específico 

não, porque a formação do serviço social te dá esse suporte (E22). 

 

[...] a gente sempre está em processo de construção e precisa estudar muito, 

mas os conhecimentos que muitos não gostam, teórico-metodológicos e 

ético-políticos, você precisa carregar consigo, então você com os 
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conhecimentos dos fundamentos do serviço social teórico-metodológicos e 

ético-políticos você vai para qualquer área [...] (E24). 

 

 

Nesta direção, concordamos com Souza (2008) quando afirma que nos saberes de 

natureza disciplinar, além das disciplinas oferecidas no curso de formação de serviço social, 

existe a necessidade de disciplinas relativas à educação como fundamentos sócio-políticos e 

econômicos da educação; sociologia, filosofia e psicologia educacional, bem como saberes 

disciplinares, como o serviço social na educação e intervenção profissional nesse âmbito. 

Com base na pesquisa, uma significativa parcela de sujeitos pesquisados proporcionou 

ênfase à duas dessas vertentes: saberes de natureza legislativa e saberes de natureza teórico-

metodológica. 

 Os saberes de natureza legislativa “correspondem aos fundamentos do dever, dos 

direitos e das normas legais que regem uma profissão, a sustentando dentro da sociedade e do 

seu espaço institucional de trabalho” (SOUZA, 2008, p.209). Esses saberes colaboram no 

desenvolvimento da identidade profissional e orientam o fazer profissional do assistente social 

na escola. 

Pensar os direcionamentos legais que motivam e direcionam a prática profissional, à 

luz das respostas registradas pelos assistentes sociais, supõe uma tripla dimensão: Legislação 

Profissional; Legislação da Educação e Legislação Social. 
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Diante do exposto, nota-se que os profissionais mencionaram, principalmente, as 

legislações sociais que expressam o reconhecimento dos direitos sociais de forma mais ampla. 

Neste sentido, cabe saber como esses direcionamentos legais estão sendo interpretados e 

utilizados no cotidiano da prática profissional? Os assistentes sociais necessitam compreender 

a legislação brasileira no que se refere ao acesso às políticas públicas, além disso, interpretar o 

texto Constitucional de 1988, relacionando-o à prática profissional. Isso certamente trará 

grandes contribuições relacionadas às respostas para as demandas sociais e ao exercício 

profissional competente. 
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•(53%) Código 
de Ética dos 
Assistentes 

Sociais; 

 

•(17%) Projeto 
Ético Político 

do Serviço 
Social;  

 

•(17%) Lei que 
Regulamenta a 
Profissão Lei n° 

8.662/1993.  
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•(77%) Lei de 
Diretrizes e Bases 
da Educação 
(LDB);  

 

•(10%) Parâmetros 
Curriculares;  

 

•(10%) Regimento 
Escolar;  

 

•(10%) PPP; 

 

•(3%) Plano 
Nacional de 
Educação (PNE); 

 

•(7%) Lei municipal 
que cria o serviço 
social escolar;  
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• (80%) Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente-ECA;  

 

• (27%) Constituição 
Federal de 1988;  

 

• (10%) Lei Orgânica da 
Assistência Social – 
LOAS (Lei nº 
8.742/1993);  

 

• (10%) Política Nacional 
de Assistência Social 
(PNAS);  

 

• (10%) Estatuto do Idoso;  

 

• (7%) Nova Lei da 
Adoção (Lei nº 12.010); 

 

• (7%) Lei de prevenção e 
combate ao Bullyng (Lei 
nº 4837/2012);  

 

• (3%) Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006);  

 

• (3%) Lei do Sistema 
Nacional  
de  Atendimento 
Socioeducativo/ato 
infracional (Lei nº 
12.594/2012). 

 

 

 
Ilustração 1: Saberes de natureza legislativa. Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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É o seguinte, a gente lê a gente tem essas orientações, mas a gente não 

carrega isso como uma bíblia, porém no ato que a gente precisa embasar, 

fundamentar alguma coisa, a gente já sabe onde buscar, seja na 

Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na LOAS, então a 

gente vai lá e busca (E2). 

 

A gente anda sempre com o ECA debaixo do braço, muitas vezes eu deixo de 

ler coisas específicas da profissão para me deter a autores da educação e da 

pedagogia, que muitas vezes é necessário (E5). 

 

[...] o Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser travesseiro do 

assistente social, aliás, tem que está dentro da bolsa, eu ando com o 

Estatuto na bolsa porque tem horas que eu preciso de um artigo pra fazer 

um relatório, porque surgiu um fato imediato, então são documentos 

fundamentais (E17). 

 

 

Os profissionais também citaram as principais legislações relacionadas ao Serviço 

Social como o Código de ética Profissional, o Projeto Ético Político da Profissão e a Lei que 

regulamenta a profissão. 

 

A lei que regulamenta a profissão e o código de ética são fundamentais, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a LDB, a gente 

tem que conhecer de tudo um pouquinho e tem muita coisa (E6). 

 

[...] eu acho que primeiro você deve saber o seu papel enquanto profissional 

de serviço social, a legislação que rege a profissão e compreender o 

panorama da educação, quais são as bases legais [...] (E12). 

 

A gente trabalha com uma profissão que pode ser desenvolvida em várias 

áreas e instâncias, então assim, eu uso muito mais, uso com frequência as 

referências formativas [...] (E28). 

 

 

 O reconhecimento da Lei 8.662/1993 que Regulamenta a Profissão é essencial na 

medida em que norteia e/ou orienta o trabalho desenvolvido. Ao consultar, interpretar e 

relacionar a lei que regulamenta a profissão, o profissional passa a ter mais clareza acerca das 

suas competências e atribuições privativas no exercício profissional. A menção ao código de 

ética também é indispensável, uma vez que estabelece valores e princípios para orientar a 

prática dos assistentes sociais. Nesta perspectiva, é necessário frisar a importância da atuação 

do assistente social, baseada nas perspectivas que estão preconizadas no código de ética dos 

assistentes sociais de 1993. 

A alusão ao projeto ético-político da profissão também se mostra significativa, 

sobretudo, porque nos últimos trinta anos o projeto tornou-se objeto recorrente em parte 

expressiva da produção científica da profissão, demandando o desenvolvimento de um 
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exercício profissional voltado à construção de uma nova ordem social, sem 

exploração/dominação de classe, etnia, gênero. 

 Nesta perspectiva, os assistentes sociais também citaram legislação da Educação: Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, Parâmetros Curriculares, Plano Nacional de 

Educação (PNE), Lei municipal que cria o Serviço Social Escolar, Regimento Escolar e PPP, 

a saber: 

 

 

Primeiro precisa entender um pouco de educação, precisa conhecer a LDB 

que é a lei maior da educação, precisa conhecer os artigos, o quê que diz a 

LDB porque é ela quem vai te dá o direcionamento do seu fazer (E10). 

 

A primeira coisa que você tem que saber é se apropriar dos marcos legais 

da LDB, dos parâmetros, tudo que a legislação da educação preconiza, aí 

depois você vai para o espaço da escola se apropriar do PPP do regimento 

interno, esses são os marcos legais e o resto é a base da nossa formação 

[...](E11). 

 

Bom, ele precisa estar por dentro da questão das leis que regem a educação, 

ele precisa estar por dentro do ECA [...] porque assim em relação ao que a 

gente vê na universidade, isso aí é uma coisa que é para o assistente social 

como um todo: a questão dos direitos, das políticas sociais, só que quando 

você vai trabalhar especificadamente em uma área você tem que buscar em 

determinada área [...] (E15). 

 

No que diz respeito à LDB, os Parâmetros Curriculares e o Plano Nacional de 

Educação (PNE) os entrevistados reconhecerem a relativa importância destacando-os como 

documentos externos, ou até mesmo leis superiores. No centro do âmbito escolar destacaram 

o Regimento Escolar e o PPP como documentos internos que são baseados nessas leis 

maiores: Estatuto, LDB e Constituição. Essas leis sinalizam princípios e demarcam a direção 

do exercício profissional do serviço social no espaço escolar.  

No entanto, ainda que tenham mencionado a Lei municipal que cria o serviço social 

escolar, os assistentes sociais parecem não considerá-la como norte para a atuação, como já 

salientado em outras linhas. 

No que concerne aos saberes de natureza teórico-metodológica, de acordo com Souza 

(2008), caracteriza-se como saberes naturais das bases teóricas e metodológicas do serviço 

social e da educação, abrangendo métodos e técnicas de pesquisa e da prática profissional. 

Conforme os dados da pesquisa, (13%) dos entrevistados revelam que não tem 

recorrido às leituras aprofundadas após a conclusão da graduação e que não possuem nenhum 

autor como referência no fazer profissional. 
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Olha, na realidade eu estou com um déficit teórico medonho [...](E18). 

 

[...] outras coisas eu leio, mas muita coisa não me agrada sabe, aquilo que 

dá nó na cabeça (E2). 

 

Eu procuro pegar textos na internet, às vezes eu pego monografia, mas não 

decoro autores (E3). 

 

Olha, eu não te daria hoje nenhuma referência de autor, sempre que eu 

preciso fazer uma leitura eu recorro à internet, eu pesquiso, eu leio, mas eu 

confesso eu nunca procurei me deter a autor, vejo o artigo, quando vejo que 

é interessante eu concluo, eu imprimo, mas se eu te disser que eu tenho hoje 

uma referência de autor não tenho (E20). 

 

É perceptível que as leituras atuais que esses profissionais estão realizando são 

prioritariamente da internet e eles não conseguiram relacionar nenhum autor. Essas 

afirmações parecem problemáticas, pois na medida em que os assistentes sociais não têm 

acuidade para analisar a autoria dos textos que leem, correm o risco desses autores não 

corroborarem com uma vertente crítica.  

As tecnologias de informação proporcionam acesso instantâneo à informação e sem 

custos, dessa forma, a pesquisa na internet facilita muito a busca por artigos e trabalhos sobre 

diversos assuntos, inclusive, que tratam da temática educação e serviço social, no entanto, é 

importante perceber como é feita a seleção dessas leituras. Os profissionais não deixaram 

claro se os textos que eles leem na internet são artigos com rigor científico, se são encontrados 

em ANAIS de eventos internacionais, nacionais e até mesmo regionais, revistas acadêmicas, 

periódicos reconhecidos pela CAPES que possuem qualis
43

, ou se são encontrados em blogs e 

sites que geralmente são bem resumidos e não tratam o assunto com profundidade. Portanto, 

essa postura nos impede de avançarmos nessa discussão. 

Dentre os (87%) que citaram autores como referência para desenvolver a prática 

profissional destacaram a importância dos referenciais teóricos. 

 

                                                           
43

Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção 

intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi concebido para atender as necessidades específicas 

do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como 

resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação 

para a divulgação da sua produção. A estratificação da qualidade dessa produção é realizada de forma indireta. 

Dessa forma, o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise da 

qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos. A classificação de periódicos é realizada 

pelas áreas de avaliação e passa por processo anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos 

indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero. 
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Eu lembro que a gente estuda muito a teoria de Marx, de alguma forma 

aquela teoria de Marx me ajudou a ter uma visão e postura crítica (E8). 

 

A gente tem que lançar mão dos documentos legais associada a uma 

fundamentação teórica precursores da educação, ter uma visão histórica da 

educação do que se propõe o momento da educação, como ela se encontra, 

eu vejo isso como primordial e fazer uma associação do direito 

propriamente dito com esses precursores da educação. Essa articulação não 

tem como isso está dissociado porque o próprio direito formal, aquele que 

está previsto na Constituição, no Estatuto, nos decretos, na LDB, ele deve 

beber na fonte desse teóricos justamente para fundamentar, fazer esse viés 

legal (E27). 

 

Ney Luiz Teixeira de Almeida - porque quando a gente entrou na educação a 

gente não tinha referencial de serviço social na educação, depois de anos a 

gente batalhando na prática no dia a dia, e eu venho cada dia mais 

gostando do que ele escreve, José Paulo Netto - eu gosto muito porque ele 

discute a questão teórica da profissão, Marilda Iamamoto - porque eu gosto 

muito de história e é um referencial 

(E5). 

 

Pra educação sem dúvida nenhuma o Paulo Freire, cada vez que a gente lê 

alguma coisa a gente vê como ele é atual, nem faz muito tempo que ele 

esteve entre nós, mas ele continua muito atual, tem outro dentro da 

educação também que é o Rubens Alves, eu gosto dele, no serviço social tem 

Ney Teixeira que é a referência porque tem o primeiro núcleo de pesquisa 

de serviço social na educação [...] (E24). 

 

 

A maioria das respostas incidiu em torno dos clássicos do serviço social, visto que 

(50%) citou Marilda Iammamoto e (33%) José Paulo Netto, autores da perspectiva crítica do 

serviço social expressivos na literatura da profissão. Também foi citado com um percentual 

expressivo de (43%) o educador brasileiro Paulo Freire, verdadeiramente referencial de 

educação, o mesmo percentual se repetiu quando os profissionais mencionaram o Professor 

Ney Luiz Teixeira de Almeida, que tem somado a literatura que articula serviço social e 

educação com suas produções teóricas. Como se observa na ilustração e nas falas a seguir: 
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Também foram citados com expressão de apenas (3%): Vicente de Paula Faleiros; 

Yolanda Guerra; Maria Lucia Silva Barroco; Raquel Raichelis; Potyara Pereira; Sergio Lessa; 

Maria Carmelita Yazbek; Carlos Nelson Coutinho; IstivánMészáros; Karl Marx; José 

Carlos Libâneo; Moacir Gadotti; Dermeval Saviani; Emilia Ferreiro; Gaudêncio Frigotto; 

Luiz Fernandes Dourado. 

Os dados coletados pela pesquisa mostraram um arsenal de autores, dessa forma, é 

notório que a maioria dos profissionais tem se debruçado, sobretudo, nas leituras relativas à 

área de educação, como expresso na fala a seguir: 

 

 
Eu leio mais teorias de educação do que do serviço social, às vezes atrelo as 

duas e concilio os saberes, mas sinceramente hoje eu consigo conciliar a 

minha prática muito mais com os autores da área da educação do que 

propriamente do serviço social (E4). 

 

 

 No entanto, alguns profissionais têm buscado fazer a relação e associar as duas 

temáticas: educação e serviço social, e conseguido articular essa relação no âmbito de outras 

políticas públicas. 

 

 
Olha, eu acho que nós assistentes sociais do município, no nosso fazer 

profissional em termos teóricos a gente tem pouca coisa né, a gente tem o 

privilégio agora de ter livros do professor Ney Teixeira, a gente tem aquela 

coletânea que o CEFSS fez e tem sido um apoio para gente. Eu procuro ler 

•(43%) Ney Luiz 
Teixeira de Almeida. 

•(50%) Marilda Iammamoto; 

•  (33%) José Paulo Netto; 

•  (13%) Elizabeth Motta; 

•  (7%) Aldaíza Sposati 

•(7%) Elaine Rossetti Behring. 

•(43%) Paulo Freire; 

•(13%) Lev Vygotsk;  

•(10%) Jean Piaget; 

•(7%) Pedro Demo;  

•(7%) Leonardo Boff;  

•(7%) Rubens Alves;  

•(7%) Boaventura Santos 

 
 

Ilustração 2: Saberes de natureza teórico-metodológica. Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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Educação 
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artigos e assim, o serviço social não é só área da educação, a gente tem que 

ler o serviço social como um todo (E10). 

 

 

 

Com base nessas assertivas, os saberes que definem e direcionam a prática profissional 

no âmbito escolar concentram-se nos saberes de natureza teórico-metodológica, articulando 

clássicos da literatura do serviço social e educação, bem como saberes de natureza legislativa, 

considerando a legislação profissional, educacional e social. Neste sentido, destacamos a 

importância da compreensão e análise dos saberes imprescindíveis para a atuação 

profissional, para respaldar teórico-metodologicamente a intervenção dos assistentes sociais 

no espaço escolar, uma vez que estes fundamentam, direcionam e legitimam a prática 

profissional. 

Postas essas considerações, no tópico seguinte apresentaremos a atuação do serviço 

social no espaço escolar frente às expressões da questão social. 

 

 

3.4. Atuação profissional frente às expressões da questão Social  

  

Eu sempre digo que o serviço social é algo elementar na escola, depois que 

passei a atuar nesse espaço, eu percebo que ele consegue dá visibilidade à 

tão falada função social da escola. O serviço social a depender obviamente 

do profissional [...] consegue dá visibilidade a questões que interferem 

diretamente no processo de ensino aprendizagem, que até então não eram 

percebidas pelos demais profissionais e pela própria família né, como algo 

que possa estar interferindo, então é aqui no ambiente escolar, que 

concretamente as expressões da questão social se apresentam, e se aqui tem 

expressão da questão social, a gente tem que estar aqui atuando nesse 

espaço [...] (E17). 

 

De acordo com Almeida (2005), a própria luta em torno da educação caracteriza-se 

como expressão da questão social – essencialmente vinculada ao conflito capital/trabalho, 

articulada às formas de produção e reprodução da vida material e espiritual dos homens – uma 

vez que, sua dimensão estrutural atinge os indivíduos sociais nas suas requisições por garantia 

de direitos que aludem à luta pela cidadania ou emancipação humana, como se queira chamar.  

 Nas palavras do autor: “A política educacional pode ser concebida também como 

expressão da própria questão social na medida em que representa o resultado das lutas sociais 

travadas pelo reconhecimento da educação pública como direito social.” (ALMEIDA, 2005, 

p. 10). Almeida (2005) destaca que na particularidade brasileira a educação ainda não foi 
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garantida como direito social efetivo, universal, como valor social e até mesmo condição 

indispensável ao desenvolvimento das forças produtivas.  

O Serviço Social tem sua prática determinada pelas configurações da questão social –

base de fundação sócio-histórica da profissão – e estratégias de enfrentá-la mediante lutas e 

políticas sociais. Dessa forma, a relação questão social/serviço social assinala processos 

históricos-teóricos-metodológicos que instituem a prática profissional nos espaços sócio-

ocupacionais. 

A escola pública, como espaço de apreensão da educação formal, expressa as 

contradições da sociedade da qual é parte e também produto. Nesta direção, o “Serviço Social 

tem como tarefa decifrar as formas e expressões da questão social na contemporaneidade e 

atribuir transparência às iniciativas voltadas a sua reversão ou enfrentamento imediato” 

(IAMAMOTO, 2012, p. 28). Sobretudo, porque 

 

A escola pública e, mesmo, a particular, na esfera do ensino fundamental, se 

vê atravessada por uma série de fenômenos que, mesmo não sendo novos ou 

estranhos ao universo da educação escolarizada, hoje se manifestam de 

forma muito mais intensa e complexa: a juventude e seus processos de 

afirmação e reconhecimento enquanto categoria social, exacerbadamente, 

mediado pelo consumo; a ampliação das modalidades e a precoce utilização 

das drogas pelos alunos; a invasão da cultura e da força do narcotráfico; a 

pulverização das estratégias de sobrevivência das famílias nos programas 

sociais; a perda de atrativo social da escola como possibilidade de ascensão 

social e econômica; a desprofissionalização da assistência no campo 

educacional com a expansão do voluntariado; a gravidez na adolescência 

tomando o formato de problema de saúde pública e a precarização das 

condições de trabalho docentes são algumas das muitas expressões da 

questão social. (ALMEIDA, 2005, p. 18). 

 

 

Dessa forma, o contexto atual – agudização e o agravamento das múltiplas expressões 

da questão social – tem refletido no cotidiano dos estudantes e, por conseguinte afetado o 

processo de ensino-aprendizagem. Como se evidencia nos depoimentos dos entrevistados: 

 

 [...] a escola tem essa função social, ou seja, de perceber quais as 

expressões concretas da questão social se apresentam neste cotidiano e se 

tornam de fato efetivas e visíveis nesse espaço, situações de violência 

doméstica, abuso sexual trabalho infantil, exploração doméstica de 

atividades que crianças assumem na convivência familiar, conflitos 

familiares como separações de pais, enfim todas essas expressões que se 

agudizam lá fora, aqui também se expressam com muita vitalidade então a 

escola ela tem a função social sim de intervir sobre esses aspectos a gente 

não esta fora dessa realidade, não é um espaço aparte, ao contrário é um 
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espaço que se apresenta com muita força e vitalidade [...] interferem no 

processo de aprendizagem das crianças e adolescentes. (E17).  

[...] esse espaço escola com certeza é o ambiente mais desafiador no qual eu 

já estive inserida, eu convivo com a miséria, com todo tipo de exclusão, com 

todo tipo de violência, desde violência simbólica à violência física, ao abuso 

e exploração sexual de crianças e adolescentes, do abandono do Estado 

perante essas famílias, então aqui é o caos, mas ao mesmo tempo... (Choro – 

desculpa!) (E24). 

 

[...] a gente tenta garantir que a educação caminhe como direito, e aí 

quando a gente pensa a educação como direito a gente vai trabalhar tudo 

aquilo que envolve a educação enquanto direito, daí é que vêm os diversos 

problemas, porque a educação hoje não envolve só a escola, então a gente 

tem problemas na família, a drogadição, a evasão escola, o baixo 

rendimento, as agressões, abusos, tudo isso atrapalha a formação e aí a 

gente tem que trabalhar todas essas questões para que o aluno tenha seu 

direito à educação garantido (E16). 

 

 

Portanto, fica explícito que o conhecimento das múltiplas expressões da questão social 

é fundamental para a intervenção do assistente social no cenário escolar, sendo assim, o 

profissional deve ser “[...] crítico, criativo, propositivo, investigativo, comprometido com os 

valores e princípios que norteiam o projeto ético-político profissional” (ABEPSS, 2010, p.14).  

Os assistentes sociais entrevistados refletem as expressões da questão social que 

demandam intervenção no espaço escolar, considerando a relação escola, família e 

comunidade. Entre as principais citadas, destacam-se: 
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Como vimos anteriormente, o assistente social desenvolve atividades técnico-

operativas conforme as necessidades dos usuários frente às expressões da questão social.  

 

O reconhecimento do caráter interventivo do assistente social supõe uma 

capacitação crítico-analítica que possibilite a construção de seus objetos de 

ação em suas particularidades sócio-institucionais para a elaboração criativa 

de estratégias de intervenção comprometidas com as proposições ético-

políticas do projeto profissional (DIRETRIZES GERAIS PARA O CURSO 

DE SERVIÇO SOCIAL, 2005, p. 379). 

 

Repetência, Abandono ou 

Evasão Escolar 

Discriminação sexual 

(gênero e homofobia) 

Trabalho Infantil 

Desemprego 

Alcoolismo 

Separação de cônjuges 

Abuso e exploração sexual 

 

Situação de pobreza de 

algumas famílias 

Problemas de saúde 

 

Bullyng 

Violência na comunidade; 

na escola; institucional e 

doméstica 

Figura 4. Expressões da questão social no universo escolar. Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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É oportuno destacar que uma parcela significativa das atividades é desenvolvida em 

conjunto com uma equipe multiprofissional e também em parceria com uma rede de proteção 

social, assim, muitas vezes não se visualiza as atribuições privativas do assistente social, pois 

as demandas exigem atuação generalista e polivalente. Dentre as principais destacam-se: 

 

 

TABELA 4 – ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Atividades Desenvolvidas Porcentagem 

 

 

  

Orientações sócio-educativas 

Atendimento às famílias 

Reuniões 

 

 

(90%) 

(97%) 

(87%) 

Estudos Socioeconômicos 

Palestras ou Oficinas 

Triagem de alunos com deficiência  

     (47%) 

(83%) 

(30%) 

Desenvolvimento de Programas ou Projetos 

Mediação de Conflitos 

(93%) 

(70%) 

Encaminhamentos em rede 

Participação em Plano Político Pedagógico ou 

Planejamentos 

Atendimento a alunos que apresentam problemas na 

aprendizagem ou no relacionamento (individual e 

coletivo) 

(93%) 

(80%) 

 

(93%) 

  

                                                  FONTE: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

 

Diante da tabela 4, percebemos que a atuação do serviço social se apresenta através de 

atividades que envolvem planejamento, execução e acompanhamento, buscando o 

desenvolvimento do aluno e o exercício da cidadania por meio do acesso e permanência na 

escola. De acordo com Sousa (2008, p. 164) “[...] triagem, atendimento à família, visitas 

domiciliares, palestras já fazem parte da história dos instrumentos utilizados no trabalho do 

Assistente Social”.  

Neste sentido, é importante desenvolver uma discussão sobre os instrumentais e 

posicionamentos dos profissionais em Serviço Social do estudo em destaque. 

Sobre o atendimento às famílias, de acordo com o estudo realizado, o percentual de 

(97%) dos entrevistados relatou que realiza atendimento às famílias, (83%) desenvolvem 

palestras ou oficinas com alunos, família e demais profissionais da escola, e um percentual de 

(30%) dos assistentes sociais também afirmou que realiza triagem, diagnóstico e 
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acompanhamento de pessoas com deficiência em parceria com o psicólogo e demais 

profissionais da equipe. 

  

[...] o assistente social ele pode prestar orientação aos familiares, o 

assistente social tem também a capacidade que muitos não entendem de 

fazer oficinas com as famílias, eu já propus, mas tem que ter o apoio da 

direção [...] (E8) 

 

  

 Conforme Campos e David (2010, p. 270) “[...] os problemas socioeducacionais 

podem ser atenuados por meio da atuação interdisciplinar do profissional do Serviço Social, 

em conjunto com os demais agentes escolares”, as ações socioeducativas, através da 

informação e da reflexão, buscam intervenções na realidade dos sujeitos, sobre o tema os 

entrevistados destacaram a prevenção da evasão escolar, rendimento e desempenho do aluno. 

No que se refere às reuniões, de acordo com Andrade (2012, p. 22) “[...] na escola, as 

reuniões são instrumentos valiosos para que pais, alunos, professores e coordenadores 

pedagógicos possam discutir e refletir sobre determinadas questões, buscando uma solução 

consensual”. Santos (2008) posiciona-se, semelhantemente, quando afirma que a reunião de 

pais é um importante instrumento de aproximação entre a família do estudante e a escola. 

Neste sentido, (87%) dos assistentes sociais destacaram a importância das reuniões, 

percebendo a necessidade de repensar e reatualizar a forma como desenvolver esse 

instrumento. 

 

[...] a gente tem muitas reuniões de pais, às vezes a mães até dizem: reunião 

de novo, encontro de novo. Agora a gente sabe que muitos desses encontros 

caem no vazio, a gente chama, eles não vêm, também muitas vezes a gente 

analisa: será que isso que a gente tá transmitindo é o que eles querem? 

Porque às vezes também não está sendo atrativo, às vezes não está sendo o 

que eles esperam, porque a gente diz a família não vai à escola, mas não vai 

porque? [...]                                                                                                                             

(E1). 

 

[...] hoje a gente já consegue chamar a família para uma reunião e encher 

uma sala, infelizmente quando enche é porque a gente chama para entregar a 

farda, o livro, pra falar do bolsa família, se você chamar para discutir a 

questão da aprendizagem, a importância da educação no desenvolvimento 

deles, a educação como um instrumento de transformação da vida deles e da 

comunidade, você vai encontrar tudo vazio [...] (E10).  

 

[...] a família não vem muito a escola, aí o que a gente tem feito, tem 

organizado encontros com os pais no sentido de fugir daquele foco de reunião 

de só está fazendo queixa dos meninos, a nossa proposta é convidar os pais 

eles vem sabendo que não vai ser só isso, a gente sempre tá trazendo as 
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discussões de como acompanhar os filhos [...] a gente aqui na escola trabalha 

muito nessa linha e temos esse olhar que a família tem que estar dentro da 

escola para estar sugerindo construindo com a gente, porque a escola sozinha 

não consegue não (E9). 

 

Quanto à realização de estudos socioeconômicos, foi mencionado por (47%) dos 

entrevistados, como consta no art. 4º da Lei n° 8.662/93 que Regulamenta a Profissão de 

Assistente Social. Os profissionais relataram que geralmente o estudo socioeconômico é 

realizado no início do ano e antecede a construção do Projeto Político Pedagógico.  

Conforme prevê o art. 4º da Lei n° 8.662/93 inciso II: “Elaborar, coordenar, executar e 

avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 

participação da sociedade civil”, um percentual significativo de (93%) afirmou desenvolver 

programas ou projetos. Para Santos (2001) “É de extrema importância que o profissional do 

Serviço Social, inserido na escola, saiba trabalhar com programas visando a prevenção e não 

despender o seu tempo meramente com a efervescência dos problemas sociais”. No entanto, 

os assistentes sociais apresentam algumas inquietações relativas aos projetos, pois afirmam 

que o desenvolvimento desses projetos consome muito tempo e acabam limitando o 

profissional no desenvolvimento de outras atividades e ações. 

 

 
A secretaria tem diversos projetos relacionados à cultura que já vem 

prontos, então a gente até sente muita angústia, mais projetos, mais projetos 

parece que a gente não tem o que fazer[...] (E11). 

 

[...] a Secretaria quer que a gente esteja sempre desenvolvendo projetos, 

mas será que esses projetos estão de acordo com as necessidades do aluno? 

será que os professores vão ter condições de desenvolver tantos projetos? 

esse é um dos grandes problemas hoje, a gente está cheio de projetos na 

escola e muitos dos que vêm e a gente não tem autonomia para dizer: não 

quero, não posso fazer esse trabalho, tem que desenvolver, os que vem da 

secretaria né. Mas aqueles que a gente realmente necessita, aqui na escola 

nós temos projetos de bullyng, drogas, paz, entres outros, e os da secretaria, 

mais educação, alimentação saudável, xadrez, leitura, a gente está 

desenvolvendo um projeto de leitura, aí já chega outro projeto em cima de 

leitura trilhas, aí vem as olimpíadas da língua portuguesa, o ano cultural, 

um monte de coisa e os professores ficam sem saber o que fazer (E5). 
 

[...] a gente tem um problema muito sério que esse programa escola nota 10 

não existe coisa mais chata, só existe uma coisa boa que receber o abono. 

Primeiro que as escolas são heterogêneas, eu tenho o privilégio de ter uma 

equipe de manhã e tem escolas que só tem um profissional pra escola toda, 

nem supervisor, nem orientador, então tem colega que é tudo, Deus me livre, 

aí a gente tem esse programa escola nota 10 que homogeniza o que é 

heterogêneo, porque são realidades diferenciadas né, a gente não tem 

espaço, a escola fica sufocada de projetos, tem projetos aqui, mas tem 
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projetos que você tem que fazer da conta do ano cultural Hebert Viana [...] 

projetos que vêm de cima pra baixo [...] (E14). 

 

 

A reflexão sobre o desenvolvimento de programas e projetos recorre à importância de 

analisar e implementar ações direcionadas ao contexto e as refrações da questão social 

perpassadas pela respectiva realidade.  

Oportuno ainda citar, sobre o trabalho do serviço social desenvolvido com a rede de 

proteção social enquanto âmbito escolar. A maioria dos assistentes sociais (93%) destacou a 

realização de encaminhamentos em rede de proteção social, quando o aluno, a família ou o 

responsável necessitam de atendimento fora da estrutura escolar. Sarmento (2000) lembra que 

por vezes o encaminhamento é percebido como “transferência de responsabilidade” entre 

setores e organizações, por isso, rotineiramente, torna-se parcial e insuficiente, exigindo 

novos retornos por meio de uma recorrência burocrática. Como corrobora os depoimentos a 

seguir: 

 

[...] outras questões que envolvem o atendimento e o provimento de políticas 

públicas para o aluno que a gente sabe que dentro da escola se faz pouco, 

eu acho se tivesse realmente essa rede a gente poderia fazer melhor [...] 

(E9). 

 

[...] os espaços da comunidade não são utilizados não tem feedback, a rede 

de proteção não existe, não tem como dar uma resposta [...] (E13). 

 

 

Outra atividade desenvolvida pelos assistentes sociais no espaço escolar é a 

participação no Plano Político Pedagógico. Essa estratégia se apresenta como um conjunto de 

princípios que orientam a construção e execução dos planos educacionais. Para Souza (2008) 

o projeto político-pedagógico é construído com base em aspectos inerentes à escola, 

considerando as relações de força interpessoais e interprofissionais, já os planejamentos são 

delineados conforme o contexto escolar e os propósitos educacionais de cada instituição de 

ensino. 

No que tange ao atendimento a alunos que apresentam problemas na aprendizagem ou 

no relacionamento, a atuação dos assistentes sociais ocorre, rotineiramente, de forma 

interventiva com a perspectiva de intervir nas sequelas dessa questão social. De acordo com 

os (93%) dos assistentes sociais do âmbito escolar de João Pessoa-PB, a atuação é realizada 

de forma individual e/ou coletiva. 
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[...] isso é diário, tem um caso de um aluno que está com dificuldade de 

aprendizagem e integração na escola, aí a gente chama a família [...] (E7). 

 

[...] quando eu faço o levantamento das faltas e vou na sala dar o feedback 

para os alunos, eu estou fazendo um atendimento coletivo né, mostrando 

como a turma está em termos de faltas, se aquela turma é faltosa em relação 

a outra, se precisa melhorar, então a gente tem atendimentos não só ligados 

a questão de alunos que apresentam algumas questões na aprendizagem e 

no relacionamento, mas também relacionado às faltas e à motivação (E23). 

 

 

Os profissionais também mencionaram atividades socioculturais, projetos – música, 

artes, e poesia, gincanas culturais, feiras de ciências e festividades em datas comemorativas. 

Além dessas atividades os assistentes sociais exercem atividades técnico-operativas que 

corroboram com o imediatismo e rotinas institucionais, muitas vezes excedendo o âmbito do 

serviço social. 

 

[...] hoje não existe isso aqui: O assistente social não faz! Isso aqui o 

psicólogo não faz! Na escola a gente faz tudo na ausência de outros 

profissionais, porque é um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, 

porque um está ligado ao outro, a escola não vai deixar de funcionar porque 

o assistente social não veio ou porque o psicólogo ou supervisor não veio, a 

gente tem que entender de tudo um pouco para a gente atuar na ausência de 

outros profissionais (E10). 

 

 [...] a gente atua como inspetora, como cooperadora, como secretária, 

quando necessário vai para a cozinha, aqui a gente é pano de chão, é 

Bombril [...] (E21). 

 

Por este viés, concordamos com Iamamoto (2005, p.22) quando afirma que: “Embora 

o assistente social disponha de uma relativa autonomia na sua condução de seu trabalho – o 

que lhe permite atribuir uma direção social ao exercício profissional – os organismos 

empregadores também interferem no estabelecimento de metas a atingir”. 

De acordo com os depoimentos é perceptível que além das competências privativas 

que competem à atuação do assistente social, se incorporam ao seu exercício demandas que 

excedem suas atribuições, também é importante destacar que muitas vezes a prática 

profissional acaba se tornando imediatista com caráter paliativo. 

 

[...] a escola é um espaço muito imediatista, porque você hoje preparada 

para fazer determinada atividade e quando chega tem tantas demandas que 

você acaba deixando de lado, e quando você terá tempo para retomá-

la?(E5). 

 

[...] aqui não dá tempo porque aqui parece um hospital, tem mais coisa de 

urgência que nem um hospital [...] (E8). 
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[...] não é simples como a cultura ela tem outro entendimento, ela não vê 

essa função técnica do assistente social, então acaba a gente sendo muito 

mais da ação, do fazer imediato [...] (E28). 

 

 

O assistente social, assim como em outros espaços sócio-ocupacionais, também tem 

desenvolvido ações que corroboram com uma prática pontual, focalizada e emergencial, o que 

certamente limita um exercício profissional comprometido com os princípios e diretrizes do 

Código de Ética Profissional. 

Para Iamamoto (2001, p. 20) o desafio da atualidade para o assistente social “[...] é 

desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas 

e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. 

Enfim, ser um profissional propositivo e não só executivo”.  

Assim, cabe ao profissional extrapolar o imediatismo, compreendendo a dinâmica 

contraditória que faz parte do espaço sócio-ocupacional. Para tanto, é necessário refletir 

acerca de suas competências e atribuições esclarecendo-as à instituição, pois quando o 

profissional não sabe discerni-las, acaba comprometendo a visibilidade da profissão e através 

da sua fragilidade teórico-crítica contribuindo para uma prática limitada, conservadora e 

pragmática. 

Nesta perspectiva, a capacitação ou formação continuada é uma ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento de uma prática qualificada. De acordo com Iamamoto 

(2008, p. 41): 

 

O momento presente desafia os assistentes sociais a se qualificarem para 

acompanhar, atualizar e explicar as particularidades da questão social nos 

níveis nacional, regional e municipal, diante das estratégias de 

descentralização das políticas públicas. 

 

 

Portanto, o assistente social necessita continuar a formação teórica e metodológica dos 

processos de trabalho no campo profissional, para a realização de uma prática profissional 

comprometida com a qualidade dos serviços, conforme prevê o Código de Ética profissional: 

“Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 

intelectual, na perspectiva da competência profissional”. 

Em nossa pesquisa foi possível constatar que alguns profissionais reconhecem e 

valorizam a formação continuada realizada no município, entretanto, a maioria dos 

entrevistados citou a necessidade de uma capacitação ou formação continuada mais frequente, 
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eficiente e coerente com a realidade do espaço sócio-ocupacional, como se pode observar nos 

depoimentos a seguir: 

 

 

[...] a prefeitura a gente tem a capacitação, nós temos uma capacitação 

para os técnicos não só para o assistente social, mas para orientador, 

supervisor e psicólogo, contribui [...] é excelente incomparável, assim já 

ajuda bastante [...] (E26). 

 

[...] no final das contas não tem ninguém da Secretaria que pensa numa 

perspectiva dos assistentes sociais, por exemplo, a nossa formação 

continuada no ano passado foi péssima, porque primeiro, parte do princípio 

que a gente não sabe de nada e que a gente não faz nada, vir discutir do 

ponto de vista só teórico sem levar em consideração a nossa prática já 

existente e pedir para a gente fazer um projeto no segundo semestre como se 

a gente estivesse iniciando do marco zero é desconhecer também e achar 

que todos os profissionais são profissionais que não estudam, não leem, e 

são profissionais que estão na leiguice. Na verdade não é uma formação 

continuada é como se fosse uma capacitação no meio do ano e aí tem toda 

uma conjuntura política por trás que fizeram articulação com a UFPB, 

fizeram um momento presencial, e outra, a distância, que a gente não recebe 

feedback nenhum, mas há uma pressão grande para a gente fazer por causa 

da escola nota 10 [...] isso tem também contribuído para nossa 

desarticulação [...](E12). 

 

[...] a gente tem a formação continuada e nem sempre a temática que é 

exposta na formação continuada é a que a gente deseja escutar, e na 

realidade é importante a gente se reunir pra discutir como anda a prática, o 

que se pode fazer pra melhorar, o que está dando certo o que a gente pode 

fazer para melhorar, mas não tem [...] (E25). 

 

 

Para Maia e Barbiani (2003, p.3) 

 

A formação continuada não vem para preencher lacunas da formação inicial, 

mas para inseminá-la, provocando reflexão e promovendo interrogações de 

sentido e efetividade. Assim, a formação inicial se abastece e se transforma 

com o diálogo rico, estabelecido com organizações, movimentos, atores que 

estão construindo seus projetos profissionais. Transformando-se, vai 

produzindo profissionais qualitativamente diferentes, cada vez mais 

próximos e sintonizados com seu mundo e tempo histórico. 

 

  

 

 Dessa maneira, a formação continuada deve ser capaz de possibilitar a socialização das 

experiências e troca de conhecimentos, além de oportunizar parcerias entre os profissionais. 

Diante dessas perspectivas, percebemos a possibilidade de ampliar a formação continuada 

para que realmente qualifique e proporcione uma autoavaliação dos profissionais. 
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3.5. Instrumentos técnicos e articulação com a dimensão teórico-metodológica e ético-

política 

 

Até o momento objetivou-se apreender a relação entre as dimensões teórico-

metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas, mas de maneira especial gostaríamos 

neste momento de destacar os instrumentos técnico-operativos utilizados pelos assistentes 

sociais no âmbito escolar e a capacidade de realizar as mediações com as demais. 

A dimensão técnico-operativa incide em técnicas e instrumentos, no entanto, a referida 

dimensão não é concebida em si mesma, ela deve basear-se no aporte teórico constituído 

historicamente pela categoria e se articular com as dimensões: teórico-metodológica e ético-

política, para proporcionar uma intervenção crítica, competente e qualificada. 

Os instrumentos e técnicas do serviço social mediam a ação profissional na 

intervenção da realidade, portanto, caracteriza-se como meio para concretizar os objetivos e 

finalidades pré-determinadas pelo profissional (SANTOS, 2010). De acordo com Trindade 

(1999) os assistentes sociais necessitam desenvolver sua capacidade de leitura da realidade 

frente às mudanças no contexto atual e essa compreensão deve estar para além das questões 

puramente técnicas. 

No âmbito escolar municipal de João Pessoa-PB, espaço sócio-ocupacional do serviço 

social, os profissionais destacaram a utilização de alguns instrumentos no seu fazer 

profissional, como mostra a tabela a seguir: 

 

 

TABELA 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Instrumentos Utilizados Porcentagem 

 

 

  

Entrevistas  

Visita Domiciliar  

Parecer Social 

 

 

(100%) 

(100%) 

(63%) 

Estudo Social 

Planos de Ação 

Prontuário Social 

(30%) 

(97%) 

(20%) 

Relatórios 

Biblioteca técnica 

Livro de ocorrência 

(13%) 

(47%) 

(100%) 

  

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012. 



147 
 

 

 

Segundo os dados coletados durante a pesquisa, pôde-se identificar que (100%) dos 

entrevistados citaram que utilizam a entrevista. A entrevista é um instrumento potencializador 

das intencionalidades do assistente social para desvelar a realidade e conhecer a situação dos 

usuários (FAVERO, 2005). No entanto, os profissionais afirmaram que ainda que a entrevista 

tenha um marco institucionalizado mediador da relação, no caso da escola, as entrevistas 

realizadas, frequentemente, caracterizam-se como uma conversa informal, já que a maioria 

não utiliza questionário ou roteiro.  

 

 

Entrevistas – não aquela estruturada organizada, mas a entrevista que eu 

faço é aquela oral informal (E8). 

 

[...] a entrevista no geral ela acontece de forma não estruturada, quando eu 

vou fazer uma visita eu já tenho na minha mente aquelas coisas que eu vou 

observar, a rua, a comunidade, as relações, a situação de moradia, e 

alguma questão específica com relação à motivação, então assim a gente 

não tem um instrumento específico como um roteiro [...] (E28). 

 

Outro instrumento destacado pelos entrevistados foi a visita domiciliar, os assistentes 

sociais enfatizaram como um instrumento relevante que potencializa as possibilidades de 

conhecer a realidade, segundo Mioto (2001) a visita domiciliar tem um objetivo definido: 

avaliar as condições em que vivem os sujeitos ou averiguar aspectos do cotidiano das 

relações. No entanto, alguns profissionais relataram que não realizavam visitas com 

frequência, devido à falta de transporte oficial ou recurso para locomoção e ampla demanda 

existente na escola, os assistentes sociais ainda destacaram que a visita domiciliar: 

 

[...] não é uma ação específica do serviço social, quando a gente faz uma 

visita tem um olhar diferente, mas não é atribuição específica do assistente 

social, qualquer profissional aqui da equipe multidisciplinar pode fazer uma 

visita domiciliar, mas que o olhar nosso é diferente isso aí ninguém dúvida 

(E6). 

 

Neste sentido, (100%) dos entrevistados afirmaram realizar ou já ter realizado visitas 

domiciliares, todavia, recentemente os profissionais têm desenvolvido outras estratégias de 

abordagem com a família devido à falta de transporte para realizar a visita domiciliar, 

dificuldades de acesso a domicílios afastados, falta de tempo devido às demandas imediatas, 

falta de recursos para locomoção e violência nas comunidades. O depoimento de uma 
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assistente social do espaço escolar da rede municipal de João Pessoa-PB desperta atenção 

sobre o tema, como veremos a seguir: 

 

 
[...] ultimamente eu não tenho feito, devido à própria violência aqui do 

bairro, que está muito grande, por exemplo, no ano passado eu fiz muitas, 

mas esse ano não, porque [...] existem muitas brigas entre um bairro e 

outro, aí acaba que, nas vilas agora só entra o tráfico de drogas mesmo, 

então existem conflitos entre eles mesmos. Por exemplo, de três ruas para 

baixo você já é abordado, você sabia que aqui é igual a rocinha? estamos 

nesse nível, se entra de motocicleta de capacete se ele não conhece, se você 

não tirar o capacete, você pode ser derrubado, aí eu até perguntei a um 

funcionário que trabalha aqui e mora aí, derrubado como? Eles colocam 

uma barreira para você cair? Aí ele disse não derrubado a bala. E se for a 

pé você é abordado, perguntam o que quer, pra onde vai, te revistam 

mesmo. Muitos pais e alunos já morreram nessas brigas entre eles. Eu tenho 

dificuldade, porque eu temo pela minha própria vida né, não que eu pense 

que eles vão fazer mal diretamente a mim, pode ser até que sim né, mas uma 

bala perdida. Nove, dez, onze horas eles já tão fazendo tiroteio em frente à 

escola, então como eu temo a minha vida eu uso meu telefone pessoal, todas 

as minhas abordagens tem sido pelo telefone quando não, um comunicado 

[...] (E21). 

 

No que diz respeito ao parecer social mencionado por (63%) dos assistentes sociais, 

Fávero (2003, p. 47) destaca que “trata-se de exposição e manifestação sucinta, enfocando e 

apresentando a análise da situação, referenciada em fundamentos teóricos, éticos e técnicos 

inerentes ao Serviço Social [...] e uma finalização, de caráter conclusivo ou indicativo”.  

A respeito do tema, os relatos das assistentes sociais abaixo expressam que a utilização 

desse instrumento não é constante e/ou muitos profissionais tem utilizado o referido 

instrumento sem saber que se trata de um parecer social. 

 

 
Parecer social, sim eu faço, muitas assistentes sociais não tem nem 

consciência que estão fazendo um parecer social, acham que é só um 

relatório, uma solicitação. Por exemplo, nós temos uma avó que tem a 

guarda de um aluno, eles são bem carentes, quem recebe o bolsa família é 

mãe que nem mora com eles, ninguém nem a avó não sabe nem aonde vive, 

então, eu tive que fazer um parecer social relatando a situação social da avó 

e do neto para o conselho tutelar para que a avó tenha esse cartão de volta 

(E4). 

 

Parecer social – a partir do momento em que eu faço a visita, eu faço o 

relatório e aí faço o parecer, geralmente quando há encaminhamentos para 

o conselho tutelar, com base no relatório é que faz o parecer. Como é em 

escola geralmente o parecer é para concessão de alguma coisa, ou para ser 

favorável ou não a alguma coisa, mas assim, no caso do conselho tutelar eu 

faço a visita e faço o relatório, e o parecer vai dizer se vai ser encaminhado 



149 
 

para o conselho, se vai acionar a família, se vai ser encaminhado para 

atendimento psicológico, para um trabalho comunitário (E11). 

 

parecer social – não, aqui nunca fiz a gente faz relatório [...] (E14). 

 

 

Quase todos os sujeitos (97%) afirmaram que realizam planos de ação. Esse 

instrumento é importante na medida em que se configura como planejamento de todas as 

ações necessárias para atingir um resultado desejado, uma vez que o planejamento permite 

uma visão geral da prática. É importante destacar que esse instrumento é de caráter coletivo, 

não é feito apenas pelo assistente social no âmbito escolar, mas pela equipe que atua no setor 

de orientação escolar. 

 

Sim, nós temos que ter nosso plano de ação, só que não é exclusivo do 

serviço social (E4). 

 

[...] os planos de ação são elaborados coletivamente, embora dentro da 

estrutura a gente defina bem os papeis de cada profissão, aí entra esses 

posicionamentos teóricos de cada área (E17). 

 

[...] a rede de educação tem como um pré-requisito para atuação dos 

especialistas nas escolas, então a gente faz uma proposta de trabalho que é 

encaminhada para SEDEC e a partir dela a gente desenvolve o trabalho, 

normalmente a gente não faz um monitoramento, ela é formatada lá, mas em 

geral o que tá lá é realizado porque a gente coloca mesmo o que é rotina, o 

que é previsto mesmo [...] (E28). 

 

 

Embora Marconsin (2011) afirme que é raro encontrar uma bibliografia técnica nas 

instituições, (47%) dos assistentes sociais afirmaram que possuem uma biblioteca básica, 

pequena, com livros da categoria para desenvolver a prática profissional.  

 

Bibliografia técnica [...] a gente tem aqui na mão o Estatuto, a LDB, a Lei 

da Adoção, o Projeto Político Pedagógico, porque isso aqui é o dia a dia, eu 

paro para consultar, é instrumental né, pra mim (E16). 

 

 

O Estudo Social também foi apontado por (30%) dos entrevistados, ele é considerado 

por Fávero (2003) um processo metodológico específico do serviço social, que busca 

compreender de forma crítica uma determinada situação ou expressão da questão social, 

objeto da intervenção profissional e trata, sobretudo, dos aspectos socioeconômicos e 

culturais. 
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Outro instrumento importante ao exercício profissional do Serviço Social é o 

prontuário social. Para Marconsin (2011, p. 73) o prontuário diz respeito a um registro 

organizado e sistemático de relatórios de entrevistas, de visitas, de reuniões dos grupos, de 

assembleias e outros documentos que dizem respeito à ação direta individual e/ou coletiva 

com a população usuária. O prontuário social foi citado por (20%) dos sujeitos entrevistados, 

entretanto, ressaltaram que o instrumento não é tão formalizado devido à falta de estrutura nas 

escolas: 

 

[...] eu não tenho prontuário com numeração aquela coisa bem formal, 

inclusive é até por uma questão de espaço, porque quando eu comecei a 

atender eu fazia os relatórios, e aí eu disse: eu preciso de um espaço, de um 

armário e a direção disse que eu poderia deixar na ficha do aluno aí eu 

disse não eu não vou deixar na ficha do aluno porque qualquer pessoa da 

secretaria tem acesso né, então onde fica o sigilo (E11). 

 

[...] prontuário social – quando eu cheguei no dia a dia eu percebi que cada 

aluno é uma situação é uma vida eu tenho que organizar isso, então eu fiz as 

minhas divisórias, eu comecei com os alunos que foram encaminhados para 

o conselho tutelar, que são alunos que têm problemas maiores, então eu 

comecei a fazer cada aluno uma pastinha, aos poucos eu estou estruturando, 

mas tem que ter, é essencial (E16). 

 

 

Além desses instrumentos, (90%) dos entrevistados citaram relatórios mensais e 

semestrais da prática profissional, relatórios de entrevistas e relatórios para encaminhamentos. 

De acordo com Marconsin (2011, p. 74) o relatório mensal, semestral, anual e/ou relatório do 

trabalho apresenta os dados totalizados e a análise do trabalho desenvolvido na periodicidade 

a que se refere, normalmente apresenta dados quantitativos e qualitativos, já o relatório de 

entrevista expõe dados do sujeito atendido, a situação apresentada por ele e sua requisição a 

instituição e ao serviço social, bem como o parecer e a descrição da intervenção do 

profissional.  

 

[...] eu faço relatórios em equipe, dificilmente eu faço relatório só, então vai 

com o nome da equipe, então eu não coloco meu carimbo (E8). 

 

[...] a secretaria de educação cobra um relatório semestralmente, mas não é 

exclusivo do assistente social, é coletivo dos especialistas (E11). 

 

[...] relatórios de visitas, de encaminhamentos, das atividades que são 

desenvolvidas na escola (E17). 
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Também foi citado o livro de ocorrência ou livro de registro, é um instrumento que 

armazena os acontecimentos ocorridos no dia e as informações essenciais. O objetivo do livro 

é repassar as informações/recados e pendências para os outros profissionais que compõem a 

equipe multidisciplinar, e também é uma técnica de registro do próprio profissional. No 

entanto, muitas vezes as anotações não passam de registros superficiais, o que impossibilita o 

assistente social de resgatar as informações para um estudo científico ou avaliação da prática 

profissional. 

 

 

[...] a gente chama de ocorrência parece até que é a delegacia os 

atendimentos feitos na escola, a gente registra dessa forma, mas fora esse 

atendimento eu tenho que ter o meu registro, simples mais tem (E8). 

 

 [...] porque como a gente se vê na semana não fala ao telefone, então 

algumas anotações, alguma demanda de algum aluno que aconteceu para 

que o outro tenha conhecimento para demandar, a gente chama livro de 

ocorrência né, mas ocorrência no caso é porque ocorreu aquilo e precisa 

demandar é mais para o nível de conhecimento, então eu não sei como 

posso chamar, mas é um livro né que a gente usa e quando acontece alguma 

coisa é uma comunicação circular interna permanente (E19). 

 

[...] ele não é um livro de continuidade de eu pegar uma questão que tá aqui 

e dar andamento, é muito mais para a necessidade de um relatório, um 

parecer, aí a gente resgata e faz [...] imagine só digamos que nós temos aqui 

200 alunos, o livro não é só de um aluno, mas sim de vários alunos, então eu 

vou ter que fazer o relato, uma pescagem aqui e olhar folha por folha até ter 

as informações para construir o relatório [...] (E28). 

 

 

Uma alternativa para o livro de ocorrência poderia ser a criação de índice em ordem 

alfabética para facilitar as buscas por determinados atendimentos. 

Todos os instrumentos utilizados pelos assistentes sociais reconhecem a dinâmica do 

âmbito escolar. Mas, é importante perceber que as relações sociais são complexas e 

constantemente estão em transformação, neste sentido, os profissionais devem avaliar e 

aperfeiçoar os instrumentos e técnicas conforme as determinações da realidade social. 

Quando questionamos os assistentes sociais acerca dos instrumentos técnico-

operativos presentes na prática profissional, perguntamos se na utilização desses instrumentos 

existia articulação com a dimensão teórico-metodológica e ético-política, pedindo que, se 

possível, os profissionais exemplificassem. 

Dado o questionamento, (27%) dos entrevistados respondeu que NÃO, já (73%) 

afirmou que SIM, embora nenhum tenha exemplificado de maneira relevante. 
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 Nesta direção podemos inferir duas proposições: Primeira: A maioria dos profissionais 

reconhece a necessidade de articulação entre a dimensão técnico-operativa e as dimensões 

teórico-metodológica e ético-política, conforme a racionalidade crítico-dialética, no entanto, 

não possuem apropriação crítica da realidade para fazer a articulação. Segunda: A dimensão 

técnico-operativa é reduzida a instrumentos e técnicas e está desconexa das demais 

dimensões, dessa forma, os assistentes sociais não possuem a capacidade de antecipar 

idealmente seus objetivos, portanto, reforçam a racionalidade formal-abstrata – concepção 

tecnicista – e instrumentalista de nossa herança intelectual e cultural.  

Quanto à primeira hipótese, a apropriação do arcabouço técnico-operativo, teórico-

metodológico e ético-político frente às contradições e a dinâmica da realidade se evidenciou 

pela falta de argumentos para exemplificar as afirmações que os próprios profissionais 

fizeram, uma vez que afirmaram realizar articulação entre as três dimensões. 

 

 
[...] eu diria que a maioria dos meus instrumentos está articulado com o 

projeto ético político profissional (E4). 

 

É porque a gente não pode dissociar, estão interligadas, então eu trabalho 

nessa perspectiva (E9). 

 

Claro, você não pode falar que a teoria é distante da prática se você só pode 

pensar em uma prática que vai transformar se você tiver a base da teoria 

(E16). 

 

Ah! porque a teoria é muito importante na prática né, as duas são 

fundamentais você não pode separar, pra você desenvolver um bom trabalho 

você precisa também ter uma parte teórica boa, estar se atualizando, 

pesquisando tudo é importante, isso ajuda a você estar crescendo no 

trabalho, a desenvolver, é importante (E25). 

 

 

É evidente que somente o reconhecimento da necessidade de articulação não é 

suficiente para uma ação efetiva e qualificada dentro da realidade, principalmente, porque se o 

profissional não é capaz de articular essa relação através da linguagem, o próprio exercício 

profissional pode ser executado de maneira distorcida ou descontextualizada. 

No que diz respeito à segunda, os profissionais refletiram acerca de uma lacuna entre o 

conteúdo lecionado na universidade e as demandas que surgem em seus espaços sócio-

ocupacionais. Essa questão remete, intrinsecamente, a um dos principais falsos dilemas entre 

formação e o exercício profissional do assistente social, como bem nos lembra Forti e Guerra 

(2011, p. 1) “[...] no senso comum naturaliza-se o chavão sobre a existência de um fosso entre 
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o conhecimento teórico e a sua capacidade de implementação. Ora, quem nunca ouviu, 

afirmou ou mesmo questionou o famoso jargão: ‘na prática a teoria é outra’?” 

 

[...] nem tudo funciona, é por isso que eu afirmo na teoria é uma coisa, mas 

na prática é outra (E1).  

 

[...] o que eu quero dizer aos professores, à Universidade, ao CRESS, ao 

CEFSS é que em educação tem o concurso e tudo, mas os profissionais estão 

lá segurando as pontas. Segurando as pontas, não sei como, porque estão 

indo além do âmbito, ou porque a teoria da prática foi que ajudou a eles, 

não foi teoria de Universidade não, o que aprendi na Universidade não 

serviu  para nada do que eu estou fazendo na escola, nada! Eu me baseei na 

teoria da prática, essa teoria fala muito mais alto que as outras teorias que 

têm por aí [...] (E8). 

 

É porque na realidade a gente faz as coisas meio artesanal, baseada na 

rotina da prática, a não ser quando a gente precisa fazer projetos aí sim, 

mas no dia a dia é aquilo que você já tem, já desenvolveu e não tá voltando 

(E18). 

 

Não, eu acho que o fato da gente se virar sozinha nesses anos todos aí 

acabou nisso [...] então tudo que a gente sabe foi vivenciado na prática, 

tudo é decorrente disso da praticidade da coisa no fazer do dia a dia [...] 

(E23). 

 

 

As narrativas acima esclarecem que o valor da teoria é condicionado à capacidade de 

responder de forma imediata a realidade. Para Forti e Guerra (2011) a dissensão entre teoria e 

prática corrobora com a racionalidade hegemônica do capitalismo
44

 e pode trazer 

consequências desastrosas para o trabalho profissional. Dessa forma, cabe aos profissionais a 

reflexão crítica para captar a realidade para além do universo do senso comum, fazendo a 

correspondência entre teoria e prática para verdadeiramente realizar uma intervenção, crítica, 

criativa e propositiva. 

 

 

 3.6. A dimensão ético-política que direciona o exercício profissional e as condições de 

trabalho no espaço escolar 

 

                                                           
44

“Isso repõe sobre bases mais complexas a alienação essencial do capitalismo – separação entre proprietários e 

não proprietários dos meios de produção – de modo que a cisão entre os que pensam e os que executam é o que 

fundamenta a alienação no trabalho, é particularizada na ordem burguesa – constituída como processo de 

reificação. 
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De acordo com Martins (2011, p. 45): “Na trajetória da Política Educacional brasileira 

estão imbricados posicionamentos políticos e ideológicos que são determinados pelo contexto 

histórico, isto é, pelas forças políticas e os antagonismos dos projetos societários presentes 

naquela dada realidade.” Neste sentido a autora destaca dois conceitos: hegemonia e contra-

hegemonia, afirmando que a educação, continuamente, apresenta destaque na efetivação do 

projeto societário político-econômico de diversos países, sobretudo, Brasil. 

Essas relações certamente refletem dentro do espaço escolar, visto que é “[...] um 

espaço social rico e fecundo, onde as contradições sociais, o jogo de forças e a luta pelos 

direitos de cidadania estão pulsando, espelhando a realidade como ela é no restante da 

sociedade”. (MARTINS, 2011, p. 48). Neste sentido, torna-se imprescindível perceber o 

exercício profissional do assistente social e a direção ético-política adotada no espaço escolar. 

O Serviço Social tem uma fundamentação e direção social voltadas à construção de 

uma nova ordem social, sem exploração/dominação de classe, etnia, gênero. A profissão tem 

como norteamento um Projeto Ético-Político – uma autoimagem da profissão/sustentação 

projetiva, composta por valores éticos e políticos defendidos pela categoria profissional para 

um fim coletivo, um projeto societário – expresso em um Código de Ética, fundamentado em 

princípios e valores de reconhecimento da liberdade como valor ético central.  

Esses valores que norteiam a categoria profissional expressam o reconhecimento da 

autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, defesa dos direitos 

humanos; aprofundamento e consolidação da cidadania e da democracia, socialização da 

participação política e da riqueza produzida; posicionamento a favor da equidade e da justiça 

social, universalidade no acesso a bens e serviços e à gestão democrática; comprometimento 

na eliminação de todas as formas de preconceito e a garantia do pluralismo; compromisso 

com a qualidade dos serviços prestados; articulação com outros profissionais e trabalhadores. 

Tomando por base esses princípios defendidos pela categoria profissional, questionamos: 

Quais os valores ou princípios ético-políticos que direcionam e determinam o exercício 

profissional do assistente social na educação? Através da pesquisa em tela podemos visualizar as 

concepções assinaladas: 

 

Respeito à diversidade de opiniões [...] a dimensão do sigilo pra mim é 

fundamental, valores éticos políticos a questão do princípio da justiça pra 

mim é horizonte, a minha atuação se volta nessa perspectiva de construir 

uma sociedade muito diferente do que a gente tem hoje, contra toda forma 

de opressão, de exploração, em defesa dos direitos e interesses da classe 

trabalhadora, eu sempre digo que a gente tem que se posicionar de que lado 
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a gente está, ou a gente defende os interesses da classe trabalhadora ou a 

gente defende os interesses da burguesia [...] (E17). 

 

 [...] nós temos o código de ética para atuar, então independente da política, 

a gente segue, a gente tenta observar fazer uma leitura uma vez ou outra, 

tenta resgatar alguma coisa que já está fugindo, eu acho que o básico é o 

código de ética porque lá estão descritos inúmeros valores (E20). 

 

A questão da liberdade é fundamental [...] a questão da liberdade, do 

pluralismo, do respeito às diversidades, então são valores que a gente quer 

contribuir para a construção de uma outra sociabilidade [...](E24). 

 

 

A fundamentação da pesquisa empírica em debate dá ênfase ao que Iamamoto (2012, 

p. 78) discute acerca dos valores do Código de Ética profissional. Neste sentido, conforme a 

autora “os princípios constantes no Código de Ética são focos que vão iluminando os 

caminhos a serem trilhados, a partir de alguns compromissos fundamentais acordados e 

assumidos coletivamente pela categoria”. Comprova-se, assim, que a maior parte dos 

assistentes sociais que atua no espaço escolar carrega os princípios e valores concernentes ao 

Código de Ética profissional. Em face das considerações, destacamos os dados na figura abaixo 

para facilitar a visualização do leitor. 
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Ilustração3: Princípios Fundamentais Código de Ética do Assistente Social. Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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Além dos princípios fundamentais contidos no Código de Ética Profissional, o/as assistentes 

sociais também destacaram a questão do sigilo profissional que é direito mencionado no 

Código de Ética Profissional de 1993, capítulo V, artigo 15º: “Constitui direito do Assistente 

Social manter o sigilo profissional”. O artigo 16º do capítulo V esclarece que “O sigilo 

protegerá o usuário em tudo aquilo de que o Assistente Social tome conhecimento, como 

decorrência do exercício da atividade profissional”.  

Sobre as principais dificuldades para garantir o sigilo profissional, (97%) da/os 

assistentes sociais citaram a falta de espaço físico adequado para garantir condições técnicas e 

éticas no desenvolvimento do exercício profissional. Como ilustram os depoimentos a seguir: 

 

[...] eu acho que deveria ter uma sala específica para atendimentos, você vê 

quantas vezes nós fomos interrompidas na hora da entrevista, isso ocorre 

também nos atendimentos. Quantas vezes eu estou aqui com mães, às vezes 

a mãe está chorando e as pessoas entram na sala e não pedem licença nem 

nada e mesmo que peçam isso já interrompeu, já constrangeu. Agora ainda 

tá é bom, porque antes era pior, a nossa sala era junto com a sala dos 

professores, tinha só um armário dividindo, agora tá é bom, tá chique que é 

uma sala nossa. Isso é um ponto que a gente discute muito quando se 

encontra o serviço social e tem escola que é pior ainda, eu já trabalhei em 

uma escola que a diretoria era a secretaria, era a sala dos técnicos, era 

depósito, era uma sala só pra tudo, atendia, às vezes, embaixo de uma 

árvore (E1). 

 

Teve até uma escola que eu passei que não tinha nada, aí eu disse: eu vou 

armar uma barraquinha de campi assim no meio do pátio, ali vai ser minha 

sala, aí disseram quando a pessoa quer trabalhar faz em qualquer lugar, 

mas a verdade não é essa, a gente tem que ter ética, tem que zelar pela 

privacidade do sujeito (E14). 

 

 

Não obstante, conforme o Código de Ética Profissional, art. 7º constitui direito do/a 

assistente social: “dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou 

privada, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional”. Segundo a Resolução 

CFESS nº 493 de 21 de agosto de 2006, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do 

exercício profissional do assistente social: “O atendimento efetuado pelo assistente social 

deve ser feito com portas fechadas, de forma a garantir o sigilo” (art. 3º). Além disso:  

 

O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado de 

espaço suficiente para abordagens individuais ou coletivas, conforme as 

características dos serviços prestados, e deve possuir e garantir as seguintes 

características físicas: 

a- iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a 

organização institucional; 

Ilustração 2: Saberes de natureza teórico-metodológico. Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Ilustração 2: Saberes de natureza teórico-metodológico. Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

Ilustração 2: Saberes de natureza teórico-metodológico. Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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b- recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado 

durante o processo de intervenção profissional; 

c- ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas 

fechadas; 

d- espaço adequado para colocação de arquivos para a adequada guarda de 

material técnico de caráter reservado (art. 2º). 

 

 

 

Neste sentido, os profissionais estão sujeitos ao desenvolvimento de estratégias com a 

finalidade de viabilizar uma prática que possa garantir o sigilo profissional, ou seja, ficando 

sujeitos à alternativa de realizar o atendimento em outros locais, ou pedir que os demais 

profissionais se retirem no momento do atendimento, ainda fixar na porta da sala da equipe 

uma placa “serviço social em atendimento” e/ou a existência de uma sala de escuta para 

atendimentos individuais, seja do psicólogo ou assistente social. 

 

Não, esse é o problema mais angustiante na nossa prática, que eu acho que 

não é só na minha escola, mas em várias escolas, porque nós não temos uma 

sala de escuta para o assistente social ou psicólogo, nós temos uma sala pra 

todos [...] inclusive eu já mandei um relatório para o CRESS pedindo que 

passem nas escolas verificando isso, a gente também já levou o caso pra 

Secretaria de Educação, porque se pensa em tudo, em biblioteca, sala de 

vídeo, tudo, tudo, e tira o espaço da gente, aliás, eu nunca tive, aí aqui já 

estão pensando em fazer reforma e fazer uma biblioteca enorme e ali tem 

uma caixa para sugestão eu vou colocar lá, eu não vou nem colocar sala 

para o assistente social, eu vou colocar sala de escuta [...]então o CRESS e 

o conselho de psicologia tem que dar uma olhada nisso (E14). 

 

[...] eu já fiquei em lugares piores, a sala dos especialistas é coletiva [...] 

mas eu não abro mão de ter um atendimento individual [...] teria que ter um 

espaço melhor, então assim eu costumo não atender em outros locais, 

porque se eu vou para a sala dos professores a sala é dos professores, então 

chegam e querem ficar lá, eu não posso dizer licença que eu estou 

atendendo, mas na minha eu posso, com gentileza eu peço, eu fiz até uma 

plaquinha “serviço social em atendimento”[...] (E24). 

 

 

Em conformidade com o art. 7º da resolução CFESS nº 493/2006 que afirma que o 

profissional deve avisar por escrito à instituição que trabalha sobre as inadequações de 

condições éticas, físicas e técnicas do exercício profissional, e, além disso, sugerir 

alternativas, mas caso as providências ou medidas necessárias não forem tomadas pela 

instituição para sanar as inadequações, o profissional deverá acionar o CRESS para a 

realização de uma visita de fiscalização. 
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 Sobre a questão do sigilo profissional, o Código de Ética do Serviço Social no 

capítulo V esclarece em parágrafo único que: “Em trabalho multidisciplinar só poderão ser 

prestadas informações dentro dos limites do estritamente necessário”. 

Nesta direção, os profissionais entrevistados também destacaram algumas dificuldades 

em relação ao espaço para guardar arquivos e documentação, (75%) dos assistentes sociais 

afirmam que o espaço existe, pois a maioria das escolas dispõe de armários, no entanto, são 

armários coletivos. 

 

[...] a gente tem um armário para todo mundo, e todo mundo tem acesso, 

então, tem coisas que a gente deixa de relatar porque todo mundo pode 

olhar adiante, e nem todo mudo tem a ética de olhar e ficar, e acaba 

comentando uma coisa que é sigilosa e muitas vezes até compromete o 

profissional (E10). 

 

[...] não eu não tenho, porque eu divido com outros profissionais, às vezes 

eu até penso de comprar e trazer, pra dizer: esse aqui só eu tenho a chave 

(E14). 

 

[...] tem um armário, mas para todos, a gente se ajeita, quando tem alguma 

coisa que é sigilo eu tenho que levar pra casa (E22). 

 

[...] tem um armário, mas a chave fica aqui em cima, ali tem documentos 

então é sigiloso? Têm funcionários que guardam a bolsa ali dentro, aí tem 

coisas que eu gostaria que ninguém soubesse por que só a mim foram 

confiadas, então eu não coloco no papel não coloco em lugar nenhum, 

porque é a única forma de garantir (E23). 

 

 

O art. 4º da Resolução CFESS nº 493/2006 que dispõe sobre as condições éticas e 

técnicas do exercício profissional do assistente social assegura que “O material técnico 

utilizado e produzido no atendimento é de caráter reservado, sendo o seu uso e acesso restrito 

aos assistentes sociais”. No entanto, diante dessas narrativas, percebe-se que a maioria dos 

profissionais não consegue garantir a inviolabilidade e o sigilo profissional no que se refere a 

arquivos e documentação, certamente, essa questão desestimula e impossibilita até mesmo o 

profissional de estar registrando e documentando as demandas de sua prática profissional. 

Nessa perspectiva, concordamos com Iamamoto (2012, p. 77) quando afirma que “O 

Código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para o exercício 

profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos na cotidianidade do trabalho, 

evitando que se transformem em indicativos abstratos, descolados do processo social”.  
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Outro fator que merece destaque é a questão do espaço físico da escola para o 

desenvolvimento de atividades, (20%) dos entrevistados afirmou não possuir espaço para 

realizar atividades grupais com alunos, pais e comunidade. 

 

Os espaços são improvisados, porque dependendo do número de pessoas a 

gente faz no refeitório ou no laboratório de computação, então é um 

transtorno a gente não ter uma sala específica pra reuniões com a família 

(E2). 

 

[...] não tem, aqui pra fazer qualquer evento por mais simples que seja é 

bem difícil, a gente tem que usar o refeitório (E18). 

 

[...] tem só se for o refeitório, ou sala de informática, mas não é um espaço 

específico (E24). 

 

 

 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB/96 (Lei nº 

9394/96) os recursos públicos designados à educação devem ser aplicados na manutenção e 

desenvolvimento do ensino público, o que inclui até mesmo a “aquisição, manutenção, 

construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino” (alínea IV do 

artigo 70).  

Atualmente um grande número de publicações tem utilizado a arquitetura escolar 

como objeto de reflexão e pesquisa. Desde 2009 a Prefeitura Municipal de João Pessoa 

(PMJP) lançou o programa “João Pessoa Faz Escola” que tem como finalidade realizar 

reformas, ampliações e construções de Escolas da Rede Municipal e Centros de Referência 

em Educação Infantil (CREIS).  O programa contou com três etapas, na primeira edição que 

ocorreu em 2009 foram entregues 178 escolas, em 2010, segunda edição, 160 escolas, e na 

terceira, em 2012, foram entregues 90 escolas, no total são 428 unidades entregues pela 

PMJP. 

Com efeito, o programa tem proporcionado melhorias na infraestrutura das escolas no 

que se refere ao conforto e motivação para os alunos, no entanto, ainda existe a necessidade 

de melhoria das condições de trabalho dos profissionais que atuam no espaço escolar. 

Dispondo a respeito das condições de trabalho no espaço escolar, os profissionais 

também mencionaram a falta de recursos financeiros e materiais, incluindo equipamentos, tais 

como: computador, telefone, fax e outros; acesso à internet e rede de informática. Neste 

sentido, (20%) dos entrevistados afirmou não ter um computador específico para o 

desenvolvimento de sua prática profissional.  
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Tem, mas não funciona (E18). 

 

Tem três benditos aqui, mas nenhum deles funciona, só estão de enfeite aí 

(E23). 

 

 

  Dentre os profissionais que têm acesso ao computador no universo escolar, (27%) 

alegou não ter internet, como se registra nas falas a seguir: 

 

Tem, mas não tem internet (E4). 

 

Tem com internet porque eu fiquei no pé aí colocaram, agora é lento o 

bichinho e trava toda hora (E26). 

 

Tem, mas a internet nem sempre funciona (E11). 

 

 

Outra dificuldade mencionada para o desenvolvimento do trabalho profissional foi a 

falta de telefone. Majoritariamente, os profissionais utilizam o telefone para manter contato 

com família, visto que encontram algumas dificuldades em relação à visita domiciliar – ampla 

demanda, falta de transporte, violência na comunidade, entre outros – dessa forma, o telefone 

representa um instrumento de trabalho que fortalece a atuação profissional.  

Entretanto, (90%) relatou que a escola só dispõe de telefone fixo-ramal, portanto, não 

realiza ligações para telefonia móvel, todavia, na lista de telefones dos pais ou responsáveis a 

predominância é de números de celular, que é um meio de comunicação mais versátil e mais 

barato para uso pessoal. Dessa forma, os profissionais acabam utilizando o próprio celular 

para estabelecer o contato com a família. 

 

[...] as ligações que eu faço são do meu próprio celular, porque o telefone 

da escola é bloqueado para celular (E4). 

 

A SEDEC era para instalar um telefone que tivesse direito de ligar para 

telefonia móvel, porque você chega em uma casa eles podem ter só o cuscuz 

purinho para comer com café, mas o celular do lado eles têm (E7). 

 

Bom, hoje em dia como o pessoal quase todo não tem telefone fixo por causa 

das taxas, então o que a gente faz: utiliza do próprio recurso mesmo, porque 

o telefone da escola não está disponível para celular e a maioria dos pais 

quase que totalidade usa telefone móvel, então esse custo fica na 

responsabilidade do profissional. Isso é reivindicação que a gente vai levar 

para a formação para disponibilizar para o serviço social um telefone 

profissional (E27). 

 

 

 



162 
 

  De acordo com Queiroz (2008) as tecnologias de informação vêm ocupando um papel 

estratégico no fortalecimento da prática do Serviço Social, proporcionando um potencial 

inovador nos serviços prestados. A autora destaca entre diversos benefícios a manutenção 

atualizada de banco de dados da população usuária, agilização de processo, relatórios e 

pareceres sociais, além do planejamento, monitoramento e avaliação das atividades 

desenvolvidas. 

  Como salientado em linhas anteriores, (100%) dos profissionais destacam a ausência 

de transporte oficial disponível para o deslocamento ou falta de recursos para locomoção, se 

configura também como um desafio no que se refere à realização de visitas domiciliares, 

como comprovam as falas abaixo. 

 

 

Não, são os pezinhos mesmo ou o dinheiro para bancar as passagens 

quando é necessário (E5). 

 

Não, são as perninhas mesmo, eu nem tenho carro e às vezes tem que andar 

muito, e esse começo de ano foi carregado aqui (E18). 

 

Nem pensar, é por isso que vale aí o compromisso, porque a maioria das 

vezes é a pé mesmo (E27). 

 

 

Diante dessas assertivas, percebemos que os profissionais entrevistados apontaram 

dificuldades e limites para o desenvolvimento da prática profissional no espaço escolar 

municipal de João Pessoa-PB, destacando a falta de recursos humanos, falta de recursos 

financeiros e materiais e, sobretudo, a falta de condições éticas, físicas e técnicas para o 

exercício profissional.  

Nesta perspectiva, concordamos com Iamamoto (2005, p. 23) quando afirma que “as 

condições de trabalho e relações sociais em que se inscreve o assistente social articulam um 

conjunto de mediações que interferem no processamento da ação e nos resultados individual e 

coletivamente projetados, pois a história é o resultado de inúmeras vontades projetadas em 

diferentes direções que têm múltiplas influências sobre a vida social”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros 

desaprendam a arte do vôo. Pássaros engaiolados são 

pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-

los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm 

um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência 

dos pássaros é o vôo. Escolas que são asas não amam 

pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em 

vôo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. 

Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, porque o vôo já 

nasce dentro dos pássaros. O vôo não pode ser ensinado. 

Só pode ser encorajado... (Rubens Alves) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO ESPAÇO ESCOLAR  

 

Sem embargo ou intenção de esvaziar o debate acerca do serviço social no espaço 

escolar, o percurso desta reflexão nos permitiu apreender algumas considerações acerca dos 

desafios, limites e possibilidades do objeto de estudo abordado.  

Diante da contextualização tecida no decurso dessa dissertação, podemos compreender 

que a educação enquanto política pública é um espaço contraditório de lutas de classes – 

tensionada por projetos sociais em disputa – historicamente caracteriza-se por um lastro de 

batalhas ideológicas, econômicas e sociais.  

A educação formal escolar, além de fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário 

à máquina produtiva para expansão do sistema do capital, motiva e transmite valores de 

legitimação dos interesses dominantes, nesta direção, as instituições educacionais foram se 

moldando conforme as determinações reprodutivas do sistema capitalista ao longo dos anos.  

No entanto, se a escola como espaço de apreensão da educação formal pode servir 

como instrumento alienante para reprodução dos interesses do capital, também pode se 

apresentar como um instrumento fundamental para romper com a internalização de preceitos 

que fortalecem os interesses capitalistas. Porém, é necessário perceber que a educação pode 

contribuir como meio, mas não como finalidade para esse processo, sobretudo, porque é 

necessário romper com a lógica do capital para construir uma alternativa educacional 

diferente (MÉSZÁROS, 2008). 

É evidente que o país avançou na definição e regulamentação do direito à educação, 

através de uma série de documentos jurídicos que ratificam esse direito, porém ainda 

necessita avançar no que se refere à efetividade da garantia de acesso, permanência e 

qualidade.  

A inserção do assistente social no âmbito da educação é fruto das requisições 

socioinstitucionais de ampliação das condições de acesso e de permanência nos níveis e 

modalidades de educação.  

 

Desse modo, se por um lado resulta da histórica pauta de luta dos 

movimentos sociais em defesa da universalização da educação pública, por 

outro, se subordina à agenda e aos diagnósticos dos organismos 

multilaterais, fortemente sintonizados às exigências do capital, quanto à 

formação e qualificação da força de trabalho. Inscreve-se, portanto, na 

dinâmica contraditória das lutas societárias em torno dos processos de 

democratização e qualidade da educação, cujo resultado mais efetivo tem se 

traduzido na expansão das condições de acesso e permanência, a partir do 
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incremento de programas assistenciais, o que caracterizou a intervenção do 

Estado no campo das políticas sociais na primeira década deste século 

(CFESS/CRESS, p. 38). 

 

Indubitavelmente, esses pressupostos requisitam a intervenção do assistente social e, 

ao mesmo tempo, resultam profundas alterações na demanda da prática do serviço social, e 

nas condições em que o assistente social realiza o seu exercício profissional. Neste sentido, 

obviamente, não cabe aqui definir uma metodologia de trabalho para os assistentes sociais a 

ser seguida ou determinada, mas precisamos enfatizar alguns elementos, de ordem teórica e 

prática, necessários à reflexão sobre o serviço social no espaço escolar. 

Com este estudo objetivamos analisar o serviço social no espaço escolar, destacando 

as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa presentes no exercício 

profissional dos assistentes sociais que atuam nas escolas municipais de João Pessoa-PB.  

A inserção do assistente social no espaço da escola apresenta peculiaridades regionais 

e locais, a pesquisa oportunizou-nos identificar o processo de implantação, legitimação e 

amadurecimento da prática profissional no espaço escolar da rede municipal de ensino de 

João Pessoa-PB. Percebemos, inicialmente, que a inserção no espaço escolar foi resultado de 

um processo de luta e mobilização dos assistentes sociais. Essa requisição da categoria pelo 

espaço sócio-ocupacional foi decisiva para legitimar a prática profissional nesse espaço, pois 

atualmente temos um número significativo de profissionais atuando no âmbito escolar.  

Os resultados também revelam que, a inserção do serviço social no espaço escolar não 

é tão recente, nem na literatura consultada, nem nos dados empíricos. A inserção do assistente 

social na educação remota aos anos iniciais da profissão, e, na realidade, na pesquisa 

entrevistamos profissionais que estão atuando desde 1987, também registramos relatos que a 

prática já ocorria muito antes disso. Sobre esse prisma, concluímos que a prática profissional 

vem amadurecendo e ganhando contornos mais precisos com o passar dos anos. 

Constatamos que os assistentes sociais norteiam sua prática profissional a partir de três 

concepções de educação: cidadania e emancipação, política pública ou direito social e relação 

com o mundo do trabalho. Portanto, no interior da categoria se expressam concepções 

diferenciadas, originando um debate plural. 

Diante dessa assertiva, percebemos que um dos principais desafios é compreender a 

educação de forma crítica, pois embora alguns profissionais corroboraram com uma 

perspectiva que reconhece o processo de internalização de valores impostos pela classe 

hegemônica, e a manutenção do status quo, outros ingenuamente afirmam que a alienação já 

foi superada e está distante da educação contemporânea.  
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Compreendemos que o assistente social necessita direcionar-se a partir de uma 

concepção de educação baseada na totalidade que reconheça a educação como direito social e 

como prática emancipatória, para contribuir e fortalecer uma prática profissional que 

corrobore com o projeto ético-político do serviço social na “[...] luta por uma educação 

pública, laica, gratuita, presencial e de qualidade, que, enquanto um efetivo direito social, 

potencialize formas de sociabilidade humanizadoras” (CFESS/CRESS, 2012, p. 8). 

Vimos que, a escola é um dos espaços em que se revelam as contradições do sistema 

capitalista, as quais se manifestam em inúmeras expressões da questão social, nas escolas 

municipais de João Pessoa-PB os profissionais têm atuado com: repetência, abandono ou 

evasão escolar, discriminação sexual (gênero e homofobia), trabalho infantil, desemprego, 

alcoolismo, separação de cônjuges, abuso e exploração sexual, situação de pobreza de 

algumas famílias, problemas de saúde, bullyng, violência (na comunidade e na escola, 

institucional e doméstica). 

O assistente social escolar atua nessas variadas expressões da questão social e 

desenvolve sua intervenção pautada em saberes de natureza legislativa que supõe uma tripla 

dimensão: legislação profissional; legislação da educação e legislação social; e saberes de 

natureza teórico-metodológica que incidem em torno dos clássicos do serviço social e da 

educação. 

A prática profissional é desenvolvida em conjunto com uma equipe multiprofissional e 

também em parceria com rede de proteção social, dentre as principais atividades realizadas na 

prática profissional destacam-se: orientações socioeducativas; atendimento às famílias; visita 

domiciliar; estudos socioeconômicos; palestras ou oficinas; triagem de alunos com 

deficiência; desenvolvimento de programas ou projetos; mediação de conflitos; reuniões; 

encaminhamentos em rede; participação em plano político pedagógico ou planejamentos; 

atendimento a alunos que apresentam problemas na aprendizagem ou no relacionamento 

(individual e coletivo). Para o desenvolvimento dessas atividades são utilizados os seguintes 

instrumentos técnico-operativos: entrevistas, parecer social, estudo social, plano de ação, 

prontuário social, desenvolvimento de programas e projetos, e biblioteca técnica. 

A inserção na Política de Educação representa para o Serviço Social uma possibilidade 

de contribuir para a efetivação do direito à educação por meio de ações que promovam o 

acesso e a permanência da população na escola, assim como a qualidade dos serviços no 

sistema educacional. 

Constatou-se que a atuação do serviço social se apresenta através de atividades que 

envolvem planejamento, execução e acompanhamentos, buscando o desenvolvimento do 
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aluno e o exercício da cidadania por meio do acesso e permanência na escola.  Mas é preciso 

advertir que: “Para que esta prática contribua no processo educacional, é preciso que seja 

crítica e participativa e esteja relacionada com as dimensões estruturais e conjunturais da 

realidade, ou seja, deve estar no conhecimento da realidade em sua totalidade” (LOPES, 2006, 

p. 2). Nesta direção, 

 

As discussões dentro da categoria têm se dado no sentido de pensar a 

inserção do Assistente Social nesse espaço não como uma especulação sobre 

a possibilidade de ampliação do mercado de trabalho, mas como uma a 

objetivação do compromisso político-profissional em relação às estratégias 

de luta pela construção histórica da cidadania e da defesa e ampliação de 

direitos sociais no processo de democratização das relações, tendo como 

substrato o projeto ético-político da categoria organicamente vinculado a um 

projeto societário voltado à construção de uma nova sociedade em 

articulação com os movimentos sociais e categorias profissionais que 

partilham dos mesmos princípios, capitaneados pelo conjunto 

CFESS/CRESS (WITIUK, 2004, p. 143). 

 

O Serviço Social no espaço escolar desenvolve sua prática profissional a partir de um 

trabalho multiprofissional e interdisciplinar, a articulação com as outras categorias 

profissionais é muito importante para uma prática comprometida com uma educação pública 

de qualidade. No entanto, os profissionais mencionaram que uma das dificuldades para a 

atuação profissional é a assimilação e nivelamento do serviço social a outras profissões. 

Outro ponto decisivo a que chegamos é que o trabalho desenvolvido pelos assistentes 

sociais não se confunde ao dos educadores (ALMEIDA, 2005). Dessa forma, no 

desenvolvimento da prática em equipe multidisciplinar, as atribuições e competências de cada 

profissional devem estar claras e especificadas, para que todos possam contribuir 

desenvolvendo uma prática qualificada. Portanto, o desafio do trabalho em equipe é 

desenvolver a prática através da apropriação da dimensão teórico-metodológica e técnico-

operativa, reconhecendo as potencialidades e os limites da prática e as atribuições privativas 

de cada profissão, pois percebemos que muitos profissionais acabaram absorvendo outras 

demandas que não lhes compete. 

De acordo com o CFESS (2012), muitos espaços ocupacionais de atuação do/a 

assistente social são precarizados quanto à infraestrutura, recursos humanos e condições para 

materializar a política que está vinculada. Esse foi um dos desafios elencados pelo/as 

profissionais entrevistados, que destacaram a falta de espaço físico adequado para garantir 

condições técnicas e éticas no desenvolvimento do exercício profissional: falta de espaço para 

guardar arquivos e documentação, garantindo a inviolabilidade e o sigilo profissional; falta de 
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sala para realização de entrevistas individuais; falta de espaço para realizar atividades grupais 

com alunos; a falta de transporte oficial disponível para o deslocamento ou falta de recursos 

para locomoção; e a falta de recursos financeiros e materiais, incluindo equipamentos, tais 

como computador, telefone, fax, e outros; acesso à internet e rede de informática. 

Os assistentes sociais destacaram a importância do desenvolvimento do trabalho 

através da articulação e parceria com a rede de proteção às famílias como estratégia para 

garantir, qualificar, dar continuidade ou maximizar os serviços que estão disponíveis no 

território. Dessa forma, o conhecimento acerca dos recursos existentes e da realidade no 

entorno da escola é fundamental para a prática profissional, no entanto, os profissionais 

ressaltaram dificuldades e desafios, principalmente, no que se refere ao feedback das 

demandas encaminhadas para os serviços, pois o trabalho em rede ultrapassa o mero 

conhecimento dos serviços, as interações e vínculos, mas pressupõe a articulação de um 

projeto coletivo que afirme e estabeleça atendimentos intersetoriais. Portanto, é essencial 

compreender a escola como um espaço da rede de proteção social. 

Outro aspecto proeminente à discussão trata-se da falta de articulação com a dimensão 

teórico-metodológica e ético-política, a maioria dos profissionais reconhece a necessidade de 

articulação entre as três dimensões conforme a racionalidade crítico-dialética, no entanto, não 

possuem apropriação crítica da realidade para fazer a articulação no desenvolvimento da 

prática profissional, neste sentido, alertamos a necessidade de fazer a correspondência entre 

teoria e prática para realizar uma intervenção, crítica, criativa e propositiva. 

 Muitos profissionais mencionaram a falta de autonomia profissional e a imediaticidade 

das demandas, revelando uma prática pontual, focalizada e emergencial, por este viés, 

compreendemos que cabe ao profissional ultrapassar o imediatismo, através da compreensão 

da dinâmica contraditória que se apresenta no espaço escolar. Assim, na direção da prática 

profissional o assistente social deve ter definido o seu papel no que se refere às competências 

e atribuições para não comprometer a visibilidade da profissão, através da fragilidade teórico-

crítica, contribuindo para uma prática limitada, conservadora e pragmática. 

Outro desafio citado pelos profissionais foi à ausência de uma coordenação de serviço 

social na Secretaria de educação, mas a lei nº 11.385, de 16 de janeiro de 2008, que cria o 

serviço social escolar nas escolas públicas do município de João Pessoa, no art. 7º assegura 

que a Secretaria de Educação do Município – SEDEC designará funcionário de seu quadro na 

área de Serviço Social para assumir a coordenação do programa. No entanto, a coordenação 

não existe. Percebemos que os assistentes sociais estão perdendo um espaço importante para a 

atuação profissional. 
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Demonstramos até aqui, que um passo formidável já foi dado, pois os profissionais 

conquistaram uma lei que determina e garante sua presença no espaço escolar, essa também 

assegura a criação desse espaço de coordenação, então, os assistente sociais podem 

reivindicar a efetivação desse espaço, visto que essa coordenação poderia facilitar, orientar e 

organizar a prática profissional nas escolas do município.  

Nesta perspectiva, ressaltamos a necessidade de organização profissional para a 

solicitação e reivindicação de uma coordenação, melhores condições de trabalho e salariais, 

além disso, a organização da categoria poderia contribuir para a reflexão, debate e discussão 

sobre a prática profissional na particularidade local. Portanto, é preciso mobilização e luta, 

afinal, a profissão só se inseriu nesse espaço sócio-ocupacional através da mobilização da 

categoria profissional. Também é importante destacar a necessidade de ampliação da 

formação continuada ou capacitação profissional, com o intuito de qualificar e atualizar os 

profissionais para a efetivação de uma prática profissional comprometida com a qualidade dos 

serviços. 

O serviço social também tem contribuído para a construção de uma gestão 

democrática no espaço escolar, os profissionais reafirmam o compromisso em defesa do 

aprofundamento da democracia conforme o Código de Ética do Serviço Social, pois na 

atuação profissional os assistentes sociais buscam a fomentação e formação de sujeitos, 

potencializando, assim, os instrumentos de controle social na escola para a construção de uma 

gestão democrática. 

Assim como Santos (2005), acreditamos que uma das maiores contribuições que o 

serviço social pode fazer na área educacional é a aproximação da família no contexto escolar. 

O assistente social deve intervir na mediação entre escola, família e comunidade, percebendo 

os desafios que dificultam o estreitamento dessas relações. O assistente social não pode ter 

uma visão limitada sobre o conceito de família, nem culpabilizá-la pelo fracasso escolar, pois 

muitas pesquisas demonstram o interesse de participação dos pais, mas diversos fatores 

inibem ou impossibilitam essa participação. No entanto, o trabalho do assistente social deve 

contemplar toda a comunidade escolar: profissionais, famílias, alunos e a comunidade no 

entorno da escola, pois a escola não pode e não deve caminhar sozinha. 

A prática profissional do assistente social se insere em um campo eivado de limites e 

desafios, mas também de muitas possibilidades, as possibilidades e os desafios da atuação 

profissional do assistente social não se esgotam com as apresentadas neste trabalho. Muito 

pelo contrário, a realidade da escola é dinâmica e o assistente social no espaço escolar atua na 
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perspectiva de defesa e garantia de direitos, sobretudo, na mediação existente entre 

família/escola/comunidade/rede de proteção social. 

O atual cenário exige do profissional uma visão crítica desta realidade, buscando 

apreender os processos de mudanças sociais e assim, identificar novas possibilidades de 

intervenção profissional, perseguindo sempre o objetivo de materializar o projeto ético-

político. Somente um profissional que compreende as três dimensões, e consiga fazer a 

mediação entre elas na prática profissional, será capaz de descortinar as possibilidades de 

atuação no espaço escolar. 

Tendo em vista os aspectos observados ao longo desse estudo, somos levados a 

acreditar que ainda há muito a se discutir, refletir e pesquisar para concretizar uma prática 

crítica, propositiva e direcionada para uma nova ordem societal. Apesar das inquietações 

inicias e dos desafios atuais dos assistentes sociais que atuam nas escolas municipais de João 

Pessoa-PB, fica evidente que a prática profissional vem se aperfeiçoando e tomando 

contornos mais precisos ao longo dessas duas décadas de atuação, muito ainda precisa ser 

aperfeiçoado, mas os profissionais têm assumido com rigor uma prática profissional 

comprometida, crítica e qualificada no ambiente escolar, articulada com o projeto ético-

político da profissão, “projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova 

ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero” (CFESS, 2012, p. 24). 
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“A educação é a arma mais poderosa que você pode 

usar para mudar o mundo”. (Nelson Mandela) 
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QUESTIONÁRIO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JOÃO 

PESSOA-PB 

 

     Questionário nº _______________ 

Data: ____/____/______ 

 

 

Prezada Diretoria de Gestão Curricular 

 

O questionário que ora se apresenta busca promover um estudo acerca do Serviço Social no 

Espaço Escolar, destacando as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa presentes no exercício profissional dos assistentes sociais que atuam nas escolas 

municipais de João Pessoa-PB. A pesquisa compreende uma proposta de Jullymara Laís 

Rolim de Oliveira mestranda do Programa de Pós-graduação em Serviço Social-PPGSS da 

Universidade Federal da Paraíba-UFPB, sob a orientação do Prof. Dr. Jaldes Reis de Meneses 

para o desenvolvimento de sua dissertação. Durante todo percurso da pesquisa serão utilizadas 

as questões éticas recomendadas para a realização do estudo, proporcionado à garantia do 

anonimato e a confiabilidade dos resultados obtidos. Agradecemos antecipadamente a 

atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

Jullymara Laís Rolim de Oliveira  

Pesquisadora Responsável 

 

Nas perguntas a seguir, descreva sua perspectiva ou assinale a alternativa que melhor 

representa sua opinião. 

 

1. Qual é a concepção de educação adotada pelo Sistema Municipal de Ensino de João 

Pessoa-PB e quais são seus objetivos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Em quais modalidades de ensino da educação municipal o Assistente Social têm atuado? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Existe um documento normativo ou legislativo que aprova e prevê a presença de 

Assistentes Sociais no espaço escolar do município de João Pessoa-PB? 

(    ) Sim     (    ) Não 

Em caso afirmativo, cite-o: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Qual o quantitativo de Assistentes Sociais que atuam no espaço escolar do município de 

João Pessoa-PB? E como se configura a forma de contratação desses profissionais - Concurso 

Público ou Contrato Temporário? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Em que ano foi implantado o Serviço Social no espaço escolar do município de João 

Pessoa-PB? Como foi o processo de implantação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Qual o papel do Serviço Social no espaço escolar da rede municipal e de que forma essa 

profissão pode contribuir na efetivação de Políticas Educacionais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Existe espaço físico adequado – condições técnicas e éticas – para o desenvolvimento do 

exercício profissional do Serviço Social, conforme prevê a resolução do CEFSS nº 493/2006? 

(    )  Sim      (     ) Não 

 

8. Como a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de João-Pessoa avalia a 

atuação dos Assistentes Sociais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Quais os Programas/Projetos/Ações desenvolvidos no espaço escolar do município de João-

Pessoa que requerem a atuação do Assistente Social? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Qual é a faixa salarial atual do Assistente Social que atua no espaço escolar do município? 

___________________________________________________________________________ 
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11. Na remuneração desse profissional existem acréscimos salariais como gratificações ou 

auxílios? 

(     ) Sim    (    ) Não 

Caso a resposta seja SIM, especifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Quanto à fonte de recursos financeiros para o pagamento do Assistente Social? 

(     ) FUNDEB                 (      )  Recursos Próprios do Município  

Caso os itens acima não contemple sua resposta, especifique:__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Neste sentido o Assistente Social é considerado um profissional do magistério da 

Educação Básica?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Qual a carga horária semanal exigida para o Assistente Social na rede escolar do 

munícipio? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS ASSISTENTES SOCIAIS QUE 

ATUAM NO ESPAÇO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 

 

 Entrevista nº _______________ 

Data: ____/____/______ Hora:________ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Idade_________         

2. Sexo: (   ) Feminino  (    ) Masculino  

3. Estado Civil______________________       

4. Nº filhos_______________ 

5. Ano de conclusão do curso de Serviço Social____________  

6. Instituição___________________________________________________________________ 

7. Possui curso de pós-graduação? Em caso afirmativo, identifique o curso e a área: 

Especialização:_______________________MBA:__________________________ 

Doutorado:__________________________Mestrado:________________________ 

(   ) Não possui, mas pretende possuir                    (   ) Não possui, nem pretende possuir        

8. Escola em que trabalha atualmente: ______________________________________________ 

9. Forma de ingresso____________________________________________________________ 

10. CH semanal _________ 

11. Salário_________ 

12. Há quanto tempo atua no espaço escolar? E o que levou a atuar nessa área? 

___________________________________________________________________________ 

13. Antes de atuar no espaço escolar você atuou em outra área? 

(    ) Sim, especificar: __________________________   (    ) Não   

14. E atualmente você possui outro vínculo empregatício?  

Sim (   )_________________________Não (   ) 

15. Você supervisiona ou já supervisionou estagiários? (   ) Sim   (   ) Não 

16. Com que frequência você participa de eventos, congressos, simpósios, seminários da 

categoria? Apresenta trabalhos científicos? 

___________________________________________________________________________ 

 

17. Qual a sua concepção de educação? Qual o papel da educação escolar? 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Em quais modalidades de ensino da educação municipal você tem atuado? 

___________________________________________________________________________ 

 

19. Como você analisa a relação escola, família e comunidade. 

___________________________________________________________________________ 

 

20. Qual o papel do serviço social no espaço escolar e de que forma a profissão tem contribuído 

na efetivação da política educacional? 

___________________________________________________________________________ 
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21. Na sua concepção, quais os saberes e competências necessários para a atuação no espaço 

escolar? Há atribuições específicas nesse espaço socioocupacional? Em caso afirmativo, 

especifique: 

___________________________________________________________________________ 

 

22. Quais desses direcionamentos legais regulamentam sua prática profissional? 

(   ) Legislação Profissional: ___________________________ 

(   ) Legislação Social: ________________________________ 

(  ) Legislação da Educação: ___________________________ 

 

23. Quais autores são referência no seu fazer profissional? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

24. Quais os valores ético-políticos que direcionam e determinam o seu exercício profissional? 

(Dimensão ética, política, cultural, educacional, social). 

 

25. Quais são os objetivos que respaldam e direcionam sua intervenção? 

___________________________________________________________________________ 

 

26. Há conflito(s) entre os objetivos da escola e os objetivos do serviço social? 

(    ) Sim       (    ) Não 

Em caso positivo: Quais são eles? 

___________________________________________________________________________ 

 

27. Você acredita que sua prática profissional pode contribuir para uma educação transformadora, 

crítica e democrática, articulada à realidade social dos estudantes? 

___________________________________________________________________________ 

 

28. Em sua opinião, a escola como espaço de apreensão da educação formal tem contribuído para 

emancipação ou alienação dos estudantes? 

___________________________________________________________________________ 

 

29. Quais dessas expressões da questão social demandam intervenção no espaço escolar? 

(    ) Violência                        (    ) Exclusão social e/ou racial 

(    ) Discriminação sexual     (    ) Bullyng 

(    ) Gravidez precoce           (    ) Evasão escolar 

(    ) Envolvimento com drogas - lícitas e ilícitas 

Outras- Quais:________________________________________________________ 

 

30. Quais desses instrumentais técnico-operativos estão presentes na sua prática profissional no 

espaço escolar? (Essa questão pode ser de múltiplaescolha) 

(    ) Entrevista                          (    ) Reuniões com segmentos da escola 

(    ) Visita Domiciliar               (    ) Planos de ação 

(    ) Programas ou Projetos      (    ) Bibliografia Técnica         

(    ) Prontuário Social               (    ) Parecer Social                    

(    ) Estudo Social                     (    ) Outro ________________________ 

 

31. Na utilização desses instrumentais técnico-operativos há articulação com a dimensão teórico-

metodológica e ético-política? 

(    )  sim       (    ) não 
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Exemplifique: _______________________________________________________________ 

 

32. Existe avaliação da prática profissional no espaço escolar? Se SIM, de que forma? 

___________________________________________________________________________ 

33. De que forma você registra e documenta sua prática profissional? 

(Essa questão pode ser de múltiplaescolha) 

 

(    ) Relatório Mensal, Semestral, Anual e/ou Relato do trabalho de forma geral                   

(     ) Relatório de entrevistas  

(     ) Relatório de reuniões de grupo     (     ) Diário de campo 

(     ) Banco de dados                            (     ) Arquivamento     

(     ) Parecer Social                               (     ) Folha de Coleta de Dados 

(     ) Prontuário Social                          (     )  Outro ____________________                                              

(     ) Nenhuma das alternativas 

 

34. Existe espaço físico adequado – condições técnicas e éticas – para o desenvolvimento do seu 

exercício profissional, conforme prevê a resolução do CEFSS nº 493/2006? 

(    )  Sim      (     ) Não 

 

35. Quais desses recursos estão disponíveis para o desenvolvimento da sua prática? 

(Essa questão pode ser de múltiplaescolha) 

 

(    ) Sala de atendimento individualizado com privacidade  

() Espaço para guardar arquivos e documentação garantindo a inviolabilidade e o sigilo 

profissional. 

(    ) Espaço para realização de atividades grupais com pais, alunos e comunidade 

(    ) Computador        (     ) com acesso à internet        (    ) sem acesso à internet          

(    ) Transporte  

(    ) Telefone                             

(    ) Outros __________________________________________________________ 

 

36. Na sua atuação profissional quais dessas atividades são desenvolvidas? 

(    ) Orientações sócio-educativas                 (    ) Atendimento à família  

(    ) Estudos socioeconômicos                      (     ) Palestras educativas 

(    ) Divulgação de programas e projetos      (     ) Visita domiciliar 

(    ) Triagem de alunos com deficiência        (     ) Reuniões 

(    ) Encaminhamentos em rede                     (     ) Cursos 

(    ) Atendimento a alunos que apresentam problemas na aprendizagem e no relacionamento 

(    ) Outras-Quais?____________________________________________________ 

 

37. Como você avalia a interdisciplinaridade na atuação profissional? 

___________________________________________________________________________ 

 

38. Em sua opinião qual a visão da escola sobre sua prática profissional? 

___________________________________________________________________________ 

 

39. Existe organização da categoria profissional que atua no âmbito da educação no município? 

Se SIM de que forma? Se NÃO por quê?  

___________________________________________________________________________ 

 



187 
 

40. Qual a contribuição do Serviço Social na construção de uma gestão democrática educacional? 

Cite mecanismos e estratégias para efetivação da política de gestão democrática. 

___________________________________________________________________________ 

 

41. Existe articulação com instituições públicas, privadas, assistenciais e ou organizações 

comunitárias, locais para o encaminhamento de demandas encontradas na escola? Se SIM, 

quais instituições? 

___________________________________________________________________________ 

 

42. Como você tem atuado nos processos de controle social na perspectiva democrática de gestão 

participativa da comunidade escolar? Descreva sua participação em conselhos escolares de 

classe ou série, grêmio estudantil, projeto político pedagógico, colegiado, currículo. 

___________________________________________________________________________ 

 

43. Apresente algumas perspectivas, desafios, limites, críticas e possibilidades relacionadas ao 

Serviço Social no espaço escolar. 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

___________________________________________________________, em pleno exercício 

dos meus direitos me disponho a participar da pesquisa intitulada: Explorando outros 

Cenários: O Serviço Social no Espaço Escolar, desenvolvida por Jullymara Laís Rolim de 

Oliveira, aluna da Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba. Fui 

informado (a), ainda, de que a pesquisa é orientada por Jaldes Reis de Meneses.  

Poderei consultar a pesquisadora a qualquer momento que julgar necessário a 

solicitação de esclarecimentos através dos telefones: 91042047 e/ou 96330358 ou e-mail: 

jullymaralais@hotmail.com. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o 

sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, 

em linhas gerais trata-se de: Analisar o Serviço Social no Espaço Escolar, destacando as 

dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa presentes no exercício 

profissional dos assistentes sociais que atuam nas escolas municipais de João Pessoa-PB.  

A pesquisa se justifica com a finalidade de propiciar uma contribuição acerca da 

temática, visando ampliar e qualificar esta prática profissional nas unidades educacionais, 

visto que ainda são escassos e limitados os estudos que discutem a educação como espaço 

sócio-ocupacional do Serviço Social.  

Fui também esclarecido(a) que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, e que o uso das informações por mim 

oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres 

humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de 

Saúde, do Ministério da Saúde. Neste sentido, não haverá nenhum risco ou desconforto, ou 

qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros. 

Minha colaboração se fará por meio de uma entrevista individual, organizada e semi-

estruturada. Embora a entrevista seja gravada, será garantido o anonimato e a confiabilidade 

dos dados obtidos. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora 

e/ou seu orientador. 

Minha participação é voluntária, em sendo assim, posso me recusar a participar, ou me 

retirar a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, sem prejuízos, 

penalizações ou constrangimentos. Além disso, ao final da pesquisa, se for do meu interesse, 

terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo discutir os dados, com o pesquisador. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo, consciente de que me foi dada 

a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas acerca da pesquisa. Por estar de pleno 

acordo com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

João Pessoa, ____ de _________________ de _____. 

 

 

Assinatura do(a) participante: _______________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a): _____________________________________ 

Assinatura do(a) testemunha(a): _____________________________________ 
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ANEXO B 
 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

Câmara Municipal de João Pessoa 

Casa de Napoleão Laureano 

 

 

LEI Nº 11.385, DE 16 DE JANEIRO DE 2008.  

 

 

 

CRIA O SERVIÇO SOCIAL ESCOLAR 

NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E 

ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, 

FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO DECRETA E EU SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

 

Art. 1º Fica criado o Serviço Social Escolar nas escolas públicas do Município de João 

Pessoa, com o objetivo de prestar assistência social aos alunos e seus familiares. 

 

Art. 2º Ao Serviço Social Escolar competirá o desenvolvimento de atividades técnicas 

profissionais, através de assistentes sociais habilitados ao exercício da profissão. 

 

 

§1º Os profissionais Assistentes Sociais de que tratam o caput deste artigo deverão, 

obrigatoriamente, possuírem registro junto ao órgão representativo da categoria – Cfess/ 

Cress. 

§2º Poderão ser admitidos no Programa, estudantes da área de Serviço Social, a título de 

estágio, cuja carga horária contará como crédito escolar, integralizado ao seu currículo 

conforme os parâmetros adotados pela instituição de ensino a qual o mesmo esteja vinculado. 

 

 

Art. 3º As atividades desenvolvidas pelo programa incluirão os seguintes itens: 

I - pesquisa de natureza sócio-econômica e familiar para caracterização da população escolar; 

 

II - orientação sócio-familar visando à prevenção da evasão escolar e a melhoria no 

desempenho do aluno; 

 

III - elaboração de programas que visem a prevenir a violência, o uso de drogas e o 

alcoolismo; 

 

 



192 
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Casa de Napoleão Laureano 

 

 

 

IV - elaboração de programas que visem à prestação de esclarecimentos e informações sobre 

doenças infecto-contagiosas e demais questões de saúde pública; 

 

V - articulação com instituições públicas, privadas, assistenciais e organizações comunitárias, 

com vistas ao encaminhamento de pais e alunos para atendimento de suas necessidades; 

 

VI - elaboração e desenvolvimento de programas específicos nas escolas onde existam classes 

especiais; 

 

VII - elaboração de programas de orientação que visem a prevenir e coibir a violência sexual; 

 

VIlI - Identificação de situações emergentes que expressem dificuldades interpessoais de 

relacionamento entre alunos, familiares e funcionários. 

 

 

Parágrafo único. As atribuições supramencionadas serão exercidas sem prejuízo do que 

versa os artigos 4º e 5º da Lei Federal n° 8.662/93. 

 

 

Art. 4º O Serviço Social Escolar poderá firmar parcerias com entidades e instituições 

públicas, privadas, assistenciais ou organizacionais, a fim de garantir o encaminhamento de 

pais e alunos ao atendimento de suas necessidades básicas. 

 

Art. 5º O Serviço Social Escolar fará uso das seguintes ferramentas, para assegurar o disposto 

nesta Lei: 

 

I - realização de visitas sociais domiciliares; 

 

II - acompanhamento de casos sociais apresentados pelos alunos. 

III - elaboração de programas para equacionar as deficiências sócio-familiares dos alunos. 

IV - execução de programas de acompanhamento e assistencialismo psicosocial, que 

atenda a toda a comunidade escolar. 

 

Art. 6º O programa de que trata esta Lei funcionará a encargo da Secretaria de Educação do 

Município - SEDEC. 

 

Art. 7º A Secretaria de Educação do Município – SEDEC designará funcionário de seu 

quadro, na área de Serviço Social, para assumir a coordenação do programa. 
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Art. 8º VETADO. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 16 

DE JANEIRO DE 2008. 

 

 

RICARDO VIEIRA COUTINHO 

Prefeito 
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ANEXO C 
 

EscolasMunicipais 

http://pmjp.hagg.com.br/secretarias/sedec/escolas-municipais 

 

PÓLO 1 
Mangabeira /Bancários / Cidade Universitária/Cristo/ Penha 

NomedasEscolas EndereçoseTelefones(83) 

AfonsoPereiradaSilva RuaDeputadoValdevinoLoboMaia,s/n,CidadeVerde,Mangabeira 

AnaCristinaRolinMachado Av.HiltonSoutomaior,555–ÀguaFria/Bancários–3218-9359 

AnitaTrigueiro R.EmíliodeAraújoChaves, 118–Altiplano–3252-1498 

AntônioSantosCoelho RuaOsvaldoPessoa,S/N–PraiadaPenha–3251-11143251-1483 

Aruanda RuaEudídiceFélixCabral,S/N,Bancários–3218-9362 

DavidTrindade RuaJoséMendonçadeAraújo,88–PROCIND–3214-31823238-7370 

ÍndioPiragibe RuaBeatrizM.deOliveira,S/N–Mangabeira- 

JoãoGadelhadeOliveira RuaIvandeAssisCosta,S/N–MangabeiraVII–3213-0090/3238-6904 

LionsTambaú RuaFranciscoF.Sousa,n.º31–ÁguaFria–3218-9361/3255-1516 

LuizVazdeCamões RuaJosefaTaveira,S/N–MangabeiraIV–3239-3802/3239-9279 

OlívioRibeiroCampos RuaEsmeraldoG.Vieira,n.º195–Bancários–3218-9358 

VirgíniusdaGamaeMelo RuaCom.AntônioS.Lima,n.º30–MangabeiraI–3238-5714/3238-6344 

ZumbidosPalmares RuaRitaXavier deOliveira,S/N–MangabeiraVI–3238-6563/3213-1921 

CREICustódiaNóbrega RuaJoséMendonça,S/N–MangabeiraII–3238-8642 

CREIMaestroPedroSantos RuaProjetada,quadra187,s/n–CidadeVerde 

CREIRitaGadelhadeSá RuaAntonioDiasFreire,Comunidade ValedoTimbó,Bancários–3214-5716 

CREIVeraLúcia RuaJoséMendonça,S/N–MangabeiraII–3238-1308 

CREIJosédeCarvalhoCostaFi

lho 

 

RuaEmíliodeAraújoChaves,S/N–Altiplano–3214-8213 

 

 

 

PÓLO 2 
Cristo / Rangel 

NomedasEscolas EndereçoseTelefones(83) 

AgostinhoFonsecaNeto RuaFernandoCunhaLima,S/N–ConjuntoBelaVista–Cristo–3223-1227/3218-9374 

AméricoFalcão Av.DomBosco,557–Cristo–3223-35833218-9375 

AnaliceCaldas RuaCecíliaMiranda,22–Jaguaribe–3218-98183262-1385 

FranciscoEdwarddeAguiar RuaGenerinoMaciel,516–Jaguaribe–3241-20753218-9834 

FranciscoPereiraNóbrega RuaEliasCavalcantedeAlbuquerque,comunidadeBoaEsperança,CristoRedentor 

AugustodosAnjos RuaOlíviodeA.Guerra,391–Cristo–3218-93653223-9819 

BartolomeudeGusmão RuaJoanaD.Alves,120–ConjuntoINOCOP–3218-91403231-1668 

DauraSantiagoRangel FavelaPedraBranca,S/N–Cristo–3218-9364/3223-9824 

DumervalTrigueiroMendes Rua14deJulho,891–Rangel–3218-96333218-93683223-1795 

LeônidasSantiago RuaSãoVicente,350–Rangel–3231-26903218-93713223-6415 

 

http://pmjp.hagg.com.br/secretarias/sedec/escolas-municipais
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LuizMendesPontes RuaJoséGomesdaSilveira,415–Cristo–3218-93763223-1144 

PadrePedroSerrão Av.DomBosco,S/N–Cristo–3218-6726 

SantaÂngela RuaAntôniaG.daSilveira,1135–Cristo–3218-91023223-7334 

SantaEmíliadeRodat Rua02defevereiro,306–Rangel–3223-6410/3218-9373 

UbirajaraTarginoBotto Av.daFraternidade,950–Cristo–3218-93673223-37753223-2829 

CREIRobertoVieira RuaOliveiraGuerra,S/N–Cristo–3223-2207 

CREIRodrigoMoreno RuaMaurílioBuarqueS/N–Conj.BelaVista–Cristo–3223-2207 

CREIRosaAndrade R.NapoleãoLaureano,S/N–Rangel–3223-6394 

 

 

PÓLO 3 
Bairro dos Novais/AltodoMateus 

NomedasEscolas EndereçoseTelefones(83) 

AnaNery RuaJoséGomesdeAbreu,342–AltodoMateus–3212-65043212-6396 

ArnaldodeBarrosMoreira RuaCapitãoFranciscoPereira,365–BairrodosNovais–3233-98773218-9396 

EuclidesdaCunha RuaValêncioL.deMendonça–BairrodosNovais–3233-80233218-9381 

JoãoMedeiros RuaZulmiradeNovais,546–BairrodosNovais–3233-48453262-3026 

JoãoSantaCruz RuaDes.SantoStanslau,460–BairrodosNovais–3223-99263218-9041 

JoãoXXIII RuaProjetada,60JuracyPalhano–AltodoMateus–3218-9380 

JoséNovais RuaDes.SantoStanslau,322–BairrodosNovais–3262-20013218-9394 

LuizaLimaLobo RuaCarteiroFranciscoInácioR.Filho–AltodoMateus–3212-80563212-6394 

NapoleãoLaureano RuaAdolfoMassa,700–BairrodosNovais–3218-93903233-9903 

SevernoPatrício RuaÍndioAraribóia,S/N–AltodoMateus,3212-61363212-6395 

CREIFlorianoAugusto RuaZulmiradeNovais,520–BairrodosNovais–3214-26193233-4885 

CREIFranciscoPorto RuaJosemarLeitedeAraújo,S/N–AltodoMateus–3233-3197 

CREIMargotTrindade RuaClidenorMáriodaSilva,35–AltodoMateus–3212-6695 

CREIMaricelliCarneiro RuaAntônioPereiradeOliveira,60–BairroNovais–3233-4485 

CREIMariadeLourdes RuaLuizdaFrança,S/N–AltodoMateus–3212-8877 
 

 

 

 

PÓLO 4 
JoséAmérico/ Valentina/ Geisel / Gramame 

NomedasEscolas EndereçoseTelefones(83) 
 

AntoniadoSocorroMachado 
SítioParatibe,272–CX.Postal054–MonsenhorMagno/ValentinaFigueiredo–3212-6504/3212-

6396 

CarlosNevesdaFranca RuaLeilaDiniz,244–ConjuntoJoséAmérico–3233-98773218-9396 

CíceroLeite Av.Goiânia,121–Gravatá–ValentinaFigueiredo–3233-80233218-9381 

DomHelderCâmara RuaJoamilSeverinodosSantos,S/N–ValentinaFigueiredo–3233-4845/3262-3026 

DomMarcerloP. Carvalheira RuaProjetada,S/N–SonhoMeu/ValentinaFigueiredo–3223-99263218-9041 

FenelonCâmara RuaAdautoToledo,157–ErnestoGeisel–3218-9380/3231-5435 

JoséAméricodeAlmeida RuaCel.AugustoF.Maia,S/N–CjJoséAmérico–3262-2001/3218-9394 

JoséEugênioLinsdeAlbuquerque RuaProjetada,70–ErnestoGeisel–3212-8056/3212-6394 
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PadreLeoneldaFranca RuaAntônioAbrantes,160–ErnestoGeisel–3218-93903233-9903 

CREICITEX RuaAntonioDiasPacheco,19–Geisel–3212-61363212-6395 

CREIDomMarcelo RuaProjetada,S/N–SonhoMeu/ValentinaFigueiredo–3214-2619/3233-4885 

CREIJoãoLeiteGambarraNeto RuaJosédeSantana,231–ValentinaFigueiredo–3233-3197 

CREIProfªMarineteF.PaivadeOli

veira 

 

RuaClidenorMáriodaSilva,35–AltodoMateus–3212-6695 

 

 

 

 

PÓLO 5 
Jaguaribe / Torre/ Centro/ Roger/ Varadouro/ Ilha doBispo / Miramar 

NomedasEscolas EndereçoseTelefones(83) 

CônegoJoãodeDeus Av.Expedicionários,728–Expedicionários–3244-5770 

CônegoMathiasFreire RuaGeminianodeFranca,S/N–Torre–3244-5646/3214-7930 

DamásioFranca RuaSebastiãodeC.Lima,S/N–Varadouro–3241-7517/3218-9847 

FreiAfonso RuaSantaTerezinha,250–Roger–3241-4042/3240-4142 

FrutuosoBarbosa RuaLopoGarro, 200–IlhadoBispo–3218-9839 

GorvernadorLeonelBrizola RuaOlívioT.Medeiros,590–Miramar –3214-7171 

JoséPeregrino RuaCarneirodeCampos,S/N–IlhadoBispo–3241-8838 

Mons.JoãoCoutinho Rua19deMarço,339–BaixoRoger–3241-8796 

SantosDumont RuaFreiMiguelino,34–Varadouro–3241-7286/3218-9833 

 

 

 

 

 

   

 

 


