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   Eu quero uma escola 

   (Moaci Carneiro) 

    

 

   “Eu quero  

Uma escola-relicário 

Com joias do imaginário 

Eu quero  

Uma escola-alegria 

Com sentido de alegria 

Eu quero 

Uma escola com enredo 

Cheia de sonho e aconchego 

Eu quero 

Uma escola-expressão 

Da vida, sem restrição”. 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa contribuir para a discussão acerca do papel da assistente social 

na inclusão educacional no município de Campos dos Goytacazes/RJ e como a atuação 

deste profissional será importante para a tentativa de efetivação dos direitos desses alunos. 

A metodologia utilizada se pautou no referencial teórico crítico do materialismo histórico 

dialético fundamentado em Marx. Para tal recorremos a uma pesquisa bibliográfica e de 

campo, trazendo a discussão acerca do contexto histórico da política de educação e da 

profissão do serviço social no Brasil, em como esta se insere nesta política, os desafios 

que se colocam as assistentes sociais na inclusão educacional e como se dá o trabalho 

destes profissionais no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Os resultados apontam 

que os alunos possuem o acesso à escola, porém sua permanência se torna comprometida, 

haja vista que o município não oferece de forma unânime os recursos e profissionais 

necessários e previstos em lei, além de não disponibilizar uma rede de apoio eficaz que 

permita que os alunos e suas famílias possuam facilidade e um acesso desburocratizado 

aos serviços públicos, como: saúde, assistência e transporte. Sendo assim, este trabalho 

abordou: as dificuldades que se apresentam aos profissionais de serviço social para a 

efetivação dos direitos garantidos em lei para as pessoas que necessitem; como se dá o 

processo de inclusão no município; assim como as condições que o município oferece a 

esses profissionais que atuam na área da educação. 

 

Palavras chave: Inclusão educacional; Serviço Social; Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                                       ABSTRACT 

 

The present work aims to contribute for the discussion about the role of the social worker 

in educational inclusion in the municipality of Campos dos Goytacazes/RJ and how the 

performance of this professional will be important for effectiveness of the rights of these 

students. The methodology used was based on the critical theoretical framework of 

dialectical historical materialism based on Marx. To do so, we carry out bibliographic and 

field research, bringing the discussion about the historical context of educational policy 

and the social service profession in Brazil, how this profession fits into this policy, the 

challenges faced by social workers in educational inclusion and how does happens the 

work of these professionals in the municipality of Campos dos Goytacazes/RJ. The results 

indicate that the students have access to the school, but their permanence becomes 

compromised given that the municipality does not unanimously offer the resources and 

professionals necessary and foressen by law in addition to not providing an effective 

support network that allows students and their families to have ease and access 

unbureaucratic to public services, such as: health, social assistance and transport. 

Therefore, this work addressed: the difficulties that are presented to social service 

professionals for the realization of the rights guaranteed by law for those in need; how 

the process of inclusion in the municipality occurs; as well as the conditions that the 

municipality offers to these professionals who work in the area of education. 

 

Keywords: Educational inclusion; Social service; Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha pelo referido tema surgiu após a experiência como estagiária numa 

escola da rede municipal durante um ano e meio (janeiro de 2017 a julho de 2018), onde 

pode-se analisar e observar a precarização das escolas municipais no que tange a inclusão 

educacional e como a atuação do Serviço Social foi relevante e contribuiu para que os 

direitos dos alunos fossem efetivados.  

O presente trabalho se direcionou para atuação da/o assistente social na inclusão 

educacional e teve como o tema – O papel da assistente social na inclusão educacional no 

município de Campos dos Goytacazes/RJ. Para tanto, tornou-se objetivo analisar os 

desafios enfrentados pelas assistentes sociais para a inclusão educacional dos alunos com 

necessidades especiais na rede municipal de ensino. 

Sobre a profissão do serviço social, esta atua nas múltiplas determinações e 

expressões da questão social, sendo estas manifestações das desigualdades que se 

apresentam na sociedade e se colocam a partir de um processo de formação, 

desenvolvimento e inserção no cenário político da classe operária que passa exigir seu 

reconhecimento como classe, sendo assim, diante dessa contradição, se exige do Estado 

outros tipos de intervenção além da caridade e repressão (IAMAMOTO e CARVALHO, 

2012).  

As inúmeras contradições presentes na sociedade capitalista se transformam em 

demandas nas quais a assistente social é requisitada e, através da sua intervenção 

qualificada, possibilita aos usuários o acesso aos serviços públicos e direitos sociais dos 

quais eles possuem, na tentativa de atenuar as questões que se colocam na vida destes 

sujeitos. 

Uma das áreas na qual a assistente social está habilitada a atuar é a educação, onde 

a profissional poderá contribuir na intensa relação entre escola-aluno-família, 

possibilitando uma intervenção no sentido de elucidação, encaminhamentos, na tentativa 

de efetivação de direitos, na defesa de uma educação emancipadora. Por esta perspectiva, 

“a educação, especificamente a educação escolar, é um campo de trabalho permeado por 

questões complexas que requer diferentes saberes e especializações para respondê-las” 

(SOUZA, 2005, p. 29). 

Como em todas as políticas existentes, na educação podemos perceber a 

manifestação de diversas expressões da questão social e estas acabam por interferir 

diretamente no processo de ensino e aprendizagem, sendo assim, como um profissional 
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habilitado para atuar frente a estas questões, a assistente social é chamado a atuar nesta 

área de modo a contribuir para o acesso e permanência dos alunos neste espaço 

(CAMPOS, 2011). 

Concordamos com Figueiredo (2011) quando ele sinaliza que o trabalho do 

Serviço Social na área de educação consiste em identificar e atender as demandas que se 

apresentam a partir das contradições existentes na sociedade atual e que estão presentes 

no cotidiano escolar. 

De acordo com o CFESS (2011, p. 57): 

 

As reflexões sobre a atuação da assistente social no campo educacional devem, 

portanto, articular o acúmulo teórico-crítico do Serviço Social em relação ao 

campo das políticas sociais e dos direitos sociais, das competências e 

atribuições privativas previstas na Lei de Regulamentação da Profissão com as 

particularidades da política educacional. 

 

A discussão sobre o tema é de grande relevância, uma vez que a trajetória do 

Serviço Social brasileiro vem sendo marcada por constantes lutas e desafios as/os 

assistentes sociais que trabalham de forma a identificar os fatores sociais, culturais e 

econômicos que mais afligem o campo educacional, no sentido da garantia de direitos, no 

acesso e na permanência dos alunos nas instituições de ensino. Cabe ressaltar que por 

meio deste estudo espera-se contribuir cientificamente para outras pesquisas e até mesmo 

para que haja um aprofundamento teórico acerca do tema, que é de suma importância, em 

um contexto de avanço das ideias e propostas neoliberais radicais em contraposição à 

defesa dos direitos sociais. 

Para se alcançar o objetivo da pesquisa se fez necessário identificar se as escolas 

municipais de Campos dos Goytacazes, RJ possuem estrutura para o recebimento de 

alunos com deficiência, mediadores e salas de recursos para o atendimento educacional 

especializado; analisar os desafios vinculados ao trabalho das assistentes sociais na 

garantia de direitos dos alunos com deficiência e analisar quais são as leis que 

regulamentam os direitos sociais e quais destes estão sendo garantidos pelos assistentes 

sociais para a inclusão educacional.  

Para tanto, a pesquisa teve como referencial teórico crítico o materialismo 

histórico dialético fundamentado em Marx.  Para Marx “o método implica uma 

determinada posição do sujeito que pesquisa: aquela em que se põe o pesquisador para, 

na sua relação com o objeto, extrair dele as suas múltiplas determinações” (MARX, 1968 
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apud NETTO, 2011b, p. 53). Pautado em Marx, Netto (2011b) afirma que o método da 

pesquisa é capaz de proporcionar ao pesquisador um conhecimento teórico que vai além 

da aparência e busca a essência do objeto pesquisado.  

Para Marx é a partir da abstração – extrair um elemento da sua totalidade e isola-

lo, é uma forma importante para o pesquisador ter êxito na sua pesquisa (NETTO, 2011b). 

Portanto, para Marx, o conhecimento concreto do objeto estudado é conhecer as suas 

múltiplas determinações. E para se alcançar as múltiplas determinações apontadas por 

Marx optou-se pela pesquisa bibliográfica e de campo.  

A pesquisa bibliográfica se constituiu a partir de uma investigação teórica que se 

tornou capaz de contribuir para a análise de dados e conceitos dentro do trabalho. Nesta 

ferramenta, o pesquisador separa “determinados aspectos significativos da realidade para 

trabalha-los, buscando interconexão sistemática entre eles” (MINAYO, 2001, p. 19). Este 

determinado tipo de pesquisa tem como base produções teóricas já existentes, a partir de 

livros e artigos científicos, tendo como vantagens o fato de permitir ao investigador uma 

cobertura muito mais ampla acerca do tema (GIL, 2002).   

A pesquisa de campo se apresentou como um importante recurso para a criação 

de um determinado conhecimento específico a partir da realidade, além disso se colocou 

como uma possibilidade de aproximação com aquilo que desejamos conhecer e estudar 

(MINAYO, 2001). E, ainda, o leque de possibilidades e limites que a ida ao campo é 

capaz de proporcionar ao pesquisador a partir de diversas “realidades existentes no 

cotidiano social e permitem ao pesquisador um infinito leque de procedimentos e 

descobertas” (p. 53). 

Como uma das técnicas de pesquisa de campo, temos a entrevista, que foi a 

ferramenta utilizada neste trabalho e contribui para o pesquisador a partir da busca de 

“obter informações contidas na fala dos atores sociais” (MINAYO, 2001, p. 57). 

Com o intuito de saber como está temática vem sendo discutida nos últimos cinco 

anos (2015-2018) a pesquisadora realizou a pesquisa bibliográfica a partir de buscas no 

banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), bem como em revistas da área de Serviço Social, por meio de leitura 

simplificada, a fim de filtrar materiais que contribuíssem com a pesquisa.  

As chaves de busca empregadas foram “inclusão educacional-serviço social” e 

foram disponibilizados 1306 teses e dissertações, das quais foram selecionados 100 
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trabalhos, onde utilizamos o filtro a partir do ano de publicação - entre 2015 a 2018 - e 

área de conhecimento – Serviço Social e educação. Porém, durante a leitura inspecional, 

que se deu a partir do resumo e da introdução dos trabalhos, foi observado que não 

existiam muitas produções acerca do tema, diante deste filtro foram escolhidos dois 

trabalhos de conclusão de curso e duas dissertações de mestrado. 

As revistas escolhidas da área de Serviço Social foram: Serviço Social e Sociedade 

(6), Em foco (1), Serviço Social é notícia (1) e Serviço Social e Saúde (1), a partir disso 

foi realizado uma leitura a partir do tema e introdução dos artigos, sendo selecionados 

apenas os que traziam uma discussão acerca da dinâmica proposta neste trabalho.  

Já a pesquisa de campo foi realizada com assistentes sociais que atuam em dez 

escolas da rede municipal de ensino. Estas foram escolhidas de acordo com a viabilidade 

da pesquisa, pelo tempo de implementação da mesma bem como pela localização dos 

estabelecimentos de ensino, que se encontram em bairros distantes uns dos outros, a fim 

de captar a extensão da realidade municipal, seja em bairros periféricos, em bairros 

próximos ao centro da cidade e em áreas rurais.  

Outro critério utilizado foi a seleção das escolas que possuíam assistentes sociais. 

Para tal, recorremos a ferramenta da entrevista, de natureza quanti-qualitativa, a partir de 

um roteiro semiestruturado, composto pelas seguintes variáveis: identificação, dados da 

escola e abordagem do tema da inclusão educacional. Além disso, utilizamos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Após a realização da pesquisa, os dados coletados foram analisados e tabulados e 

para embasar a análise dos dados obtidos com as entrevistas, a revisão de literatura 

consistiu nas análises das produções dos principais autores, tais como: Freire (1987), 

Martinelli (1991 e 2011), Frigotto (2000 e 2006), Almeida (2003, 2007, 2011 e 2013), 

Netto (2005 e 2011), Souza (2005), Almeida, Pequeno e Ruiz (2006), Mészáros (2008), 

Margarezi (2010), Figueiredo (2011), Iamamoto e Carvalho (2012), Martins (2012), Carli 

(2013), Ceolin (2014), Lacerda (2014), Souto (2014), Yasbek (2014) e Dentz e Silva 

(2015). 

A estruturação do trabalho se deu em dois capítulos, onde no primeiro temos a 

análise de todo o contexto histórico da educação brasileira a partir de 1930 aos dias atuais, 

assim como os momentos importantes para a conquista e implementação dos aportes 

legais que possibilitaram direitos para o acesso à educação. 



15 
 

 
 

Posteriormente, realizamos a discussão acerca do serviço social no Brasil desde 

1930 e como se deu a atuação profissional durante os diferentes períodos históricos e nos 

avanços que a profissão teve ao longo dos anos, possibilitando hoje uma intervenção 

qualificada no sentindo da tentativa da efetivação de direitos da população. 

Ainda no primeiro capítulo, abordou-se uma discussão acerca da educação 

especial, voltada para a inclusão educacional, bem como os aportes legais que se 

apresentam às pessoas com deficiência (seja ela intelectual ou física) e os desafios para a 

atuação da assistente social na tentativa de efetivação dos direitos previstos em lei e como 

os profissionais se posicionam e atuam frente as requisições impostas pela dinâmica atual 

da sociedade capitalista. 

No segundo capítulo temos a análise de como se dá o trabalho das assistentes 

sociais nas escolas da rede municipal de Campos dos Goytacazes/RJ e como estes 

profissionais atuam frente a inclusão educacional, neste momento apresentamos a 

pesquisa realizada, bem como a articulação com os referenciais teóricos utilizados. 
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CAPÍTULO I - BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL E A 

INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NESTE CAMPO DE ATUAÇÃO 

 

1.1 O SERVIÇO SOCIAL NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

 Nesta seção temos a trajetória da política de educação do ano de 1930 até os dias 

atuais e como se deu a inserção do serviço social nesta área de atuação. Para tanto, 

precisamos recorrer a análise do período histórico de 1930.  

O Brasil vivia um período conturbado com a revolução de 1930 que o país passava 

de uma economia agroexportadora para urbano-comercial, na qual houve uma alteração 

no modo de vida pois se concentrou um maior número de pessoas nas áreas urbanas e não 

havia condições para atenderem as demandas provenientes desse aglomerado. Conforme 

assinala Carli (2013) com a revolução, houve a modernização da economia e a 

conservação das forças políticas e este cenário foi determinante para a educação. 

Neste período, o Estado assumiu uma postura de organização corporativa, 

trazendo para si os interesses que são frutos das contradições entre as camadas populares 

– as classes dominantes e as frações dominadas -, buscando uma colaboração entre as 

classes através da criação de legislações sindicais e trabalhistas, como uma forma de 

garantir um poderoso instrumento de expansão e acumulação capitalista (IAMAMOTO e 

CARVALHO, 2012). 

 A partir desta revolução, a igreja católica ganhou um certo espaço, onde se 

permitiu que as escolas públicas educassem religiosamente os seus alunos. Esta inserção 

se deu através da tentativa de barrar a propagação do comunismo entre a classe operária 

(CARLI, 2013). 

É nesse contexto que o serviço social surge, em meio a mudanças no contexto 

social, político e econômico, assim, para Iamamoto e Carvalho (2012, p. 83) “o serviço 

social se gesta e se desenvolveu como profissão reconhecida na divisão social do trabalho, 

tendo por pano de fundo o desenvolvimento capitalista industrial e a expansão urbana 

[...]”. 

O Serviço Social, de acordo com Lacerda (2014, p. 23): 

 

É demandado pela sociedade capitalista na era dos monopólios para a 

intervenção na vida da família trabalhadora de modo a implementar políticas 

sociais que façam o enfrentamento das sequelas da questão social. 
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Nesta época, a estratégia do Estado consistia em garantir uma proteção ao 

trabalhador como uma forma de obter uma harmonia social, garantir a ordem e um 

aumento na produção capitalista (IAMAMOTO e CARVALHO, 2012). Sendo assim, 

havia uma busca pelo controle social em prol de uma intensificação do processo de 

expansão capitalista. 

Conforme Dentz e Silva (2015) a relação entre serviço social e educação no Brasil 

começa a ocorrer em meados de 1930, quando se instala a primeira escola de Serviço 

Social (1936)1. E ainda expõem que durante este período histórico se percebia uma forte 

coerção do Estado ao movimento proletário que se organizava, no campo político existia 

uma enorme pressão por parte da sociedade buscando uma melhoria da educação pública, 

assim como a formação dos trabalhadores. 

Durante o governo provisório de Vargas (1930-1934), o então ministro da 

Educação, Francisco Campos 2 promoveu uma série de reformas que deu um novo rumo 

a educação brasileira, dentre elas: a criação do Conselho Nacional de Educação; a 

fundação da Universidade do Rio de Janeiro (atual Universidade Federal do Rio de 

Janeiro- UFRJ); a reorganização do ensino secundário; a ordenação do ensino comercial; 

possibilitando a criação de cursos secundários como auxiliar de comércio e técnico de 

secretário; a criação de exames para a inserção no ensino secundário (CARLI, 2013). 

Frigotto (2000) acresce que a revolução de 1930, apesar de trazer mudanças e 

reformas respeitáveis nos planos da economia, política e do Estado, não estabeleceu de 

fato uma ruptura com as velhas oligarquias. 

Neste período um grupo de intelectuais reuniu-se para lançar o “Manifesto dos 

pioneiros da Educação Nova” (1932), onde o conteúdo deste documento reivindicaria a 

democratização do acesso à escola e a partir do Estado Novo3, a intervenção do estado na 

educação se intensificou (CARLI, 2013). 

Já durante o segundo mandato de Vargas (1951-1954), no ano de 1953 houve a 

separação das ações na saúde e educação, onde através da Lei nº 1.920 estabelecia o 

Ministério da Educação e Cultura (DENTZ E SILVA, 2015). 

                                                           
1 Em 1936 se instala a primeira escola em São Paulo. Em 1937, foi fundada a segunda Escola de Serviço 

Social na PUC do Rio de Janeiro, e em 1940, a terceira no Recife (OLIVEIRA e CHAVES, 2017).  
2 Francisco Campos foi ministro da educação até 1932 e retornou em 1937 como Ministro da Justiça governo 

de Getúlio Vargas (CARLI, 2013). 
3 O Estado Novo foi constituído a partir do golpe perpetrado por Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, 

em 10/11/1937. Ele representava o ápice de um período marcado por grande turbulência social e política 

na vida nacional (VICENTE, 2006). 
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Embora a educação estivesse presente na discussão política nesta época, esta 

inquietação não se manifestou em projetos tampouco em políticas públicas (DENTZ E 

SILVA). Durante esse período político, o passo mais importante foi a tramitação no 

Congresso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que se iniciou no ano de 

1948 e se estendeu até o ano de 1961, totalizando treze anos de discussão (CARLI, 2013). 

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) houve um grande debate sobre 

a educação brasileira, onde entrou em pauta a Lei de Diretrizes e Bases4 e o manifesto de 

1959, que tratou de questões referentes as políticas de escolarização, porém não houve 

mudanças radicais no que se refere a educação, pois esta LDB possuía um caráter 

estritamente disciplinador (DENTZ e SILVA, 2015).  

Apesar dos embates, das expectativas positivas, a aprovação da LDB de 1961 

“causou prejuízos para educação, especialmente no que se refere à sua ampliação, pois 

fortaleceu o setor privado e limitou a expansão do ensino público” (SANTOS, 2011, p. 

4). 

As autoras Dentz e Silva (2015) expõem que o período da ditadura militar (1964-

1985) trouxe alguns pontos relevantes para a educação, tais como: políticas de 

escolarização, movimentos sindicais, reivindicações, greves de professores, várias 

conferências de educação, mas, no entanto, as marcas deixadas por este sistema político 

foram intensas, onde a grande maioria da população era analfabeta5. 

Com a ditadura militar, a educação passou por um grande momento de repressão 

em todos os setores, portanto, podemos destacar que durante este período os problemas 

da educação não foram resolvidos e sim agravados (CARLI, 2013). 

No que refere ao serviço social, desde a sua origem até os meados dos anos 1960, 

atuou com uma prática estritamente conservadora e assistencialista, defendendo o capital 

e contribuindo para alienação do trabalhador (NETTO, 2005).  

Neste período histórico, a intervenção profissional na área da educação era 

pautada na preparação dos indivíduos para servir a lógica do capital, com a identificação 

das situações socioeconômicas da população e na atuação frente aos chamados desajustes 

sociais, encaminhando-os para tratamento (SOUZA, 2005). E então, a partir de uma 

atuação pautada no conservadorismo é que segundo Netto (2011a, p. 133) o processo do 

                                                           
4 Cabe ressaltar que no Brasil tivemos três LDB – a primeira no ano de 1961, a segunda no ano de 1971 

(Lei nº 5.692) e por último a mais atual, em 1996 (SANTOS, 2011). 
5 Em 1983, o país contava com mais de 60 milhões de analfabetos e semiletrados para uma população de 

aproximadamente 130 milhões de pessoas, esses dados revelam a enorme dificuldade no processo de 

democratização do ensino e de oportunidades do acesso à escola neste período (DENTZ E SILVA, 2015). 
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movimento de crítica da profissão ocorre e a “mesma se põe como objeto de pesquisa, 

num andamento antes desconhecido – é só no marco dessa abrangência que o Serviço 

Social explicitamente se questiona e se investiga como tal”. 

Dentz e Silva (2015, p. 19) colocam que “o processo de reconceituação do Serviço 

Social brasileiro foi um período ímpar, propiciando maior aproximação aos movimentos 

sociais e as perspectivas teórico-críticas.” 

Para Netto (2011a) o movimento de reconceituação do Serviço Social se deu em 

três direções principais, a primeira foi a “modernização conservadora” que tem seu início 

em 1965, cuja maior inquietação era com o aprimoramento técnico- metodológico dos 

profissionais com o objetivo de capacitá-los para contribuírem com o projeto 

desenvolvimentista. Entre os principais seminários realizados na época estão o de Araxá 

(1967) e o de Teresópolis (1970). A segunda é a “reatualização do conservadorismo”, 

com seu início no ano de 1975, esta perspectiva recuperou alguns componentes 

conservadores da profissão, repondo-os sobre uma base teórica - metodológica “nova”.  

A terceira direção é denominada de “intenção de ruptura” que, com o 

acontecimento em 1979 do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, mais 

conhecido como “Congresso da Virada”, se aprofunda a tentativa de rompimento com as 

bases conservadoras da profissão. O Seminário que marcou o terceiro momento da 

Reconceituação da profissão foi o de Sumaré (realizado em 1978). Nesta última direção 

da renovação há de se destacar três fases diferenciáveis: a primeira é o da sua emersão 

que se deu nos anos de 1972 a 1975. A segunda foi o momento em que houve a 

consolidação acadêmica desta perspectiva entre a categoria profissional e a última é 

marcada pelo espraiamento entre os profissionais em 1986, evidenciando o seu “potencial 

criativo, instigante e, sobretudo, produtivo” (NETTO, 2011a, p. 267, grifo do autor). 

Nesta última fase, o Serviço Social se insere na defesa das políticas públicas 

sociais em 1985, com a V Conferência Brasileira de Assistentes Sociais, que tinha como 

tema “O serviço social nas relações sociais, movimentos populares e alternativos de 

políticas sociais”. Justamente nesse período começa a crítica e a reformulação do código 

de ética, mais condizente com aquela realidade. Assim, o Código de Ética Profissional de 

1986 tenta romper com as bases conservadoras, adotando o marxismo como base 

fundante e assumindo um compromisso com a classe trabalhadora. 
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Sobre o período da ditadura militar e a educação, Frigotto (2006) analisa que este 

período transformou o que é direito – a educação – em um objeto de mercadoria, “capital 

humano”, retirando o seu papel amplo, social e cultural na sociedade.  

O processo de transição democrática teve seu término em 1985 com a eleição de 

Tancredo Neves para presidente. Este morreu antes de sua posse e o seu vice José Sarney 

assumiu a presidência, com a implementação de uma democracia que se instaurou a partir 

de diversas organizações populares, tais como o movimento das “Diretas Já”6. Em 1970, 

tivemos a greve dos metalúrgicos no ABC paulista, onde diante disso, os movimentos 

populares se estabeleceram e este processo de organização culminou na Constituição de 

1988 (CARLI, 2013). 

Frigotto (2006, p. 22) expõe que a contestação na década de 1980 era: 

 

O eterno debate de tentar colocar a educação como um direito social, a 

educação como um direito de cidadania, e uma educação básica, laica, gratuita, 

unitária, universal, em suma, uma educação independentemente de onde 

estivesse o cidadão. 

 

Portanto, a inserção do serviço social na política de educação se deu de forma 

solidificada e ampliada a partir de 1988 quando temos a promulgação da Constituição 

Federal brasileira, que trouxe avanços no que se refere aos direitos da população, trazendo 

a educação como direito de todos e dever do estado (DENTZ E SILVA, 2015).  

A partir do estabelecimento da Constituição de 1988, tivemos uma gama de 

políticas públicas voltas à Educação e ao Serviço Social, tais como o Estatuto da Criança 

e do Adolescente - Lei nº Lei nº 8.069/90 que dispõe sobre a proteção integral à criança 

e ao adolescente estabelecendo direitos a estes e a Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional- Lei nº 9.394/96 que foi reformulado e aprovado em 1996 e as diretrizes 

curriculares de 1996 da ABEPSS que norteiam a formação profissional da/o assistente 

social (DENTZ E SILVA, 2015).  

O direito à Educação, bem como o direito ao acesso e a permanência na escola se 

estabeleceram a partir dos aportes legais, seja na Constituição Federal (1988), no ECA e 

na LDB. Estes respaldos legais possuem os objetivos de formação do sujeito para o 

exercício da cidadania, preparação para o trabalho e participação social.  

                                                           
6 A campanha pelas Diretas Já foi um importante movimento político, social e cultural para a história do 

país, que marcou a tentativa de redemocratização eleitoral, vinte anos após o golpe militar. É preciso 

considerar que a campanha não foi importante apenas pelo número de pessoas que participaram das 

manifestações, mas também pela agregação de múltiplas instituições e grupos distintos, que atuaram por 

diferentes motivações (DUARTE, 2017). 
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No ano de 1993 tem-se a implementação do Código de Ética Profissional de 

Serviço Social, com o objetivo de torná-lo mais próximo da realidade atual, na tentativa 

de romper com as práticas conservadoras, assumindo um compromisso ético-político 

profissional, tendo como princípios básicos: a defesa da liberdade como valor ético 

político central, a defesa dos direitos humanos, sociais e políticos; a defesa da democracia 

e o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. 

De acordo com o CFESS-CRESS (Conselho Federal de Serviço Social/Conselho 

Regional de Serviço Social) (2016, p. 4) o Serviço Social:  

 

Foi uma profissão capaz de se reinventar e se reconceituar, buscando romper 

com o conservadorismo do seu surgimento e com o tecnicismo do seu 

desenvolvimento. Impulsionada pelo movimento de redemocracia do país, 

reescreveu seu Código de Ética, adotando valores que foram se aperfeiçoando 

e se tornaram princípios que hoje, almejam alcançar horizonte, um projeto 

societário sem exploração e dominação de classe. 

 

Portanto, diante do que foi exposto podemos observar que é na década de 1990 

que o Serviço Social amplia sua atuação no cenário da Educação e vem se configurando 

em demanda crescente a estes profissionais nesse campo.  

Sobre a profissão inserida na sociedade capitalista, Carvalho e Netto (2000, p. 51) 

acrescem que “o assistente social é um dos mediadores privilegiados na relação entre 

população dominada, oprimida ou excluída e o Estado”. Ainda sobre a profissão, os 

autores dizem que o Serviço Social possui características singulares e que “sua 

especificidade está no fato de atuar sobre todas as necessidades humanas de uma dada 

classe social” (p. 52). 

Assim, a educação deve ser compreendida como uma política social que tem o 

compromisso de garantir direitos sociais e ser apreendida na perspectiva de sua produção 

social e do papel que a escola assume na sociedade.  

Concordamos com Freire (1987, p. 38) quando ele expõe que “a educação deve 

ser libertadora e se pretendemos a libertação dos homens não podemos começar por 

aliená-los ou mantê-los alienados”.  

Nesta perspectiva de propor uma educação libertadora temos um entrave que é 

assinalado por Mészáros (2008) que contribui dizendo que o resultado da lógica do capital 

sobre a educação tem sido vasto ao longo do desenvolvimento do sistema e que hoje a 

função da educação formal tem como missão induzir a um conformismo. Sendo assim, 

 

[...] romper com a lógica do capital na área de educação equivale, portanto, a 

substituir as formas onipresentes e profundamente enraizadas de internalização 
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mistificadora por uma alternativa concreta abrangente (MÉSZÁROS, 2008, p. 

47). 

 

Estes autores trazem diversas contribuições na área de educação, no sentido de se 

pensar em práticas emancipadoras. Sobre a educação e sua perspectiva emancipadora, 

Mészáros (2008, p. 76) diz que “[...] portanto, a nossa tarefa educacional é, 

simultaneamente, a tarefa de uma transformação social, ampla e emancipadora. Freire 

(1987) ainda aponta que a educação libertadora não deve ser uma prática de “depositar” 

valores e, sim de ser problematizadora.  

Autores críticos, como Marx, Mészáros e Freire trazem discussões relevantes 

acerca de uma prática educativa e política, partindo do pressuposto em que a sociedade 

está em um processo contínuo de transformação e a qualidade de ser humano possibilita 

condições para se chegar a superação da “lógica desumanizadora do capital” (CANÔAS, 

2007, p. 164, grifo do autor). 

Esta lógica do capital enraizada na educação precisa ser superada através de 

práticas educativas que apontam para uma educação libertadora, porém, neste sentido, 

Frigotto (2000, p. 26) colabora dizendo que: 

 

Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação dos 

diferentes grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los 

técnica, social e ideologicamente para o trabalho. Trata-se de subordinar a 

função social da educação de forma controlada para responder às demandas do 

capital. 

 
 

Pautado no referencial de Paulo Freire, Canôas (2007, p. 164) afirma que este 

“propõe a educação libertadora que teria como função transformar o trabalhador em um 

agente político que pensa, age, e usa a palavra como arma para mudar a realidade.” E este 

ainda afirma que pensar uma educação de qualidade hoje pressupõe “uma prática de 

educar para a liberdade” (p. 164). 

Concordamos com Almeida (2007a) quando afirma que a educação tem ocupado 

um lugar de destaque ao longo do processo de expansão da sociedade capitalista, 

principalmente diante das rápidas transformações tecnológicas e científicas ocorridas 

durante o século passado. 

Sendo assim, para Almeida (2013) a educação é um complexo constitutivo que 

possui uma função importante na dinâmica da vida social. Dentro desse contexto, segundo 

Mészáros (2008, p. 65): 
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[...] o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias 

apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, 

como para a auto mudança, consciente dos indivíduos chamados a concretizar 

a criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente. 

 

No que tange a política de educação, Almeida (2011) aponta que os debates 

políticos que se colocam na área de educação são pautados “em discursos ideológicos que 

encobrem as determinações sociais da desigualdade do acesso e as razões de sua não 

universalização” (p. 51).  

Apesar de aportes legais que pontuem a educação como um direito de todos, ainda 

há muito o que avançar no sentido de acesso, permanência e práticas inclusivas. Dentro 

desta lógica, Almeida (2013, p. 17) expõe que pensar a educação como uma dimensão da 

vida social constitui “compreendê-la em sua relação com o trabalho, seguindo uma 

tradição de análise inaugurada por Marx, que toma o trabalho como fundamento 

ontológico do ser social”. 

No que tange a possibilidade de superar a opressão imposta pela lógica do capital, 

segundo Carvalho e Netto (2000, p. 60): 

 

[...] somente as classes oprimidas possuem potencialmente a possibilidade de 

revolucionar a sociedade, suprimindo a opressão e conquistando para o todo 

social níveis mais plenos de liberdade e realização humana. 

 

Portanto, a assistente social inserida na política de educação deve construir uma 

intervenção qualificada, baseado no Código de Ética Profissional visando garantir o 

direito à educação previsto nos aportes legais, bem como, o acesso e permanência na 

escola. 

Assim, a contribuição do Serviço Social nesta área poderá ser expressiva obtendo 

uma leitura do contexto social, observando as dificuldades e necessidades daqueles 

sujeitos, podendo trazer para o espaço da escola elementos da comunidade, contribuindo 

para uma ampliação da relação entre escola-sociedade-família. 

Concordamos com Almeida (2003, p. 2) quando ele sinaliza: 

 

[...] Portanto, a recente aproximação do Serviço Social ao campo educacional 

como caudatária dos avanços e acúmulos teóricos da profissão nas discussões 

em torno das políticas sociais como lócus privilegiado da ação profissional, 

assim como da própria organização política da categoria e das estratégias de 

articulação aos movimentos sociais que atuam na construção de um novo 

projeto societário, onde a luta pela conquista da cidadania se tornou um 

componente fundamental para sua unidade.  
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No tocante a área de educação, o Serviço Social tem como objetivo o trabalho 

pautado também em despertar nesse público uma perspectiva transformadora, no sentido 

da mobilização desses usuários “formadores de opinião, transformadores do seu 

cotidiano, responsáveis por seus atos, construtores de ideias inovadoras, questionadores 

da sua realidade e partícipes ativos da sua história” (SOUZA, 2005, p. 30). 

A atuação das assistentes sociais se expressa no trabalho com processos de 

garantia tais como no acesso, permanência, na qualidade dos serviços prestados e da 

gestão democrática e participativa da população no ambiente escolar (CAMPOS, 2011). 

Atualmente, coloca-se como desafios aos assistentes sociais, trabalhadores da área 

de educação, construir intervenções qualificadas que tem como um dos princípios 

fundamentais em seu Código de Ética Profissional (1993, p. 2): o “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”. 

Além disso, a profissão ainda pode contribuir por meio do trabalho direto com as 

organizações existentes, tais como programas sociais de apoio as famílias, programas de 

educação complementar e conselhos tutelares, como prevê o ECA. 

Contudo, a profissão possui grande importância para a tentativa da efetivação dos 

direitos previstos em lei, além de realizar intervenções junto as famílias no sentido de 

minimizar as questões que se apresentam. 

 

1.2 OS DESAFIOS VINCULADOS AO TRABALHO DA (O) ASSISTENTE 

SOCIAL NA GARANTIA DE DIREITOS DOS/AS ALUNOS/AS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Neste item abordamos a discussão sobre a educação especial, os aportes legais 

existentes que garantem os direitos das pessoas com deficiência dentro e fora do contexto 

escolar e ainda os desafios que se apresentam as assistentes sociais para a tentativa de 

efetivar e garantir os direitos previstos em lei. 

Para iniciar a nossa discussão sobre a educação especial, trazemos a contribuição 

de Silva (2018, p. 12): 

 

A preocupação com a educação especial surgiu no final da década de cinquenta 

do século XX, iniciando o período nomeado integração. O Estado assumiu a 

Educação Especial a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 4.024/61, denominada à época de ‘educação dos excepcionais’, que 

visava à integração dos estudantes com deficiência nas escolas comuns com o 

pressuposto da normalização. Em outras palavras, se o estudante apresentasse 

condições de se enquadrar no sistema educacional e acompanhasse o ritmo da 
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turma sem causar maiores dificuldades, ele poderia ser aceito. Na década de 

1970, o Ministério de Educação e Cultura (MEC), sob o regime do governo 

militar, constituiu o Grupo Tarefa de Educação Especial, o qual foi gerido pelo 

Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), hoje intitulado Secretaria 

de Educação Especial (SEESP). 

 

Porém, é a partir da Constituição Federal de 1988 que temos em seu art. 208, no 

item III – “a garantia do atendimento educacional especializado a pessoas com 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. E também a partir do ECA, em 

1990, temos a reafirmação dos direitos garantidos na Constituição de 1988. 

Souto (2014) salienta que em 1994 temos a construção de um documento que foi 

um marco para a educação especial no Brasil, que foi a Declaração de Salamanca, 

ocorrida na Espanha. Ainda, Souto (2014, p. 21) afirma que: 

 

Essa declaração enuncia que diante do alto custo em manter instituições 

especializadas as escolas comuns devem acolher todas as crianças 

independentes de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou outros. 

 

Em 20 de dezembro de 1996 temos a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, que expõe em seu art. 4º, inciso III:  

“o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

educativas especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”. No seu art. 58º, 

complementa que “entende-se por educação especial, a modalidade de educação escolar, 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais”. E ainda no seu art. 58º, inciso 2º, acrescenta que “o atendimento 

educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 

comuns de ensino regular”. 

Podemos destacar ainda, como aporte legal, o ECA, em seu art. 53, inciso I que 

completa: 

 

A criança e o adolescente têm direito a educação, visando o pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola. 

 

Para Garrido (2015) as diretrizes mais recentes em torno da Educação Especial 

foram consolidadas pelo Plano Nacional de Educação- Lei nº 13.005 de junho de 2014 

(BRASIL, 2014), referenciada na Meta 4, que trata especificamente da modalidade da 

educação numa perspectiva inclusiva. Esta meta define que o Brasil deve “universalizar, 

para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento 
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e altas habilidades ou superdotação”. E ainda propõe “o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com 

garantia de sistema educacional inclusivo” (GARRIDO, 2015, p. 02). 

Ainda como aporte legal, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

13.146/2015), onde em seu art. 3º, inciso treze estabelece a necessidade de profissional 

de apoio escolar em instituições públicas ou privadas para auxiliar os estudantes com 

deficiência. E, no capítulo quatro, onde trata o direito à educação, em seu art. 27 (p. 19) 

coloca que “a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados no 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida”. 

Para a efetiva inclusão, no estatuto, temos também o art. 28, inciso dezesseis (p. 21) que 

garante “acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais 

integrantes da comunidade escolar”. 

Todavia, podemos observar que a trajetória da política de educação no Brasil é 

marcada por uma intensa disputa de classes (CAMPOS, 2011). 

O sistema educacional da educação básica atual ainda não é um modelo de 

educação que pode se considerar o ideal, que além do acesso garanta a permanência e a 

qualidade do ensino que é prestado. 

Diante disso, Santana e Martins (2006) aponta que na sociedade atual, existem 

diversas políticas compensatórias que trazem a criança e o adolescente para a escola e um 

“rolo compressor” empurra-os para fora do processo que diz querer incluir. Este rolo 

compressor seriam as diversas expressões que se apresentam como um entrave para a 

permanência dos alunos no processo escolar, que quando não solucionadas ou atenuadas, 

contribuem para a evasão escolar. 

Perante essa realidade e com o objetivo de efetivar este conjunto legal vinculado 

ao acesso e a permanência a instituições educacionais por parte de pessoas com 

necessidades especiais, o Serviço Social na educação, conforme Santana e Martins (2006, 

p. 37) “vai se expressar no atendimento direto à população alvo da política educacional e 

as suas famílias, nas escolas, nos polos de atendimento, nos diferentes espaços 

institucionais de atendimento direto”. 

Sobre a atuação profissional da assistente social nos espaços institucionais, 

Yasbek (2014, p. 687) coloca que “podemos desenvolver iniciativas de resistência, buscar 

as novas práticas que se esboçam como alternativa”. 

Ao particularizar o Serviço Social na área da educação, Margarezi (2010, p. 37) 

salienta que “o Serviço Social é uma profissão fundamental para trabalhar a garantia da 
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educação como direito social preconizado nas leis brasileiras, bem como, auxiliar 

diretamente na inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino”. 

Pensar a inserção do serviço social na política de educação nos faz pensar na 

trajetória histórica da profissão, além do seu acúmulo teórico e político no que tange as 

políticas sociais, onde o profissional de serviço social pode colaborar através da luta por 

uma educação de qualidade, como um direito de todos.  

Porém, para uma atuação de qualidade nas instituições é necessário que a/o 

profissional realize a sistematização da prática, como aponta Almeida (2007b). Para o 

autor (p. 5), “a sistematização no trabalho da/o assistente social é antes de tudo uma 

estratégia que lhe recobra sua dimensão intelectual, posto que põe em marcha uma 

reflexão teórica”. E ainda coloca que a sistematização da prática “constitui uma dimensão 

importante do trabalho profissional que favorece uma reflexão contínua de suas respostas 

sócio institucionais em suas relações de determinação com a dinâmica do ser social” (p. 

8). 

Dentro desse contexto, a contribuição do Serviço Social pode ser significativa 

pois, por meio do seu trabalho pode exercer uma leitura do contexto social e, diante disso, 

tanto a escola pública quanto a privada se vê atravessada por uma série de questões – que 

apesar de não serem questões novas – hoje se colocam de uma forma muito mais 

acentuada, tais como: 

 

[...] 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 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, 2007a, p. 5). 

 

Portanto, como demarca Ceolin (2014) atualmente, há um acirramento no 

desmonte dos mecanismos de proteção social, no interior de uma estratégia política, 

marcada pelos interesses do capital, gerando consequências na atuação profissional da/o 

assistente social, que precisa estar em constante busca pela qualificação, de modo a não 

realizar uma prática alienada. Pois, conforme Martinelli (1991), a origem do Serviço 

Social como profissão tem sua marca profunda no capitalismo e suas variáveis – 

alienação, contradição, antagonismo. 

Atualmente, a intensa desregulamentação do mercado de trabalho (fruto do 

sistema produtor e reprodutor de mercadorias) acompanhada de uma enorme 
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desigualdade social traz para a classe trabalhadora imensas dificuldades de acesso aos 

direitos sociais e a bens socialmente produzidos (MARTINELLI, 2011).  

É diante das intensas contradições que se tensionam a partir da luta de classes que 

a assistente social é inserida no sentido de atuar sobre as questões trazidas e reconhecidas 

como direito do usuário e a partir dessas contradições que se colocam na sociedade 

capitalista, a assistente social vai exercer sua profissão com base no compromisso da 

emancipação humana (LACERDA, 2014).  

Nessa realidade, a assistente social exerce sua prática profissional no sentindo de 

minimizar essas questões, tais como a desigualdade social, que Soares (2012, p. 34) 

afirma como sendo um “reflexo das contradições geradas pelo modo capitalista de 

produção e das condições sócio históricas presentes desde a formação de sua vida social.” 

Portanto, pensar a inserção das assistentes sociais na educação, segundo Almeida 

(2011, p. 25): 

 

[...] nos coloca o desafio de compreender e acompanhar teórica e politicamente 

como que as requisições postas a este profissional estão articuladas às 

tendências contraditórias da política de educação de ampliação das formas de 

acesso e permanência na educação escolarizada diante de um cenário em que 

a realidade local encontra-se cada vez mais imbricada com a dinâmica de 

mundialização do capital. 

 

Desta forma, diante da realidade atual, a assistente social na escola se depara com 

demandas que atravessam a realidade social, política, econômica e cultural dos alunos e 

de suas famílias. Sylvia Terra afirma “[…] que o assistente social tem, entre outras, a 

atribuição de analisar e diagnosticar as causas dos problemas sociais detectados em 

relação aos alunos, objetivando saná-los ou atenuá-los” (CFESS, 2001, p. 12).  

Dentre as contribuições que podem ser dadas pela assistente social inserida no 

contexto educacional, podemos citar “a efetivação da democratização da educação em 

vários sentidos, ou seja, desde a luta pela ampliação do acesso da população à escola 

pública” como também “a participação de toda a comunidade escolar nas instâncias de 

poder decisório existentes no âmbito da escola, até na relação da escola com a família, a 

comunidade e a sociedade” (MARTINS, 2012, p. 255).  

Portanto, a assistente social presente nas escolas atua na garantia dos direitos 

previstos em lei, no acesso e na permanência, no combate à evasão escolar, bem como a 

elucidação das famílias aos direitos que possui. Sendo assim, a profissão possui uma 

grande relevância nas escolas, possibilitando uma visão ampla da realidade dos alunos.  



29 
 

 
 

Como exemplo de contribuição que a assistente social pode exercer em suas ações 

no ambiente escolar podemos destacar o agir como um agente de ligação entre a família, 

a escola e a sociedade frente as dinâmicas que se expressam no processo de ensino e 

aprendizagem dentro do contexto escolar (SOUZA, 2005).  

Assim, a atuação da assistente social nos dias atuais se expressa como uma 

possibilidade de enfrentamento das manifestações da questão social e ainda se coloca 

como um agente capaz de contribuir para a inserção desses sujeitos as demais políticas 

sociais (CAMPOS, 2011). 

Além disso, a assistente social pode exercer suas ações no sentido de colaborar 

junto aos professores e demais educadores na ampliação da visão que esses profissionais 

têm em relação a escola, os fazendo enxergar esta como um espaço privilegiado que pode 

contribuir para uma possível transformação social (FIGUEIREDO, 2011). 

O trabalho da assistente social na escola significa para Almeida (2000) não apenas 

uma possibilidade de ampliação do mercado de trabalho, mas também como um processo 

de reflexão “sobre a função social da profissão em relação as estratégias de luta pela 

conquista da cidadania através da defesa dos direitos sociais das políticas sociais” (p. 2).  

Portanto, perante os amparos legais que existem atualmente no Brasil, a assistente 

social pode contribuir (a partir do exercício de suas atribuições e competências) na 

tentativa da garantia da efetivação dos direitos das crianças e adolescentes que deles 

necessitem. 
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CAPÍTULO II - O TRABALHO DA ASSISTENTE SOCIAL NA INCLUSÃO 

EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

No presente capítulo abordamos acerca do trabalho da assistente social na inclusão 

educacional no município de Campos dos Goytacazes/RJ e para embasar a discussão 

recorremos a uma pesquisa de campo com dez assistentes sociais do município 

supracitado. Partindo do pressuposto que o Serviço Social na educação tem como 

objetivos principais a luta pelo acesso, permanência dos alunos e a gestão democrática, 

trouxemos a pesquisa realizada fazendo uma análise a partir dos dados coletados.  

As atribuições do serviço social estão relacionadas numa apreensão crítica dos 

processos sociais de produção e reprodução das relações sociais numa perspectiva de 

totalidade e de como estes interferem na dinâmica educacional (CFESS, 2011).  

No que se alude ao município de Campos dos Goytacazes, ALMEIDA, 

PEQUENO e RUIZ (2006, p. 43) contemplam a discussão afirmando que: 

 

O Serviço Social escolar foi criado pela Lei Municipal número 6462, de 11 de 

novembro de 1997. Vale ressaltar que ela foi criada em 1997, mas não foi 

implementada. Ou seja, cria-se uma lei onde se garante a presença do assistente 

social na unidade escolar, mas não se dá uma qualificação a essa lei no sentido 

de prever uma assistente social para cada escola ou uma assistente social para 

um quantitativo de alunos. 

 

No entanto, a gerência de Serviço Social Escolar só foi criada em junho de 1999, 

no sentido de buscar alternativas para os problemas que vinham ocorrendo nas unidades 

escolares (ALMEIDA, PEQUENO E RUIZ, 2006). 

Pode-se perceber que o serviço social inicialmente foi criado com uma perspectiva 

de solucionar os problemas nas escolas, porém as contribuições profissionais vão além 

dessa lógica. 

Uma importante ferramenta para este município foi a construção do Plano 

Municipal de Educação, que foi aprovado em 04 de dezembro de 2009 e é instituído pela 

Lei nº 8.134/09. O referido documento possui uma vigência de dez anos e sua 

implementação foi de suma importância no sentido de sistematizar os problemas que a 

educação municipal enfrenta, abrindo espaço para a ampliação de projetos ou políticas 

para a minimização dos problemas que se apresentam na educação nesta região. 

O Plano Municipal de Educação (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2009) foi 

instituído a partir de debates em torno de metas e objetivos da Educação e contou com a 

participação da sociedade civil – Conselhos, associações, sindicatos, Câmara e diretores 

das escolas. 
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A pesquisa teve como objetivo entender a realidade destes profissionais na 

inclusão educacional no município de Campos dos Goytacazes/RJ, qual o papel frente a 

esta demanda e quais contribuições a assistente social exerce neste âmbito. 

Portanto, durante a pesquisa, no que concerne aos desafios enfrentados pelos 

profissionais no processo de inclusão educacional na escola, a pesquisa indicou que trinta 

por cento das dificuldades se encontram na falta de capacitação dos profissionais que 

atuam nas escolas, sejam professores, gestores etc. E, cinquenta por cento esclarecem que 

a maior dificuldade na escola é com o professor de sala regular, que por vezes não 

compreendem as limitações dos alunos. Apenas vinte por cento não citam professores nos 

relatos. 

No enfrentamento de tais desafios, as assistentes sociais expõem as seguintes 

estratégias na direção da inclusão educacional: 

 

“A preparação de todos que atuam nas escolas, uma capacitação é 

importante” (Depoimento de assistente social C, 2018). 

 

“Acessibilidade, capacitação do professor (Depoimento de assistente social” 

D, 2018). 

 

“Necessidade de capacitação dos professores a fim de compreenderem as 

limitações apresentadas pelos alunos" (Depoimento de assistente social E, 

2018). 

 

Todavia, no Plano Municipal de Educação, no tocante à educação especial, 

observou-se que o município não atua da forma que está descrito no plano onde este 

aponta para “a inclusão dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais 

através da atualização qualitativa constante e progressiva dos serviços especializados 

existentes” e ainda “pretende-se que as pessoas com necessidades educativas especiais 

possam assumir seu papel de sujeito capaz de ter voz como autor de seu próprio processo 

sócio histórico” (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2009, p. 18).  

No que se refere aos planos aprovados no Brasil, sejam eles municipais ou 

estaduais, percebe-se que foram elaborados por especialistas que não possuem contato 

com a realidade social e tiveram como objetivo “o cumprimento de exigência burocrática 

e em função disso acabaram se tornando ‘letra morta’, pois ninguém se sentiu compelido 

ou comprometido em implementa-los” (ARELARO, 2007, p. 902). 
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Como exposto acima, cinquenta por cento relatam as dificuldades com a escola e 

esclarecem que a maior dificuldade é com o professor de sala regular, que por vezes não 

compreendem as limitações dos alunos. 

  
“Sem dúvidas com os professores da sala regular, em especial do 6º ao 9º 

ano” (Depoimento de assistente social A, 2018). 

 

“Com os professores, principalmente do 6º ao 9º ano e a falta de estrutura” 

(Depoimento de assistente social B, 2018). 

 

“Os professores” (Depoimento de assistente social G, 2018). 

 

“Dificuldade dos professores em entender as limitações dos alunos” 

(Depoimento de assistente social H, 2018). 

 

“Professores, a maioria são resistentes” (Depoimento de assistente social I, 

2018). 

 

O que se vê nesses espaços é a resistência em inserir os alunos e propor atividades 

diferenciadas a estes, utilizando muitas vezes o discurso de que os mesmos não 

conseguem acompanhar a turma e que o professor não pode dar atenção a apenas um e 

que desta forma estaria prejudicando a turma.  

Figueiredo (2011, p. 4) aponta que: 

 

A relativa ausência do Estado na área de educação nos últimos anos, através 

da redução das verbas públicas, baixos salários aos profissionais da educação 

e a concessão da exploração privada nesta área, tem gerado um impacto real 

na baixa qualidade de ensino a população usuária. 

 

Neste sentido, Margarezzi (2010, p. 30) acrescenta  que “para aos alunos com 

deficiência serem atendidos de forma realmente inclusiva deve haver uma prática 

pedagógica a partir de um novo eixo de compreensão pautado na inclusão social”. 

Concordamos com a autora no que se refere a novas práticas pedagógicas, no sentido de 

ampliação das formas de educar e ensinar. Nestes processos, Margarezzi (2010, p. 30) 

propõe que deve- se estar sempre “buscando formas, métodos e organizações que possam 

dar conta do desafio de transformar o contexto cotidiano das práticas escolares, 

historicamente reprodutoras de exclusão dos mesmos”. 

Para se pensar uma educação inclusiva de fato é necessário a proposição de 

práticas pedagógicas com atividades diversificadas, com o objetivo de incluir, de acordo 

com a necessidade e habilidade de cada um. 

Dentre os vinte por cento que não citam o professor, elencam como dificuldades: 

 

“Falta de recursos e estrutura na escola para receber esses alunos” 

(Depoimento de assistente social F, 2018). 
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“Falta de um projeto de aprendizagem individual, de acordo com a 

deficiência. Falta de uma política verdadeiramente inclusiva” (Depoimento 

de assistente social J, 2018). 

 

 Além dos desafios vinculados à escola, objetivamos verificar quais desafios as 

mesmas identificam em relação a sociedade no que se refere inclusão educacional. Para 

setenta por cento delas, o preconceito e a discriminação são as principais variáveis a serem 

enfrentadas, conforme é possível verificar nos relatos abaixo: 

 

“Preconceito. É a dificuldade de olhar para aquela pessoa como uma pessoa 

capaz de aprender e se desenvolver” (Depoimento de assistente social C, 

2018). 

 

“A questão da discriminação, rotulando os alunos como doidos” (Depoimento 

de assistente social D, 2018). 

 

“Preconceito, sem dúvidas” (Depoimento de assistente social E, 2018). 

 

“Preconceito, acreditam que os alunos não têm capacidade de se desenvolver 

(Depoimento de assistente social F, 2018). 

 

“Discriminação e preconceito” (Depoimento de assistente social G, 2018). 

 

“O preconceito ainda é um grande desafio” (Depoimento de assistente social 

H, 2018). 

 

“Enfrentar o preconceito e discriminação negativa” (Depoimento de 

assistente social J, 2019). 

 

Portanto, podemos ressaltar que ainda existem preconceitos enraizados na 

sociedade, apesar dos diversos avanços no sentido da inclusão, é um caminho longo a se 

trilhar, onde por vezes o profissional de serviço social exerce um papel fundamental no 

combate as diversas formas de discriminação, tal como se prevê no Código de Ética 

Profissional (1993). 

A burocratização e a dificuldade do acesso aos serviços como saúde, transporte e 

assistência ainda são entraves na tentativa da garantia dos direitos que os alunos possuem. 

Portanto, diante disso, o serviço social na área de educação atualmente é constantemente 

requisitado pelas demandas que se apresentam no âmbito escolar onde, por meio de um 

olhar crítico da profissão, podem ser desveladas e enfrentadas. 

Podemos constatar também que trinta por cento elencam problemas na rede 

municipal para garantir o acesso aos serviços públicos de qualidade, como a rede de 

saúde, onde os alunos precisam fazer o acompanhamento.  
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A rede, principalmente na área da saúde, que não dispõe de setores públicos 

com equipe que atenda a demanda. Encontro muita dificuldade com este setor 

(Depoimento de assistente social A, 2018). 

 

A rede do município que não atende da forma que seria necessária 

(Depoimento de assistente social B, 2018). 

 

“A rede. O atendimento que eles precisam e muitas vezes não tem, isso 

dificulta muito” (Depoimento de assistente social I, 2018). 

 

Diante desta realidade exposta, Santos (2012) expõe que o poder público deve 

garantir assistência ao atendimento em todas as áreas, promovendo a saúde física e mental 

não só do aluno, mas de toda a sua família.  

Quando questionados em como se dá o processo de inclusão educacional na escola 

em que atuam, quarenta por cento disse que acontece a partir da identificação da 

deficiência do aluno e automaticamente são inseridos na sala de recursos. 

 

“O aluno é matriculado no ano correspondente a idade escolar e existe o 

acompanhamento na sala de recursos e pela saúde” (Depoimento de assistente 

social A, 2018). 

 

“Quando é reconhecido a demanda, encaminhamos para os benefícios aos 

quais possui direito e o inserimos na sala de recursos” (Depoimento de 

assistente social B, 2018). 

 

“Na escola em que atuo funciona a partir da sala de recursos que é um recurso 

pedagógico, através do cuidador (quando necessário) e o mediador” 

(Depoimento de assistente social C, 2018).  

 

“A partir da matrícula se realiza a inserção na sala de recursos” (Depoimento 

de assistente social I, 2018). 

 

Acredito que a atuação profissional da assistente social no processo da inclusão 

educacional não se restringe apenas a estas atribuições, pois, se o serviço social atua no 

sentido da tentativa da garantia dos direitos dos usuários, a assistente social possui um 

papel relevante no tocante ao encaminhamento aos órgãos competentes para garantir o 

acesso a determinados serviços, tais como: defensoria pública, APAE, BPC, entre outros. 

O papel educativo do Serviço Social é constituído de forma a esclarecer, desvelar 

a realidade social “socializando informações que possibilitem a população ter uma visão 

crítica que contribua com sua mobilização social visando a conquista de seus direitos” 

(MARTINS, 2012, p. 154).  

Ainda sobre a questão de como se dá o processo de inclusão educacional na escola 

em que atuam, quarenta por cento elencam como problema a questão do laudo, haja vista 

que a rede, muitas vezes não oferece atendimento necessário a demanda daquela 

comunidade. 
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“Acontece a partir do laudo, onde o aluno é inserido de fato e ocorre a 

tentativa do atendimento das suas necessidades” (Depoimento de assistente 

social D, 2018). 

 

“A partir do laudo, mas devido à falta de transporte, dificulta” (Depoimento 

de assistente social F, 2018). 

 

“No momento em que o laudo chega na escola e a partir disso se atende de 

acordo com as suas necessidades” (Depoimento de assistente social G, 2018). 

 

“É um tema muito delicado pois na escola existe muita dificuldade, mas em 

geral ocorre a partir do laudo” (Depoimento de assistente social H, 2018). 

 

Dentro dessa questão, ainda temos dez por cento que diz que o tema precisa ser 

debatido: 
 

“Está a pouco tempo na escola, mas percebe que o tema necessita ser 

discutido e planejadas ações para o atendimento dessas questões 

apresentadas” (Depoimento de assistente social E, 2018). 

 

E, ainda temos dez por cento que relatam o processo de inclusão na escola a partir 

de uma cuidadora e mediadora, porém, relatam que os surdos não são contemplados com 

nenhum recurso para inserção. 

 

“Uma estudante de pedagogia (estagiária que recebe o nome de mediadora, 

mas que não tem preparação para tal atividade) e uma cuidadora. Os 

estudantes surdos, por exemplo, não contam com nenhum recurso pedagógico 

que possibilite sua inclusão e aprendizagem” (Depoimento de assistente social 

J, 2019). 

 

Na pesquisa, quando questionadas se existem alunos que necessitem de 

mediador7, cem por cento responderam que “sim” e, no que se refere a questão se o 

município oferece este tipo de profissional, trinta por cento responderam que o município 

passou a oferecer por meio de decisão judicial, cinquenta por cento disseram que ocorreu 

este ano (durante o ano de 2018), apesar de ser uma demanda antiga da escola, e vinte por 

cento relataram que o município não oferece. 

Desses cinquenta por cento que relataram que o município passou a oferecer este 

ano, vinte por cento afirmou que o município não oferece da forma que deveria: 

 

“Ofereceu a partir deste ano, mas não oferece como deveria, sendo um 

mediador para dois alunos, onde os dois necessitam pelo tempo em que estão 

na escola” (Depoimento de assistente social I, 2018). 

 

                                                           
7 Este profissional atua em parceria com o professor dentro de sala de aula, a partir de uma metodologia 

com forte potencial educativo e capacitador, proporcionando um universo de potencialidades, partindo de 

diversas lógicas: resolutiva, reparadora, educativa, preventiva e inclusiva (COSTA, TORREGO SEIJO e 

MARTINS, 2018). 
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“Atualmente está oferecendo um estagiário de pedagogia sem preparação” 

(Depoimento de assistente social J, 2018). 

 

Quanto a estrutura, questionamos se a escola de atuação da assistente social 

disponibiliza sala de recursos: quarenta por cento das entrevistadas responderam que 

“sim” e, sessenta por cento responderam que “não tem”. Destas, cinquenta por cento 

utilizam alguma sala de recursos próxima e cinquenta por cento responderam que não 

possui nenhuma próxima que possa ser utilizada pelos alunos.  

Das que utilizam uma sala de recursos em alguma escola próxima, vinte por cento 

afirmou que os surdos não são contemplados. 

 

“Utilizamos em uma escola próxima, mas os surdos não são atendidos” 

(Depoimento de assistente social J, 2019). 

 

As salas de recursos que realizam o atendimento educacional especializado é uma 

demanda prevista em lei e como podemos analisar, o município não oferece o 

determinado serviço de forma integral, onde em determinadas escolas esses espaços não 

existem, prejudicando o processo da inclusão dos alunos. 

No que se refere as dificuldades enfrentadas pelas profissionais na inclusão com 

as famílias, setenta por cento responderam que a maior dificuldade é a aceitação de que 

as crianças ou adolescentes possuam alguma deficiência intelectual8: 

 

“A dificuldade muitas vezes é a família aceitar que a criança tem alguma 

coisa, acontece muito quando se trata de uma deficiência intelectual” 

(Depoimento de assistente social B, 2018). 

 

“Aceitação, onde a família por vezes não sabe lidar” (Depoimento de 

assistente social D, 2018). 

 

“Aceitação da problemática da criança e busca por acesso a serviços” 

(Depoimento de assistente social E, 2018). 

 

“Aceitação das dificuldades do filho” (Depoimento de assistente social G, 

2018). 

 

“Aceitar as condições e a busca por atendimentos necessários” (Depoimento 

de assistente social H, 2018). 

 

“Aceitação da família” (Depoimento de assistente social I, 2018). 

 

“Dificuldade socioeconômica, afetiva para aceitar e compreender as 

demandas e estimular o processo cognitivo” (Depoimento de assistente social 

J, 2018).  

 

                                                           
8 São condições crônicas que se apresentam no desenvolvimento de um ou mais domínios: motricidade, 

fala, linguagem, cognição, domínio pessoal-social e atividades da vida diária (SCHWARTZMAN e 

LEDERMAN, 2017, p. 18). 
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Neste sentido, Santos (2012, p. 37) aponta que “a comunidade familiar deve 

participar dessa formação intelectual e lutar pela inclusão das crianças com deficiência 

na sociedade”. Para isso, a profissional de serviço social deve elucidar a família quanto 

aos seus direitos, no sentido de mobilizar aquela família para lutar pelos direitos dos seus 

filhos.  

Seguindo esta direção, vinte por cento das assistentes sociais responderam que é 

necessário que haja um trabalho específico com as famílias de forma a contribuir para a 

inclusão: 

 

“Trabalhar a família para que ela não desanime, para que ela consiga 

trabalhar seu filho, dando autonomia para eles” (Depoimento de assistente 

social C, 2018). 

 

“Incentivar a família no sentido de dar autonomia aos alunos” (Depoimento 

de assistente social F, 2018). 
 

No entanto, uma boa relação entre a escola e a família é capaz de contribuir para 

um bom aproveitamento escolar dos alunos com deficiência ou não. Para Santos (2012, 

p. 37) “a família e a escola são dois elementos muito importantes na socialização do 

indivíduo”. Dentro desse contexto, ainda temos apenas dez por cento que responderam 

não possuir dificuldades com a família: 

 

“Não encontro dificuldades, é uma relação muito boa” (Depoimento de 

assistente social A, 2018). 

 

Assim, Santos (2012, p. 50) contribui dizendo que “a escola e a família devem 

estreitar laços, especialmente quando se trata de crianças com deficiência”.  

Podemos observar na pesquisa que existem apenas uma assistente social em cada 

estabelecimento de ensino, que por vezes atua em mais de uma e podemos constatar que 

cinquenta por cento das profissionais atuam em estabelecimentos com mais de quinhentos 

alunos, trazendo assim, uma sobrecarga ao profissional, podendo gerar uma precarização 

do trabalho, como aponta Neves (2016, p. 70) “o Serviço Social tem sido impactado pelas 

novas tendências colocadas a todos os trabalhadores pelo novo e precário mundo do 

trabalho”. 

Diante do que foi exposto, o CFESS (2011, p. 25) aponta que as requisições ao 

profissional de Serviço Social na educação: 

 

Estão articuladas às tendências contraditórias da política de educação de 

ampliação das formas de acesso e de permanência na educação escolarizada 

diante de um cenário em que a realidade local encontra- se cada vez mais 

imbricada com a dinâmica de mundialização do capital. 
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Portanto, a dinâmica do capital impacta diretamente no trabalho da assistente 

social, onde este é requisitado a atuar frente a uma rede que não atende da forma que 

deveria, ausência de programas que atendam de forma ampla os alunos e a família, onde 

muitas das vezes é inserido para atuar em locais precarizados, como assinala Ceolin 

(2014, p. 254) “as expressões da precarização do trabalho e das relações de emprego na 

contemporaneidade configuram-se como um traço da universalidade do modo de 

produção capitalista”. 

Quando perguntadas em como o serviço social atua para a garantia dos direitos 

das crianças que necessitem de atendimento educacional especializado, noventa por cento 

disseram que realizam através de encaminhamentos e orientação junto as famílias. 

 

“Através de encaminhamentos para o acesso a programas e serviços das quais 

tem direito” (Depoimento de assistente social A, 2018). 

 

“Através de orientação junto às famílias, encaminhamentos para a rede e ao 

Benefício de Prestação Continuada-BPC” (Depoimento de assistente social B, 

2018). 

 

“A gente atua esclarecendo e encaminhando as famílias através de reuniões e 

atendimentos” (Depoimento de assistente social C, 2018). 

 

“Na busca e orientações pelos direitos como transporte, saúde e etc.” 

(Depoimento de assistente social D, 2018). 

 

“Nos esclarecimentos e nos encaminhamentos as famílias” (Depoimento de 

assistente social F, 2018). 

 

“Orientação acerca dos direitos que possui” (Depoimento de assistente social 

G, 2018). 

 

“Orientações, mas enfrentamos dificuldades em garantir o acesso da 

população aos serviços públicos” (Depoimento de assistente social H, 2018). 

 

“A gente acompanha e intervém, a partir de encaminhamentos, orientações, 

mas esbarramos nas dificuldades que o município tem na rede” (Depoimento 

de assistente social I, 2018). 

 

“Orienta, encaminha, esclarece os direitos para que a família acione o 

conselho tutelar e Ministério Público” (Depoimento de assistente social J, 

2018). 

 

Nesta perspectiva de como a profissional atua para a garantia dos direitos, Dentz 

e Silva (2015, p. 25) pondera que o trabalho desenvolvido pelas “assistentes sociais, em 

que pese a dimensão socioeducativa de suas ações, tem se dado no sentido de fortalecer 

as redes de sociabilidade e de acesso aos serviços sociais”. 
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Contudo, o serviço social busca trabalhar de forma interdisciplinar com os demais 

profissionais da escola. O trabalho da assistente social consiste em “intervenções e 

orientações sócio familiares, visando prevenir a evasão escolar e melhorar o rendimento 

do aluno e a sua formação para o exercício da cidadania” (SANTANA e MARTINS, 

2006, p. 48). 

Entretanto, dez por cento alegam enfrentar dificuldades de encaminhamentos para 

os programas. 

 

“Aqui enfrentamos dificuldades em garantir o acesso da família aos serviços 

públicos, sobretudo na saúde” (Depoimento de assistente social E, 2018). 

 

Como abordado acima, podemos constatar que o município não vem oferecendo 

o acesso aos serviços básicos, como a saúde, por exemplo, tornando um desafio para um 

bom aproveitamento escolar, haja vista que alguns dos alunos necessitam de medicações, 

sendo estas oferecidas por meio de atendimentos médicos. 

No que se refere a atuação da assistente social na inclusão educacional, 

Margarezzi (2010) aponta que só será possível a construção de uma verdadeira inclusão 

de pessoas com deficiência na rede regular de ensino a partir do “trabalho efetivo do 

assistente social com foco na busca pela participação conjunta da sociedade nessas ações” 

(p. 41). 

Sendo assim, a assistente social possui um papel muito importante para o processo 

de construção de uma verdadeira inclusão através da sua capacidade de mobilização. 

Como uma assistente social pontua: 

 

“O ideal seria que o serviço social, coletivamente, desenvolvesse um trabalho 

de mobilização dos pais para que lutem por seus direitos através de atos, 

reuniões, movimentos, associações” (Depoimento de assistente social J, 

2019). 

 

Quando perguntadas sobre o que compreendem por inclusão educacional, sessenta 

por cento responderam que faz parte do processo de garantia de direitos como o acesso e 

permanência na escola. 

 

“Um processo em que todos os alunos (com e sem deficiência) tenham acesso 

e permanência a educação convivendo nos mesmos espaços educacionais” 

(Depoimento de assistente social A, 2018). 

 

“O ato de garantir que todos os alunos estejam inseridos na escola, 

garantindo assim o acesso e permanência dos mesmos” (Depoimento de 

assistente social B, 2018). 
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“É quando todas as crianças em idade escolar tenham acesso à escola sem 

nenhum impedimento de forma a garantir a frequência assídua e uma 

educação de qualidade, garantindo assim os três eixos: acesso, permanência 

e qualidade” (Depoimento de assistente social C, 2018).  

 

“É possibilitar o acesso e a permanência de todos os alunos e que a escola 

pública ofereça uma educação de qualidade” (Depoimento de assistente 

social F, 2018). 

 

“É um processo que permite que todos os alunos sejam inseridos na escola 

sem sofrer discriminação, possibilitando que todos permaneçam na escola” 

(Depoimento de assistente social G, 2018). 

 

“Uma educação que inclua todos os alunos com deficiência, garantindo o 

acesso e permanência, oferecendo todas as atividades e ações pedagógicas 

que contribua com o processo ensino/aprendizagem e desenvolvimento” 

(Depoimento de assistente social J, 2018). 

 

Contribuindo com a discussão no que se refere a inclusão, no sentido de ampliar 

a participação de todos, Margarezzi (2010, p.17) aponta que:  

 

[...] apresenta-se como mais uma proposta salvadora na educação especial, que 

possibilitará uma reviravolta na realidade das pessoas com deficiência, pois 

tem como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de 

todos. 

 

Ainda no que se refere ao entendimento das profissionais por inclusão 

educacional, quarenta por cento elencaram como um processo onde o aluno não é 

discriminado e buscando ser um local onde todos possam ser inseridos. 

 

“É dar condições para que todos os alunos participem do processo escolar 

sem discriminação” (Depoimento de assistente social D, 2018). 

 

“Trata-se do processo que visa ampliar o olhar e o conceito que a unidade 

tem a respeito da pessoa com deficiência buscando tornar um ambiente capaz 

de atender a todos, sem distinção e de acordo com a demanda de cada um” 

(Depoimento de assistente social E, 2018). 

 

“É inserir a pessoa com deficiência na escola sem distinção e possibilitando 

uma educação de qualidade” (Depoimento de assistente social H, 2018). 

 

“Entendo que é o ato de incluir todos os alunos, não somente os que possuem 

algum tipo de deficiência, é analisar as particularidades de cada um, sem 

discriminação” (Depoimento de assistente social I, 2019).  

 

No entanto, as escolas públicas demonstram a fragilidade do sistema educativo e 

dentro da perspectiva da inclusão, segundo Margarezzi (2010) esta amplia o público alvo 

da escola, porém mostra toda a contradição presente na sociedade, tais como: o 

sucateamento das escolas públicas, desregulamentação das condições de trabalho, falta 

de acessibilidade, falta de profissionais como mediadores e cuidadores, entre outros.  
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De acordo com o que foi abordado nesta pesquisa, no que se refere ao trabalho 

profissional e a possibilidade de sua efetivação de forma a garantir os direitos dos 

usuários, Martinelli (2011, p. 10) pondera que: 

 

No campo específico da intervenção profissional só podemos atingir novos 

patamares no campo dos direitos sociais se estivermos firmemente 

posicionados em nosso projeto ético político de profissão, articulando-nos a 

movimentos mais gerais da sociedade brasileira. 

 

Portanto, a assistente social deve buscar constante qualificação e conhecimentos 

acerca da temática em que está inserido, de forma a contribuir para a efetivação dos 

direitos das pessoas com deficiência, principalmente o conhecimento no que se refere às 

legislações vigentes para que se possa fazer os encaminhamentos corretos, bem como a 

elucidação quanto aos direitos que as famílias possuem. 

Assim, a qualidade dos serviços prestados à população e, de modo geral, especial 

ao usuário da escola pública tem como objetivo seu pleno desenvolvimento. Para tanto, é 

necessário recorrer ao artigo 53 do ECA, que destaca o direito a Educação, ao acesso e a 

permanência na escola. Direito este que precisa ser reivindicado por todos as/os 

profissionais que trabalham na educação, visando garantir o desenvolvimento da criança 

e do adolescente, contribuindo em sua formação para exercer a cidadania. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que toda política e todo o conjunto de direitos que a população 

adquiriu ao longo dos anos é fruto de intensas lutas e contextos históricos diversificados 

foi necessário compreender a importância dos passos dados, tanto para a educação como 

para o surgimento da profissão do serviço social, onde ao longo dos anos tivemos uma 

intensa reformulação nas formas de atuar e tentando cada vez mais romper com o 

conservadorismo que foi o pano de fundo para o nascimento da profissão. 

Ao fazermos uma análise conjuntural histórica trouxemos elementos que foram 

marcantes para as duas áreas – serviço social e educação – e que atualmente apesar dos 

avanços em termos de legislações, direitos e autonomia profissional, ainda temos muito 

o que avançar. No que se refere aos avanços na profissão e na política de educação 

contextualizamos a educação especial, pautada nas legislações, e como a profissional de 

serviço social pode contribuir para a garantia de direitos por parte da população. 

A partir da pesquisa analisamos qual é o papel da assistente social dentro do 

contexto da inclusão educacional nas escolas da rede municipal de Campos dos 

Goytacazes/RJ. O objetivo deste estudo foi alcançado, pois podemos analisar e observar 

que a assistente social contribui nas escolas para a elucidação das famílias no que se refere 

aos direitos que possuem, realizando os encaminhamentos e a mobilização das famílias 

por meio das informações prestadas nos atendimentos. Ainda temos muito o que discutir 

sobre o assunto, além da proposição de debates com a categoria sobre o tema. 

Constatamos também que o município não dispõe dos recursos necessários e previstos 

em lei, dificultando o trabalho das assistentes sociais e para a efetivação do processo de 

inclusão nas escolas municipais. 

Os resultados apresentados nos trazem à tona diversas questões (precariedade das 

escolas, o município não oferece uma rede que disponibilize o acesso a toda à população, 

o preconceito ainda enraizado na sociedade e dentro das escolas, a falta de políticas 

públicas para garantir as pessoas com deficiência uma qualidade de vida melhor...) estes 

desafios são impostos aos profissionais de serviço social que atuam na área de educação 

municipal. 

A partir dos dados coletados, obtidos por meio das entrevistas realizadas com as 

assistentes sociais que atuam na rede municipal, foi possível constatar inúmeras 

dificuldades que se colocam a escola, a família e aos assistentes sociais para a efetivação 

dos direitos desses alunos e previstos em lei. Tais como: falta de estrutura das escolas, 
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falta de profissionais, falta de salas para atendimento educacional especializado, falta de 

conhecimento/capacitação dos profissionais que atuam nas escolas, falta de conhecimento 

das famílias quanto aos seus direitos e em relação às limitações de seus filhos, falta de 

disponibilidade e enorme burocratização no acesso à rede socioassistencial, seja para 

garantir benefícios, acesso a saúde, transporte etc., sendo assim, esses fatores acabam 

contribuindo para uma futura evasão escolar desses alunos. 

Portanto, após a análise desses dados, concluímos que é necessário que o 

município ofereça condições para que os direitos desses alunos sejam efetivados, é um 

caminho muito longo, mas que tem avançado a passos lentos. A contribuição das 

assistentes sociais é de suma importância para que estes mobilizem as famílias para 

buscarem a efetivação dos direitos que possuem, em despertar nestes uma perspectiva 

transformadora, contribuir para a tentativa da efetivação dos direitos da população, atuar 

de forma a facilitar a relação entre escola, família e sociedade, através de uma prática 

pautada nos princípios e diretrizes do Código de Ética Profissional (1993) a fim de 

trabalhar na tentativa de garantir uma efetiva educação de qualidade para todos, conforme 

previsto em lei.  
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           APÊNDICE A 

Universidade Federal Fluminense 

Pesquisadora: Tayná Tavares de Almeida 

Tema da pesquisa: O papel da/o assistente social na inclusão educacional no 

município de Campos dos Goytacazes/RJ. 
 

                     Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está convidado a participar da pesquisa intitulada “O papel da/o assistente 

social na inclusão educacional no município de Campos dos Goytacazes/RJ”, 

desenvolvida através do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense em 

Campos dos Goytacazes/RJ. Esta pesquisa tem por principal objetivo identificar a 

realidade institucional da rede municipal no que se refere a inclusão educacional. 

Sua participação não é obrigatória e ocorrerá através de entrevistas, fornecendo 

informações referentes à temática destacada anteriormente. A qualquer momento você 

pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Instituição. 

As informações obtidas através da pesquisa serão confidenciadas e seu 

arquivamento será feito pelo pesquisador do projeto. 

Os dados coletados serão analisados e poderão ser publicados de modo a propiciar 

um processo de divulgação e debate dos resultados obtidos. Esta divulgação não ameaçará 

o sigilo das informações uma vez que ocorrerá de forma, predominantemente agregada, 

ou recorrerá a nomes fictícios. Somente serão identificados os sujeitos que manifestarem 

sua autorização neste sentido, o mesmo ocorrendo com imagens pessoais, registradas 

através de fotos e/ou filmagens. Uma cópia do relatório final de pesquisa ficará disponível 

a Instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo e poderá esclarecer qualquer dúvida com os 

próprios pesquisadores. 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que entendi a proposta da pesquisa e aceito participar da mesma. 

Esclareço também que: 

[    ] Permito  [    ] Não permito – a referência a meu nome como um dos sujeitos 

pesquisados 
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[    ] Permito  [     ] Não permito – a utilização e divulgação de fotos com imagens 

pessoais e/ou cedidas por mim. 

  Campos dos Goytacazes, 05 de outubro de 2018 

 

_________________________________________________________ 

             Assinatura do entrevistado 

_________________________________________________________ 

            Assinatura do pesquisador 

__________________________________________________________ 

                      Testemunha 
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APÊNDICE B 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Pesquisadora: Tayná Tavares de Almeida 

Tema da pesquisa: O papel da/o assistente social na inclusão educacional no município 

de Campos dos Goytacazes/RJ. 

 

Formulário de Entrevista 

I - Identificação 

1 -Nome da escola: ______________________________________________________ 

2 - Bairro: _________________________________ 

3 -Data da visita: ______________________ 

II – Dados da escola 

4 – Quantos alunas/os a escola atende? 

________________________________________________________ 

5- Existem quantas/os assistentes sociais na escola em que atua? 

_________________________________________________________ 

III – Quanto a abordagem do tema da inclusão educacional 

6 - O que você compreende por inclusão educacional? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7- Há alunas/os com necessidades educacionais especiais?  

_____________________________________________________ 

8- Como se dá o processo de inclusão na escola em que atua?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9 - Que necessidades educacionais especiais estes alunas/os apresentam? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10- Quais os desafios enfrentados para inclusão educacional destes alunas/os? 

 Com a 

escola:___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Com a 

família:__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Com a 

sociedade:________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11 – Existe sala de recursos na escola? Se sim, se encontra em funcionamento? Se não, 

utilizam sala de recursos de alguma escola próxima? 

___________________________________________________________________ 

12 - Existem alunas/os que necessitem de mediador? Se sim, o município oferece este 

tipo de profissional? 

______________________________________________________________________ 

13 – Como o Serviço Social atua para a garantia dos direitos das crianças que 

necessitem de atendimento educacional especial? Tem obtido êxito na efetivação desses 

direitos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


