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ANALFABETO POLÍTICO 

 

O pior analfabeto é o analfabeto político.  

Ele não ouve, não fala, nem participa dos 

acontecimentos políticos. 
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feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato 

e do remédio dependem das decisões políticas. 

O analfabeto político é tão burro que se orgulha e 

estufa o peito dizendo que odeia a política. 

Não sabe o imbecil que da sua ignorância política 

nasce à prostituta, o menor abandonado, o 

assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o 

político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio das 

empresas nacionais e multinacionais. 

 

Texto de Bertold Brecht, escritor e teatrólogo 

alemão (1898/1956). 
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RESUMO 

 

        O presente trabalho pretende abordar as possibilidades e os limites do trabalho do 

Assistente Social no cenário educacional, numa perspectiva de conhecimento e 

compreensão deste novo campo de atuação para os assistentes sociais. Busca-se 

analisar quais são as possibilidades de melhorias no campo educacional com a ação do 

Serviço Social inserido fundamentalmente na política educacional, qual a contribuição 

deste profissional para esta nova área de trabalho. Porém, inicialmente, 

contextualizando a dinâmica do capitalismo, o seu surgimento, os impasses da 

revolução industrial, suas conseqüências à classe trabalhadora, as problemáticas para 

a efetivação de políticas públicas. Enfim, analisar como se pretende atuar no 

enfrentamento das expressões da “Questão Social” presente também de forma 

acentuada no campo escolar. No contexto geral abordar também a aproximação do 

Serviço Social com a educação, sua dimensão educativa. Posteriormente, analisar o 

Projeto de Lei que trata sobre a inserção de Assistentes Sociais e Psicólogos nas 

escolas públicas, através de equipes multidisciplinares e para finalizar abordar a 

experiência de estágio, um projeto de apoio aos escolares que propiciou a aproximação 

com a temática da educação.  

Ou seja, este trabalho pretende defender a inclusão do Serviço Social na escola, 

na rede pública de ensino, enfatizando como o assistente social poderá contribuir para 

melhorias nesta área permeada por questões de conflito, frutos da “Questão Social” e 

suas “novas expressões” inerentes ao capitalismo com sua ação de precarização de 

todas as relações sociais, fazendo com que a escola neste contexto se torne um 

espaço desvalorizado e desqualificado, implicações estas que prejudicam o 

aprendizado dos educandos, além de várias outras problemáticas que refletem esta 

dinâmica, como por exemplo, a evasão escolar.  

Portanto, almeja-se fazer um exercício de identificação das possibilidades e limites 

desta proposta de trabalho, além de conhecer a opinião dos profissionais da educação 

sobre a possibilidade desta inclusão, a qual terá o Serviço Social inserido nas escolas.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Capitalismo. Questão Social. Serviço Social. Escola. Educação. 
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ABSTRACT 

 

        This work aims to address the possibilities and limits of work of Social Work in 

educational setting from the perspective of knowledge and understanding of this new 

field for social workers. Seeks to analyze what are the possibilities for improvements in 

the educational field with the action of Social inserted primarily on educational policy, the 

contribution of this person for this new desktop. However, initially, contextualizing the 

dynamics of capitalism, its emergence, the impasses of the industrial revolution, the 

consequences to the working class, the problems for effective public policy. Anyway, 

look as intended in confronting the "Social Issues" this too sharply at the school field. In 

the general context also address the approach of Social Work with education, its 

educational dimension. Later, analyze the bill that talks about the inclusion of Social 

Workers and Psychologists in public schools through multidisciplinary teams and to 

finish addressing the internship experience, a project to support the school that provided 

the thematic approach to education.  

That is, this paper intends to defend the inclusion of Social Work at school, in public 

schools, emphasizing how social workers can contribute to improvements in this area 

permeated by questions of conflict of fruits "Social Issues" and their "new expressions" 

inherent in capitalism with its action precariousness of all social relations, causing the 

school in this context becomes a space devalued and disqualified these implications that 

affect the learning of the students, and several other issues that reflect this dynamic, for 

example truancy. 

Therefore, the goal is to do an exercise to identify the possibilities and limits of the 

proposed work, and know the opinion of education professionals about the possibility of 

this inclusion, which will be inserted in Social Word school.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Capitalism. Social Problems. Social Service. School. Education. 
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INTRODUÇÃO 

 
Esta pesquisa possibilitou retornar ao conhecimento adquirido no início da 

graduação, na medida em que retorna à história da profissão, seu surgimento, seus 

questionamentos, seu processo de consolidação como profissão, suas lutas e suas 

transformações. Este trabalho significou explorar toda a história em torno do Serviço 

Social novamente. Um passado que remete a um período muito bom, pois significa o 

início do conhecimento adquirido e também de um processo de formação que teriam 

longos anos pela frente.  

O interesse pela temática da educação surgiu a partir da inserção no campo de 

estágio, ligado à Política Educacional. A instituição de estágio, sendo um projeto 

existente para atender às demandas das escolas, através das dificuldades 

apresentadas pelos alunos, despertou o interesse pela temática a partir do 

conhecimento das demandas apresentadas pelas escolas.  

Esta atuação do Serviço Social inserido na Política Educacional fez emergir um 

questionamento, uma defesa sobre a necessidade da inserção do Assistente Social nas 

escolas públicas, devido às várias expressões da questão social que se apresentam tão 

fortemente também neste cenário, ocasionando a desqualificação da educação pública, 

à falta de investimentos, a evasão escolar. Enfim, uma série de consequências que vem 

contribuindo para que crianças e adolescentes deixem de obter este direito 

imprescindível ao processo de formação do indivíduo.  

Nesta defesa busca-se esclarecer os processos históricos que permeiam esta 

temática, trazendo ao leitor uma pesquisa que visa iniciar esta problematização desde 

suas raízes para então fazer compreender as contradições atuais.  

Para isto foi necessário problematizar os impasses da sociedade a partir do 

surgimento do capitalismo. Assim, esta pesquisa busca a fonte dos problemas atuais. 

Como já ressaltado, discutindo o capitalismo ou também revivendo o passado para 

compreender o presente.  

Assim, pretende-se expor o processo capitalista, sua dinâmica na sociedade. 

Posteriormente a criação do Serviço Social e a necessidade de sua institucionalização 

e toda sua história que representa até os dias atuais um marco para a profissão. Neste 

processo enfatizando seu papel fundamental como profissão, sua dimensão ético-

política. Portanto, fazendo conhecer mais claramente todo seu processo histórico para  
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então se defender a necessidade desta inclusão. Ressaltando as possibilidades e os 

limites deste trabalho.  

Assim, este trabalho teve como base a construção do Serviço Social, sua trajetória 

principalmente no Brasil, considerando seu objeto de trabalho, seu compromisso Ético-

Político como categoria, seu compromisso com a classe trabalhadora e seu 

entendimento sobre a dinâmica da sociedade e seus reflexos sobre a vida dos 

indivíduos. O papel da profissão como aquela que vem tentar entender e enfrentar as 

problemáticas da divisão sócio-técnica do trabalho na atual sociedade.     

Porém, esta pesquisa vai orientar-se pela possibilidade da inclusão do Serviço 

Social no cenário educacional, institucionalizá-la como profissão que também atua nas 

escolas, precisamente, na política educacional. Busca-se a expansão desta atuação, 

assim o Serviço Social não será só aquela profissão que fundamentalmente é 

conhecida ou considerada aquela profissão que atua somente na saúde ou da 

assistência social.  

Esta problematização enfatiza a necessidade, vislumbrando as probabilidades 

desta atuação está inserida também nas escolas, devido à preparação do assistente 

social que estuda e se prepara fundamentalmente para entender criticamente os 

impasses da questão social, principal responsável pelas mazelas na sociedade. Desde 

modo criando, propondo intervenções independentes da política social que esteja 

inserido. Uma discussão que vem sendo enfatizada há alguns anos e com a criação do 

Projeto de Lei em 2000 sobre esta temática, esta luta vem ganhando forças perante 

muitas frentes societárias.  

Portanto, pretende-se com esta pesquisa contribuir para o entendimento do 

Serviço Social inserido nas escolas públicas de ensino fundamental, sua dimensão no 

agir profissional, fundamentalmente na política de educacional, capaz de responder às 

demandas que se apresentam também nesta política. 

A partir da experiência de estágio pretende-se vislumbrar a necessidade e as 

possibilidades desde trabalho nas escolas, devido às demandas apresentadas neste 

âmbito, seja uma atuação através de equipes multidisciplinares ou não. Durante o 

processo de estágio, se pode acompanhar de perto os problemas vivenciados pelas 

escolas públicas de ensino, que ocasionam em muitas situações problemas ao 

processo educacional, o aprendizado de muitas crianças e adolescentes. 
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Neste foco, enfatizando também outros projetos que focalizam o trabalho do 

Serviço Social inserido na política educacional, não só no Município de Macaé, mas 

também em outros estados brasileiros, como por exemplo, o Estado de Minas Gerais 

que já teve seu projeto de lei aprovado, na qual, institui o Serviço Social na rede pública 

de ensino. Esta aprovação se deu pela Assembléia Legislativa apenas para o Estado 

de Minas Gerais. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

 

Art. 1º - Fica instituído o serviço social na rede pública de ensino 
do Estado, voltado ao atendimento às comunidades escolares e a 
ser desenvolvido de forma integrada às demais políticas setoriais. 
Art. 2º - O serviço social de que trata o art. 1º tem como finalidade 
precípua contribuir para: 
I - a permanência do aluno na escola; 
II - a garantia da qualidade dos serviços prestados no sistema 
educacional; 
III - o fortalecimento da gestão democrática e participativa da 
escola; 
IV - a integração entre as comunidades interna e externa à 
escola; 
V - a orientação às comunidades escolares, visando ao 
atendimento de suas necessidades específicas (PROJETO DE 
LEI, Minas Gerais, p.1, 2005). 

 
Este projeto não teve uma abrangência nacional, diferentemente do Projeto de Lei 

3866/2000 (o mesmo Projeto de Lei n° 060/2000 que tramitou na câmara até 2007, indo 

ao Senado) que luta pela inserção a nível nacional. Este Projeto de Lei atualmente está 

em trâmite novamente na câmara. Após emendas aprovadas neste projeto pelo Senado 

em 2009, este foi devolvido a câmara para novas análises.  

Enfim, considerando o exposto a relevância desta pesquisa é apresentar como a 

intervenção do assistente social no seu cotidiano profissional, pela sua formação 

profissional, pode enfrentar as demandas existentes também na escola. Para isso, 

expondo à dinâmica capitalista e suas conseqüências à sociedade, a história do Serviço 

e seu processo de formação, transformação e sua aproximação com a educação e para 

finalizar pontuando as experiências de estágio dentro do CEMEAES - Centro Municipal 

Especializado em Apoio ao Escolar, as possibilidades do trabalho do Serviço Social 

inserido na política de educação, além, de expor os projetos em construção na 

sociedade inerentes a esta temática.   
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Para agregar a esta pesquisa, em prol desta defesa, além da pesquisa 

bibliográfica, foi necessário ir a campo para conhecer a opinião daqueles profissionais 

que são os principais envolvidos nesta temática, ou seja, os assistentes sociais e os 

profissionais da educação, como professores, diretores e coordenadores pedagógicos.  

Para este trabalho ganhar legitimidade a pesquisa de campo foi fundamental, 

porque propiciou o esclarecimento sobre os limites deste trabalhado, podendo também 

desmistificar alguns reflexos de messianismo nesta possível inserção, portanto, não 

melhor que estes profissionais para enfatizar os limites do trabalho nesta política. 

A escolha das escolas se deu de forma aleatória, os profissionais que 

responderam também. Foram sete os entrevistados, entre professores, diretores, 

coordenadoras pedagógicas e assistentes sociais. A pesquisa foi feita através de 

entrevista, foi elaborado um questionário e também foi gravada a entrevista.  

Quanto aos assistentes sociais buscou-se profissionais que já tinham aproximação 

com a área educacional, porque estes já conhecem as demandas, a dinâmica desta 

política, as dificuldades enfrentadas pelas escolas. Assim, suas opiniões puderam 

nortear a pesquisa, esclarecendo e mediando as possibilidades neste trabalho.  

Dentro das escolas professores, diretores, coordenadores pedagógicos, suas 

contribuições foram muito importante, porque estes estão diretamente ligados à 

educação, a escola, seu cotidiano, sua experiência neste cenário também contribuiu 

muito para conhecer a dinâmica deste trabalho.  Além disso, propiciou conhecer o que 

estes profissionais esperam do assistente social inserido nas escolas e 

fundamentalmente saber quais seriam as opiniões destes profissionais sobre este 

Projeto de Lei e se concordavam com esta possível inserção. Enfim, quais seriam os 

vislumbramentos das categoriais profissionais com a aprovação deste projeto.  

Com o aprofundamento desta pesquisa espera-se ampliar a visão sobre esta 

temática, das questões enfrentadas pelas escolas e também levar o conhecimento do 

projeto de lei que muitos ainda não conhecem como constatado nas entrevistas.   

O desenvolvimento da presente pesquisa deve como objetivo geral: Defender a 

inclusão de assistentes sociais nas escolas de educação pública em concordância ao 

Projeto de Lei n° 3866/2000, que esclarece a necessidade desta inclusão. Tendo 

também como objetivos específicos: a) descrever as dificuldades das escolas no 

enfrentamento da questão social presente também neste cenário; b) Verificar se os 



 

16 
 

profissionais da educação conhecem este Projeto de Lei,  c) Conhecer a opinião destes 

profissionais sobre este projeto, se são a favor ou contra esta inserção e d) Conhecer 

os limites e possibilidades do trabalho do assistente social nas escolas, na visão do 

corpo escolar e dos assistentes sociais.  

Esta pesquisa está estruturada, a partir da introdução, seguindo dos seguintes 

capítulos que abordam:  

 

1) O Capitalismo, Questão Social e Políticas Sociais. Desenvolvendo o 

advento do capitalismo suas consequências à classe trabalhadora, a 

exploração da força de trabalho, o nascimento da “Questão Social” e suas 

problemáticas.  

2) A Origem do Serviço Social e sua Transformação: Aliança com a 

Classe Trabalhadora. Abordando as condições históricas da profissão, o 

surgimento da primeira escola de Serviço Social, sua trajetória e o 

movimento de Reconceituação e o Projeto Ético-Político. 

3) O Serviço Social e o enfrentamento da Questão Social presente no 

cenário educacional. Enfatizando a educação como uma política pública 

social permeada pelas contradições do sistema capitalista, além de 

abordar o Projeto Ético Político, o Projeto de Lei n° 1.297/03: O Serviço 

Social na Rede Pública de Ensino – Minas Gerais, além, da PLC 060/2007 

- Projeto de Lei da Câmara – Que dispõe sobre a inserção de Assistentes 

Sociais e Psicólogos nas escolas públicas de educação básica.  

4) CEMEAES – Centro Municipal Especializado em Apoio ao Escolar: 

Como uma experiência de estágio que instigou o desejo pela temática.  

5) Fundamentação Teórica e os Procedimentos Metodológicos: Que 

nortearam o desenvolvimento da pesquisa, os temas importantes para dar 

sustentação teórica a este trabalho, assim como os passos necessários 

para chegar a este resultado, os resultantes das análises obtidas nas 

entrevistas, necessárias a esta pesquisa.  

6) Conclusão: Por fim, a conclusão apresentando os resultados das análises 

alcançadas.  
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CAPÍTULO 1 – CAPITALISMO, QUESTÃO SOCIAL E AS POLÍTICAS SOCIAIS. 

 
1.1 – O advento do capitalismo: suas consequências para classe trabalhadora  

 
O capitalismo emerge a partir dos “séculos XVI e XVII na Europa com o declínio do 

Feudalismo”, levando a Europa a mudanças profundas no seu processo de 

desenvolvimento. O capitalismo se torna um sistema econômico conhecido pela 

produção crescente de mercadorias; da expropriação dos meios de produção dos 

trabalhadores e a exploração da força de trabalho.  

No sistema capitalista as relações econômicas se tornam monetárias, antes as 

coisas essenciais à sobrevivência, como as mercadorias eram passíveis de outros tipos 

de transação, como por exemplo, a troca. Neste período o dinheiro era algo extinto ou 

pouco utilizado dependendo da época e do lugar, ou seja, evidencia-se outros tipos de 

acordos econômicos antes do capitalismo. Porém, com o sistema econômico capitalista 

tudo se torna monetário e comerciável.  

O surgimento do capitalismo traz consigo um quadro de extrema pauperização 

para os trabalhadores da época. A dinâmica capitalista com o seu processo de 

acumulação primitiva fez com que os trabalhadores fossem afastados dos meios de 

produção. Ou seja, os trabalhadores se viram desprovidos da terra, da matéria prima, 

das ferramentas, etc., restando só a estes vender sua força de trabalhado como meio 

de sobrevivência. 

 
Quando a produção capitalista se torna independente, não se 
limita a manter essa dissociação, mas a reproduz em escala cada 
vez maior. O processo que cria o sistema capitalista consiste 
apenas no processo que retira ao trabalhador a propriedade de 
seus meios de trabalho, um processo que transforma em capital 
os meios sociais de subsistência e os de produção e converte em 
assalariados os produtores diretos. A chamada acumulação 
primitiva é apenas o processo histórico que dissocia o trabalhador 
dos meios de produção. É considerada primitiva porque constitui 
a pré-história do capital e do modo de produção capitalista. 
A estrutura econômica da sociedade capitalista nasceu da 
estrutura econômica da sociedade feudal. A decomposição desta 
liberou elementos para formação daquela. (MARX, 2003, p.830) 
 

Este processo proporcionou relações de classes conflituosas porque os 

trabalhadores passaram a não ter nenhum controle sobre seu próprio trabalho. O 
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capitalismo como novo sistema econômico teve como princípios de existência a 

transformação da força de trabalho em mercadoria; aumento do capital e a “livre 

concorrência”. 

Com o objetivo de lucros cada vez maiores o empregador se apropria do produto 

do trabalho, fazendo que a relação entre empregados e empregadores se torne uma 

relação de “exploração e submissão”. 

 Assim, passou a existir uma classe trabalhadora obrigada a trabalhar por dinheiro 

para sua subsistência, porque estes já não possuíam os meios de produção.  

 
Os que foram expulsos de suas terras com a dissolução das 
vassalagens feudais e com a expropriação intermitente e violenta, 
esse proletariado sem direitos, não podiam ser absorvidos pela 
manufatura nascente com a mesma rapidez com que se tornavam 
disponíveis. Bruscamente arrancados das suas condições 
habituais de existência, não podiam enquadrar-se, da noite para o 
dia, na disciplina exigida pela nova situação. Muitos se 
transformaram em mendigos, ladrões; vagabundos, em parte por 
inclinação, mas na maioria dos casos por força das 
circunstâncias. Daí ter surgido em toda Europa ocidental, no fim 
do século XV e no decurso do XVI uma legislação sanguinária 
contra a vadiagem. Os ancestrais da classe trabalhadora atual 
foram punidos inicialmente por se transformarem em vagabundos 
e indigentes, transformação que lhes era imposta. A legislação os 
tratava como pessoas que escolhem propositalmente o caminho 
do crime, como se dependesse da vontade deles prosseguirem 
trabalhando nas velhas condições que não mais existiam. 
(MARX, 2003, p.851) 
 

Assim, com a Revolução Industrial a partir da “segunda metade do século XVIII”, 

se verifica o aumento da “geração de lucro e acúmulo de capital”. Neste contexto a 

burguesia assume o “controle econômico e político”. 

Com a introdução das máquinas no processo produtivo, o sistema capitalista 

começou a se desenvolver e a produzir em escala maior, as mercadorias com o uso 

das máquinas se acentuaram e se expandiram para todo o mercado. Assim, esse 

processo foi evidenciado primeiramente na Inglaterra, “influenciando a economia 

mundial” fazendo profundas mudanças na sociedade. Esta mudança ocasionada pelo 

uso das máquinas no processo produtivo, possibilitou a “produção em série”, acontece 

então uma mudança na estrutura da economia mundial a partir da conhecida Revolução 

Industrial.  
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Internacionalmente, está sendo consolidada na Europa a 
revolução Industrial. É o momento em que o modo de produção  
capitalista impõe-se de fato como realidade, a sua reta de 
ascensão chega ao cume, e o retorno para as relações feudais 
está completamente descartado. Com essa revolução, há a 
passagem da empresa manufatureira para a grande indústria 
capitalista, baseada na maquinaria. Nesse caso, o trabalhador 
submete o seu ritmo à máquina e perde o controle do processo 
produtivo. No âmbito da educação, surgem as escolas técnicas 
profissionalizantes para ensinar esse trabalhador a manusear a 
nova maquinaria; é uma educação unilateral, que não possui 
pretensões de educar o homem para a cultura humanista, mas 
apenas educá-lo para “apertar parafuso” (Manacorda, 2007) das 
máquinas da Revolução Industrial (CARLI, 2010, p. 38). 
 

Além das transformações econômicas e as inovações tecnológicas como a energia 

e a máquina houve também neste processo evolutivo problemas de outra ordem como: 

exploração da mão de obra feminina e infantil; substituição do artesão pela máquina; 

fim das pequenas propriedades; etc.; fazendo também que neste contexto o pequeno 

agricultor tentasse evitar sucumbir, devido às consequências de um sistema 

“competitivo e excludente”, que almejava a qualquer preço o aumento econômico 

conforme se desenvolve, eliminando os “pequenos” (proprietários de terra, lavradores e 

camponeses) que ainda lutavam pela existência.  

Portanto, neste processo os meios de produção tornam-se “propriedade privada” e 

a maioria precisa trabalhar para se manter e também suas famílias. Logo, com a grande 

massa de mão-de-obra sendo ofertada o capitalista busca menores custos, gerando 

degradação para a força de trabalho. 

O advento da Revolução Industrial trouxe como já analisado um avanço 

tecnológico muito grande na história da humanidade, instrumentos, máquinas, etc., 

muito desenvolvidas, capazes de desenvolver várias atividades com muita precisão e 

rapidez. Todo este processo foi se aperfeiçoando e se desenvolvendo ao longo dos 

séculos, através do trabalho dos homens.  Porém, este avanço tecnológico, como se 

poderia esperar, não serviu para melhorar ou facilitar a vida dos homens, ao contrário 

poucos desfrutaram de todo este avanço e facilidades que as máquinas apresentavam 

e que poderiam contribuir para aliviar a fadiga dos homens devido ao trabalho árduo 

das suas atividades cotidianas. Ou seja, toda a riqueza produzida a partir dos avanços 

tecnológicos continuamente crescentes poderia proporcionar uma vida melhor para 
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muitas pessoas. Porém, isto não foi constatado e atualmente ainda não é de forma 

mais abrangente, na qual todos possam ser alcançados, possam usufruir dos 

benefícios das tecnologias, oferecidas na sua forma bruta pela natureza e aperfeiçoada 

pelos homens. Enfim, que possa também oferecer um padrão de vida sustentável e 

ideal aos seres humanos e também ao meio ambiente.  

Estes desenvolvimentos poderiam ser usados em favor de toda humanidade, 

todos poderiam ser beneficiados de alguma forma. Entretanto, a história não relata isto, 

ao contrário, apenas alguns poucos foram beneficiados, enquanto a maioria (os 

trabalhadores) viram acentuados sua condição de miséria.         

A Inglaterra primeiramente o berço da Revolução Industrial trouxe consequências 

arrasadoras para classe trabalhadora. Muitos autores relatam este quadro de extremas 

desigualdades acometido aos pobres. Um relato mostra bem esta análise. 

 

“Mas de um milhão de seres humanos estão realmente morrendo 
de fome, e esse número aumenta constantemente... É uma nova 
era na história que um comércio ativo e próspero seja índice não 
de melhoramento da situação das classes trabalhadoras, mas sim 
de sua pobreza e degradação: é a era a que chegou a Grã-
Bretanha.” (HUBERMAN, 1986, p.188). 

 
A Inglaterra apresentava características distintas, nunca vistas antes na história da 

humanidade. Por fim, evidenciava-se uma desigualdade social absoluta, latente, na 

qual, uma grande maioria vivia numa total “precarização” de condições de 

sobrevivência, enquanto, uma minoria vivia numa riqueza absoluta e crescente 

progressivamente. O país parecia ter sido “dividido em dois”. Vários autores discutem 

este quadro sobre a “nova dinâmica da pobreza” neste período.  

 

 “Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na 
razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir 
riquezas. Tanto mais a sociedade revelava capaz de 
progressivamente produzir mais bens e serviços, tanto mais 
aumentava o contingente de seus membros que, além de não 
terem acesso efetivo a tais bens e serviços, viam-se despossuídos 
das condições materiais de vida de que dispunham anteriormente” 
(NETTO, 2006, p.153) 
 

Os trabalhadores manuais (como artesões) ficaram numa situação muito crítica, 

viram suas atividades labor ativas desenvolvidas há séculos serem descartadas com o  
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advento da máquina.  

A máquina fazia o trabalho de muitos funcionários de uma única vez, era muito 

“eficiente” para seus proprietários, os lucros que a mesma gerava para os capitalistas 

era imenso, fazendo com que muitos trabalhadores fossem descartados, foram 

considerados menos valorativos do que as máquinas.  

Os que conseguiam manter-se empregados tinham jornadas de trabalho 

exaustivas, tendo que cumpri muitas vezes uma jornada de trabalho imensa, com mais 

de 16 horas de trabalho, com salários absurdos, fazendo com que trabalhadores 

tentassem sobreviver numa sociedade governada por capitalistas, com um padrão de 

acumulação baseada na exploração absoluta dos trabalhadores. 

Conforme, Huberman o objetivo do capitalista era retirar todo o lucro que a 

máquina poderia lhe proporcionar, assim, “o proprietário inteligente sabia que arrancar 

tudo da máquina, o mais depressa possível, era essencial porque, com as novas 

invenções, elas podiam torna-se logo obsoletas”. (HUBERMAN, 1986, P. 189) 

As conseqüências para a classe trabalhadora foram degradantes; as rotinas das 

fábricas eram terríveis, tudo era motivo de punição. O trabalho masculino passa a ser 

desvalorizado passando a ser substituído pelo trabalho infantil e das mulheres, pois 

eram mais “fracos”, portanto, fáceis de serem submetidos a uma maior exploração. 

Assim, estes também foram obrigados a serem incorporados nas rotinas das fábricas. 

Imaginemos o que estes novos trabalhadores passaram nestas fábricas e 

indústrias, sendo esgotadas suas forças, desrespeitados todos os tipos de direitos que 

a humanidade hoje conhece. 

Os burgueses também controlavam as leis existentes, assim, na época, estas só 

serviam para o controle dos trabalhadores. Suas ideologias objetivam alienar o 

operário, tentando formar “hábitos de conformação” quanto à miséria. Ou seja, 

disseminando idéias a qual a maioria estava acometida pela pobreza porque era uma 

“vontade divina”, a qual esta seria a única posição que caberia a eles ou que deveriam 

“se esforçar mais” para uma melhoria de vida, porque o “mercado era propício” a todos, 

etc. Nestes discursos buscavam controlar os questionamentos e rebeldias que 

ameaçam o modo capitalista de produção. 

Karl Marx, um crítico da época que era contra as precarizações geradas pelo 

capitalismo, “também ele desejava melhorar as condições da classe trabalhadora. 
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Também ele desejava que os meios de produção fossem de propriedade de todo o 

povo”. (HUBERMAN, 1986, p.226). 

O mesmo analisou todo esse processo e sua análise sobre a produção capitalista 

nos proporcionou melhor compreensão de todo esse processo de desigualdades 

imposto pela sociedade capitalista. Ele defendia uma revolução que surgisse da classe 

trabalhadora contra a classe dominante, uma revolução de “baixo para cima”, ou seja, 

dos proletários contra os burgueses. 

Esta luta deveria ser travada contra os “imperativos do capitalismo” que 

significavam a exploração do trabalho. Marx não aceitava estas contradições na 

sociedade, portanto, engajou-se numa luta contra a classe dominante, apresentou 

vários estudos e questões que demonstravam as contradições, injustiças presentes no 

padrão capitalista de acumulação. Apresentamos uma delas:  

 

O valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência 
necessários à manutenção do trabalhador. Suas necessidades 
naturais, como alimentação, roupas, combustível, abrigo, variam 
segundo o clima e outras condições físicas de seu país. Por outro 
lado, o número e extensão das chamadas necessidades 
fundamentais são em si produto da evolução histórica, e 
dependem, portanto, em grande, do grau de civilização de um 
país... dos hábitos e graus de conforto em que se formou a classe 
dos trabalhadores livres (MARX apud HUBERMAN, 1986, p. 231).  

 
Ou seja, identifica variações que afetam o conjunto dos direitos trabalhistas, 

constantes dificuldades que se diferenciam dependendo das correlações de força 

existentes podendo assim compreender, além de países, também em Estados e 

municípios, que muitas vezes se diferenciam. Assim, não se tem um padrão 

estabelecido, o qual se possa favorecer a todos os trabalhadores.  

Este quadro leva a precarizações do trabalho que obrigam a maioria dos 

trabalhadores a viverem apenas com o mínimo que não é suficiente a sua 

sobrevivência. Portanto, identifica-se uma massa de seres humanos que lutam para 

sobreviver.  

Karl Marx também apresenta a teoria da mais-valia demonstrando como o trabalho 

é explorado na sociedade capitalista. Para uma compreensão mais objetiva deste 

processo vejamos:  
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O sistema capitalista se ocupa da produção de artigos para a 
venda, ou de mercadorias. O valor de uma mercadoria é 
determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário 
encerrado na produção. O trabalhador não possui os meios de 
produção (terra, ferramentas, fábricas, etc.) Para viver, ele tem de 
vender a única mercadoria de que é dono, sua força de trabalho.  
O valor de sua força de trabalho, como o de qualquer mercadoria, 
é o total necessário à sua reprodução – no caso, a soma 
necessária para mantê-lo vivo. Os salários que lhe são pagos, 
portanto, serão iguais apenas ao que é necessário à sua 
manutenção. Mas esse total que recebe, o trabalhador pode 
produzir em parte de um dia de trabalho. Isso significa que 
apenas parte do tempo estará trabalhando para si. O resto do 
tempo estará trabalhando para o patrão. A diferença entre o que o 
trabalhador recebe de salário e o valor da mercadoria que produz, 
é a mais-valia. A mais valia fica com o empregador – o dono dos 
meios de produção. É a fonte do lucro, juro, renda – as rendas 
das classes que são donas. A mais-valia é a medida da 
exploração do trabalho no sistema capitalista. (HUBERMAN, 
1986, p.233) 

 
Por exemplo, a metade de um dia de trabalho seria suficiente comparado ao 

salário que recebe, porque o empregador só paga as seis primeiras horas de trabalho, 

o restante do trabalho não é pago gerando mais-valia ao empregador, logo, o 

trabalhador é explorado, pois acaba trabalhando de graça para o capitalista em parte de 

sua jornada.  

Nesta lógica, compreende-se que o valor da força de trabalho e o salário do 

trabalhador se diferenciam, fazendo com que o capitalista lucre neste processo, 

deixando o trabalhador numa situação de desigualdade. Assim, este trabalho não 

remunerado que se identifica como valor excedente gerado pelo trabalhador é o que 

Marx identifica como mais-valia.   

O empregador neste processo sempre almeja aumentar sua mais-valia. Para isso 

uma das estratégias é o aumento da jornada de trabalho e o desenvolvimento da 

tecnologia de produção para aumentar sua produtividade.     

Nesta relação o trabalho sob o domínio do capitalismo perde o seu “encanto”, 

fazendo com que o trabalhador se torne apenas uma “continuação da máquina”. 

O “mundo do trabalhado” atual ainda é permeado por quadros de precarização do 

trabalho e todas as condições de desigualdades que já conhecemos emergente com o 

capitalismo. Neste contexto as ações do sistema continuam mais degradantes para 
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força trabalhadora, que ainda se vê permeada pela miséria, pelas desigualdades 

sociais e também pela exploração, mas agora se observa outros implicadores como a 

“informalização do emprego”, “terceirização”, “flexibilização”, que também contribuem 

para a geração do aumento da pobreza mundial, (porque à medida que cresce a 

riqueza de poucos a maioria ainda continua “marginalizada”), além do crescimento 

populacional (propício ao capital para seu “exercito de reserva”) e desvalorização da 

categoria trabalho.  

Enfim, uma precarização total que se desenvolve em vários setores da sociedade 

não só nas fábricas e industriais, mas também em diversos outros setores como 

“hospitais, escolas, universidades”, etc., vários seguimentos sendo prejudicados. Ou 

seja, o capitalismo continua na mesma lógica evidenciada por Marx, sempre danoso 

aos menos favorecidos, desenvolvendo sempre seu processo de pauperização das 

massas populares. Porém, com vertentes, seguimentos ainda mais devastadores, que 

correspondem ao próprio sistema que quanto mais se desenvolve mais geram 

devastação, esta conexão evidenciada é inerente a este. 

Nesta lógica, Karl Marx defendeu uma revolução do proletariado, revolução esta 

que não poderia apelar à bondade daqueles que detém o poder, porque os fatos 

históricos demonstram claramente que não existe um desejo de mudança por parte da 

burguesia para uma sociedade mais igualitária, mais justa. O apelo de Marx à classe 

trabalhadora ficou para posteridade, na qual, explicitou: “Trabalhadores de Todos os 

Países, Uni-vos”. 
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1.2 – O Nascimento da “Questão Social” e as suas Problemáticas. 

  

Conforme, Netto (2006) a expressão “Questão Social” surge para dar conta do 

fenômeno mais evidente da história da Europa Ocidental, a qual experimentou os 

impactos da primeira onda industrializante, iniciada na Inglaterra no último quartel do 

século XVIII, evidenciando o fenômeno do pauperismo absoluto, mais massivo para a 

população trabalhadora. Configurando-se uma dinâmica totalmente nova quanto à 

pobreza que se generalizou. Tendo como manifestações imediatas a pobreza, as 

desigualdades, o desemprego, as doenças, a fome, o desamparo, enfim, subtende as 

mais variadas deficiências societárias perante uma nova conjuntura econômica.  

Porém, somente com as análises em torno dos estudos de Karl Marx (1867) 

precisamente na sua obra O capital, foi possível compreender mais facilmente as 

implicações em torno da “questão social.” Assim, como afirma Netto:  

 
“Somente com o conhecimento rigoroso do ‘processo de produção 
do capital’ Marx pôde esclarecer com precisão a dinâmica da 
‘questão social’, consistente em um complexo problemático muito 
amplo, irredutível à sua manifestação imediata como pauperismo.” 
(NETTO, 2006, p.157). 
 

Muitos autores acreditam que a “Questão Social” iniciada no século XIX na 

Europa, problematizada através da “precarização” e “pauperização” das massas 

populares neste período, passou por um processo de mudança na contemporaneidade, 

diferenciando-se da sua formação original no período do seu surgimento.  

Estes defendem que não se trata da mesma “questão social” que vitimou 

trabalhadores e a população pobre em geral no seu surgimento. Esta seria uma “nova 

questão social” que se originou com as mudanças atuais no sistema capitalista. 

Nesse processo de mudança do capital teria possibilitado também modificações 

nas pessoas que teriam também “novas necessidades”. Esta transformação no sistema 

capitalista surgiria “a partir de meados dos anos setenta, trazendo consigo a 

necessidade de redefinir os modos de regulação econômicos e sociais” (PASTORINI, 

2007, P.16).  

Portanto, alguns autores afirmam que as pessoas também foram acometidas por 

estas modificações, porque suas necessidades também se transformaram, esta foi uma 

consequência inevitável. Segundo Pastorini (2007), na análise de Rosanvallon (1995),  
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sua tese em torno da “nova questão social” partiria do pressuposto que o aumento da 

pobreza, o desemprego, a diminuição da proteção social, etc, levariam à constatação 

deste novo quadro em torno da “nova questão social” da contemporaneidade. 

Pastorini (2007) também explicita em sua análise a constatação de Castel (1998) 

para explicar essas mudanças no capitalismo e consequentemente à discussão em 

torno da “nova questão social”. Ele também relata que o aumento do desemprego, 

precarização geral do processo evolutivo capitalista, um grande risco para a sociedade 

contemporânea, porque os indivíduos vivem um grande risco social.  

No diagnóstico desses autores observa-se um erro ao afirmar que toda a 

expressão da pobreza, todo tipo de vulnerabilização social causado desde o início do 

capital não é mais o mesmo. Todas essas mudanças se configurariam em um novo 

processo, ou seja, um novo problema para a sociedade.  

 
“Tais transformações estariam indicando a presença de uma 
ruptura com a antiga “questão social” que emergiu no século XIX; 
dentro dessa lógica de pensamento, concluem que o Estado deve 
responder de forma inovadora, sendo para isso necessário ir além 
das ‘ultrapassadas’ formas de regulação social que tiveram seu 
máximo esplendor nos ‘Trinta Anos Gloriosos, ‘ com os modelos 
de Welfare – State nos países do centro capitalista” (PASTORINI, 
2007, p. 17 - 18).  
 

Nesta análise, estaríamos diante de um novo processo que levaria a alterações na 

sociedade, a acentuação do processo de “pauperização” provocadas principalmente por 

mudanças no desenvolvimento do capital quanto a “novas exigências tecnológicas – 

econômicas” do capitalismo atual.  

As inovações tecnológicas que no sistema capitalista se desenvolveram 

provocaram uma maior dificuldade para a classe trabalhadora que também teve que 

acompanhar todo esse processo de desenvolvimento para não se tornarem “obsoletos”, 

porque houve a necessidade de se manter atualizado, respondendo às exigências do 

capital que nesta dinâmica gerou transformações que atingiram o “mundo do trabalho.” 

Logo, o acompanhamento das inovações tornou-se questão de sobrevivência. 

O discurso em torno da “nova questão social,” segundo Pastorini (2007), está 

permeado por análises neoliberais. Estes atacam as análises marxistas para 

apregoarem suas afirmações em torno da questão. Expõem as explicações do 

marxismo, afirmando que este seria um paradigma em crise, assim, suas análises não  



 

27 
 

dariam mais conta na “nova” realidade. 

Evidencia-se que neste discurso neoliberal almeja atacar o trabalho, para que este 

não seja considerado na atualidade “elemento central de integração na sociedade 

contemporânea”. Visando a longo prazo cancelar os direitos trabalhistas, entre outros,  

enfim prejudicar ainda mais a classe trabalhadora, através da difusão de  conceitos 

variados que perpassam em torno da necessidade da criação de “novos contratos 

sociais” e outras questões para responder às necessidades da “nova questão social”.  

Neste discurso também se evidencia a necessidade da análise neoliberal de 

“restabelecer vínculos de solidariedade” tirando do Estado a responsabilização em 

prover políticas e programas sociais que respondam às reais necessidades de todos os 

cidadãos. 

Nesta lógica, busca-se dividir com o cidadão a responsabilização quanto ao 

provimento de ações cabíveis somente ao Estado. Os impostos e contribuições em 

geral são pagos pelos cidadãos para que o Estado supra as necessidades sociais, no 

que tange a políticas, programas, serviços, etc, estas são responsabilidades do mesmo. 

Contudo almeja-se que o Estado esteja voltado prioritariamente com seus recursos 

ao suprimento do mercado, fazendo com que nesta ação apenas alguns se beneficiem 

com a ajuda do Estado e também com as riquezas produzidas através da exploração 

do trabalho e dos recursos naturais. 

Assim, constatamos (pautados nas análises dos autores) que a “questão social” 

continua sendo a mesma, não existe uma “nova questão social” esta continua com as 

mesmas problemáticas que repercutem na vida do trabalhador, levando à 

“precarização”, desemprego, pobreza, etc. Estes problemas se acentuaram na 

contemporaneidade fazendo com que muitos pensem que se trata de uma “nova 

questão social” se dá porque ainda não foram solucionadas as problemáticas inerentes 

a ela deste seu surgimento, contudo, a tendência é que esta continue atingindo as 

camadas mais “pauperizadas”, porém com graus mais elevados de degradação. 

Todavia, evidencia-se que as problemáticas continuam sendo as mesmas, não 

existindo uma “nova questão social”. 

Portanto, nesta lógica o processo capitalista germina suas ideologias para 

dominação, reafirmando a “eficiência do sistema” em curso, porém, a sociedade atual 

tem sofrido as expressões mais latentes da “questão social”, fazendo com que 



 

28 
 

sobressaia o aumento das manifestações populares, que em contra partida também 

tem que lidar com o sistema e sua lógica de dominação controlando, cooptando, 

desarticulando as manifestações populares. Ou seja,  

 
“Mas precisamente: o cuidado com as manifestações da “questão 
social” é expressamente desvinculado de qualquer medida 
tendente a problematizar a ordem econômico-social estabelecida; 
trata-se de combater as manifestações da “questão social” sem 
tocar nos fundamentos da sociedade burguesa. Tem-se aqui, 
obviamente, um reformismo para conservar” (NETTO, 2006, p. 
155).  
 

Em todo este contexto de surgimento e aumento da “questão social” acentuam-se 

também as mobilizações, as reivindicações pelos direitos. Assim, evidencia o aumento 

dos conflitos entre as duas classes: a classe proletária e a classe burguesa. 

Porém, se faz necessário destacar anteriormente a este processo de luta, de 

conflitos de classe a questão da “consciência de classe” emergente no contexto da 

revolução industrial como assinalado por Marx como essencial para este processo. 

 A partir do momento que classe trabalhadora se reconhece como pertencente a um 

grupo, a uma classe, ou seja, tomam “consciência de si” como sujeitos de direitos, 

pertencentes da mesma sociedade que todos, como pessoas precisam ter seus direitos 

respeitados e se reconhecem como pertencentes a uma classe, a qual não precisa lutar 

sozinhos, tomam um posicionamento diferenciado frente à sociedade capitalista em 

busca de seus ideais que tem como foco garantir condições de trabalhos mais justas, 

igualitárias frente um sistema totalmente excludente, que transformou todas as formas 

de trabalho antes conhecido. 

Neste processo adquirem responsabilidades no intuito de promover seus ideais de 

mudanças, lutam por uma sociedade onde todos possam ser iguais. Contudo, este 

desejo não foi aprovado pela classe burguesa que viu seus interesses serem 

ameaçados, portanto, organizou-se para desarticular a classe trabalhadora que crescia 

imensamente com os seus projetos de transformação da sociedade.  

Porém, podemos constatar que este grau de desenvolvimento da classe operária só 

foi possível a partir do processo de desalienação, no que tange a si próprio e também 

passou a entender as contradições do próprio sistema capitalista e posteriormente de si 
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mesmo como classe, da “consciência de si” e da sua força como grupo, classe lutando 

pelos mesmos ideais. 

Analisando os estudos de Marx (1988) podemos constatar que o processo de 

“consciência de classe” foi importante para a classe trabalhadora, para o seu 

desenvolvimento porque esta desejou mudanças a partir do momento que começou a 

compreender sua importância na sociedade, seu pertencimento a um grupo e as 

desigualdades vivenciadas por estes, assim, passou a alimentar o desejo de mudanças. 

Todavia, este processo não seria possível à classe burguesa porque isto implicaria na 

admissão destes em reconhecer que a sociedade precisava de mudanças, esta 

possível transformação prejudicaria seus interesses de dominação, sua soberania no 

sistema, ou seja, seu controle perante a classe trabalhadora e da riqueza socialmente 

produzida. 

Portanto, a partir desde processo de “consciência de classe” a classe trabalhadora 

desejou lutar para transformar a sociedade numa sociedade mais igualitária.  

Neste processo emerge a luta da classe proletariada, possibilitada a partir desta 

“consciência de classe” possível como afirma Marx (1988) só a esta classe, logo, a 

mudança na história da sociedade só seria possível com a classe trabalhadora, ou seja, 

o proletariado.  Assim, 

 
A luta de classes irrompe contundente em todas as suas formas, 
expondo a questão social: a luta dos trabalhadores com greves e 
manifestações em torno da jornada de trabalho e também sobre o 
valor da força de trabalho - o salário, que deveria garantir “os 
meios de subsistência à manutenção do seu possuidor”, o que 
tem a ver com as necessidades básicas, com seu componente 
histórico e moral. {...} “A classe trabalhadora, atordoada pelo 
barulho da produção, recobrou de algum modo seus sentidos, 
começou sua resistência, primeiro na terra natal da grande 
indústria, na Inglaterra” (MARX apud BEHRING E BOSCHETTI, 
2006, p. 54/55). 
 

Neste sentido a reação dos trabalhadores foi organizar-se para lutarem por 

melhores condições de trabalho, essa organização foi formada a partir de movimentos 

operários, sindicatos, etc. A história faz saber alguns movimentos que tiveram grande 

papel neste processo de crescimento, conscientização da classe trabalhadora. 

Um movimento muito importante na história da luta operária foi o Luddismo, estes 

ficaram conhecidos como os “quebradores de máquinas” uma forma de protesto, de 
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posicionando contra as mazelas, total precarização, desrespeito e exploração da força 

de trabalho na época.  

 
Em primeiro lugar o Luddismo, tratado como um fenômeno 
isolado para fins administrativos, abrangia vários tipos diferentes 
de quebra de máquinas, que na maior parte existiam 
independentemente uns dos outros, exceto antes e depois. Em 
segundo lugar, a rápida derrota do Luddismo levou a uma crença 
generalizada de que a quebra das máquinas nunca era bem 
sucedida {...} Há pelo menos dois tipos de quebra de máquinas, 
bastante diferentes da quebra de incidental dos distúrbios comuns 
contra os altos preços ou outras causas de descontentamento {...} 
O primeiro tipo não implica nenhuma hostilidade especial contra 
as máquinas como tal, mas é sob certas condições, um meio 
normal de fazer pressão contra os empregadores ou os 
trabalhadores extras. Como foi notado com justiça, os Ludditas de 
Nottinghamshire, Leicestershire e Derbyshire “estavam usando os 
ataques contra a maquinaria, quer nova ou velha, como meio de 
forçar seus empregadores a fazer-lhes concessões com relação a 
salários e outras questões.” Este tipo de destruição era uma parte 
tradicional e estabelecida do conflito industrial no período do 
sistema doméstico de fabricação, e nas primeiras fases das 
fábricas e das minas. Ele não era dirigido apenas contra as 
máquinas, mas também contra as matérias-primas, produtos 
acabados, ou mesmo a propriedade privada dos empregadores, 
dependendo do tipo de danos a que estes eram mais sensíveis 
{...}Novamente quando os mineiros de carvão chegaram ao ponto 
de dirigir suas exigências contra os empregadores de mão-de-
obra, usaram a técnica da destruição {...} a história da destruição de 

fôrmas no ofício de malharia do East Midlands é por demais conhecida 

para precisar ser  contada de novo. (HOBSBAWN, 1985, p.19) 
 

Cabe destacar o posicionamento do Luddismo na época, porque este foi muito mal 

interpretado, sendo considerado sem “propósito e frenético” logo, se faz necessário 

saber que “nenhum destes casos – e outros podem ser mencionados – que houve 

qualquer questão de hostilidade às máquinas como tais. A destruição era simplesmente 

uma técnica do sindicalismo no período anterior, e durante as primeiras fases da 

Revolução Industrial.” (HOBSBAWN, 1985 p. 21). 

    Outro movimento muito conhecido e muito importante no processo de conquistas 

foi o Cartismo. Neste, os trabalhadores se organizavam e enviavam cartas aos 

proprietários das fábricas, entre outros, reivindicando melhores condições de salários, 

diminuição da jornada de trabalho, etc.  
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O cartismo tinha uma forma mais organizada no seu processo reivindicatório, este 

tinha um viés político e neste foi possível à conquista de diversos direitos, diferente do 

Luddismo que já apresentava uma forma mais violenta, mas não menos importantes, 

porque neste a classe trabalhadora começa a se manifestar, deixando transparecer sua 

revolta, diante das suas condições de trabalho precário, sendo explorados e mal 

remunerados, além do número imenso de desempregados sendo substituídos pelas 

máquinas, enfim, estes também não tinham poder de negociação e tinham que aceitar 

as condições impostas pelo empregador. 

Neste contexto de movimentos sociais emergentes a partir da classe trabalhadora 

cabe ressaltar também a Comuna de Paris, que surge a partir da derrota francesa 

“diante das tropas prussianas, na guerra iniciada em 1870” neste processo a classe 

trabalhadora parisiense elabora um mandato, na qual faz saber: 

  
“Somos a barreira inexoravelmente erguida contra qualquer 
tentativa de derrubada da República. Não queremos mais as 
alienações, as monarquias, os exploradores nem os opressores 
de todo tipo que, chegando a considerar seus semelhantes como 
uma propriedade, fazem-nos servir à satisfação de suas paixões 
mais criminosas. Pela República Francesa e, depois, pela 
República Universal. Chega de opressão, de escravidão ou de 
ditadura de qualquer tipo; pela nação soberana, com cidadãos 
livres, governando-se conforme sua vontade, {...} Então, o lema 
sublime: Liberdade, Igualdade, Fraternidade, não será mais uma 
vã palavra.” (COMUNA DE PARIS apud COGGIOLA, 2003,p.8) 
 

A experiência da Comuna de Paris foi algo único, nunca antes vivenciada na história 

da humanidade, a qual a classe subalterna toma o poder fazendo valer seus direitos, 

ditando as regras neste contexto.  Tendo como medidas iniciais:  

 
“O combate à burocracia estatal: todos os cargos administrativos 
seriam revogáveis, e remunerados no máximo, com o salário de 
um operário qualificado; a abolição do exército permanente e sua 
substituição pelas milícias populares; a interdição do acúmulo de 
cargos; a organização de conselhos operários nas fábricas 
abandonadas pelos padrões; redução da jornada de trabalho para 
dez horas; a eleição da direção das fábricas pelos trabalhadores; 
a reforma do ensino.” (COGGIOLA, 2003, p.12)  
 

A ação desses trabalhadores deixou um legado de orgulho para a classe 

trabalhadora de todos os países, esta experiência demonstrou para o mundo que uma 
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sociedade mais igualitária é possível, a partir dos ideais da classe trabalhadora, 

demonstrando também que para isto é necessário se posicionar, lutar para a efetivação 

de reais mudanças, que venham da classe proletária.  

Assim, são vários os movimentos sociais que contribuíram para o processo de 

crescimento da classe proletária durante sua trajetória histórica luta contra o sistema 

capitalista.  

Em todo este contexto de luta, de movimentos sociais, a classe trabalhadora 

precisa lidar com a visão liberal e posteriormente neoliberal. Os trabalhadores 

vivenciaram períodos destrutivos no contexto liberal, estes entendiam a pobreza como 

uma questão individual. As análises liberais defendiam que o mercado favorecia 

condições adequadas para todos os indivíduos, no qual cada um deveria extrair os 

mecanismos oferecidos para se favorecerem, assim, já que afirmavam que o mercado 

favorecia condições iguais para todos. Portanto, a pobreza então seria fruto de 

desinteresse de alguns que não queriam trabalhar. Suas ideologias tentaram perpassar 

uma falsa harmonia, não existindo em suas concepções desigualdades sociais, tudo 

dependeria dos sujeitos, que somente precisariam se esforçar o suficiente. 

Nessas condições as políticas sociais deveriam ser mínimas, já que não eram a 

favor da intervenção estatal em políticas sociais, pois, como já ressaltado, estes 

apregoavam que o mercado favorecia “todas as condições necessárias à 

sobrevivência”, como “emprego para todos”, portanto, só não conseguia os 

“vagabundos”. 

Para entender melhor os argumentos liberais em torno da questão da pobreza e as 

políticas sociais é preciso entender seus argumentos, que eram: Conforme Behring 

(2000) “A individualização” (a busca individual possibilitaria um bem-estar coletivo); 

“Controle da pobreza necessária” (pouca intervenção do Estatal para não levar ao ócio); 

entre várias outras. Todos estes argumentos tinham o intuito de minimizar a ação do 

Estado em relação às políticas sociais. Esta falsa ideologia era perpassada por vários 

estudiosos da época que defendiam a lógica da dominação do capital.  

Enfim, nesta argumentação, o discurso predominante promulgava que o mercado 

era homogêneo a favor de todos, logo, quem não conseguisse sobreviver neste 

processo era porque estava acometido por uma incompetência e não seria culpa de um 

sistema excludente. Ou seja, há o predomínio da “culpabilização dos indivíduos”.  
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A tendência era de naturalização das relações sociais, com falsos discursos que 

desqualificavam as problemáticas geradas pelo sistema, ou seja, há uma tentativa de 

escamoteamento dos problemas sociais presentes na sociedade. 
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1.3 - Políticas Sociais: origens e funções. 

 

Neste cenário provocado pela alienação, exploração das classes populares, as 

reivindicações continuavam e apesar das repressões contra os trabalhadores estes 

resistiam então à classe burguesa percebendo que a luta destes continuava teve que 

aprovar algumas leis. Assim,  

 
“Nas sociedades pré-capitalistas não privilegiaram as forças de 
mercado e assumiram algumas responsabilidades sociais, não 
com o intuito de garantir o bem comum, mas com o intuito de 
manter a ordem social e punir a vagabundagem. Ao lado da 
caridade e de ações filantrópicas, algumas iniciativas pontuais 
com características assistenciais são identificadas como 
protoformas de políticas sociais.” (BEHRING e BOSCHETTI, 
2006, p.47) 
 

Assim, as leis mais conhecidas no contexto europeu, especificamente na Inglaterra 

foram: 

 Estatuto dos Trabalhadores, de 1349; 

 Estatuto dos Artesões (Artífices), de 1563; 

 Leis dos pobres elisabetanas, que se sucederam entre 1531      
e 1601; 

 Lei de Domicílio (Settlement Act), de 1662; 

 Speenhamland Act, de 1795; 

 Lei Revisora das Leis dos Pobres, ou Nova Lei dos Pobres 
(Poor Law Amendment Act), de 1834. (POLANYI E CASTEL 
apud BEHRING E BOSCHETTI, 2002, p.49). 

 
Entretanto, estas leis tinham um caráter pouco significativo para os trabalhadores, 

porque também apresentavam características de exploração, etc., estes não tinham 

liberdade de negociação, tinham que aceitar as condições impostas a eles. Estas 

leis/legislações de modo algum contribuíam para o processo de cidadania dos sujeitos. 

Estas leis estavam muito distantes/aquém do conceito de cidadania.  

Para Marshall (1967) para chegar a este status de cidadania todos os direitos 

devem ser garantidos, logo, a garantia apenas de um ou dois direitos numa sociedade 

não é suficiente para uma cidadania plena. Porém, Behring e Boschetti (2002) 

assinalam que nem toda política social se alcança este objetivo, devido à ineficiência e 

não garantia a todos.  
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No contexto atual Faleiros (2006) expõe que na sociedade às políticas sociais 

estão expressos através de vários serviços, tais como educação, assistência social, 

habilitação, saneamento, emprego, cultura, urbanismo, saúde, segurança, etc., e estas 

políticas podem aumentar, conforme as reivindicações das massas populares, que se 

organizam em prol da efetivação de mais e melhores políticas e programas sociais para 

atender as suas demandas. 

Porém, em muitos casos as decisões políticas tomam um viés obscuro, realizam 

políticas, programas e serviços de forma errônea, deixando também transparecer que 

estes serviços são favores realizados a população. Ou seja, as políticas e programas 

são entregues a população como um favor oferecido pelo Estado ou mesmo por alguns 

políticos, que desejam ser conhecidos como ”benfeitores” (”preocupados com o povo”) 

Jamais se problematizam que a realização destes é um dever do Estado e um direito do 

povo.  

Assim, a realização de políticas sociais em muitos casos é utilizada para a 

promoção de alguns, utilizam-se de suas influências para galgar cargos públicos, 

benefício próprio. 

 

Em geral os programas se apresentam sob a forma de um 
benefício ou de um serviço. O benefício consiste num auxílio 
dado em certos casos específicos de perda ou diminuição da 
capacidade de trabalho a fim de garantir um mínimo de 
subsistência ao trabalhador ou ao pobre desempregado. O 
serviço é uma relação entre uma instituição e uma clientela para 
atender problemas pessoas ou sociais (FALEIROS, 2006, p.10).  
 

Apesar dos serviços e auxílios (como os serviços educacionais, médicos, 

saneamento, segurança pública, etc.) oferecidos nas políticas e programas sociais 

serem estabelecidos em lei, ser um direito constitucional, estes são usados como afirma 

Faleiros (2006) para prestigiar em algumas conjunturas políticas o bloco do poder.  

Os trabalhadores pagam por todos os benefícios e serviços que o Estado 

implementa (por meio das contribuições e impostos) porém, o trabalhador em muitas 

situações não tem acesso a serviços e benefícios, devido à inexistência ou ineficiência 

de certos programas existentes. Com o desenvolvimento capitalista evidencia-se 

também a acentuação das problemáticas imposta pelo próprio sistema, perpassadas 

pela “questão social”, fazendo com que neste contexto se torne ainda mais evidente a 
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negação dos direitos, tendo como problemas mais freqüentes o acesso à saúde, 

educação, alimentação, emprego, moradia, entre outros, questões estas de extrema 

importância, pois se trata de questões de sobrevivência. 

Logo, podemos constatar que o Estado ainda reflete ineficiências em certas 

políticas e ainda não é capaz de atender na forma plena de cidadania a todos os 

cidadãos contribuintes e não contribuintes a garantia de todos os direitos.  

Todavia no Estado de Bem Estar Social ou Welfare State vivenciado em alguns 

países desenvolvidos, estes na Europa principalmente, se identifica uma situação 

totalmente diferenciada, porque existia um “Estado forte” capaz de suprir as 

necessidades dos seus cidadãos. Neste tipo de política o Estado se coloca como 

responsável por gerar políticas sociais. O Estado é principal responsável por garantir os 

serviços públicos de proteção a toda população. Além, de “controlar a economia”. 

No Estado de Bem Estar Social, consolidados em “governos mais democráticos”, 

os conjunto dos direitos deveria ser garantido, através do Estado como a educação, 

saúde, emprego, etc., para todos os cidadãos.  

Porém, o Estado de Bem Estar Social só foi possível a partir das contestações 

sobre as problemáticas impostas pelo capital a partir da sua primeira grande crise, na 

qual, puderam concluir que o sistema não era tão homogêneo, auto-suficiente como 

apregoavam seus representantes.  

Com a possibilidade de questionamento das concepções liberais iniciado nesta 

crise que se instaura a partir de “24 de Outubro de 1929” conhecido como o período da 

“grande depressão”, devido à devastadora crise econômica do sistema capitalista. Esta 

crise no sistema capitalista como afirmam alguns autores vivenciou sua maior crise até 

aquele momento, com repercussões que abalaram a maior parte do mundo, 

desestruturando a economia. A crise trouxe alto grau de pobreza à população, gerando 

mais desemprego e total precarização das condições de vida da classe mais 

pauperizada, acentuando-se o aumento dos conflitos sociais.  

 
Em fase do aumento dos conflitos sociais, de toda espécie, 
derivados da organização e da combatividade da classe operária, 
a burguesia liberal no capitalismo foi obrigada a estabelecer 
novos “contratos sociais” ao nível institucional. Esses contratos se 
limitam ao problema em questão, com regras bem precisas, para 
que cada uma das partes possa apresentar seus interesses 
imediatos, em vista de uma negociação e de uma conciliação. O 
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Estado força o consenso, força as partes a negociarem, e se 
necessário, impõe uma “solução à força” para manter a forma 
mercantil global da sociedade. (FALEIROS, 2000, p. 51) 
 

Neste processo John Maynard Keynes foi um dos estudiosos que questionaram a 

lei de mercado, como afirma Behring (2000) se afastando da ortodoxia que foi formada, 

porque a situação de “desemprego generalizado” e diversos outros acontecimentos não 

eram explicados pelos clássicos e neoclássicos da economia política. 

Keynes criou suas concepções, a partir da sua constatação que na economia não 

existia equilíbrio, ou seja, “a operação da mão invisível não necessariamente produz a 

harmonia entre o interesse egoísta dos agentes econômicos e o bem estar global.” 

Diante deste entendimento Keynes sugeriu que o Estado deveria intervir/controlar a 

economia e desenvolver políticas sociais, acrescentando também ao keynesianismo  

um pacto fordista. (BEHRING, 2000, p.26)  

 
Segundo Keynes cabe ao Estado o papel de restabelecer o 
equilíbrio econômico por meio de uma política fiscal, creditícia e 
de gastos, realizando investimentos ou inversões reais que 
atuem, nos períodos de depressão, como estímulo à economia. 
Dessa política resultaria um déficit sistemático no orçamento. Nas 
fases de prosperidade, ao contrário, o Estado deve manter uma 
política tributária alta, formando um superávit, que deve ser 
utilizado para pagamento das dívidas públicas e para a formação 
de um fundo de reserva a ser investido nos períodos de 
depressão (SANDRONI apud BEHRING, 2000, p.26) 
 

Nestas circunstâncias o Estado se coloca como “Estado - providência” “civilizador” 

preza pela “paz social e pela tranqüilidade pública.” Porém, Faleiros (2000) explicita 

que as políticas sociais conduzidas pelo Estado capitalista são na verdade resultado da 

luta de classes e ao mesmo tempo contribuem para a reprodução das classes sociais.  

Neste período de crise outras questões devem ser observadas. Durante a crise a 

classe trabalhadora continuou suas lutas, se rebelando ainda mais, ocupou os espaços 

políticos, manifestou suas reivindicações em prol de “políticas sociais” e aproveitou 

aquele contexto para continuar seus debates em torno das problemáticas vivenciadas e 

levou à conscientização das massas sobre a questão da grande “concentração 

monopolista do capital”, o papel da classe trabalhadora nesta conjuntura contribuiu para 

o agravamento da crise. 

Voltando à experiência vivenciada no Estado de Bem Social, o sistema capitalista  
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coloca em “xeque” novamente os direitos consolidados neste modelo, garantido através 

de lutas e consolidado em alguns países desenvolvidos na sua forma plena.  

Conforme Behring (2000) cabe apontar algumas causas que prejudicaram 

também este modelo. Assim, o Estado começou a acumular “dívidas públicas e 

privadas” dificultando que o mesmo pudesse suprir seu papel mediador civilizador, além 

de absorver as novas gerações no mercado de trabalho, resultando em revolta da 

juventude, tendo vários outros implicadores como: o aumento do petróleo e o sonho do 

pleno emprego já não era uma realidade.  

Neste contexto começaram a questionar o papel do Estado como regulador de 

questões que não traziam benefícios, investimentos para o mercado, como as “políticas 

sociais”.  

Nesta nova crise os questionadores do papel do Estado, se constituem como os 

representantes do liberalismo esmagado no contexto da primeira grande crise do 

capital, porém, nesta fase ressurgem com uma nova vertente composta pelos 

neoliberais.  

 

“Para o historiador inglês Perry Anderson (1995) a reinvenção do 
liberalismo promovida pelos neoliberais no final dos anos 70 e 80, 
espraiando-se na década de 90 em todo o mundo, foi uma reação 
teórica e política ao keynesianismo e ao Welfare State {...} às 
teses neoliberais atribuem à crise ao poder excessivo dos 
sindicados, com sua pressão sobre os salários e os gastos 
sociais do Estado, o que estimula a destruição dos níveis de lucro 
das empresas e a inflação; ou seja, a crise seria um resultado do 
keynesianismo e do Welfare State.” (BEHRING, 2000, p.28) 
 

Nesta lógica, as correntes neoliberais apregoam que o Estado de Bem Estar 

Social e a regulação do mercado defendido pelo Estado seriam também responsáveis 

pela crise do capital. Assim, o Estado para solucionar a crise não poderia investir tanto 

no social, esta intervenção estatal deveria ser “mínima”, em contra partida o Estado 

deveria investir mais no capital. Assim,  

 

A proposta neoliberal aponta para o fim do “Estado interventor”, 
para a redução do gasto público destinado às políticas sociais, 
para a desregulação das condições de trabalho, para o controle 
cada vez maior do capital sobre o trabalho; reservando a 
participação do Estado para salvaguardar a propriedade e as 
“liberdades”, intervindo naqueles âmbitos nos quais o mercado 
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não pode ou não quer (por não ser atrativo, do ponto de vista da 
lucratividade) dar resposta. Vemos assim que a proposta 
neoliberal aponta como solução o desmonte do Welfare State e 
do Estado de bem-estar social, promovendo o Estado mínimo. 
Isto implica na redução de direitos sociais, das políticas sociais e, 
se for necessário, dos direitos políticos, tudo em nome dos 
direitos civis (principalmente o direito à propriedade privada). 
(PASTORINI, 2007, p. 41) 
 

Logo, o modelo consolidado no Estado de Bem Estar Social começa a decair, 

atendendo as exigências do capital, fazendo com que os direitos passem a ser 

minimizados e atacados pelos ideais neoliberais.  

Neste momento de retomada dos ideais neoliberais é importante mencionar o 

processo de reestruturação produtiva.  

 
Essa crise atingiu, evidentemente, a subjetividade da classe 
trabalhadora, sua consciência de classe, consciência de 
constituir-se como ser que vive do trabalho. Isso questionou e 
atingiu os seus organismos de representação, tais como os 
sindicatos e os partidos. {...} Essas mudanças estruturais e 
subjetivas foram muito fortes e afetaram as classes trabalhadoras 
de tal modo que é possível dizer que não é nem verdade que o 
proletário acabou e nem verdade dizer que nada aconteceu. É 
visível que há uma desproletarização do trabalho fabril, industrial, 
daquele operário estável que tem se reduzido nas últimas 
décadas. Já foi 40% segundo estudiosos, década de 40; na 
década de 50 reduziu-se para 30% e chegará ao final desde 
século em torno de 25% do conjunto da população trabalhadora 
nesses países avançados. (ANTUNES, 1996, p.82-83). 

 
O capitalismo em sua busca frenética por grandes lucros vai se reconfigurando 

dependendo da conjuntura em novas formas que possam trazer maiores lucros.  

A reestruturação produtiva ou Toyotista deixa de produzir em massa, ou seja, em 

grande quantidade, neste novo estágio produz apenas para “parcelas de mercado”, não 

há mais o processo de acumulação sem limites. Passa a ter como objetivos o 

investimento em altas tecnologias, “produção para nichos de mercado”, terceirização da 

produção, “sindicatos de empresa”, além do enfraquecimento da classe trabalhadora e 

“reformas neoliberais” que significou o fim das Políticas de Bem Estar Social.   Logo, 

neste processo:  
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“Adquire formas específicas em cada período do modo de 
produção capitalista: o capitalismo concorrencial (século XIX), o 
imperialismo clássico (fins do século XIX até a Segunda Guerra 
Mundial) e o capitalismo tardio (pós-1945 até os dias de hoje).” 
(BEHRING, 2000, p.32) 
 

O capitalismo neste processo de crise evidenciada anteriormente se reestrutura no 

momento da revolução tecnológica, mudando seu perfil antes evidenciado 

taylorismo/fordismo, mudando a produção devido também à diminuição dos lucros, 

queda da produção, etc., neste processo incorpora novas tecnologias como, por 

exemplo, a “microeletrônica”, e a “automação” informatizando muitos processos, 

configurando uma mudança no processo de produção, levando a uma nova dinâmica 

no processo de trabalho. 

 
“Vale lembrar que em uma conjuntura de crise, a reestruturação 
da produção e a reorganização dos mercados são iniciativas 
inerentes ao estabelecimento de um “novo equilíbrio” que têm 
como exigência básica a reorganização do papel das forças 
produtivas na recomposição do ciclo de reprodução do capital, 
afetando tanto a esfera da produção quanto as relações sociais.” 
(MOTA, 2006, p. 27). 
 

Assim, os trabalhadores tiveram que lidar mais uma vez com a dinâmica destrutiva 

do capitalismo, nesta fase estavam enfraquecidos com os ataques a seus direitos 

consolidados no Welfare State e também seus sindicatos sendo atacados, ou seja, 

conforme Antunes (1996) tiveram que enfrentar outra crise no mundo do trabalho, 

sendo muitas estas crises no processo histórico do movimento operário. 

 
Porém, penso que a década de 80 caracterizou o momento mais 
agudo nessa história do mundo do trabalho, porque ela 
presenciou, de maneira simultânea, uma dupla crise: aquela que 
atingiu a materialidade, a objetividade da classe trabalhadora, 
acarretando metamorfoses agudas ao processo de trabalho, ao 
processo de produção do capital, e uma outra crise no plano da 
subjetividade do trabalho, que não se desvincula desta primeira, 
mas tem características particulares. {...} No que diz respeito ao 
mundo do trabalho, a década de 80 foi uma década de grande 
salto tecnológico que vivenciou uma revolução técnica no interior 
do capitalismo, principalmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento das forças produtivas (ANTUNES, 1996, p.78-
79). 
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Conseqüentemente, os trabalhadores tiveram que se aperfeiçoar a este novo 

modo de produção acompanhada pelas “novas tecnologias”. Assim, os trabalhadores 

que não conseguiram acompanhar este processo de mudança nas fábricas e indústrias, 

(consequentemente ao mundo do trabalho, devido ao padrão prejudicial do capitalismo 

danoso a qualquer força de trabalho em qualquer época), estes foram descartados, pois 

predominavam neste novo processo outras dificuldades ao trabalho, como por exemplo, 

o trabalho “flexível e terceirizado”. Nesta dinâmica configuram-se situações como 

“subproletarização ou de precarização do trabalho” fazendo com que se tenham 

trabalhos “precários, parciais e temporários” e novamente os direitos foram ameaçados. 

Portanto, pode-se afirmar que a reestruturação produtiva foi responsável por 

produzir alterações que vieram a desestruturar novamente as condições de trabalho, 

fazendo com que o trabalhador tivesse que operar várias máquinas, surgindo à 

necessidade do trabalhador ser “multifuncional”, “polivalente” só assim, ele atenderia as 

exigências do capitalismo. 

Como já salientado a reestruturação produtiva gera transformações em vários 

âmbitos. Seja no trabalho determinando a necessidade dos trabalhadores se 

qualificarem, (conforme discurso predominante) necessário para a “garantia do 

emprego” e também transformações na esfera pública.  

Essa lógica leva a outras conseqüências que perpassam pela necessidade de 

alterações nas políticas públicas que visam atender essa nova demanda imposta pelo 

capital. Como por exemplo, o Estado ter que criar políticas públicas voltadas para 

“formação profissional e treinamentos” para os trabalhadores.  

Ou seja, a reestruturação produtiva gerou vários implicadores a classe 

trabalhadora, seja no contexto do trabalho ou também no que tange as políticas 

públicas, porque estas são implementadas de maneira que não atendem as reais 

necessidades da classe trabalhadora, sendo diminuídas o papel do Estado no 

suprimento das políticas sociais que são deixadas em várias instâncias a cargo das 

instituições privadas, a qual muitos não podem ter acesso.  

Portanto, deixando todos os trabalhadores (principalmente aqueles que compõem 

o “exército de reserva”) a mercê da própria sorte, porque como já ressaltado as políticas 

públicas perpassadas pela lógica capitalista, no contexto neoliberal, sempre existiram 

deficiências que prejudicam a classe trabalhadora. 
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CAPÍTULO 2 – A ORIGEM DO SERVIÇO SOCIAL E SUA TRANSFORMAÇÃO: 

ALIANÇA COM A CLASSE TRABALHADORA.  

 
2.1 – Contextualização das condições históricas que influenciaram a profissão.  

 
Torna-se necessário situar as fases históricas perpassadas pelo Serviço Social, 

para então compreendermos o processo que demandou a emergência do Serviço 

Social como profissão. Assim, ressaltando suas raízes, almeja-se facilitar o 

entendimento da fase atual do Serviço Social. Neste intuito cabe aqui começar 

mencionando a história da assistência no viés da sociedade. 

Pautado em Martinelli (2005) podemos afirmar que a prática da assistência é algo 

antigo, evidenciada desde a antiguidade, a autora menciona o velho Egito, a Grécia, a 

Itália e a Índia como referência para esta prática, sendo atribuída a estas atividades as 

confrarias originárias do deserto. Com o passar do tempo à questão da assistência 

passou a ser algo analisado por vários estudiosos, destacando os “filósofos Aristóteles, 

Platão, Sêneca e Cícero” estes pensavam que a assistência não deveria ser 

“esporádica,” momentos depois esta prática foi incorporada também ao cristianismo, 

aumentando sua expansão e passando a estar atrelada a questões de justiça social e 

não apenas à caridade, além, de ser considerada valorativa sendo uma questão 

espiritual. Depois com a “organização da Igreja Católica” esta tarefa foi reportada aos 

“diáconos – membros da igreja leigos” e nesta fase já se identificam algumas mudanças 

significativas na forma de prestar a assistência, destacando o “inquérito social”, “as 

visitas domiciliares” para verificação das necessidades destas pessoas.  

O modo de realizar a assistência sofre mudanças, vai adquirindo novas formas 

conforme demonstra a história. Ou seja, esta prática começa a ser prestada pelas 

confrarias no deserto, depois sendo incorporada ao cristianismo (a qual objetivava 

prestar ajuda aos pobres, aos mais necessitados) e posteriormente sendo incorporado 

também ao catolicismo, que toma para si tal tarefa. Destacando-se no catolicismo 

“Santo Tomás de Aquino (1224-1274), ele situava a caridade como um dos pilares da 

fé, imperativo de justiça social aos mais humildes.” (MARTINELLI, 2005, p.97). 

Assim, vale ressaltar que a trajetória da assistência foi prestada de diversas 

formas, com vários objetivos e por vários segmentos (instituições, entidades, 

individuais, etc.) Seu intuito estava voltada à “caridade.” Porém, conforme a autora, não 
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pode deixar de ser mencionado que a caridade também foi usada por muitos para a 

prática da dominação. Logo, a caridade foi usada para vários objetivos.  

 
“Desde a era medieval e avançando para épocas mais recentes, 
que atingiram até mesmo o século XIX, a assistência era 
encarada como forma de controlar a pobreza e de ratificar a 
sujeição daqueles que não detinham posses ou bens materiais. 
Assim, seja na assistência prestada pela burguesia, seja naquela 
realizada pelas instituições religiosas, havia sempre intenções 
outras além da prática da caridade. O  que se buscava era 
perpetuar a servidão, ratificar a submissão.” (MARTINELLI, 2005, 
p.97) 
 

Portando, evidenciam-se os vários intuitos na prestação da assistência nos 

contextos históricos. Desde as suas primeiras evidências, esta estava ligada 

diretamente à caridade, interesses que nem sempre visavam o bem-estar dos sujeitos 

ou a preocupação em atender aos mais “pauperizados”. Logo, no início de sua prática 

já se identifica interesses diversos, que poderiam representar títulos, uma posição na 

sociedade, bens materiais ou até mesmo espirituais.  

Neste percurso a Igreja Católica, quando esta já estava desenvolvida, reconhecida 

como instituição mais representativa religiosamente neste período se alia aos 

“poderosos”, se afastando dos mais necessitados. Conforme Martinelli (2005) as 

questões materiais, “temporais” tornaram-se mais importantes que as espirituais, 

passando a deter grandes riquezas, “o papa, figura máxima da Igreja Católica, deixara 

de ser um líder espiritual e religioso despontando (...) como um verdadeiro monarca” (p. 

98).  

Ou seja, a Igreja Católica passou a não se preocupar tanto com os pobres, na 

prestação da assistência, nos seus interesses, na verdade estes ficaram em segundo 

plano, porque a mesma estava aliada aos senhores feudais, deixando a população 

(camponeses, entre outros) na estrema pobreza, sem se preocupar com as suas 

causas.  

Conforme enfatiza a autora, nesta fase a igreja estava preocupada em aumentar 

suas riquezas neste plano terrestre, sendo comum nesta instituição o “tráfico mercantil” 

o qual evidencia-se “a venda de indulgências e do perdão, estes se tornam um fato 

natural no século XVI.” Neste contexto, surgem às contestações do “monge e teólogo 

Martim Lutero (1483-1546)” ele não aceitava esta situação à qual havia chegado a 
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Igreja Católica, portanto este não aceitou as práticas anti-religiosas da Igreja Católica e 

se revoltou quanto a estas atitudes e logo foi expulso da mesma, sendo “declarado 

herege e excomungado”. Assim, este:  

 

“Indignando-se com a falta de moralidade e de espírito religioso 
do Vaticano, colocou-se publicamente contra o mesmo e contra o 
tráfico de mercantil por ele sancionado. Apoiando-se na própria 
doutrina da Igreja, da qual era profundo conhecedor, como doutor 
em Teologia pela Universidade de Wittenberg, em 1517, publicou 
uma crítica rigorosa, contendo 95 contestações à mercantilização 
das indulgências e do perdão.” (MARTINELLI, 2005, p.98). 
 

Este processo possibilitou mudanças no contexto da instituição fazendo surgir o 

protestantismo. A partir de Martim Lutero criaram-se novos pensamentos, novas 

ideologias em torno de fazer a caridade, sobre a fé, etc., enfim, começaram os 

questionamentos sobre a prática da igreja católica.  

No protestantismo orientado por Martim Lutero inicia-se a defesa que o Estado 

deveria ser o responsável pela assistência daqueles que precisavam e não a Igreja. 

Assim, nesta disputa entre o catolicismo e o protestantismo, sobressaem os princípios 

luteranos, sendo a “Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos” muito influenciados por 

estes princípios. 

Com o passar do tempo novamente à prática da assistência é incumbida ao 

catolicismo, na qual, São Vicente de Paulo, tenta resgatar a prática da assistência 

novamente para o viés do catolicismo, fazendo com que as confrarias ressurgiam neste 

processo, suas idéias tiveram grande aceitação neste período, porém, no século 

seguinte acontece a Revolução Francesa, ressalta Martinelli (2005). Contudo, neste 

processo de revolução, de luta, novamente a assistência fica sem bases para sua 

regulação e muito menos sua prestação, todos deveriam colaborar para que esta fosse 

prestada. O Estado retirou-se da responsabilidade de executá-la, fazendo com que 

milhares de pessoas fossem “deixados à própria sorte”. 

Neste processo o capitalismo passou a ser o “sistema econômico vigente” fazendo 

com que as condições de vida da classe trabalhadora fossem dificultadas cada vez 

mais. A “questão social” se sobressai fazendo com que a classe trabalhadora diante 

das mazelas acometidas se mobilizasse contestando a ordem dominante e seus efeitos 
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prejudiciais. Nesta situação a classe operária considera o trabalho neste processo 

negativo, vejamos: 

 
“O desenvolvimento do trabalho criador aparece, assim, aos olhos 
de Marx, como uma condição necessária para que os homens 
seja cada vez mais livre, mais humano, mais dono de si próprio. 
Marx verifica, contudo que no mundo atual o trabalho assumiu 
características desumanas: os trabalhadores – os homens que 
produzem os bens materiais indispensáveis à vida – não se 
realizam como seres humanos nas suas atividades. Pelo 
contrário, na indústria moderna do capitalismo o trabalho é odiado 
pelos trabalhadores, que o encaram como uma obrigação imbecil, 
como uma atividade que lhes é imposta e que os oprime, 
reduzindo-os a bestas de carga”( KONDER, 1998,p. 39) 
 

Nas sociedades capitalistas havia uma necessidade manter a ordem para 

conservar a produção, isto era realizado pela violência, ameaças, etc., enfim, calando 

as contestações daqueles que se indignavam no intuito de manter a propagação do 

sistema capitalista nos quatro cantos da terra, não importando a degradação que este 

sistema poderia gerar a maioria da população. Assim, com esta finalidade os 

trabalhadores se deparam com uma extrema precarização das suas condições de 

trabalho neste sistema. 

Além dos trabalhadores havia também um controle sobre toda a massa popular 

que não conseguia se encaixar no mercado de trabalho. Havia todo um 

acompanhamento para que não houvesse potencias “vagabundo” uma situação de 

vigilância e controle também não só sobre a vida dos trabalhadores, mas de toda classe 

subalterna.  

Neste contexto se faz necessário à emergência por uma categoria profissional que 

pudesse desempenhar este papel de controle, apaziguamento das classes populares. É 

nesta conjuntura que emergem os “novos profissionais” considerados agentes sociais, 

permeados pela prática da caridade, filantropia e assistência. Estes profissionais 

posteriormente denominados assistentes sociais desenvolveram esta função de 

controle, atendendo as solicitações da ordem dominante. 

Assim, as movimentações da classe trabalhadora começam a incomodar a 

burguesia. Portanto, nesta situação a assistência lhes parece algo que possa ser 

utilizada a seu favor, (porém, vale enfatizar novamente que não havia uma 

preocupação com a pobreza, com a melhoria da vida dos trabalhadores). Neste 
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processo almeja-se a partir da regulação e prestação da assistência propagar o 

domínio sobre as massas populações, fazendo silenciar suas reivindicações, 

contribuindo para o crescimento do capital.  

Porém, as lutas continuavam e a classe trabalhadora se desenvolvia no seu 

processo de crescimento como classe, de compreensão das implicações inerentes ao 

capitalismo, das desigualdades geradas, alienações, etc. Assim, neste processo deixam 

de lutar apenas para sua subsistência e começam a lutar pela consolidação de direitos.  

Depois desse processo em um segundo momento surge “A Sociedade de 

Organização da Caridade” (1869), fruto da aliança da burguesia, Estado e Igreja que 

pretendem novamente organizar a questão da assistência no intuito como se sabe de 

controlar os movimentos operários, seus projetos, porque o operariado representava 

uma ameaça a seus interesses. Esta ação em prestar uma assistência mais organizada 

almeja-se a “reforma do caráter” dos sujeitos, para ter maior controle sobre tudo.  

Antes a assistência era prestada de qualquer forma, desordenado, não havia um 

método ou “racionalização” das ações que se prestavam. Nesta nova sistemática 

implantada para a assistência ocorre um processo de mudança, levando ao 

desenvolvimento desta prática. 

 
“É a partir da segunda metade do século dezenove que algumas 
pessoas, como Chalmers na Inglaterra, Ozanam na França e Von 
der Heydt na Alemanha, praticam uma caridade de caráter 
assistencial que se constitui como um esboço de técnica e de 
forma organizada.” (ESTEVÃO, 2007, p. 11). 
 

Para a burguesia uma das prioridades era fortalecer o processo de controle sobre 

as camadas populares para avançar com os imperativos do capital. Logo, o 

direcionamento da assistência tornou-se um trunfo para este objetivo, tornando-se algo 

primordial no arcabouço de estratégias da burguesia para alcançar seus objetivos.  

 
“A tarefa assumida pela Sociedade de Organização da Caridade 
– racionalizar a assistência e reorganiza-la em bases científicas – 
acabou instituindo, na verdade, uma estratégia política através da 
qual a burguesia procurava desenvolver o seu projeto de 
hegemonia de classe. Ganhando uma dimensão econômica 
bastante evidente, a assistência posicionava-se como um, entre 
outros, mecanismo acionado pelo Estado burguês para garantir a 
expansão do capital” (MARTINELLI, 2005, p. 100) 
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Enfim, mesmo com intenções equivocadas, a partir da criação da Sociedade de 

Organização da Caridade, esta servirá posteriormente como modelo para a prática do 

Serviço Social. Assim, a prática da assistência foi se aperfeiçoando através do trabalho 

de várias representantes, inclusive membros da alta burguesia, no intuito de responder 

a estas demandas; buscava-se revolver os problemas com a classe operária que se 

tornara uma “pedra no sapato” da classe dominante.  

No processo evolutivo na prática da assistência podem-se destacar ações que 

tornam o método de trabalho realizado de maneira não visto antes. Como aponta 

Estevão (2007) a prática torna-se mais organizada, cada caso seria objeto de 

pesquisa; os relatórios realizados nesta pesquisa seriam entregues a uma comissão; a 

ajuda não seria mais provisória, mas até o indivíduo se estabelecer, arrumando um 

emprego caso ele não tivesse; o assistido seria agente regular de sua readaptação, se 

responsabilizando por ele e também pela sua família; buscariam mais verbas para 

continuar os trabalhos com estes indivíduos; estes agentes responsáveis por estes 

trabalhos receberiam instruções gerais e escritas e se formariam por meio de leituras e 

estadias práticas; estes assistidos seriam cadastrados para evitar que estes 

recebessem novas ajudas e fossem realizadas novas pesquisas; catalogação das obras 

realizadas neste novo processo para assim poder acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos neste campo, entre outras ações. 

Este novo modelo da prestação da assistência passou a ser usado em vários 

países onde o capitalismo estava em extensa expansão, destacando-se os Estados 

Unidos. Conforme este modelo se desenvolvia começou a se pensar também na 

necessidade de formar pessoas capacitadas para trabalhar com a assistência na forma 

que ela se apresentava nesta nova conjuntura.  

Logo, a demanda para as primeiras escolas de Serviço Social torna-se uma 

questão de tempo. À medida que as mobilizações operárias enfatizavam o “debate 

sobre a questão social”, torna-se necessário que os grupos dominantes adotem 

medidas para controlar esta efervescência de contestações que ameaçam o sistema 

dominante que posteriormente será ameaçado pela frente socialista. 

 

Diferenciando da caridade tradicional, vista como mera 
reprodutora da pobreza, o Serviço Social propõe uma ação 
educativa entre a família trabalhadora, numa linha não apenas 
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curativa, mas preventiva dos problemas sociais {...} O Serviço 
Social emerge como uma atividade com bases mais doutrinárias 
que científicas, no bojo de um movimento de cunho reformista-
conservador. (YAMAMOTO, 2002, p.20-21) 
 

Como já ressaltado sabemos que a profissão surge atrelada ao sistema capitalista 

e suas ideologias, permeada por idéias conservadoras. Porém, conforme se desenvolve 

esta profissão vai se configurando, prevalecendo outras demandas que levam a 

necessidade da institucionalização e posteriormente sua vinculação ao Estado. 

 
“Em primeiro lugar é quando ela se torna socialmente necessária 
e as práticas profissionais se gestam no labor cotidiano. Antes de 
serem instituídas, as profissões se legitimam pela sua eficácia 
social e/ou política. É claro que as questões humanísticas contam 
como declaração de boas intenções, principalmente para aqueles 
que serão os pioneiros da profissão. O Serviço Social também 
começou assim.” (ESTEVÃO, 2007, p, 14-16) 

 
Cabe mencionar pautado em YAMAMOTO (2002) sua análise que explicita como 

surge a demanda para esta nova profissão na conjuntura capitalista e mediante o 

agravamento da “questão social” possibilitada a partir do processo excludente que 

emana desde sistema, conforme este vai se desenvolvendo. 

 
“Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social 
surge como parte de um movimento social mais amplo, de bases 
confessionais, articulado à necessidade de formação doutrinária e 
social do laicado, para uma presença mais ativa da Igreja Católica 
no “mundo temporal”, nos inícios da década de 30. Na tentativa 
de recuperar áreas de influencia e privilégios perdidos, em face 
da crescente secularização da sociedade e das tensões 
presentes nas relações entre Igreja e Estado, a Igreja procura 
recuperar a postura contemplativa. Fortalece-se defensivamente, 
e, diretamente orientada pela hierarquia, procura organizar e 
qualificar seus quadros intelectuais laicos para uma ação 
missionária e evangelizadora na sociedade.” (...) “O Serviço social 
surge da iniciativa de grupos e frações de classes dominantes, 
que se expressam através da Igreja, como um dos 
desdobramentos do movimento do apostolado leigo. Aparece 
como uma das frentes mobilizadas para a formação doutrinária e 
para um aprofundamento sobre os “problemas sociais” de 
militantes, especialmente femininas, do movimento católico, a 
partir de um contato direto com o ambiente operário. Está voltado 
para uma ação de soerguimento moral da família operária, 
atuando preferencialmente com mulheres e crianças. Através de 
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uma ação individualizadora entre as “massas atomizadas social e 
moralmente”, busca estabelecer um contraponto às influências 
anarco-sindicalistas no proletariado urbano”. (YAMAMOTO, 2002, 
p.18,19)  

 
Torna-se necessário salientar a raiz da profissão, para que possamos lembrar a 

história da profissão e como esta foi capaz de passar por tantos processos de 

mudanças, contestações e crises, enfim, todas as modificações perpassadas por esta 

profissão. 

Assim, a profissão torna-se importante neste processo, tornando necessária a sua 

institucionalização. No primeiro momento a profissão se fará importante para a 

burguesia e aliados e em um segundo momento para os trabalhadores, que terá esta 

profissão uma defensora “nata” dos direitos do cidadão. 
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2.2 – O Surgimento da Primeira Escola de Serviço Social no mundo: 

Contribuições de Mary Richmond para o desenvolvimento da profissão.  

 

Conforme Estevão (2007) a primeira escola de Serviço Social surge em Amsterdã, 

em 1899, com a profissionalização o Serviço Social passa a basear suas atuações não 

somente em explicações religiosas mais estas começam a ser substituídas aos poucos 

por explicações científicas, sendo a sociologia o suporte teórico para a profissão neste 

primeiro momento. Assim, este processo de profissionalização da categoria passa a ser 

copiado no mundo, sendo os Estados Unidos um dos países que se sobressaem. Este 

trabalho foi se aperfeiçoando e desenvolvendo técnicas de trabalho, incorporando nas 

suas atuações o trabalho também com as famílias dos trabalhadores e não apenas com 

o indivíduo (trabalhador) como era realizado anteriormente.  

Neste sentido já podemos perceber algumas mudanças no modo de se prestar a 

assistência, porque se verifica que antes esta ação era prestada só ao trabalhador, já 

neste segundo momento percebe-se que a família deste trabalhador também precisava 

ser acompanhada, porque passam a compreender que era necessário incorporar a 

família no acompanhamento dos casos para obter melhores resultados neste trabalho.  

Neste momento apreende-se que mesmo este trabalho ainda estando atrelado 

fortemente às ideologias capitalistas, intensamente existentes para responder suas 

reivindicações, ou seja, subordinado ao capital podemos verificar que este já apresenta 

um viés de mudança na sua base, porque como já mencionado as ciências passam a 

ser incorporada neste processo não se busca apenas explicações religiosas para a 

questão social latentes neste período.  

Outro ponto que deve ser observado é o trabalho com as famílias, mesmo que 

ainda perpassado pelo sentido do controle, porém, já se percebe uma preocupação 

com o grupo de indivíduos, ou seja, com todos os membros desta família.  

Ainda que este trabalho neste momento fosse algo pouco significativo, mediante 

as questões mais graves vivenciadas pela classe proletária, não podemos 

desconsiderar o trabalho destas pessoas neste período porque esta atuação seria o 

que podemos considerar o “esboço grosseiro” do trabalho que seria realizado com as 

famílias hoje.  
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Lógico, que aperfeiçoado, com novos pensamentos, interesses, novas ideologias 

que não visem o controle das massas populares (depende também da vertente do 

profissional, na qual, sabemos que na atualidade nem todos como sempre tem os 

mesmos ideais, nem todos adotaram ou adotam uma postura crítica diante da realidade 

de sua prática, tendo um viés mais conservador, reproduzindo a ordem dominante, até 

mesmo de uma forma que às vezes não se percebe) como na época. Ou seja, este 

trabalho foi importante no desenvolvimento da profissão, porque a partir desta 

experiência foi possível o aperfeiçoamento, que contribuiu para o trabalho do assistente 

social atual, sendo este vigorado como método de trabalho.  

Podemos ressaltar a importância deste trabalho e não apenas o viés “obscuro” que 

a profissão tinha neste período, porque é neste momento que se começa a trabalhar 

com as crianças, as famílias, ou seja, já se pode identificar certa preocupação em 

atender o conjunto (a família) e não apenas o sujeito independente de sua família, já se 

percebe que o contexto familiar influencia a vida dos sujeitos. Todavia novamente 

enfatizando que este seria o esboço do trabalho realizado hoje. Atualmente, muito 

melhorado, sem pretensões de perpassar os ideais da burguesia como queriam e 

continuam querendo a classe dominante. Ou seja, este trabalho serviu de exemplo, 

molde para o processo de amadurecimento da profissão.  

Portanto, nesta intenção de melhorar a assistência social prestada aos pobres, 

seja por questões religiosas ou outros motivos, se verifica gradualmente uma melhoria 

contínua na prestação desta atividade. Cabe mencionar que neste período a 

assistência ainda era prestada principalmente por “instituições particulares e religiosas”.  

Porém, para a concretização dos primeiros cursos voltados para “agentes sociais” 

e posteriormente a criação da primeira escola de Serviço Social como já mencionado, 

torna-se necessário enfatizar o papel de uma mulher no processo de desenvolvimento 

da profissão. Conforme Estevão (2007) neste momento destacar-se Mary Richmond, 

assistente social americana, que surge neste contexto no intuito de tentar melhorar as 

problemáticas vivenciadas pela sociedade neste período. 

Com esta intenção Mary Richmond no início ainda na Sociedade de Organização 

da Caridade ajudou a defender a criação de cursos e escolas para o aperfeiçoamento 

de profissionais. Em seus trabalhos ela reflete a prática do Serviço Social, aprimora 

procedimentos e técnicas para a prática da profissão.  
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Por fim, ela concluiu a necessidade de se repensar como a assistência social 

deveria ser melhorada e prestada, afastando-se do processo de se “fazer apenas 

caridade”.  Ela buscou um progresso para a profissão para assim poder atender às 

demandas existentes com êxito. 

As análises de Richmond contribuíram para a efetivação de cursos e escolas que 

visavam aprimorar profissionais para lidar com as problemáticas fruto da “questão 

social” existente. Este modelo se generalizou por muitos países, que passaram a ter a 

profissão como uma alternativa para lidar com as “tensões na sociedade” efervescentes 

de forma mais latente principalmente em conjunturas de crise.  

Portanto, assim começa o aperfeiçoamento, desenvolvimento e crescimento do 

Serviço Social na história, sendo identificado nesta época o início do processo de 

“preparo técnico-científico” da categoria. Mary Richmond com seu trabalho contribuiu 

para um status de importância a profissão. Assim, cabe ressaltar pautado na visão de 

outros autores o processo histórico da profissão. 

 
O Serviço Social começa a fazer-se científico quando se arroga o 
questionamento das relações causais das necessidades com que 
se defronta, quando se preocupa em conhecer as questões 
essenciais dos problemas ou fenômenos que aparecem como seu 
objeto de estudo e intervenção. Vale dizer: quando caminha para 
o interior dos fenômenos, para encontrar aí a natureza 
contraditória e substancial que os explica (LIMA apud CASTRO, 
2007, p.42-43). 
 

Logo, os serviços prestados por pessoas comuns foram perdendo o seu caráter 

puramente “voluntarista” para constituir como uma nova profissão dentro do processo 

de trabalho da sociedade capitalista. Assim, a trajetória da profissão tem sido de 

constantes mudanças desde a sua existência até os dias atuais.  

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

2.3 - A primeira escola de Serviço Social na América Latina: A trajetória do 

Serviço Social no contexto brasileiro, seu processo de desenvolvimento e a 

atuação do Serviço Social na educação popular no período desenvolvimentista. 

  

A primeira escola de Serviço Social na América Latina é identificada no Chile em 

1925. Conforme apontamentos o Chile foi o primeiro país da América Latina a ter uma 

escola de Serviço Social. 

 
“Em 1925 começa a funcionar em Santiago do Chile a primeira 
escola de Serviço Social {...} fundada pelo Dr. Alejandro Del Río. 
O fato de que a primeira escola de Serviço Social da América 
Latina tenha sido criada por um médico é de fundamental 
importância. Nesta época, os médicos já sabiam muito bem que 
poderiam rentabilizar sua tarefa na medida em que se cercassem 
de uma série de subtécnicos que, sob sua absoluta dependência 
e direção e dando-lhes estrita conta dos seus afazeres, 
complementariam a função propriamente médica{...} Médicos com 
esta mentalidade{...}puderam perceber... que contariam com 
outro componente nesta equipe de subprofissionais. (BARREIX 
Apud CASTRO, 2003, p.30) 

 
Ou seja, a profissão no contexto da América Latina surge como uma profissão 

diretamente atrelada, “subordinada à profissão médica”, que se utiliza da profissão de 

Serviço Social para o atendimento a determinadas atividades que deveriam ser de 

competência médica e posteriormente outras categorias profissionais incorporam 

também os Assistentes Sociais para ajudá-los nas suas atividades cotidianas.  

O Serviço social neste processo é implantado seguindo o “modelo Europeu” e 

posteriormente outras influências repercutiram a prática desta profissional. Neste 

contexto a profissão se configura como uma categoria de “subprofissionais ou 

subprofissão” porque está atrelada a outras profissões.  

Neste sentido, mesmo em condições desfavoráveis à categoria ampliou seu 

espaço no mercado de trabalho, porque além de ser ajustado no trabalho com outras 

categorias profissionais este também como afirma Castro (2007) passou a ser 

contratado também para as instituições de caridade, benevolência, etc. O autor também 

explicita pautado em Ander Egg a etapa beneficente-assistencial (Assistência Social) 

se constituía em fazer o “exercício técnico da caridade” enquanto que o Serviço Social 

teria uma atuação onde havia uma “preocupação técnico-científica, de elevação do 
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estatuto profissional, de psicologização do marco teórico referencial e de tecnicismo 

pretensamente neutro e asséptico” (Ander Egg apud Castro, 2007, p. 31). 

Portanto, na América Latina a primeira escola de formação profissional como já 

mencionado foi identificada no Chile em 1925. No entanto, no Brasil a primeira escola 

de Serviço Social só foi criada em 1936 e depois no Peru em 1937, conforme aponta 

Castro (2007). O autor ainda enfatiza embasado nas análises de Ander Egg que a 

existência do Serviço Social na América Latina teve momentos distintos, ressaltando 

algumas fases: a primeira seria o desenvolvimento da Assistência Social, as quais 

predominavam “concepções beneficente-assistenciais”; a segunda teve “três 

momentos” que perpassam pela concepção para-médica/jurídica, asséptico-tecnocráta 

e desenvolvimentista; e a terceira seria o trabalho social que teve uma compreensão 

“conscientizadora-revolucionária”. 

No Brasil o Serviço Social surge atrelada à “Igreja Católica na década de 1930” no 

período do governo de Getúlio Vargas, no contexto da implantação de leis trabalhistas, 

porque devido às crescentes contestações da classe trabalhadora diante das mazelas, 

o Estado teve que ceder, gerando algumas leis sociais, tendo as leis trabalhistas 

grande foco neste período. 

O trabalho dos “Agentes Sociais / Assistentes Sociais” terá como público alvo a 

classe trabalhadora, tendo como foco o controle das massas e a reforma do caráter do 

indivíduo. A profissão neste período tem como influência teórica o positivismo que 

apregoava que a industrialização seria positiva para o desenvolvimento da sociedade, 

assim neste progresso o capitalismo seria uma resposta positiva para esta corrente. 

 Assim, as décadas de 30 a 50 são cenários de um processo de industrialização, 

especificamente nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek o país passa 

por mudanças que visam o “desenvolvimento”.  

Logo, o governo interferiu com políticas econômicas que visavam, conforme 

discurso dos “representantes nacionalistas”, contribuir neste processo de crescimento 

do país em vários setores. Para isto adquiriu “capital estrangeiro” que resultou numa 

qrande dívida externa para o país. 

Com os ideais apregoados pelos governantes e especuladores internacionais o 

Serviço Social tem como campo de atuação as indústrias, além da Assistência e Saúde. 
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Porque em 1940 começam a surgir as primeiras demandas da Assistência Social. Em 

1942 surge a LBA – Legião Brasileira de Assistência Social, por exemplo.  

 

“A primeira grande instituição nacional de assistência social, ela é 
organizada em seqüência ao engajamento do país na Segunda 
Guerra Mundial. Seu objetivo declarado será o de “prover as 
necessidades das famílias cujos chefes hajam sido mobilizados, 
e, ainda, prestar decidido concurso ao governo em tudo que se 
relaciona ao esforço de guerra”. Surge a partir de iniciativa de 
particulares, logo encampada e financiada pelo governo, 
contando também com o patrocínio das grandes corporações 
patronais (Confederação Nacional da Indústria e Associação 
Comercial do Brasil) e o concurso das senhoras da sociedade” 
(IAMAMOTO e CARVALHO, 2007, p.250). 
 

Neste percurso o Serviço Social adota o modelo de “desenvolvimento de 

comunidade”, conforme Estevão (2007) se desenvolve seguindo o modelo dos Estados 

Unidos, buscando atender a uma demanda determinada, trabalhando essencialmente 

na educação popular numa proposta de integração social. 

 Cabe ressaltar que a educação no passado no primeiro momento foi estendida a 

camadas populares porque a elite da época queria educar o povo, porque temiam suas 

atitudes como um povo organizado e também privado deste direito, dentre tantos outros 

que lhes era negado. Assim, com um povo educado, compartilhando do pensar 

burguês, seu modo de ver o mundo se poderia transformar estes indivíduos em seres 

mais “civilizados”, isto contribuiria na amenização dos conflitos e consequentemente na 

continuidade de seus interesses. 

 

Historicamente, as práticas educativas desenvolvidas pelos 
assistentes sociais vinculam-se, predominantemente, à 
necessidade de controle exercido pelas classes dominantes, 
quanto à obtenção da adesão e do consentimento do conjunto da 
sociedade aos processos de produção e reprodução social 
consubstanciados na exploração econômica e na dominação 
político-ideológica sobre o trabalho. (ABREU e CARDOSO, 2009, 
p.594). 
  

Porém, voltando ao modelo desenvolvimentista adotado no Brasil, idéia esta 

perpassada e acolhida por diversos seguimentos, destacando-se os assistentes sociais 

neste processo por se tratar de profissionais “preparados” para atuar junto às 

demandas das camadas mais pobres, no caso apaziguando os conflitos sociais.   
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Deste modo, pautados por este padrão a educação popular no Brasil era 

trabalhada no enfrentamento do analfabetismo, predominante entre os pobres, 

campanhas, programas, ou tentando passar algum tipo de cultura para esta população, 

considerada sem instruções, na verdade também prepará-los para o ingresso nas 

indústrias, tudo isto contribuiria no processo desenvolvimentista.  

Assim, estes trabalhos realizados permeados pela educação popular se propagam 

sem ter uma sistematização de investigação das reais necessidades destes 

trabalhadores naquele momento, na verdade a demanda imposta aos assistentes 

sociais nesta conjuntura ajudava a propagar ainda mais os valores burgueses para 

população, mesmo que isto não estivesse claro naquele momento, porque as elites 

apregoavam que os moldes utilizados neste tipo de educação contribuiriam no processo 

de desenvolvimento do cidadão e também do país.  

Contudo, neste momento esta educação popular era desenvolvida principalmente 

no sentido de ajustamento dos indivíduos que na verdade visava fundamentalmente 

atender aos interesses da burguesia no seu processo de dominação, de 

desenvolvimento do capitalismo nos países da América Latina. 

Assim, o Serviço Social vai se solidificando, tornando muito importante neste 

processo de influência sobre as massas populares, pois seu trabalho consistia no 

controle dos “desajustados”.  

Esta categoria atendia aos sujeitos mais pobres da sociedade que neste processo 

de desenvolvimento começaram a se aglutinar nos grandes centros em busca de 

trabalho porque o campo já não lhes fornecia o sustento devido como anteriormente, 

além, de toda a ideologia propagada neste período, onde fomentavam que nas cidades 

as indústrias que se instalavam no país eram a oportunidade do futuro para o 

crescimento do país e também dos indivíduos, assim, acontecia fundamentalmente o 

desenvolvimento capitalista no Brasil, envolto pelos ideais dos Estados Unidos e seus 

interesses na América Latina. 

 Neste contexto o trabalho de educação popular não era desenvolvido somente 

com as massas dos grandes centros, este trabalho também era voltado à população 

dos campos, porém, foi enfatizada nas cidades devido ao número de trabalhadores 

presentes nestas, porque estes atendiam aos interesses das indústriais.  
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Neste discurso vários trabalhadores vão para as cidades em busca de melhores 

oportunidades, mais acabam encontrando mais desigualdades. Contudo, vale enfatizar 

novamente neste contexto o trabalho de educação popular tem como foco principal 

para os governantes o controle dos conflitos para o desenvolvimento do país e 

consequentemente do capitalismo.  

Portanto, o trabalho do Serviço Social inicialmente sobre as influências capitalistas 

era direcionado somente a corrigir, coagir, mudar o pensamento, as ações dos pobres 

que não eram vistas adequadamente pelos burgueses. Ou seja, até o momento sem 

problematizar o real significado de seu trabalho neste processo. 

 

Assim, na década de 60, o Serviço Social se expande ao assumir 
as propostas desenvolvimentistas, também em plena expansão 
nos países latino-americanos; propostas estas levadas a efeito no 
Brasil pelos governos Juscelino e Jânio Quadros. {...} Neste 
momento os “Assistentes Sociais se propõem a aceitar o desafio 
de sua participação no novo projeto desenvolvimentista, exigem 
posições e funções, e avaliam as formas para preparar-se para 
desempenhá-las a contento” (ESTEVÃO, 2007, 30-31). 

 
Com a ação do Serviço Social nesta lógica desenvolvimentista a categoria 

buscava atuar seguindo o método de trabalho com comunidade e grupos, aplicando 

técnicas que tinham este embasamento.  Estes profissionais almejavam contribuir com 

a lógica desenvolvimentista no enfrentamento dos problemas sociais para o progresso, 

progresso este na verdade do capital.  

O Serviço Social se desenvolve neste contexto histórico, incorporando o seu 

trabalho a diversos outros setores como também as empresas privadas e as instituições 

públicas, sendo este último na atualidade o setor que mais emprega assistentes sociais 

e lhe oferece relativa autonomia. 

Contudo, tendo esta profissão atravessado tantos processos de mudanças em 

todo seu contexto histórico de desenvolvimento, ainda não estava “materializado” nos 

seus ideais e no seu papel profissional.  

Assim, se contextualiza que a categoria ainda envolvida na proposta 

“desenvolvimentista”, começa a analisar e compreender que estas ideologias estavam 

aquém das condições disponibilizadas pelo país, criando-se a partir daí, entre outras 

questões um processo de conflito na profissão, ou seja, os questionamentos se põem 

em foco nesta problemática. 
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1. Era impossível trabalhar dentro das realidades locais, 
tentando responder aos desafios próprios desta realidade, 
com métodos e técnicas, modernos sim, mas elaborados em 
outra realidade. Isto é, os métodos de desenvolvimento de 
comunidade elaborados nos países desenvolvidos não davam 
certo em países subdesenvolvidos. 

2. Era impossível ser profissionais neutros, aplicando métodos e 
técnicas de forma fria e descomprometida, numa realidade 
com problemas sociais tão graves e tão humanos. 
(ESTEVÃO, 2007, p.35) 

 
Ou seja, a partir deste momento os profissionais perceberam que a “dinâmica do 

processo social” era incompatível com que se apregoava, assim, começam as primeiras 

contestações de uma grande parcela dos profissionais e posteriormente sobre o 

sistema e suas ideologias, as verdadeiras intenções por traz dos discursos, o papel do 

Estado e consequentemente o fazer profissional. Estes questionamentos contribuíram 

para o quadro que levou a uma crise na categoria profissional de assistentes sociais no 

Brasil nesta conjuntura e culminou posteriormente a grandes mudanças na atuação 

profissional. 

A ruptura com a herança conservadora expressa-se como uma 
procura, uma luta por alcançar novas bases de legitimidade da 
ação profissional do Assistente Social, que, reconhecendo as 
contradições sociais presentes nas condições do exercício 
profissional, busca colocar-se, objetivamente, a serviço dos 
interesses dos usuários, isto é, dos setores dominados da 
sociedade. Não se reduz a um movimento “interno” da profissão. 
Faz parte de um movimento social mais geral, determinado pelo 
confronto e a correlação de forças entre as classes fundamentais 
da sociedade, o que não exclui a responsabilidade da categoria 
pelo rumo dado às suas atividades e pela forma de conduzi-las. 
(IAMAMOTO, 2002, p.37) 
  

A partir deste processo iniciam-se modificações muito significativas no contexto 

profissional. A atuação profissional, política, entre outros começam a ser questionados 

e estes processos aliados a outras questões proporcionaram muitas transformações na 

categoria, que posteriormente ocasionou a Reconceituação do Serviço Social.  

_____________________________ 

1 A lógica desenvolvimentista aplicada nos países latino-americanos foi fruto da resposta dos Estados Unidos ao modelo 

experimentado em Cuba pela Revolução Socialista Cubana, porque este modelo colocava em xeque o “status quo” norte-

americano nos países subdesenvolvidos, conforme assinala Esteves (2007). Nesta lógica os Estados Unidos para manter o 

poderio sobre os países subdesenvolvidos, consequentemente o crescimento do capitalismo também nestes países propagou 

a ideologia que se dominou como a “ALIANÇA PARA O PROGRESSO”. 
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2.4 – O Movimento de Reconceituação do Serviço Social e o Projeto Ético Político. 
 

Em 1964 o Brasil passa por um grande problema político porque neste período 

instaura-se o Golpe Militar, com o qual militares do exército assumem o governo do 

Brasil, iniciando um longo período de Ditadura Militar, até aproximadamente 1985.  A 

ditadura significou dentre tantos outros problemas a perda de vários direitos.  

Nesta conjuntura aqueles que questionavam a ordem dominante passaram por 

momentos de profunda repressão, a violência foi usada fortemente neste momento, 

ocasionando a morte de muitos. 

 
O trânsito dos anos sessenta aos oitenta, porém, situou esta 
problematização num nível diferente na escala em que coincidiu 
com a crise da ditadura brasileira, exercida, desde 1º de abril de 
1964, por uma tecnoburocracia civil sob tutela militar a serviço do 
grande capital. A resistência à ditadura, conduzida no plano legal 
por uma frente de oposição hegemonizada por segmentos 
burgueses descontentes, ganhou profundidade e qualidade novas 
quando, na segunda metade dos anos setenta, a classe 
trabalhadora se reinseriu na cena política, por meio da 
mobilização dos operários métalo-mecânicos do cinturão 
industrial de São Paulo (o “ABC paulista”). A partir de então, a 
ditadura – que promovera a modernização conservadora do país 
contra os interesses da massa da população, valendo-se, 
inclusive, do terrorismo de Estado – foi levada, de derrota em 
derrota, à negociação com a qual, culminando na eleição indireta 
de Tancredo Neves (1985), concluiu seu ciclo desastroso. 
(NETTO, 2006, p.9)  
 

Vários estudos apontam que o Golpe Militar aconteceu porque os militares 

acreditavam que o Brasil estava passando por uma ameaça comunista, devido às 

propostas defendidas por João Goulart, mais conhecido popularmente como Jango, 

presidente do país no período e deposto em 1964.  Mas os interesses estavam além 

destes discursos. A ditadura foi comandada pelo alto escalão do exército brasileiro, 

aliados aos Estados Unidos.  

As reformas de Jango consistiam em reforma agrária, nacionalização de 

empresas, entre outras instituições, além de alianças entre sindicados, movimentos 

populares, entre outros setores. Porém, estas propostas eram contrarias aos interesses 

da elite que se articula e teve o exército para defender estes interesses que acabou 

culminando no golpe militar. Este processo traz profundas mudanças no quadro político 
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e na economia do país e principalmente extrema repressão aqueles contrários ao novo 

regime instaurado.  

Portanto, neste longo período de Ditadura Militar, ainda entrelaçados pela lógica 

“desenvolvimentista” se acentuam os questionamentos da categoria sobre várias 

questões na sociedade e principalmente sobre a sua prática profissional, estes 

começam a pensar e a questionar a realidade e a prática assistencialista, conservadora 

perpassada pela profissão e começam a germinar desejos de mudanças, porque 

percebem que suas atuações não resultavam em mudanças na vida dos trabalhadores 

ou aqueles que eram atendidos ou assistidos. 

Porém, cabe ressaltar que neste processo de mudanças apenas uma pequena 

parcelas de profissionais compartilharam dos mesmos ideais, porque em nem todos 

florescerem esta análise crítica da realidade e consequentemente a vontade de mudar, 

porque também uma mudança seria algo muito difícil considerando todo o seu histórico, 

sendo esta uma profissão idealizada pela Igreja Católica e pela burguesia, isto 

culminaria, num processo de desvinculação de seus idealizadores. 

No período de Ditadura Militar o Serviço Social enfatiza ainda mais seus 

questionamentos já surgidos anteriormente sobre as contradições, o conservadorismo 

da profissão, seu caráter, suas ideologias, correntes teóricas, etc. Neste momento o 

positivismo era preponderante na profissão. Conforme, Netto (2009) é neste período 

que surge na categoria profissional o Movimento de Reconceituação, divergente a uma 

atuação nos moldes anteriores. Porém, era um período difícil de questionar as ordens 

estabelecidas ou qualquer outro tipo de manifestação, assim, o Serviço Social conforme 

o autor questionou-se neste momento apenas metodologicamente. Enfim várias outras 

manifestações surgem neste período. 

Esta foi uma época de grandes questionamentos não só do Serviço Social, mas 

também de vários outros grupos na sociedade sobre a lógica perpassada pelo sistema, 

porém, como era um período de ditadura militar vários movimentos revolucionários e 

grupos questionadores estavam silenciados e reprimidos.  

Neste processo o Serviço Social se encontra sem legitimidade devido os vários 

questionamentos e outros problemas sociais que surgiram durante este processo. 

Nesta situação apesar do quadro da profissão, acontece também um crescimento nas 

produções teóricas como afirma o autor.  
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Podemos concluir que esta evolução se dá devido às várias mediações, 

questionamentos (neste momento de forma mais contida) entre a categoria, na qual 

alguns passaram a analisar com mais clareza a realidade, aprofundando cada vez mais 

suas análises criticas sobre a sociedade e fundamentalmente sobre a profissão neste 

novo cenário de reflexão revelado naquele contexto. 

Contudo com a derrota da ditadura o Serviço Social ressurge novamente 

debatendo, colocando em foco o Movimento de Renovação do Serviço Social, isto entre 

o fim da “década de 60 a 80”. Com o fim da ditadura emerge um período de 

redemocratização da sociedade e também de “crise econômica social política”. E 

conforme assinalado por Silva (1995) os primeiros congressos e debates da categoria é 

organizado pelo CBCISS – Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço 

Social que depois se vincula a ABESS – Associação Brasileira de Assistentes Sociais, 

tendo o envolvimento de vários profissionais nestes debates. Posteriormente a ABESS 

se tornará ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social e 

atualmente nomeada CFESS – Conselho Federal de Serviço Social. 

 
A luta contra a ditadura e a conquista da democracia política 
possibilitaram o rebatimento, no interior do corpo profissional, da 
disputa entre projetos societários diferentes, que se confrontavam 
no movimento das classes sociais. As aspirações democráticas e 
populares, irradiadas a partir dos interesses dos trabalhadores, 
foram incorporadas e até intensificadas pelas vanguardas do 
Serviço Social. Pela primeira vez, no interior do corpo profissional, 
repercutiam projetos societários distintos daqueles que 
respondiam aos interesses das classes e setores dominantes. É 
desnecessário dizer que esta repercussão não foi idílica: 
envolveu fortes polêmicas e diferenciações no corpo profissional 
– o que, por outra parte, é uma saudável implicação da luta de 
idéias. (NETTO, 2006, p.11)  
 

A questão da prática profissional torna-se foco de contestação novamente entre a 

categoria, as vertentes começam a debater o que seria ideal para a profissão, qual 

seria o modelo a seguir. Este processo se aprofundou gerando várias discurssões 

propiciando a realização de vários outros congressos e encontros para tratar sobre 

estas problemáticas.  
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Estes espaços de discussões contribuíram para o amadurecimento da categoria, 

tornando-se fundamentais no Movimento de Reconceituação Profissional; neles várias 

decisões foram tomadas que acompanham a categoria até os dias atuais.  

Cabe apontar alguns projetos e documentos históricos que marcaram esta época, 

como o documento de Araxá que expressou a necessidade da profissão se desenvolver 

aliada à elevação humana, passa-se a ter uma preocupação com os assistidos, uma 

prática que se orientou pela “Declaração Universal dos Direitos Humanos”.  

Assim, para reafirmar a existência desses espaços de discussões e enfatizando 

um dos documentos aprovados nestes espaços, cabe mencionar uma nota aprovada 

por todos os participantes do I Seminário de Teorização do Serviço Social no período 

de 19 a 26 de Março de 1967, na qual culminou no documento de Araxá, organizado 

pelo CBCISS.  

 

Os participantes do Seminário de Araxá reconhecem a 
Importância do momento histórico deste encontro. Acreditam que 
a iniciativa e os resultados deste Seminário constituem um marco 
no processo de elaboração do conteúdo técnico-científico do 
Serviço Social. Refletindo sobre as conseqüências das opções 
sugeridas, constatam a necessidade de profundas reformulações 
na teoria, na metodologia, no ensino e nos canais de 
comunicação do Serviço Social com o público. Estas 
responsabilidades novas, contudo, não os intimidam. Ao 
contrário, são tomadas como desafio. Certos de que as 
proposições deste documento serão objeto de análise crítica, de 
reflexão por parte das escolas, dos profissionais, dos órgãos de 
classe e dos estudantes de Serviço Social, confiam que estas 
formulações se projetem no futuro do Serviço Social no Brasil. 
(DOCUMENTO DE ARAXÁ apud DEBATES SOCIAIS CBCISS, 
1967, p.29). 
 

Neste espaço, os Assistentes Sociais debateram os conceitos do Serviço Social 

naquela nova conjuntura, enfatizando a questão das definições e afirmações do Serviço 

Social (como: questões que refletem os aspectos curativos ou corretivos do Serviço 

Social, a preocupação com o bem-estar social, o aspecto essencialmente educativo do 

Serviço Social, aspectos estruturais e de mudanças sócio-cultural, processo histórico, 

etc.); além das diversas posições; funções do Serviço Social; metodologia do Serviço 

Social; natureza do Serviço Social; adequação quanto à realidade brasileira; Serviço 
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Social de caso; grupo; desenvolvimento de comunidade; administração de programas; 

entre outros, conforme apontado no documento de Debates Sociais CBCISS (1967).  

Portanto, foram vários os momentos de grandes decisões tomadas nestes 

congressos como também o Encontro de Teresópolis onde foram decididas as novas 

metodologias para a formação profissional, incorporando novas disciplinas na grade 

curricular, sendo a economia política pautada através dos estudos da teoria marxista, 

além de outras correntes de esquerda responsáveis por grandes mudanças, nos 

valores e modo de analisar a ordem dominante e os vários questionamentos que até o 

momento estavam sem respostas.  

A profissão começa a conhecer os trabalhos de Marx e começam a incorporar sua 

tese como base teórica para a profissão. As análises, os conceitos deste intelectual 

contribuíram para um aprofundamento quanto a teoria crítica, para o desenvolvimento 

de um pensamento embasado em problemáticas impostas pelo sistema capitalista, pela 

luta de classes e todos os processos que propiciam o surgimento da “questão social” e 

seus implicadores.  

Suas reflexões tornam-se extremamente importante para a categoria e também 

para a classe trabalhadora em seu processo de contestação e os movimentos sociais. A 

partir dos estudos de Marx que os assistentes sociais começam a compreender com 

mais clareza o processo de “luta de classes”. 

Assim, o Serviço Social vai se transformando teoricamente e a incorporação do 

Marxismo a profissão torna-se importante, as reflexões do marxismo veio responder 

perguntas sem respostas de muitos assistentes sociais ao longo de sua trajetória e o 

processo de amadurecimento profissional.  

As análises marxistas que os assistentes sociais fortaleceram seus desejos de 

mudanças e receberam como corrente teórica esta contribuiu para a reafirmação da 

necessidade de lutar para modificações que realmente contribuíssem para o 

melhoramento da vida da classe trabalhadora, com ações que pudessem realmente 

corresponder à realidade do país. Assim,  

 
“Os assistentes sociais deixaram de falar em pobre, carente, 
patologia social, desenvolvimento de comunidade e passaram a 
falar em mudanças de estrutura, trabalhadores, compromisso 
com a população e revolução” (ESTEVES, 2007, p.37). 
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Evidencia-se nesta fase a transformação do viés profissional, a categoria 

profissional passa a identificar-se com a classe trabalhadora, tornando-se uma 

profissão defensora dos direitos do cidadão, a partir do momento que uma considerável 

parcela se afasta das bases conservadoras que constituíram a profissão no passado. 

Estes diversos contextos e mudanças proporcionaram ao Serviço Social avanços 

muito elevados. Posteriormente acontece o Congresso da Virada (1979) que marcou 

uma história de mudança para a categoria profissional a qual representa uma intenção 

de ruptura do Serviço Social “conservador” reprodutor dos ideais burgueses, nesta 

tentativa de ruptura a profissão adota uma postura crítica, busca a compreensão das 

implicações políticas e da profissional e se reafirma como defensora da classe 

trabalhadora e consequentemente luta por uma sociedade mais igualitária, sem 

dominação de classes. 

Este quadro resultará no Movimento de Reconceituação do Serviço Social na 

América Latina como já mencionado. Este movimento de crítica propiciará a discussão 

sobre um “novo projeto profissional” totalmente desvinculado de suas bases de 

existência, denominado Projeto Ético-Político. 

O projeto Ético-Político do Serviço Social é pensado a partir dos anos 1960/70, e o 

mesmo é pautado na transformação da sociedade capitalista, isto fruto do novo 

direcionamento que a categoria profissional adotou no seu processo de 

“reconceituação” da prática, das metodologias, das técnicas, dos ideais, enfim, todas as 

transformações vivenciadas neste processo histórico contribuíram para a criação deste 

projeto profissional.  

 
Nosso Projeto Ético-Político é bem claro e explícito quanto aos 
seus compromissos. Ele “tem em seu núcleo o reconhecimento 
da liberdade como valor ético central - a liberdade concebida 
historicamente, como possibilidade de escolher entre alternativas 
concretas; daí um compromisso com a autonomia, a 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 
Consequentemente, o projeto profissional vincula-se a um projeto 
societário que propõe a construção de uma nova ordem social, 
sem dominação e/ ou exploração de classe, etnia e gênero” 
(NETTO apud COLETÂNEA DE LEIS E RESOLUÇÕES. CRESS 
7° Região, 2007, p.408). 

 
Assim, nestes anos de desenvolvimento, a categoria passa por vários processos 

de transformações que repercutem na renovação do Serviço Social. Este novo 
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direcionando foi possibilitado porque os profissionais buscaram compreender a 

realidade e as contradições presentes nela, procuraram respostas aos questionamentos 

na teoria social de Marx, buscou novos conhecimentos, fundamentação teórica para 

desenvolver sua prática e focalizou no atendimento às demandas impostas pela 

questão social. 

Assim, para a construção do projeto profissional tiveram como componentes os 

elementos explicitadas acima, estes contribuíram para a constituição de um projeto que 

tem como foco a defesa dos interesses da classe trabalhadora. Projeto este que 

enfatiza o engajamento nos processos políticos com os movimentos sociais, a 

incorporação de literatura crítica, enfim, vários percursos foram traçados para nortear o 

sentido da profissão e da prática do Serviço Social. 

A estrutura deste projeto é organizado de forma que visa a liberdade como valor 

central; desenvolvimento dos indivíduos; um projeto que vincula-se à construção de 

uma nova ordem societária;   a favor da “equidade e da justiça social” para a 

“consolidação e ampliação da cidadania” , um projeto que defende a democracia.  

Porém, para a consolidação deste projeto se faz necessário alguns componentes, como 

enfatiza Braz.  

 
Dimensão da produção de conhecimento no interior do Serviço 
Social: é a esfera da sistematização das modalidades práticas da 
profissão, onde se apresentam os processos reflexivos do fazer 
profissional. Dimensão político-organizativo da profissão: fóruns 
de deliberação e as entidades representativas (conjunto 
CFESS/CRESS, ABEPSS e as demais associações político-
profissionais, movimento estudantil representado pelo conjunto 
dos CA’s e DA’s e pela ENESSO). É aqui que são tecidos os 
traços gerais do projeto, quando são reafirmados (ou não) 
determinados compromissos e princípios. 
Dimensão jurídico-política da profissão: aparato político-jurídico 
estritamente profissional (Código de Ética Profissional e a Lei de 
Regulamentação da Profissão – Lei 8.662/93 e as novas 
Diretrizes Curriculares do MEC; aparato jurídico-político de 
caráter mais abrangente (conjunto das leis advindas do capítulo 
da Ordem Social da Constituição Federal de 1988). (BRAZ apud 
COLETÂNEA DE LEIS E RESOLUÇÕES. CRESS 7° Região, 
2007, p. 412-413). 
 

A direção do Serviço Social e suas constantes transformações em busca da 

legitimidade profissional possibilitaram novos avanços que encadearam na atualidade a 
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criação do Código de Ética Profissional (1986) reformulado em 1993, a Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei n° 8662/93) e as novas Diretrizes Curriculares, 

sendo também a Constituição Federal dos Direitos Humanos (1988) um instrumento 

que faz parte do “cotidiano dos assistentes sociais” na tarefa de viabilização dos direitos 

do cidadão.  

Portanto, nesta trajetória o Serviço Social deixa claro seu rompimento com as 

bases conservadoras, transparecendo seu compromisso ético-político com a classe 

trabalhadora, mesmo diante das investidas presentes no contexto neoliberal que 

afrontam a materialidade do Projeto Ético-Político profissional.  

 
As condições sócio-econômicas e ideo-políticas dos anos 90 
atingem diretamente a classe trabalhadora, rebatendo 
duplamente no Serviço Social; seus agentes são atingidos como 
cidadãos e trabalhadores assalariados e como profissionais 
viabilizadores de direitos sociais. A vertente profissional que, nos 
anos de 1980, ganhou a legitimidade na direção das entidades de 
profissionais e estudantes, na organização sindical, no debate 
crítico, na produção inserida na tradição marxista, na revisão 
curricular de 1982 e na reelaboração do Código de Ética de 1986, 
defronta-se com o desafio de responder a essa conjuntura, sem 
perder suas conquistas (BARROCO, 2006, p.180). 

 
Os profissionais se deparam com estas problemáticas e também precisam lidar 

com as contradições inerentes ao sistema, porque estes também estão inseridos na 

dinâmica capitalista como trabalhadores comuns assalariados, logo, também sofrem as 

contradições presentes na sociedade.  

As transformações societárias, principalmente no mundo do trabalho acabam 

atingindo também esta classe. Porém, neste contexto se faz necessário reafirmar os 

ideais expressos no projeto profissional, não se deixando corromper diante das 

exigências neoliberais.  
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2.5 - O Serviço Social e a sistematização da prática: aproximação com a educação 

a partir da educação popular. 

 

Como apontado em capítulos anteriores após o processo de Reconceituação do 

Serviço Social e o Projeto Ético Político este se estabelece aliado aos interesses da 

classe trabalhadora, na defesa dos direitos a todos os cidadãos independentes de 

classe, clero religiosos, etnias, etc., enfim, na defesa da emancipação humana, 

diferenciando um pouco do Serviço Social anterior que defendia fundamentalmente os 

interesses da classe burguesa.  

Portanto, a profissão mantinha a população num relativo controle. Assim, suas 

ações eram realizadas sem uma mediação dos reais significados da prática profissional 

neste contexto.  

Todavia, conforme seu amadurecimento profissional na trajetória deste trabalho 

social, sua aproximação com a classe trabalhadora propiciou um revés no modo de 

compreender a lógica capitalista e as contradições que este representava, trazendo 

desigualdades à maioria da população. Este fato culminou em mudanças na 

sistematização em torno da prática profissional.  

 
Durante muitos anos a associação entre Serviço Social e 
educação esteve quase que de forma automática, relacionada ou 
ao campo da formação profissional ou à dimensão educativa do 
trabalho dos assistentes sociais. As razões não nos são 
desconhecidas: uma franca alteração no perfil do mercado de 
trabalho, no que tange à efetiva atuação dos assistentes sociais 
no âmbito dos estabelecimentos e da política educacional ao 
longo dos anos 70 e parte dos 80, a afirmação do debate e das 
práticas sobre educação popular que se estenderam para além 
dos muros institucionais, além do reconhecido avanço teórico e 
político que as abordagens sobre a formação dos assistentes 
sociais ganharam no final do século, particularmente face de 
atuação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social - ABEPSS. (ALMEIDA, 2000, p.19). 
 

O Serviço Social como já ressaltado tinha uma função também de educar a classe 

trabalhadora, esta educação visava atender várias demandas da burguesia, como por 

exemplo, cursos de preparação de trabalhadores para o mercado de trabalho, trabalho 

estes principalmente nas indústrias porque estas estavam em grande expansão, além 

de ações voltadas para questões de higiene, tarefas domésticas, entre outros. 
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Porém, estas funções não contribuíam de fato para a emancipação dos sujeitos. 

Atualmente ao menos uma parcela dos profissionais almejam este objetivo.   No 

entanto, não podemos desqualificar toda a realização deste trabalho, pois era a 

demanda posta naquele momento para estes profissionais. 

Contudo, também não se pode negar a dimensão educacional ligada a esta 

categoria desde seu surgimento, independe dos interesses alheios, “é inquestionável a 

função pedagógica desempenhada pelo assistente social nos diferentes espaços sócio-

ocupacionais em que se materializa a prática profissional”. (ABREU apud ABREU e 

CARDOSO, 2009, p.595). 

Entretanto, com as transformações acometidas a categoria profissional nas últimas 

décadas fundamentalmente no Brasil, como já ressaltado em capítulo anterior, sendo a 

Reconceituação do Serviço Social e o novo Projeto Ético Político um marco na história 

de mudança da profissão. A categoria surge com uma nova vertente que orienta para 

uma defesa em prol da classe trabalhadora, uma compreensão crítica da realidade 

devido todo processo histórico de desigualdade e inferiorização acometida a esta 

classe historicamente.  

Neste novo cenário de atuação para a categoria a educação popular se põe em 

foco novamente, porém, neste novo cenário no intuito de contribuir para a emancipação 

dos sujeitos, torna-los indivíduos de direitos, autores de sua própria história, co-

participantes das decisões políticas, enfim, são vários os intuitos do trabalho realizado 

com a população numa dimensão educativa trabalhado no social para então 

transformar a realidade.  

 
Nas últimas três décadas, no desenvolvimento profissional no 
contexto brasileiro, a construção de práticas educativas 
consubstanciadas no estabelecimento de vínculos e 
compromissos com a perspectiva societárias das classes 
subalternas, fundadas nas conquistas emancipatórias da classe 
trabalhadora e de toda a humanidade – base do projeto ético-
político profissional alternativo do Serviço Social, consolidado, 
nos anos de 1980 e 1990. (ABREU e CARDOSO, 2009, p.594). 
 

As práticas educativas propostas pelo Serviço Social atualmente consistem numa 

perspectiva mais ampla, não consistem apenas em técnicas, instrumentos pedagógicos, 

fora da realidade imposta, porque este profissional na maioria das vezes neste trabalho 

não só desempenha em espaços institucionalizados. Estes trabalhos de educação 
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popular são desempenhados na maioria das vezes em Movimentos Sociais, 

Associações, Diversos Grupos (idosos, mulheres, adolescentes, entre outros) etc., que 

em muitas situações não estão nos espaços institucionalizados. 

Este trabalho pretende atuar junto à população contribuindo no processo de 

mobilização destes, auxiliando-os no entendimento de diversas problemáticas 

societárias presente nesta relação de poder, organizar as classes populares é o foco, 

uma contribuição que almeja prepara-los para busca dos direitos inerentes a qualquer 

cidadão.  

O próprio código de ética profissional (1993) enfatiza a relação da atuação do 

Serviço Social com a educação popular, onde explicita um dos princípios da profissão 

seria um “projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero”, porém, para isto é 

importante que o Serviço Social no seu fazer profissional invista na educação, porém 

uma educação no sentido ampliado, adequado à realidade da população assistida. 

Porém, cabe ressaltar:  

 
A mobilização social e a organização, enquanto expressões das 
práticas desenvolvidas em diferentes espaços sócio-
ocupacionais, consubstanciam-se em processos de participação 
social, formulados e implantados de formas diferenciadas pelas 
classes sociais fundamentais - burguesia e proletariado – na luta 
pela hegemonia na sociedade; não constituem, portanto, 
processos exclusivos da prática dos assistentes sociais. (ABREU 
e CARDOSO, 2009, p.594) 
  

Estas intervenções educativas realizadas pelo Serviço Social poderá alcançar 

vários grupos, estes grupos sociais devem ser alcançados para que o objetivo 

explicitado no Projeto Ético Político se realize. Esta seria uma grande contribuição da 

categoria ao objetivo final, que seria: uma sociedade mais justa para todos. 
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CAPÍTULO 3 – O SERVIÇO SOCIAL E O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SOCIAL 

PRESENTE NO CENÁRIO EDUCACIONAL. 

 

3.1- Educação: uma política social permeada pelas contradições do sistema 

capitalista.   

 

A educação é um direito respaldado pela Constituição Federal do Brasil de 1988, 

assim como diversos outros direitos do cidadão, entretanto, esta política pública 

também está sendo precarizada, sucateada como várias outras políticas sociais, pela 

frente neoliberal.   

O neoliberalismo com falsos discursos tenta continuamente minimizar a 

importância das políticas públicas, trazendo danos muito sérios como a falta de 

investimentos. Este fato ocasiona a perda de diversos direitos pela falta de recursos e 

em contra partida o mercado tem prioridade neste contexto. Isto se dá pelo “resultante 

do enquadramento globalizado ao neoliberalismo. Este processo resultará em 

investimentos mais voltados para o capital e menos para o social”. (SPOSATI, 2002, 

p.1). 

Neste ajuste neoliberal, as problemáticas são muitas e a educação como muitas 

outras políticas sofrem com a falta de investimento para o seu desenvolvimento, assim 

as políticas sociais acabam sendo as mais atingidas, ocasionando o aumento da 

pobreza, da falta de educação ou má formação educacional aos cidadãos, já que o 

Estado na efetivação das políticas sociais públicas desenvolve um papel fundamental 

no processo de amenização das desigualdades sociais, capaz de amenizar, impor 

limites ao processo de exclusão.  

 
Este é um processo mundial. A realidade nacional é ainda mais 
grave. Em comparação com outros países, o Brasil é um dos que 
menos investe em pessoas em “idade educacional”. Segundo a 
UNESCO, o valor médio aplicado mundialmente na política de 
educação é de 4.456, dólares. Em nosso país, este valor é de 959 
dólares, mais de três vezes menor que países como a Argentina. 
Ainda: quase metade do orçamento federal vai para o pagamento 
de dívidas que os trabalhadores brasileiros não assumiram e, 
portanto, não deveriam pagar. Em nome de suposta estabilidade 
financeira para o capital internacional se depreciam as condições 
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efetivas de políticas sociais públicas, de qualidade e universais. 
(CFESS, 2011) 
 

O Estado assume um papel pouco significativo quanto a respostas aos problemas 

sociais, fazendo com que as políticas públicas tenham características paliativas, que 

não atendem as reais demandas apresentadas pela população. 

 
A política educacional é, assim, expressão da própria questão 
social na medida em que representa o resultado das lutas sociais 
travadas pelo reconhecimento da educação pública como direito 
social. E aqui deve ser ressaltada uma das principais 
características da realidade brasileira: o fato de a educação não 
ter se constituído até o momento em um direito social efetivo e 
universalmente garantido, um patrimônio da sociedade civil, 
conforme ocorreu em vários países como etapa fundamental do 
processo de consolidação do próprio modo de produção 
capitalista, ou seja, como um valor social universal e como 
condição necessária ao desenvolvimento das forças produtivas. 
(ALMEIDA, 2005, P.4). 
 

Contudo, estudos mostram que a lógica capitalista transforma a vida social em 

várias dimensões, atingem o indivíduo em várias instancias e os considera como 

potenciais “mercadorias”. Dentre estas transformações ocasionadas na vida dos 

indivíduos sabemos, como mencionado acima, os ferimentos ocasionados às políticas 

sociais, (a educação, a saúde, o emprego, a assistência social, a habitação, etc.) que 

atingem diretamente o sujeito no seu processo emancipatório, sua família, sua vida em 

grupo, enfim, principalmente como cidadão de direitos.  

Dentre, estas dificuldades cabe enfatizar os problemas que atingem a educação. 

Os investimentos em educação pública diminuem cada vez mais, em contra partida, 

aumenta o incentivo a educação privada no país. Esta educação privada corrobora para 

a lógica capitalista e o seu crescimento, uma vez que nesta dimensão a educação deixa 

de ser um direito do cidadão para ser algo possível somente aqueles que possam 

pagar.   

Outros fatores proporcionam o aumento da educação privada nesta conjuntura, 

uma vez que a educação para as crianças e jovens almeja apenas prepará-los ao 

mercado de trabalho, uma educação fragmentada, sem trabalhar as várias dimensões 

do conhecimento necessário ao crescimento dos indivíduos, uma educação que não 
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permite pensar a lógica societária vivenciada historicamente. Como aponta um 

assistente social entrevistado. 

 
Uma educação voltada para o mercado de trabalho é como se 
fosse uma educação empobrecida. Acho que a educação não 
pode desconsiderar o ingresso no mercado de trabalho, mas acho 
que ela não pode estar subordinada só a esse elemento!  Acho 
que tem que ser uma educação pra vida, uma educação 
permanente. (Entrevistado 1, 2011) 

 
Cabe ressaltar que este modelo de educação não é perpassado apenas pelo setor 

educacional privado, uma vez que este modelo também é desenvolvido pelo ensino 

público, permeado pela lógica neoliberal. Porém, neste setor os profissionais têm uma 

relativa autonomia que lhes permite problematizar ao menos de forma precária algumas 

questões que refletem estas contradições, fato dicífil de ser alcançado em setores 

privados, devido estes estarem a trabalho do capital.  

 
Não se trata apenas de lucros nas mãos de poucos e de serviços 
cada vez mais deficitários para as maiorias. O que se instala é 
uma educação voltada para os interesses exclusivos da lógica 
hegemônica na sociedade. Isso inclui o desenvolvimento integral 
das crianças, adolescentes e adultos, influenciando nas 
condições de efetiva emancipação dos seres sociais. 
Descontextualizada da totalidade dos fenômenos sociais, 
contribui para uma visão conformista de que tudo sempre será 
como está. Deixa de desenvolver a criatividade necessária para 
intervir no mundo com vistas a transformá-lo em um lugar em que 
se efetive a igualdade de condições de vida para todos. (CFESS, 
2011) 

 
No que tange a Política Nacional de Educação, esta é respaldada pela lei nº. 

9.394, de 20 de Dezembro de 1996.  A mesma dispõe sobre a Lei de Diretrizes e Bases 

da educação nacional. Assim, a mesma faz saber: 

 
Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolve 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.  

 
Portanto, observamos que a Lei tem uma dimensão mais ampla quando explicita 

o que deveria ser o processo educacional no nosso país, porém, na realidade não é o 

que evidenciamos na sociedade. Para começar, algumas instituições de ensino não 
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oferecem corpo docente necessário ao processo educacional, não há incentivo à 

pesquisa, etc. Outro fato que em muitas situações a família não pode participar do 

processo educacional dos seus filhos, porque a maioria dos pais e responsáveis 

precisam trabalhar para manter-se, logo, torna-se difícil participar deste processo junto 

aos filhos e acabam sendo culpabilizados pelas dificuldades dos filhos na escola. 

A lei de diretrizes e bases da educação (1996) explicita que a história da educação 

brasileira foi se modificando ao longo dos tempos, de maneira que foi mudando 

juntamente com o processo democrático brasileiro. O Estado, por meio da Constituição 

Federal, num contexto político e cultural, foram sendo modificadas de modo a oferecer 

ao cidadão, meios de uma educação moderna e regida por leis básicas que 

assegurassem os direitos dos estudantes. 

As Constituições Federais (1824 até a atual, de 1988), vêm alterando seus códigos 

e avançando na política educacional brasileira, a qual, incluindo o cidadão na 

educação, reconheceu seus direitos de participar da política sócio-educacional do país. 

Foi um processo lento e gradual, mas os avanços aconteceram.  

 
“A Constituição de 1824 implantou colégios e universidade ao 
conjunto de direitos civis e políticos, e ainda garantiu o ensino 
primário gratuito; enquanto a de 1891 enfatizou o ensino superior. 
Ainda, seguindo o curso das leis referentes aos avanços e recuos 
quanto à educação, a Constituição de 1934, atribuiu, por sua vez, 
a obrigação da União de fixar as diretrizes e bases da educação 
nacional. Já a Constituição de 1946, proclamou a educação como 
direito de todos, {...}. Enfim, a atual Constituição, a de 1988 trouxe 
de volta a cidadania e nela está inserida a educação como 
condição essencial para o cidadão” (ZAFFALON, 2008, p.1). 
 

Enfim, a atual Constituição, a de 1988, trouxe de volta a cidadania, e nela está 

inserida a educação como condição essencial para o cidadão. 

Os avanços e os recuos, ao longo de toda a história da educação foram muitos, e 

assim, como acontece com muitas leis há uma luta constante para que a sua garantia 

aos cidadãos seja efetivada. 

Porém, é necessário enfatizar as dificuldades vivenciadas pela educação 

brasileira, que expressa uma educação nada moderna e sim conservadora que 

contribui muitíssimo para que os alunos não sintam vontade de estar em sala de aula. 
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Além, de várias outras situações que desrespeitam os direitos do aluno e também do 

professor.  

 
(...) o Brasil saiu da condição de devedor para credor do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) à custa de um superávit primário 
que sangrou anualmente mais de 4% do orçamento e que 
atualmente são investidos em educação cerca de 4% do Produto 
Interno Bruto (PIB), enquanto que nos países que mais investem 
em educação esse percentual circula na casa dos 8%, sem 
falarmos no exemplo da Coréia do Sul, que durante mais de uma 
década investiu 10% de seu PIB em educação. (CRESS, 2011). 
 

Portanto, não basta apenas colocar alunos em certos locais, sem estrutura 

nenhuma e dizer que ali está sendo oferecido o direito à educação. Os professores 

precisam ser remunerados adequadamente, qualificados, as escolas precisam ter 

estrutura para receber estes alunos, ter salas amplas e ventiladas, alimentação (afinal, 

muitos não têm alimentação em suas casas e necessitam das refeições que deveriam 

ser oferecidas nas escolas), água, material didático adequado e suficiente para todos 

os alunos, etc. Ou seja, a educação remete várias questões que precisam ser 

garantidas para que se tenha uma educação de qualidade.  

Apesar do papel de manutenção e fortalecimento da ideologia dominante que a 

escola assume no contexto neoliberal, reproduzindo valores e ideias da classe 

burguesa, é necessário acreditar na escola, porque a educação pode ser um dos 

caminhos para o combate às desigualdades existentes, porém, isso não significa que a 

escola é a principal responsável pela transformação da sociedade, porque “a educação 

por si só, não é capaz de garantir uma sociedade mais justa e equânime. (...) A 

educação é sim o caminho mais curto para estender o conceito de cidadania a todos os 

cidadãos” (PORTES, FERREIRA, ORLOWSKI, 2001, p.162). 

Para este objetivo a inserção dos assistentes sociais, através de equipes 

multidisciplinares nesta instituição pública poderá contribuir para o processo de se 

começar a trabalhar as questões de cidadania, de direitos, de democracia, de justiça 

social dentro da escola. Porém, cabe ressaltar que a orientação ideológica do 

profissional contará muito para esta condição se tornar realidade, cabe ressaltar que 

não depende apenas do assistente social neste processo. Uma outra realidade que 

deve ser mencionada que nem todos profissionais do Serviço Social compartilham da 

mesma corrente teórica, que se baseia em uma visão igualitária. 
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Entretanto, considerando algumas questões já mencionadas acima, podemos 

considerar que esta inserção também poderá contribuir para que a discussão sobre os 

direitos se inicie o quanto antes, desta forma pode-se assim afirmar: preparar o cidadão 

desde sua infância para o entendimento e busca de seus direitos.  

Pensado numa dimensão maior deste trabalho, este poderá englobar não só as 

crianças e adolescentes, mas também todos os trabalhadores deste âmbito. Os 

resultados serão ampliados, fazendo com que todos compreendam os conceitos de 

cidadania. Este é um trabalho que os assistentes sociais podem realizar nas escolas. 

Cabe ressaltar a opinião do assistente social entrevistado.   

 
Um dos papéis que o Assistente Social precisa fazer 
principalmente na sua dimensão educativa nas escolas é do 
fortalecimento da cidadania e fazer que nossos usuários, aí eu 
parto pro âmbito maior, professores, diretores, orientadores, os 
profissionais que estão lá preparando a merenda, estão tomando 
conta da portaria que eles se vejam como cidadão, que eles se 
vejam como atores também de uma novela e que esta novela ela 
só vai ser bem sucedida, ela só vai ter um final feliz se cada um 
de nós deixarmos um pouco nosso comodismo de lado. Então se 
eu consigo fazer com que a merendeira entenda que a partir do 
momento que ela trata bem um aluno não é porque ela está 
sendo boazinha, mas é porque aquele aluno tem direito de ser 
tratado com respeito, com dignidade eu já cumpri meu papel. 
Então, isso é só um exemplo pra gente poder ilustrar esta 
dimensão social, pedagógica que o assistente social tem. E 
principalmente o assistente social ele é um educador político. 
Então, o assistente social ele precisa utilizar dos seus 
conhecimentos pra fazer valer os direitos de cidadania das 
nossas crianças e dos adolescentes. (ENTREVISTADO 2, 2012) 

 
As possibilidades de um trabalho mais amplo, envolvendo todos os “atores” da 

escola, contribuirá muito no processo de se tentar emancipar os sujeitos, a longo prazo 

uma educação mais cidadã, a partir do momento que estes entendam e se vejam como 

sujeitos de direitos. Este pode ser apontado como um dos objetivos desta inserção.   

O Serviço Social pode contribuir muito neste cenário, muitos podem até não 

enxergar o que pode melhorar no âmbito educacional com a inserção de assistentes 

sociais e também psicólogos. A categoria pode agregar muito a política educacional, 

seja, em equipes multiprofissionais ou não, uma vez que:  
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O assistente social ele é habilitado durante todo o seu processo 
de graduação a interferir nas expressões da questão social. Então 
a gente vê que a questão social ela está em todos os lugares e 
ela se manifesta dentro do ambiente escolar também. Como que 
a gente vê isso? A gente vê isso a partir do momento em que tem 
crianças que vão para escola e só tem aquela alimentação 
durante o dia inteiro, só tem a merenda escolar, a gente vê isso 
quando a gente vê crianças que sofrem violência dentro do seu 
lar, crianças que sofrem violência doméstica, violência esta de 
múltiplas formas, violência física propriamente dita, violência 
emocional, simbólica e também a violência sexual que é uma das 
mais perversas. Então, isso tudo de certa maneira aparece, surge 
na escola. Então crianças e adolescentes também são vítimas 
das mazelas que o sistema capitalista produz. (ENTREVISTADO 
2, 2012) 
   

Cabe ressaltar que a inserção dos assistentes sociais não resolverá os problemas 

que a educação apresenta no contexto atual. A categoria apesar de conhecer a 

dinâmica apresentada pela lógica capitalista, apenas lidará, enfrentará “com estas 

intermediações, dentro da área da educação, não necessariamente dentro da escola, 

acho que ele traz uma perspectiva de compreender a cidadania não só a partir da 

educação, mais com a sua interface com a assistência, com a saúde, com a habitação, 

com os elementos da cidade”. (ENTREVISTADO 1, 2011). 

Portanto, não se pode responsabilizar, atribuir somente a categoria a partir de sua 

inclusão nas escolas à responsabilização, resolução dos problemas no que tange a 

política de educação.  Estes problemas apresentam causas muito maiores, que 

perpassam pela precarização das diversas Políticas Públicas. Logo, nenhuma categoria 

profissional terá a possibilidade de resolver esta questão. 

O Poder Público deveria resolver estas dificuldades acometidas a todas as 

políticas existentes, a partir do momento que investisse nas políticas, reconhecendo 

assim que todo cidadão paga seus impostos e precisa ter um retorno deste 

investimento, isso, através de políticas públicas de qualidade. 
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3.2 – Serviço Social e educação, atuação respaldada pelos preceitos do Projeto 

Ético Político.   

 

Nesta trajetória do Serviço Social foram muitos os avanços, que propiciaram uma 

nova regulamentação para a profissão, surgindo então a lei n° 8662/93 e também um 

novo código de ética que apregoa o novo projeto profissional que se compromete com a 

justiça, a democracia e com o acesso universal a todos os direitos. 

 A nova orientação da profissão é pautada pelo Código de Ética Profissional e pelo 

Projeto Ético Político que orientam para uma atuação que contribua para uma nova 

ordem societária, onde haja “igualdade, equidade, justiça, democracia” para todos. 

Estes são projetos distintos, forem visam à emancipação dos sujeitos, garantindo lhes 

os direitos (sociais, civis e políticos) necessários neste processo, neste sentido o 

Serviço Social também é orientado pela Constituição Federal de 1988 e as legislações 

que respaldam as políticas sociais.  

Numa perspectiva que visa contribuir para este processo emancipatório, 

necessário a todos os sujeitos, conforme preconiza o Projeto Ético Político se põe em 

foco o Serviço Social na educação. 

Neste intuito devido sua formação profissional este profissional poderá contribuir 

para que cidadãos tenham acesso aos direitos, acesso às políticas e programas 

sociais, etc., negados a muitos, muitas vezes também pela falta de informação.  

 
O interesse de se pensar a relação do Serviço Social com a 
educação é muito imediatizada pelo fato dos assistentes sociais 
identificarem neste campo uma possibilidade de atuação 
profissional que abre um campo de atuação, que mobilizaria o 
mercado de trabalho de uma forma bastante interessante. Só 
você pensar em cada município o quantitativo de escolas. Mas 
assim, depois nós vimos que além desta questão do mercado de 
trabalho, há certo entendimento pela dimensão pedagógica do 
nosso trabalho. A gente teria também uma função importante na 
construção de uma educação mais humanizante, emancipadora, 
mais voltada para uma perspectiva que seria do ponto de vista da 
classe trabalhadora. (ENTREVISTADO 1, 2011) 
 

Pautado no Projeto Ético Político profissional o Serviço Social na educação, 

deverá atuar diretamente a esta Política, fortalecendo a luta em prol de mais um direito 

do cidadão: De se ter acesso à educação pública, negado por diversas situações. 
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Estando, assim, em consonância ao Projeto Profissional que defende os direitos do 

indivíduo, enfim, do trabalhador.  

Historicamente, este direito vem sendo perdido, a partir do momento que estudos 

demonstram que muitos não conseguem terminar seus estudos básicos, muito menos 

chegar a uma faculdade. Essa inserção poderá contribuir para que se enfrente esta 

realidade, trabalhando com mais afinco sobre a questão da evasão escolar,  

 
A gente pode dizer o que hoje, se a gente pegar uma escola do 
século passado e desde século a escola é a mesma coisa. Você 
tem lá o quadro, a caixinha de giz, o professora lá falando, o 
aluno sentado da mesma forma, do mesmo jeito. Então como que 
você quer que um adolescente que tem acesso à internet, esta 
com o celular ligado, conectado, numa velocidade, vendo coisas 
do mundo inteiro! Tento acesso à cultura geral, eu não vou dizer 
se é bom, se não é, assim, eu não vou entrar nesta questão. Mas 
como o professor diz pra sentar numa sala de aula, desligar tudo 
que pra ele é interessante, deixar o celular de lado, a música, 
enfim, ficar ali ouvido uma professora que está trazendo uma 
matéria que pra ele não acha interessante, que não é dado de 
uma maneira legal, então isso acaba assim, ficando sem vontade 
de aprender, porque está sendo colocada de uma maneira um 
pouco chata. O adolescente, por exemplo, ele ama ir para a 
escola, mas ele detesta a aula, ele gosta de estar na escola. 
Então a gente tem que começar a pensar nisto! E ai eu acho que 
a gente vive um atraso pra estas questões. A escola ela tem que 
ser interessante. A escola tem que ser mais atrativa, também 
passa pela questão do investimento! (ENTREVISTADO 3, 2012) 
 

A educação se põe em evidência entre os vários seguimentos societários, porque 

esta é necessária ao processo de desenvolvimento do sujeito, ela assim como outras 

políticas sociais faz parte de um conjunto de direitos que estabelecem as condições 

necessárias para uma vida digna.  

Ou seja, esta se constitui uma necessidade humana, pois colabora para o 

desenvolvimento das idéias, dos valores, das emoções. Enfim, pode-se afirmar que 

esta contribui para a frutificação do pensamento, ou seja, do viver.  

Logo, negar o direito a educação a um cidadão “em uma sociedade letrada como a 

nossa, é violar o direito das pessoas de adquirir o conhecimento que a humanidade 

acumulou” (Cartilha da educação, 2011).  

Nesta prerrogativa entra o Serviço Social em favor da educação com uma 

proposta de atuação que visa colaborar para uma educação de qualidade, adotando os 
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instrumento e técnicas cabíveis conforme seu fazer profissional. Neste propósito e 

numa perspectiva que busca principalmente colaborar para o enfrentamento da questão 

social presente na escola. 

 
Os problemas sociais não podem ser enfrentados como situações 
autônomas, sem relação com as causas estruturais que os 
produzem. Assegurar o direito à educação significa garantir o 
acesso e a permanência das crianças e adolescentes na escola, 
discussão que, obrigatoriamente, atravessa temas da realidade 
social, política, econômica e cultural brasileira. É dentro dessa 
complexidade que devemos buscar cada vez mais a integração 
das políticas setoriais, o entrelaçamento de respostas ainda hoje 
muito segmentadas às necessidades sociais, para potencializar 
os resultados. (QUINTÃO, 2005, P.1). 
 

A questão social constitui o objeto de trabalho do Serviço Social e esta categoria 

profissional vem a algum tempo acompanhando os empasses realizados por ela, a 

qual, atinge vários seguimentos na sociedade e no campo educacional esta acaba 

colaborando para que alunos se afastem do processo educacional precocemente.  

Esta inserção talvez possa contribuir para que o corpo docente exerça sua função 

de educador com um pouco mais de respaldo, tranqüilidade, a partir do momento que 

terá os assistentes sociais para lidar com os problemas sociais de seus alunos, pelo 

menos em parte, estes poderão acompanhar os casos de perto. Porém, se faz 

necessário frisar que a inserção destes profissionais não terminará com os problemas 

existentes na escola, afirmar isto seria uma utopia, porque enquanto o capitalismo for o 

sistema econômico vigente desta sociedade sabemos que as desigualdades e conflitos 

continuaram a existir. 

O que se busca com o trabalho dos Assistentes sociais na escola é um maior 

enfrentamento destes problemas nesta instituição, palco de muitos conflitos que muitas 

vezes ficam marcados na vida dos indivíduos. Visa também colaborar para um 

sobressaimento da política educacional no país, visto que esta sofre com a falta de 

recursos, fazendo com que a mesma perca seu valor fundamental para todos. 

Com esta defesa torna-se necessário enfatizar a experiência desta categoria para 

se analisar se esta realmente tem capacitação técnica para se inserir na educação.  

Portanto, novamente se faz mister apontar que o Assistente Social no seu fazer 

profissional desempenha um caráter político de orientação das massas populares.  
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O Serviço Social como categoria, como profissão sempre esteve 
envolvida de certa forma com a educação. A partir do momento 
que nós transmitimos orientação aos nossos sujeitos usuários, 
que nós compartilhamos conhecimento, explicamos legislação 
vigente nós já estamos sendo educadores, educadores sociais. 
(ENTREVISTADO 2, 2012) 
 

O assistente social se constitui como um “educador social”, político. Há um 

posicionamento político em prol da classe trabalhadora.  Logo, por estas tarefas que 

desempenha o Serviço Social e a área educacional se aproximam devido sua dimensão 

de educador/orientador que desempenha.  

Podemos apontar também como o papel da escola na sociedade, pautada, numa 

visão gramsciana a qual, “a escola não pode constituir-se apenas como um aparelho 

ideológico do Estado, mas tem a possibilidade de fazer a contra-hegemonia, ou seja, 

questionar a hegemonia dominante para oportunizar a construção utópica de uma nova 

sociedade” (PORTES, FERREIRA, ORLOWSKI, 2001, p.169).  

Assim, com estas características que se aproximam, o assistente social poderá 

assumir um papel educativo – social que oriente, esclareça as contradições existentes 

na sociedade, que acabam influenciando a vida dos alunos. Um trabalho que deve ser 

desempenhado em parceria com professores, diretores, etc., colaborando para que 

crianças e adolescentes permaneçam na escola e tenham seus direitos assegurados. 
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3.3 - Projeto de Lei n° 1.297/03: O Serviço Social na Rede Pública de Ensino no 

Estado de Minas Gerais.  

 

Um dos primeiros projetos que defendeu a inserção de assistentes sociais nas 

escolas públicas iniciou-se no Estado de Minas Gerais. O Projeto de Lei n° 1.297/03 é 

de autoria do Deputado Estadual André Quintão do Partido dos Trabalhadores (PT), 

conforme informações do próprio site (www.andrequintao.com.br) o mesmo também é 

assistente social e sociólogo é está no terceiro mandato no cargo de Deputado 

Estadual, além de ser vice-presidente do PT de Minas gerais. Nascido em Belo 

Horizonte, tem 47 anos e é filiado ao partido desde 1985. Ele foi secretário de 

Desenvolvimento Social de Belo Horizonte entre (1994/96) e Vereador da capital por 

dois mandatos.  André Quintão é autor de várias outras leis.  

Porém, aqui será pautado o seu Projeto de Lei n° 1.297/03 que enfoca sobre a 

instituição do Serviço Social na rede pública de ensino no Estado de Minas Gerais, 

problematizando a necessidade da inserção dos assistentes sociais na educação, numa 

proposta de fortalecimento da política educacional.  

O Projeto de Lei como visa o autor tem como fundamento o fortalecimento da 

política social da educação. Possibilitada a partir dos últimos arranjos nos sistemas 

institucionais no Brasil que nos últimos anos através de uma política de integração, 

envolvendo três esferas de governos – a União, os Estados e os Municípios, têm 

enfatizado a universalização de direitos fundamentais como a saúde, a educação à 

seguridade social.  

Nesses novos arranjos citados pelo autor sobressaem algumas políticas e 

programas que tem grande importância para o enfrentamento dos problemas existentes 

na escola, como o a implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS além 

do Programa Bolsa Família que além de assistir as famílias com uma renda mensal, 

exige também para se ter direito que as crianças e adolescentes freqüentem a escola. 

Porém, para ele estas formas integradas de enfretamento da questão social ainda não 

são suficientes para resolução destes problemas sociais.  

Para o Deputado André Quintão os problemas sociais estão entrelaçados, não 

podem ser consideradas situações autônomas, sem relação com as causas estruturais 

que colaboram para estes problemas. Logo, adotar estratégias que assegurem o direito 
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a educação é necessário para garantir que crianças e adolescentes continuem tendo 

acesso à educação, enfatizando que para uma melhoria neste processo é importante 

uma integração das políticas setorias, isto seria uma tentativa de resposta às 

necessidades sociais, não tratadas adequadamente. 

Com o objetivo de colaborar na política educacional no que tange aos problemas 

sociais refletidos na escola e perpassados ao aprendizado dos educanos, André 

Quintão apresentou o Projeto de Lei que explicita a inclusão do Serviço Social nas 

escolas da rede pública.  

 
É com essa preocupação, como Assistente Social e coerente com 
a linha do Mandato, voltado especialmente para as políticas 
públicas, que apresentei à Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais o Projeto de Lei 1.297/03, estabelecendo a inclusão do 
Serviço Social nas escolas da rede pública estadual. Para sua 
elaboração e, posteriormente, seu aperfeiçoamento, realizamos 
debates com educadores, alunos, assistentes sociais, professores 
de Serviço Social, o Conselho Regional de Serviço Social 
(CRESS/MG) e outras diversas instituições governamentais e não 
governamentais, inclusive em Audiência Pública na Assembléia 
Legislativa. É imprescindível que esse debate se alargue, alcance 
as escolas, as universidades, contribua para a maior 
conscientização dos segmentos envolvidos. (QUINTÃO, 2005, 
P.1) 
 

O Projeto de Lei foi aprovado em primeiro turno pelo Plenário da Assembléia 

Legislativa em 21 de Dezembro de 2005, conforme o autor foi anteriormente analisado, 

pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, emitindo parecer 

positivo quanto ao projeto. Para o autor atitudes de fortalecimento da política 

educacional é importante porque esta ação representa grandes possibilidades nesta 

instituição, devido seu papel pedagógico, de formação e de sociabilização. 

Porém, a escola é grandemente afetada pelos conflitos sociais, reflexo das 

influencias perpassadas pelas contradições da sociedade, contudo, representa também 

grandes possibilidades de um trabalho social.  

 
“A escola recebe e expressa as contradições da sociedade. 
Nesse contexto, o Serviço Social tem grande contribuição a dar à 
política pública da Educação e aos desafios que se apresentam 
para a elevação do rendimento escolar, a efetivação da escola 
como espaço de inclusão social e a formação cidadã de nossas 
crianças e jovens”.  (QUINTÃO, 2005, p.2) 
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Nesta perspectiva o autor desenvolve sua justificação em prol de uma escola mais 

saudável, trabalhada as suas enumeras possibilidades. Ressalta também que para isto 

ser possível não pode caber ao corpo técnico da escola enfrentar as problemáticas 

apresentadas nela sozinhos. 

Assim, o Serviço Social poderá atuar neste campo com trabalhos que possam 

envolver a família neste processo de aprendizagem, enfim, são muitas as necessidades 

e possibilidades de intervenção encontradas neste cenário que precisam ser 

acompanhados de perto para que se tenha uma melhoria no processo de 

aprendizagem no país. Para reafirmar esta necessidade de inclusão segue abaixo mais 

algumas possibilidades deste trabalho na escola desenvolvido pelos Assistentes 

Sociais. 

Realizar trabalhos preventivos contra a evasão, a violência, as 
drogas e o alcoolismo, identificar e buscar formas de atendimento 
às demandas socioeconômicas das crianças e seus familiares, 
fortalecer a gestão democrática e participativa da escola, entre 
tantas outras, são tarefas que não podem ser exclusivas do corpo 
técnico da Educação. Elas remetem a pesquisas e diagnósticos 
sociais, a diretrizes e direitos estabelecidos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente e exigem estratégias integradas de 
enfrentamento. (QUINTÃO, 2005, p.2) 
 

Enfim, são várias as possibilidades de atuação apresentadas pelo autor no campo 

educacional, a inserção dos assistentes sociais na escola seria uma forma de 

fortalecimento desta política, uma vez que haveria uma ligação entre vários programas, 

interagindo com este trabalho, esta atuação seria uma maneira de interferir nesta 

realidade permeada pela questão social. 

O autor da Lei André Quintão relata a necessidade de um maior debate sobre este 

projeto, da necessidade de se expandir, convencendo as autoridades estaduais sobre o 

alcance deste projeto, suas possibilidades de melhoramento a política educacional, 

contribuindo também para sua aprovação em várias outras instancias. Sendo o objetivo 

desenvolver grande abrangência com este projeto, uma implantação gradual e 

articulada, priorizando no primeiro momento as escolas com grande índice de violência 

e pobreza.   

 

_______________________________________ 

2 - O Projeto na íntegra está exposto nos anexos. 
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3.4 – PLC 060/2007 - Projeto de Lei da Câmara – Dispõe sobre a inserção de 

assistentes sociais e psicólogos nas escolas públicas de educação básica. 

 

O debate sobre a inserção do Serviço Social na Política de Educação é algo que já 

vem sendo problematizado há algum tempo. Este debate não é novo e nos últimos 

anos vem ganhando o apoio e força de muitas frentes que passaram a defender a 

inclusão de assistentes sociais e psicólogos nas escolas através de equipes 

multidisciplinares, devido aos problemas sociais que permeiam a educação. 

A PLC 060/2007 foi apresentada à câmara dos deputados em 2000, pelo deputado 

José Carlos Elias, mas só em 2007 após anos em tramitação na câmara foi aprovada 

nas várias comissões, seguindo para o Senado Federal, nesta casa também seguiu 

sendo aprovado em algumas comissões. A última aprovação no Senado se deu em 

2009 quando uma alteração na emenda do Projeto de Lei foi necessária. 

Esta aprovação ocorreu na substituição do nome da profissão que constava no 

corpo do projeto Assistência Social e não Serviço Social.  

O Projeto de Lei defende a partir de um trabalho multidisciplinar a inclusão de 

assistentes sociais e psicólogos nas escolas públicas de educação básica. Estes 

profissionais trabalhando juntos, enfrentando as dificuldades apresentadas nas escolas, 

através da vida dos alunos.  

Esta atuação visa contribuir em prol de uma educação de qualidade, buscando os 

recursos para uma formação cidadã, etc. que atualmente não está sendo possível na 

maioria das escolas devido aos vários problemas, por exemplo, o enfraquecimento das 

políticas sociais que acabam repercutindo na vida dos indivíduos em várias situações. 

Esta é a proposta defendida pelo Projeto de Lei da Câmara 060/2007.   

Assim, numa proposta de melhoramento e reforço da política educacional o 

Projeto de Lei da Câmara - PLC 060/2007 vem de encontro a esta demanda, 

defendendo esta inclusão como uma ação que contribuirá fundamentalmente a partir do 

momento que se terá um enfrentamento das várias expressões da Questão Social 

presente também na escola.  

Podemos refletir que a partir de várias experiências, debates em torno das 

problemáticas, ao longo dos anos muitos atores deste cenário vêm enfatizando as 

questões problemáticas presente na escola, a qual reflete na inviabilidade, por exemplo, 
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do trabalho do educador. Isto contribuiu para que este Projeto de Lei a partir de vários 

outros processos e aprovações pudesse ser criado. 

Neste caminho a PLC 060/2007 passou por várias instâncias de aprovação dentro 

da câmara, tendo todas as aprovações, pareceres favoráveis, até chegar ao Senado 

Federal.  

Nesta trajetória o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS esteve 

acompanhando a tramitação deste projeto de perto como um órgão de apoio a esta Lei, 

somando força para que esta fosse aprovada no Senado em segundo turno e 

posteriormente pelo Presidente da República.   

Assim, como muitas outras categorias, representantes de várias instituições, além 

do CFESS reafirmam a importância desde projeto.  

Este Projeto se aprovado estará em concordância primeiramente com a 

Constituição Federal de 1988 que estabelece a educação como um direito 

imprescindível, tendo também a LEI N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que se 

refere ao documento sobre as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira projetando 

mudanças neste contexto a favor desde direito e por último, mas não menos importante 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos reafirmam que o direito a educação é 

uma lei inquestionável as crianças e adolescentes e deve ser garantido pelo Estado e 

pela família.  

Cabe ressaltar que a Lei sobre as Diretrizes e Bases da educação Brasileira 

também institui que a educação deve ser oferecida também a adultos que não tiveram 

acesso à educação na idade adequada. Assim, dentre os princípios da educação 

nacional está estabelecido conforme o artigo 3° que se deverá garantir: 

 
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;  
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, 
o pensamento, a arte e o saber; 
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII – valorização do profissional da educação escolar; 
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e 
da legislação dos sistemas de ensino;  
IX – garantia de padrão de qualidade; 
X – Valorização da experiência extra-escolar; 
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XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL, 1996). 

 
Com esta mesma intenção o Projeto de Lei da Câmara - PLC 060/207 vem sendo 

discutido, propagando suas intenções e ganhando força na sociedade. A aprovação 

desta lei seria uma medida de apoio à política educacional que está desvalorizada no 

país e logo não tem conseguido estabelecer uma educação de qualidade, que possa 

realizar as possibilidades de melhorias e as mediações que preconiza a Lei. 

Nesta trajetória, conforme informações do site do CFESS, a PLC 060/2007 teve 

sua primeira votação pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal em 

Abril de 2009.  

Porém, como já ressaltado, esta aprovação coube apenas ao corpo do texto do 

Projeto de Lei que instituía que: “dispõe da presença de serviços de psicologia e de 

Assistência social nas escolas públicas de educação básica” (CFESS, 2009). Como se 

observa teve uma confusão da profissão de Serviço Social com a Política de 

Assistência Social.   

Assim, apenas foi aprovada a substituição da expressão Assistência Social pelo 

Serviço Social, no intuito de esclarecer o equívoco e primordialmente fortalecer a 

contratação de assistentes sociais, demonstrando a diferença entre as duas palavras.  

Sendo aceito a mudança sugerida pelo CFESS, realizada então pelo senador Mozarildo 

Cavalcante relator que substituiu o atual relator da PLC 060/2007 senador Flávio Arns. 

Porém, a aprovação da inserção dos assistentes sociais e psicólogos na rede 

pública de educação básica continuou em tramitação.  

A partir de então começou uma mobilização da categoria com o apoio e estímulo 

do CFESS e dos CRESS para que os profissionais de Serviço Social se posicionassem 

através de e-mails para os Senadores da Comissão, também com abaixo assinado, 

participação nas audiências para que o Projeto de Lei fosse aprovado.   

A PLC 060/2007 teve marcada outra votação no senado em Maio de 2009 à 

defesa foi feita pelo senador Flávio Arns, relator do projeto, porém, a votação não 

ocorreu devido o esvaziamento do plenário.  Nesta ocasião o senado estava também 

decidindo o número de representantes de uma CPI em foco neste período, Logo, toda a 

atenção da casa estava voltada para esta CPI. 
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Portanto, os projetos em tramitação ficaram para segundo plano.  Assim a pauta 

foi cancelada para aquele dia, os representantes desde projeto e os profissionais 

ficaram aguardando que a pauta fosse retomada numa data posterior. 

 
O projeto já foi aprovado na Comissão de Educação, Esporte e 
Cultura e na Comissão de Assuntos Sociais. Se aprovado no 
Plenário, seguirá para sanção do Presidente da República. (...) 
Segundo o relator Flávio Arns, o Serviço Social tem sido tema de 
destaque porque conseguiu “se adequar às novas demandas 
sociais, assumindo um compromisso com a liberdade, a justiça e 
a democracia” (CFESS, 2009). 
 

Posteriormente, foi anunciada no Plenário em 16 de Junho de 2009, mas outra vez 

houve outra interrupção, o senador Romero Jucá solicitou o adiamento da discussão 

por trinta dias. Porém, em 18 de Julho de 2009 os parlamentares entraram em recesso. 

Conforme informações do próprio CFESS, novamente o Projeto teve votação 

marcada para 11 de Agosto de 2009, no Plenário do Senado Federal. O projeto estava 

aguardando como prioridade do dia, mas novamente não houve votação.  

Em apoio o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS juntamente com o 

Conselho Federal de Psicologia – CFP na ocasião enviou um manifesto aos 

parlamentares explicitando que a inclusão de assistentes sociais e psicólogos em 

equipes multidiciplinares “contribuirão com a melhoria das condições para o acesso ao 

direito à educação, tendo em vista a complexidade da realidade social e a crescente 

percepção de que a escola nela está inserida” (CFESS, 2009).  

Contudo, novamente a discussão em Agosto não ocorreu e este projeto foi 

arrastado pelo senado até então. Todavia, o CFESS e os CRESS foram acompanhando 

este projeto, reunindo-se com parlamentares, mobilizando os CRESS e os profissionais 

em favor da aprovação desde projeto. 

Nesta trajetória, a PLC 060/2007 foi devolvida a câmara com a provação da nova 

emenda e novamente para ser apreciada com as novas correções. Todavia, novamente 

deverá percorrer todo o percurso na câmara passando novamente pelas comissões até 

está aprovada em todas as comissões para então seguir para o Senado Federal e 

posteriormente ao Presidente da República.  

Atualmente o Projeto sobre a inserção de assistentes sociais e psicólogos nas 

escolas de educação básica foi retomado. Desde então este projeto vem tramitando na 
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câmara, seguindo para várias instancias de aprovação. No entanto, o CFESS e a 

categoria profissional vêm acompanhando este projeto de perto.  

O CFESS tem intensificado a luta, em prol da aprovação desde projeto em 

parceria com o Conselho de Psicologia. No mês de Março de 2012 o CFESS 

novamente se fez presente, foram à câmara dos deputados pedirem a agilização na 

tramitação deste projeto, se reunido com o presidente da Comissão de Seguridade 

Social e Família (CSSF) da Câmara, deputado Luiz Henrique Mandetta, discutindo a 

importância da aprovação desta PL e a importância desta inclusão numa abrangência 

nacional. 

 
“A presença do/a assistente social e do/a psicólogo/a já está 
garantida legalmente em vários países, como os Estados Unidos, 
o primeiro em número de assistentes sociais no mundo. No Brasil, 
o segundo em número de profissionais da categoria, notamos um 
avanço na percepção da importância desses/as profissionais nos 
âmbitos estadual e municipal. Lutamos agora pela inclusão em 
âmbito nacional”, ressaltou Maria Elisa. A conselheira entregou ao 
presidente da Comissão uma pasta com o histórico de tramitação 
do PL e com o texto do dispositivo elaborado pelo CFESS que 
alterou o texto original do Projeto de Lei (CFESS, 2012). 
 

Foram várias as reuniões e explicações sobre a dinâmica desse projeto. Dentre as 

explicações sobre a demora na tramitação foi ressaltado que se dá devido aos 

inúmeros projetos que aguardam também parecer favorável da CSSF – Comissão 

Seguridade Social da Família, conforme informações do próprio site do CFESS. A 

Conselheira do CFESS ainda ressaltou:  

 
Para a conselheira Heleni de Ávila, a articulação do CFESS foi 
mais um passo importante na luta. “Esperamos que o PL seja 
aprovado, uma vez que o parecer do relator é favorável, e que 
possamos adensar o debate com os/as profissionais da área da 
educação e com a sociedade, na certeza de podermos contribuir 
para o entendimento da educação como direito social 
fundamental na construção da ordem societária que 
defendemos”, concluiu. Ela acrescentou ainda que o grupo já se 
articula para mobilizar os/as deputados da Comissão de 
Educação, a próxima a receber o PL no caminho de tramitação na 
Casa  (CFESS, 2012). 

 
Neste percurso aconteceu uma reunião deliberativa e a PL foi aprovada em Abril 

de 2012, aprovação esta pela Comissão da Seguridade Social da Família – CSSF, 
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tendo aprovação unânime. Agora o Projeto de Lei deverá seguir para a aprovação de 

outras comissões como a “Comissão de Educação e Cultura (CEC) e, se aprovado, 

passará para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC)” (ONLINE, 

CFESS, 2012). 

Devido ao reconhecimento e a importância deste projeto muitos são aqueles que 

já defendem sua aprovação. Conforme, a matéria do CFESS, os deputados destacaram 

a relevância deste projeto, tendo a aprovação do relator Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) 

destacando também em seu parecer que:  

 
As equipes multiprofissionais são capazes de atuar tecnicamente 
na mediação das relações sociais e institucionais, ao desenvolver 
ações voltadas para a melhor qualidade do processo de ensino-
aprendizado, com a participação da comunidade escolar. O 
trabalho dessa equipe deve considerar o projeto político-
pedagógico das redes públicas de educação básica e dos seus 
estabelecimentos de ensino (CFESS, 2012). 
 

No entanto, nas escolas, professores, coordenadores pedagógicos e diretores têm 

opiniões divididas quanto a este projeto, além de existirem aqueles que não conhecem 

o projeto.  

Em pesquisa de campo se pode concluir que entre os professores e outros 

profissionais de Macaé, totalizando sete entrevistados, a maioria considera importante 

esta inclusão e aprova a relevância deste projeto, destacando como este poderá 

contribuir no ensino aprendizagem nas escolas. Porém, com algumas ressalvas sobre 

esta inserção.  

Dentre os diretores observa-se certa resistência quanto ao tema por parte de uma 

minoria. Pode se constatar em uma entrevista em uma escola que existem aqueles que 

consideram que a inserção dos assistentes sociais pode-se constituir um agravante 

para que pais se afastem cada vez mais do processo aprendizagem de seus filhos.  

Destacando que os pais irão pensar da seguinte forma: “Há existem assistentes 

sociais nas escolas, deixem que eles resolvam os problemas”, esta frase foi 

mencionada por uma diretora adjunta, compreendendo assim que os pais não se 

envolveram mais no processo escolar, na qual aqueles poucos que ainda freqüentam 

as escolas poderão abandonar de vez o acompanhamento escolar de seus filhos, 
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deixando total responsabilização sobre a escola. Lógico que não podemos concordar 

com esta afirmação.  

Mas as entrevistas nas escolas sobre o conhecimento e relevância deste projeto 

para estes profissionais revelam que a maioria considera uma contribuição muito 

importante ao meio escolar, considerando que esta inserção poderá enfrentar as 

demandas apresentadas dentro das escolas, auxiliando as famílias e alunos neste 

processo. Cabe ressaltar que apenas dois profissionais se mostraram contra este 

projeto, dentre estes na mesma escola e os mesmos também não puderam participar 

das entrevistas, este posicionamento foi colocado entanto outro profissional estava 

sendo entrevistado. 

Observa-se que a evasão escolar tem sido a grande preocupação desses 

profissionais e a inserção do Serviço Social e vista com uma perspectiva de 

enfrentamento desta realidade, podendo contribuir para que os alunos permaneçam 

nas escolas. Abaixo um posicionado de um professor entrevistado.  

  
A presença dos profissionais de Psicologia e de Assistência 
Social nas escolas de educação básica, a meu ver, é bastante 
positiva por agregar suporte nestas áreas aos estudantes e de 
suas famílias. Com o aumento do quantitativo de alunos na 
escola pública é indispensável à presença de profissionais que 
infiram qualitativamente no processo de ensino – aprendizagem. 
(ENTREVISTADO 4, 2012). 
 

Pode-se observar também que ainda é muito grande a confunsão ou a falta de 

entendimento sobre a profissão de Serviço Social e a Política de Assistência Social, até 

mesmo no Projeto de Lei, houve este equívoco, sendo necessário à substituição do 

nome para se adequar ao verdadeiro nome da profissão.   

Este é um dos equívocos que o assistente social terá que esclarecer, desconstruir, 

pois são muitos aqueles que confundem o termo correto, além de outras questões 

referente ao verdadeiro trabalho do profissional, que é sempre relatado como aquele 

profissional da ajuda.  

Voltando ao Projeto de Lei podemos salientar que este vem ganhando 

reconhecimento na sociedade e muitos já reconhecem o Serviço Social como uma 

profissão importante na luta pela garantia de direitos e dentro da escola seu exercício, 
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junto a equipes multidisciplinares contribuirá para as questões de cidadania desses 

sujeitos, entre outras questões.  

Cabe aqui ressaltar o histórico deste projeto, desde sua tramitação na câmara dos 

deputados em 2000, criada pelo então deputado José Carlos Elias, seu percurso se dá:  

 

O projeto de lei que dispõe sobre a prestação de serviços de 
psicologia e serviço social nas escolas públicas de educação 
básica, de autoria do deputado José Carlos Elias, foi apresentado 
em 2000 na Câmara dos Deputados. Tramitou na casa até 2007, 
quando foi aprovado e encaminhado ao Senado Federal. Com o 
número de PLC 060/2007, o projeto também passou por diversas 
comissões no Senado até novembro de 2009, quando foi 
apreciado e aprovado pela casa com emendas, como a 
necessária alteração do termo "profissionais de assistência 
social", que constava no projeto original para "profissionais de 
serviço social". O PL foi então devolvido para a Câmara, que 
desde então analisa novamente a matéria, só que com as 
emendas. Se aprovado pelas comissões (ainda restam duas) e 
pelo plenário, irá para a sansão presidencial. (CFESS, 2012). 
 

A aprovação desta Lei será uma conquista para os profissionais de Serviço Social 

e também para os profissionais de Psicologia, uma ampliação do campo de atuação 

para estas categorias e principalmente uma luta que busca a valorização da Política de 

educação, atualmente permeada pelas contradições do sistema capitalista.  

Enfim, um longo processo ainda será necessário para que no futuro a mesma 

chegue ao Presidente da Republica para que seja sancionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se a educação não resolve tudo, sem ela não se resolve nada”  

Paulo Freire. 

(1921/1997) 
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CAPÍTULO 4 – CEMEAES - CENTRO MUNICIPAL ESPECIALIZADO DE APOIO AO 

ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO. 

 

4.1 - O CEMEAES e a Política de Educação.  
 

O CEMEAES - Centro Municipal de Educação e Atendimento Especializado ao 

Escolar é uma instituição especializada no atendimento aos escolares com dificuldades 

de aprendizagem, embora ofereça também outros tratamentos específicos. Mas tem 

como objetivo desenvolver habilidades específicas no educando, através de um 

trabalho multidisciplinar. Para tanto o CEMEAES atua através de políticas educacionais 

e políticas para crianças e adolescentes. 

O CEMEAES – Centro Municipal de Educação e Atendimento Especializado ao 

Escolar começou a funcionar em Maio de 1997, em Macaé, no Estado do Rio de 

Janeiro para oferecer apoio especializado aos escolares com problemas de 

aprendizagem, que precisem de acompanhamentos específicos, independente de idade 

ou condição financeira.   

 
“O CEMEAES foi legalmente instituído através da Lei Municipal 
nº. 1929/1999 de 04 de Julho de 1999 e regulamentado pela 
portaria nº. 004/99 de 03 de Setembro de 1999 e posteriormente, 
pela Lei 2608/2005 de 07 de Julho de 2005, tendo como 
finalidade principal, o desenvolvimento de uma ação global de 
âmbito educacional, político, humano e de integração social, 
inteiramente gratuita” (PROJETO GERAL DO CEMEAES, 2006, 
p.1). 

 
Como enfatizado no Projeto da instituição o objetivo de atuação prima pelo 

desenvolvimento de uma ação de âmbito educacional, político, humano e de integração 

social, totalmente gratuita. Este projeto apresenta suas metas pautadas nos seguintes 

objetivos: conceder assistência aos alunos da rede municipal de ensino de Macaé, com 

extensão à comunidade; assistir multidisciplinarmente e proporcionar melhores 

condições de integração educacional ao público alvo a que se refere.  Para este 

objetivo torna-se necessário que a instituição tenha teus parâmetros mediados pelas 

Leis e Diretrizes da Política Educacional, respeitando seus princípios e fins referentes 

ao direito a educação.   
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Na proposta multiprofissional estão as seguintes áreas: Fonoaudiologia, 

Psicologia, Psicopedagogia, Fisioterapia, Educação Física, Serviço Social, entre outros 

profissionais.  Porém, segundo o primeiro projeto institucional desta instituição havia 

uma menção a qual, mencionava que “todas estas áreas atuam de maneira clínico/ 

pedagógico/ terapêutico, desenvolvendo um trabalho de diagnóstico, orientação e 

tratamento, no que diz respeito às dificuldades de aprendizagem ou dos distúrbios da 

aprendizagem”. (PROJETO GERAL DO CEMEAES, 2006, p. 6). 

Nesta citação, quando fala em atendimento terapêutico e clínico para o Serviço 

Social, deve-se ter cuidado, pois segundo o Projeto Ético Político do Serviço Social, não 

é nessa perspectiva que o Serviço Social deve basear suas práticas, porque o 

assistente social não é terapeuta para avaliar e dar diagnósticos; o assistente social é 

um profissional que trabalha na perspectiva de orientação, viabilização de direitos, etc., 

logo, são profissões totalmente diferentes.  

Contudo, em Março de 2009 a instituição iniciou uma nova gestão de trabalho do 

Serviço Social e neste período se conheceu estes equívocos neste projeto, logo foi 

necessário que a nova equipe de Serviço Social reformulasse este projeto, para que 

este se tornasse coerente com a prática do Serviço Social, a partir do seu processo de 

renovação.   

No projeto antigo da instituição, identificava-se uma linha de pensamento que 

predomina o sentido de culpabilização das crianças e adolescentes que necessitam 

desses atendimentos. Porque colocavam os distúrbios e dificuldades de aprendizagem 

como uma disfunção do Sistema Nervoso Central - SNC, problemas comportamentais, 

de atenção, memória, etc. E enquadram o atendimento para uma perspectiva de 

ajustamento social.  

 
 Aquelas crianças, quando não diagnosticadas e tratadas 
corretamente, tornam-se adultos com significativas dificuldades 
profissionais e no ajustamento social, o que reafirma a 
importância do diagnóstico precoce. Todavia, freqüentemente, 
pais, educadores e médicos não sabem para quem encaminhar 
estas crianças, e elas acabam sendo avaliadas por profissionais 
que não levam em consideração o SNC (Sistema Nervoso 
Central) como um todo, mas somente o aspecto psicológico 
(PROJETO GERAL DO CEMEAES, 2006, p. 8). 
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Este pensamento institucional tendia a generalizar que todos os problemas de 

aprendizagem são inerentes à criança. Não considerando alguns fatores, assim, como 

as relações sociais nas quais estas estão inseridas, como o ambiente escolar, 

comunitário e a família. Nessa perspectiva se constrói uma análise apenas superficial 

da realidade, não identificando as várias questões que perpassam a vida das crianças.  

O Serviço Social trabalhou na perspectiva de desconstrução desta análise 

equivocada deste projeto e na conscientização dos profissionais que tinham este viés 

de culpabilização dos indivíduos, problematizando no decorrer das atuações nos vários 

espaços cabíveis que os problemas apresentados por aquelas crianças e adolescentes 

muitos eram frutos dos problemas sociais, das contradições do sistema que permeavam 

a vida dos indivíduos em várias áreas.  

O CEMEAES era ligado à Secretaria Municipal de Educação, porém, depois de 

algumas questões este foi desligado da Secretária de Educação, passando a integrar a 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, na verdade devido a problemas 

políticos.  
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4.2 – As principais demandas apresentadas ao Serviço Social emanadas das 

escolas do município. 

 

Apesar do desligamento do CEMEAES da Secretaria de Educação do município, 

não foi possível desligar os laços do CEMEAES a educação, porque esta instituição 

apesar das limitações ainda era uma das poucas criadas para dar suporte aos 

escolares. Assim, esta ainda continuou sendo uma instituição que as escolas do 

município poderiam encaminhar os alunos que apresentam algum tipo de dificuldade, 

seja no aprendizado ou outras questões.  

Estes problemas que emergem na escola, através dos alunos, na maioria das 

vezes são dificuldades de aprendizado, dificuldades estas que os professores na 

maioria das vezes não conseguem identificar suas causas. 

Mas também existem aqueles problemas que já aparecem abertamente ao 

professor. Logo encaminham para acompanhamento na instituição. Estas dificuldades 

variam, se apresentando na forma de violência, evasão escolar, abusos sexuais, 

bullying, miséria, etc. Estes problemas são identificados primeiramente como já 

enfatizado, como uma dificuldade no aprendizado nas escolas. Assim, na maioria das 

situações são encaminhados para um acompanhamento adequado no CEMEAES, pois 

esta dispõe de profissionais adequadas para investigar e enfrentar estes problemas.  

As escolas também há poucos anos podem contar com o SEMED – Secretaria 

Municipal de Educação que recentemente agregou na sua gestão uma equipe 

multidisciplinar de apoio às escolas, este está ligado diretamente à Secretaria de 

Educação. Porém, no início só tinha duas equipes, a qual eram compostas apenas por 

um profissional de Serviço Social, um de Psicologia e um de Pedagogia em cada 

equipe.  Que tentavam atender todas as escolas no município nesse início.  

Ou seja, muitas escolas ficavam sem suporte, porque com duas equipes apenas 

era impossível atender todas as demandas e o CEMEAES por sua vez sem o 

quantitativo de profissionais necessários, além do suporte de equipamentos, 

instrumentos, como, por exemplo, o transporte não conseguia e ainda não consegue 

atender todos aqueles que destes serviços necessitam. 
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Recentemente, o SEMED aumentou o número das equipes multiprofissionais de 

apoio à escola, profissionais estes que trabalham em áreas específicas dentro da 

educação, como evasão escolar, coordenadoria, etc. 

 
A escola ela é um campo profissional conquistado e a gente até 
diz assim: no município, é só no município de Macaé e é muito 
recente. Porque a Lei do Plano Diretor de Macaé, ela diz que 
desde 2006 que deveria ter a implantação do Serviço Social, mas 
isso não aconteceu antes de 2011! Então assim, a escola passou 
ser um campo profissional para o profissional que atua em 
Macaé. Você sabe que em outros lugares já é muito mais antigo, 
então esse é um significado mais imediato, porque é um campo 
novo de atuação. A partir daí você poder tratar da questão social 
que é o nosso campo de atuação, que reflete ali dentro da escola, 
na verdade a escola está reproduzindo as questões que estão na 
sociedade. (ENTREVISTADO 3, 2012). 
 

Atualmente o CEMEAES está ligado à administração do gabinete da prefeitura e 

apesar das limitações devido aos poucos recursos disponibilizados a instituição, assim 

como acontece a qualquer outra política pública ou programa na conjuntura atual sofre 

com a falta de profissionais e recursos para atender à demanda apresentada. São 

muitos os encaminhamentos das escolas, além de atender também a comunidade em 

algumas especialidades. 

O projeto foi criado para dar suporte primordialmente à escola, mas a demanda 

aumentou devido os vários perfis de usuários que procurarem a instituição, mas o foco 

continua sendo os alunos da rede pública de ensino.  

Neste trabalho buscando atender as demandas da escola, através dos educanos é 

necessário englobar também a família neste processo, porque estes refletem as 

dificuldades de uma sociedade com problemas, logo todos os indivíduos são atingidos, 

transparecendo no grupo familiar, no trabalho, na escola, enfim, na sociedade. Logo, 

não se pode considerar apenas o indivíduo, é necessário considerar também o grupo 

que ele está inserido. 

Para este trabalho se considera também os princípios da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que orienta para uma educação diferenciada, observada 

numa proposta mais totalizando, assim, como as outras políticas de apoio a este 

programa.  
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A lei nº. 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, sobre a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, como já mencionado em capítulos anteriores, também explicita: 

 
 Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolve 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. 
(LEI Nº. 9.394, 1996) 
  

A lei de diretrizes e bases da educação vem tentando acompanhar o processo 

democrático brasileiro. O Estado, por meio da Constituição Federal, num contexto 

político e cultural, foram sendo modificadas de modo a oferecer ao cidadão, meios de 

uma educação moderna e regida por leis básicas que assegurassem os direitos dos 

estudantes. Porém, o que percebemos é uma educação problemática, nada moderna e 

sim conservadora que contribui muitíssimo para que os alunos não sintam vontade de 

estar em sala de aula. Porque seus direitos não estão respeitados em muitas situações. 

Para tanto é necessário, que a escola e as instituições recebam investimentos, 

que a política educacional seja valorizada e que possam receber ajuda no 

enfrentamento dos problemas presentes na escola.  

Nesta perspectiva, é necessário, que o Serviço Social, além de outras categorias 

possam ajudar a escola no enfrentamento das questões que perpassam a educação. 

Atuando na colaboração de uma educação que tenha como diretriz transmitir o 

conhecimento aos alunos de forma mais abrangente, uma educação qualificada e que 

seja dado aos estudantes estímulos, condições para que os mesmos permaneçam nos 

estudos.   

Através do enfrentamento da questão social e o fortalecimento da política de 

educação, porque como salienta o assistente social do CEMEAES Wagner dos Reis, 

“sem educação não há progresso e de fato, por quê? Por que eu digo isto, porque a 

educação ela é a pedra fundamental, ela é o alicerce. Uma sociedade sem educação é 

uma sociedade alienada, é uma sociedade que ela é retrograda”. (ENTREVISTA, 2012) 

Nesta perspectiva, será necessário ter políticas públicas mais estruturantes que 

visem o fortalecimento da educação, colaborando para a amenização ou 

desaparecimento de novas carências e exclusões. Cabendo a escola primordialmente o 

papel de educar.  
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Voltando ao CEMEAES, o Serviço Social na instituição está permeado pelo ECA - 

Estatuto da Criança e do Adolescente que também é uma ferramenta necessária neste 

trabalho, porque os usuários dos serviços do CEMEAES na sua grande maioria são os 

estudantes da rede pública de ensino, ou seja, crianças e adolescentes.  

Logo, devido este perfil de usuários se faz necessário que os profissionais tenham 

suas práticas pautadas nas leis e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Com este estatuto “a lei nº. 8.069/90 crianças e adolescentes deixaram de ser rotulados 

de “em situação irregular” para terem seus direitos garantidos em uma doutrina Sócio-

Jurídica de Proteção Integral, preconizada pela ONU, tendo o Brasil como signatário” 

(COLETÂNEAS DE LEIS E RESOLUÇÕES, Apud Estatuto da Criança e 

Adolescente, p. 74, 2007).  

Logo, é fundamental que os profissionais e a população se unam, se mobilizem 

para fazer valer a lei, o Estatuto enfatiza claramente que “todos nós” devamos fazer 

valer esta lei que foi conquistada a partir de muitas lutas e “inquietação de vários 

segmentos da sociedade”. Apontando que os direitos fundamentais são: 

 
Capítulo I - Direito à Vida e à Saúde. 
Capítulo II - Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. 
Capítulo III - Direito à Convivência Familiar e Comunitária. 
Capítulo IV - Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 
Lazer. 
Capítulo V - Direito à Profissionalização, e à Proteção no 
Trabalho. (ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, 2007, 
p. 74). 

 
Nesta trajetória o Serviço Social do CEMEAES priorizou a parceria com algumas 

instituições, como o Conselho Tutelar, Escolas, Projetos sociais (Sentinela, Projeto HIP 

HOP, Christiane Salles, Pestalozzi, etc.) entre outros, porque considerou importante 

firmar parcerias. Neste trabalho a parceria com o Conselho Tutelar é fundamental, 

porque são vários os casos identificados na escola que precisam ter um 

acompanhamento do Conselho Tutelar. Logo, torna-se necessário que o CEMEAES 

esteja atrelado a esta instituição. 

 O mapeamento de redes foi necessário para o reconhecimento das instituições do 

município que podem dar apoio ao CEMEAES, no processo de encaminhamento dos 

usuários. Esta prática também se tornou um instrumento fundamental no trabalho, 

porque é importante que os assistentes sociais conheçam as redes que existem no 
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município onde atua, esta ação facilita para que os usuários tenham suas demandas 

atendidas e, conseqüentemente, a garantia de seus direitos. 

No CEMEAES o Serviço Social vem realizando alguns projetos que a partir de 

2009 vem se desenvolvendo nesta perspectiva mais totalizante, envolvendo outras 

categorias nestas ações, a partir de projetos multidisciplinares. 

        1 - Grupo de Sala de Espera - O Assistente Social viabilizou o projeto, Grupo Sala 

de Espera, este grupo foi criado porque o Assistente Social percebeu que as mães e 

acompanhantes das crianças que freqüentam as aulas de natação da Professora de 

Educação Física ficavam no Hall do CEMEAES por volta de 50 minutos, duas vezes por 

semana. Logo, veio à idéia de aproveitar este espaço para criar um grupo de discussão 

sobre temas relevantes à situação sócio-cultural destas. 

Então ele apresentou-se aos pais falou do projeto que seria implantado na 

instituição, voltado para eles. Foi esclarecido às mães e acompanhantes presentes que 

aquele espaço seria aproveitado para estes esclareceram suas dúvidas sobre temas 

sociais e outros de interesses, que eles mesmos escolheriam. Foi elaborada uma 

enquête sobre temas a serem apresentados e também poderiam sugerir outros. O 

grupo se desenvolveu de maneira satisfatória, pois ocorrerem vários encontros e o 

Serviço Social legitimou o seu espaço dentro da instituição. Atualmente o grupo não 

está acontecendo, porém, busca-se estratégias para que o mesmo retorne.    

Este trabalho em grupo teve por objetivo trazer aos usuários questionamentos 

sobre a realidade, propiciando um espaço legitimado para que possam ser sujeitos, 

com participação na instituição. Para isso foi fundamental que o Serviço Social também 

trouxesse temas para o debate no âmbito dos direitos, como exemplo leis, temas da 

atualidade, cidadania, etc.  

2 - Grupo de Orientação de Familiares – Quando iniciou o trabalho do Serviço 

Social dentro do CEMEAES não havia um envolvimento diretamente dos profissionais. 

A partir da nova equipe o Serviço Social se começa a fazer uma interlocução com os 

outros profissionais para que eles se juntem na intenção de se fazer um trabalho 

diferenciado, que estes não ficassem apenas atuando nas suas áreas especificas, pois 

se percebeu que o mesmo usuário que era atendido pela psicóloga também era 

atendido pela fonoaudiologia, pela psicopedagoga. Por isso, a importância de 

desenvolver um trabalho multidisciplinar. 
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Este grupo é desenvolvido na instituição em conjunto com a Psicopedagogia e 

fonoaudiologia. Este grupo surgiu pela necessidade de desmistificar algumas questões 

que não aparecem claramente aos pais em relação aos filhos, e a primeira demanda 

apresentada foi à questão do TDA Transtorno de Déficit de Atenção (TDA) e Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), já que muitos pais não sabiam 

identificar este quadro em teus filhos e muitos estavam sendo rotulados como 

hiperativos, mas na verdade não são, todavia são apenas crianças um pouco mais 

ativas, “levadas”, um pouco mais impulsivas. O intuito do grupo é desmistificar o 

estigma que muitos têm a respeito das crianças com o TDAH, como muitos pais não 

obtêm o conhecimento sobre este quadro, os consideram “desinteressados”, 

“malandros”, “preguiçosos” entre outros. Enfim, a Psicopedagogia com o apoio do 

Serviço Social, sentiu a necessidade de fazer conhecer as verdadeiras características 

de uma criança com um quadro de hiperatividade.  

A hiperatividade apresenta alguns padrões característicos, logo é necessário um 

“olhar profissional para diagnosticá-lo”. O papel dos pais é fundamental na socialização 

dos filhos, o estímulo é fundamental para cada atividade no desenvolvimento da 

criança. Devido a todas estas características se faz necessário intervir junto aos que 

fazem parte da rede social destas crianças e o trabalho multidisciplinar é enriquecedor 

no trabalho com grupos, pois promove a troca entre os profissionais de saberes e 

experiências, não significando a “perda da própria identidade”, apenas obtêm-se a troca 

de saberes.              

Neste trabalho o assistente social vem desempenhando um trabalho de 

orientação e informação aos pais. Trazendo assim a contribuição do Serviço Social à 

dinâmica, no viés de garantia de direitos.    

Além do levantamento do perfil dos usuários o Serviço Social traçou o perfil dos 

usuários que utilizam os serviços da instituição, para assim conhecer as características 

dos usuários da instituição.  

Enfim, os trabalhos para o Serviço Social na instituição no enfrentamento das 

problemáticas presentes no âmbito escolar acontecem nos trabalhos em grupos, nos 

atendimentos individuais, nas visitas domiciliares ou institucionais, nas reuniões de 

equipe, nas pesquisas e investigações. Procurando embasar sua atuação profissional 
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fundamentalmente em pesquisas de temas sobre educação e as demandas que se 

colocam aos profissionais, articulando com a realidade vivenciada. 

Nesta perspectiva, é necessário, que o Serviço Social, além de outras categorias 

possam ajudar a escola no enfrentamento das questões que perpassam a educação e 

prejudicam o ensino das crianças e adolescentes. Uma atuação que vise contribuir para 

um processo de cidadania que seja trabalhada desde a infância. 

Uma educação de possibilidades e estímulos, criando condições para que os 

mesmos permaneçam na escola o mais tempo possível. Esta inserção é vista com 

grandes limites, mas também com grandes possibilidades. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A vida é um presente de Deus,  
mas saber viver é um presente da sabedoria”.  
 

Mansour Challita  
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DA COLETA DE DADOS. 

 

5.1 – Levantamento das análises das entrevistas 

 

Ainda na construção da pesquisa foi necessário ir a campo para levantamento de 

mais dados para esta análise. Além, das pesquisas bibliográficas e a pesquisa 

documental no caso os projetos de lei, para este trabalho as entrevistas de campo nas 

instituições tornou-se também muito necessário nesse processo.  

A população vislumbrada para estas entrevistas constituiu-se os profissionais do 

Serviço Social, assim como professores, coordenadores pedagógicos e diretores nas 

escolas públicas de educação básica da rede de ensino na cidade de Macaé, no estado 

do Rio de Janeiro. 

Para o levantamento dos dados foi efetuado um roteiro de entrevista com quinze 

perguntas para o momento das entrevistas, que conforme as autorizações dos 

profissionais tiveram suas falas gravadas para posteriores transcrições.  Estes 

questionários foram preparados conforme a categoria profissional, logo, para os 

assistentes sociais foi preparada um tipo de questionário e para os profissionais da 

escola outro tipo de questionário. Conforme anexos. 

As entrevistas foram realizadas com três assistentes sociais, duas professoras, 

uma diretora, uma diretora adjunta e uma coordenadora pedagógica, profissionais estes 

de instituições diferenciadas, escolhas estas de modo aleatório. 

Entre os entrevistados, procurei entrevistar assistentes sociais que tivessem 

aproximação com a política de educação, além dos principais protagonistas atuantes 

dentro das escolas. 

O primeiro profissional a ser entrevistado foi um Assistente Social, Mestre em 

Educação. Este profissional é envolvido nas temáticas sobre Serviço Social na 

educação. Logo, muito importante para agregar conhecimento com a temática da 

educação, devido sua aproximação, experiência profissional com a temática do Serviço 

Social na Educação. 

O segundo entrevistado também foi um Assistente Social, este também tem uma 

aproximação com a área da educação, pois atua num programa de apoio às escolas do 
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Município de Macaé, prestando atendimento aos escolares, conforme são 

encaminhadas para a instituição, pelas escolas.  

O terceiro entrevistado outro Assistente Social ligado a Secretaria Municipal de 

Educação.  

O intuito destas entrevistas foi conhecer os objetivos e as atividades desenvolvidas 

por estes profissionais inseridos na área educacional.   

Prosseguindo com as entrevistas, também foram entrevistados alguns 

profissionais, dentre professores, diretores e coordenadores pedagógicos de escolas 

diferenciadas no Município de Macaé, em dias diferenciados. 

As entrevistas com estes profissionais também foram de suma importância porque 

possibilitou conhecer a opinião destes profissionais sobre o Projeto de Lei em 

tramitação.  

Estas entrevistas foram realizadas entre os meses de Dezembro de 2011 a Maio 

de 2012. Estes profissionais propiciaram com as suas falas uma maior contextualização 

do tema em questão, possibilitando assim uma maior reflexão do tema pesquisado.  

As entrevistas possibilitaram uma maior visão sobre os conceitos destes 

profissionais a respeito da inclusão do Serviço Social nas escolas, conforme o Projeto 

de Lei em Trâmite na Câmara.  

As informações obtidas foram muito reveladoras, no que tange as expectativas dos 

profissionais da educação sobre a possibilidade da inserção dos assistentes sociais na 

escola. Além, de aprofundar também sobre o que esperam os assistentes sociais 

inseridos na política de educação, mas diretamente na escola, o que almejam atuando 

neste novo campo de atuação.    

A maioria dos entrevistados recebeu esta pesquisa com muito entusiasmo e boa 

aceitação. Dentre os assistentes sociais os mesmos enfatizaram a necessidade de se 

discutir o tema em questão, já que o Projeto de Lei vem se arrastando desde 2000, 

entre a Câmara, o Senado e novamente retornando a Câmara dos Deputados. 

Destacando a importância de abranger este debate, fortalecendo assim, a luta para a 

aprovação desta lei. Porém, já existem aqueles que também duvidam que este projeto 

de lei possa ser aprovado ainda no ano de 2012.  

A apresentação desta pesquisa aos profissionais propiciou aos envolvidos 

cotidianamente na política educacional que pudessem expor um pouco mais do 
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trabalho realizado pelas instituições e projetos de apoio as escolas do município, como 

por exemplo, o CEMEAES e o SEMED, uma oportunidade de expor os trabalhos já 

executados pelo Serviço Social inseridos na Política Educacional.  

Enfim, esses profissionais aproveitaram para ressaltar as possibilidades de 

atuação através da integração do Serviço Social e Educação, numa proposta que visa 

fortalecer os direitos sociais, fortalecer a política educacional, a partir do momento que 

haverá um enfrentando das problemáticas que permeiam a educação de crianças e 

adolescentes, adjacentes através da questão social, presentes em todas as instâncias 

societárias. Vejamos o que ressalta um Assistente Social.  

 
A principal contribuição do profissional que já tem uma trajetória 
em defesa dos direitos humanos, direitos sociais é de fortalecer 
esta luta no campo da educação e ai tentar de uma maneira mais 
articulada, mais integrada nos diferentes campos dos interesses 
de luta que envolvem o projeto de emancipação da classe 
trabalhadora. Então, assim, de um modo geral é isso! De uma 
forma mais particularizada, acho que o assistente social contribui 
para que a educação ela se alastre, se alastre para os conjuntos 
das políticas públicas das cidades. Pelo fato do assistente social 
lidar com estas intermediações, ele dentro da área da educação, 
não necessariamente dentro da escola, acho que ele traz uma 
perspectiva de compreender a cidadania não só a partir da 
educação, mais com a sua interface com a assistência, com a 
saúde, com a habitação, com os elementos da cidade. 
(ENTREVISTADO 1, 2011)  

 
Ainda ressaltando as possibilidades e necessidades do trabalho do Assistente 

social inserido na educação, na escola, cabe enfatizar outra fala muito importante para 

o fortalecimento desta defesa. Neste intuito outro Assistente Social enfatizou: 

  
(...) o assistente social ele é habilitado durante todo o seu 
processo de graduação a interferir nas expressões da questão 
social. Então a gente vê que a questão social ela está em todos 
os lugares e ela se manifesta dentro do ambiente escolar 
também. Como que a gente vê isso? A gente vê isso a partir do 
momento em que tem crianças que vão para escola e só tem 
aquela alimentação durante o dia inteiro, só tem a merenda 
escolar, a gente vê isso quando a gente vê crianças que sofrem 
violência dentro do seu lar, crianças que sofrem violência 
doméstica, violência esta de múltiplas formas, violência física 
propriamente dita violência emocional, simbólica e também a 
violência sexual que é uma das mais perversas. Então isso tudo 
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de certa maneira aparece, surge na escola. Então crianças e 
adolescentes também são vítimas das mazelas que o sistema 
capitalista produz. A principal delas de fato é a violência quando 
acontece contra crianças e adolescentes. E uma nova expressão 
da questão social tem se manifestado principalmente em 
decorrência ao uso e abuso de substancias psicoativas, as 
drogas então, a droga ela já está na escola. (ENTREVISTADO 2, 
2012). 
 

Nesta defesa também se faz necessário agregar a fala da assistente social do 

SEMED em prol das possibilidades e limites deste trabalhado, ressaltando a 

necessidade de consolidar o Serviço Social também como uma profissão atuante 

também na política de educação, assim, como está em outras políticas públicas.  Além, 

das problemáticas em torno das políticas públicas,  

 
(...) o principal desafio da categoria hoje eu acho é consolidar o 
espaço como profissional da educação. A gente tem o SEPE, por 
exemplo, já no Rio de Janeiro, alguns assistentes Sociais que já 
são sindicalizados pelo SEPE. Então, isso é uma conquista 
importante porque quando você tem um sindicato com a 
importância do SEPE tradicionalmente profissionais da educação, 
que coloca os assistentes sociais sindicalizados, ele está dizendo: 
Olha, nós reconhecemos o Serviço Social como profissionais da 
educação, o assistente social como profissionais da educação. Eu 
vejo que nosso principal ponto é este consolidar, nos consolidar 
como profissional da educação, como hoje nós já somos 
reconhecidos como profissionais da saúde, por exemplo! Então 
sermos reconhecidos como profissionais da educação eu acho 
que é um ponto que é um grande desafio e além desses desafios 
o maior desafio é o esclarecimento da própria categoria de 
assistentes sociais, de profissionais, que nós somos profissionais 
de educação. Que o nosso desafio às vezes a gente coloca como 
se estive pra fora, que é tipo assim informal ao outro, ao 
professor, ao diretor, enfim, aos outros profissionais (...). Em 
relação às políticas públicas, os problemas que a gente tem que 
enfrentar em relação com as políticas públicas, eu acho que é a 
questão do investimento, a gente precisa lutar por isso, pelo 
investimento, porque o investimento vai ter outras conseqüências 
que é a qualificação, abertura do espaço, a gente tem espaços 
ricos de aprendizado nas escolas, então eu acho que o 
investimento, é lutar pela questão do investimento público é 
fundamental. (ENTREVISTADO 3, 2012) 
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Nestas falas podemos perceber os desafios que encontraram os assistentes 

sociais inseridos na política educacional, os limites de trabalho, as diversas 

problemáticas enfrentadas dentro da escola, etc.  

Os assistentes sociais em questão debateram a atuação do Serviço Social na 

educação. Portanto, num sentido mais amplo, não somente a escola. Mas 

fundamentalmente na política educacional, almejando assim, uma percepção maior 

para a atuação que ultrapasse os murros das escolas. Estas análises possibilitaram 

uma fusão de idéias que inicialmente estava muito direcionada somente às escolas, 

uma atuação dentro das escolas.  

A partir das análises destes profissionais propiciou uma concordância que esta 

atuação realmente perpasse as escolas, seja consolidada para a política de educação. 

Assim, as possibilidades deste trabalho serão ampliadas, porque o assistente social 

poderá atuar em outras frentes inseridas nesta política. 

Porém, nessa atuação dentro das escolas, os assistentes sociais terão que lidar 

com profissionais conservadores, existente em todos os espaços institucionais que não 

compreendem a dinâmica da sociedade permeada pelas contradições do sistema 

capitalista e tendem a colocar os problemas de dificuldade de aprendizado, entre 

outros, nas próprias crianças e adolescentes, mas principalmente no pai e na mãe que 

“não acompanham o processo de aprendizado dos filhos” assim, afirmam: “a família 

está desestruturada”. Esta é a justificativa utilizada pela maioria dos profissionais da 

educação para os problemas dentro das escolas.  

Cabe ressaltar que na citação acima não se pretende afirmar que o 

conservadorismo está direcionado apenas aos profissionais da educação, porque 

muitas categorias profissionais detêm este perfil, dentre eles também assistentes 

sociais. Logo, isso vai depender muito da vertente, posicionamento de cada 

profissional. Assim, não é uma questão que se possa generalizar para as categorias.  

Todavia, outro fato importante deve ser abordado no processo das entrevistas, 

pois existiam dentre os profissionais da educação aqueles que não conheciam o Projeto 

de Lei em discussão desde 2000 e outros que já tiveram conhecimento da lei, mas 

nunca tivera lido este projeto.  
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Ou seja, os principais envolvidos nesta temática muitas vezes ficam aquém desta 

discussão, seja por falta de uma maior divulgação ou mesmo pela falta de interesse 

para a temática.  

Dentre os profissionais da educação, foi muito revelador e surpreendente conhecer 

o que esperam estes profissionais sobre o Serviço Social inserido na escola. Cabe 

ressaltar que a maioria destes ainda compreende o assistente social como o 

profissional da coerção, aquele que vai atrás (no caso das famílias) para vigiar, punir. 

Na escola foi unânime citar a família como o principal agravante nos impasses do 

problema de dificuldade de aprendizado de crianças e adolescentes e alguns 

consideram o descuido, a falta de acompanhamento dos pais como o maior 

responsável por estes problemas. Porém, conforme apontamentos anteriores sabemos 

que esta não é a real causa destes problemas.  

 A falta do acompanhamento dos pais é considerada muito negativa para esse 

processo de ensino aprendizagem.  Esta possível inserção é considerada importante 

para professores, diretores, coordenadores pedagógicos fundamentalmente para lidar 

com as famílias que a maioria afirma precisar de apoio.  

Em uma única entrevista a palavra família foi citada exatamente oito vezes dentre 

as quinze (15) perguntas e também estando ligada a esta questão nas outras 

perguntas. A maioria das respostas girou em torno da questão família. Abaixo um 

levantamento de cinco entrevistas, destaca-se uma sequência de citações de cada 

profissional que elucida esta afirmação, como por exemplo, as análises de professores, 

coordenador pedagógico e diretores abaixo. 

 
Eu acho que o principal é trabalhar com a família! Mostrar que, eu 
sinto que a família hoje está sem limite! Eu acho que trabalhar 
assim, escola, família, mostrando a família assim: que o educar é 
você também dizer não, é você ganhar tempo com o seu filho, 
porque às vezes o responsável acha que ele parar para ensinar o 
seu filho, para ver uma tarefa que o filho fez ou não fez ele está 
perdendo tempo e não está perdendo ele está ganhando! Então 
eu acho que vai ter que trabalhar junto, realmente a família. 
Porque o grande problema da escola hoje é a falta da família é 
trabalhar em parceria junto com a escola, entendeu? A gente 
sente muito a falta disso! (ENTREVISTADO 7, 2012) 
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O principal desafio do Serviço Social dentro da escola está no 
auxílio aos alunos e suas famílias como suporte a permanência 
dos mesmos nas escolas. (ENTREVISTADO 4, entrevista, 2012) 
 

O principal desafio vai ser alcançar as famílias que precisam de 
ajuda, que precisam de acompanhamento e que muitas das 
vezes não aceitam, dizem que não tem tempo, que precisam 
trabalhar, então porque a criança é assim, assado, porque é igual 
ao pai, é igual alguém da família que não presta. Eu acho que vai 
ter a conscientização de algumas famílias (ENTREVISTADO 5, 
2012). 
 

Hoje em dia as famílias estão um pouco desestruturadas, então 
esse tipo de trabalho iria ajudar, toda equipe da escola, já que o 
papel da escola que é ensinar a ler e escrever, está vendo esta 
questão de estar participando, está ajudando as famílias porque 
devido ao fato delas não terem muito tempo pra está dando 
atenção aos seus filhos, isso ajuda prejudicar os alunos, tendo 
um profissional dentro deste nível iria colaborar muito pra que 
houvesse essa grande melhoria no ensino dos nossos alunos! 
(ENTREVISTADO 6, 2012) 
 

Um levantamento constatou que dos cinco entrevistados nas escolas os cinco 

abordaram a questão família como grande agravante dos problemas dos alunos, como 

já ressaltado o termo “família desestruturada” foi citada algumas vezes nestas 

entrevistas.  

Foi observado que família é a grande preocupação destes profissionais, ficando os 

investimentos públicos em segundo lugar. Porém, ainda existem aqueles (professores) 

que nem citou este problema, considerando apenas a família. Foram poucos que 

problematizaram a questão da ausência dos pais neste processo de aprendizado 

devido à questão do trabalho, porque não tem tempo devido ao trabalho, enfim, outras 

questões discutidas pelo Serviço Social.   

A entrevista deixou claro que a maioria considera esta falta dos pais, neste 

processo, simplesmente ao desinteresse dos mesmos na educação dos filhos. Sem 

compreender o processo alienador que interfere nas relações sociais dos sujeitos. Cabe 

ressaltar a citação de um professor. 

 
Eu acho que o principal é trabalhar com a família! Mostrar que, eu 
sinto que a família hoje está sem limite! Eu acho que trabalhar 
assim, escola, família, mostrando a família assim: que o educar é 
você também dizer não, é você ganhar tempo com o seu filho, 
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porque às vezes o responsável acha que ele parar para ensinar o 
seu filho, para ver uma tarefa que o filho fez ou não fez ele está 
perdendo tempo e não está perdendo ele está ganhando! Então 
eu acho que vai ter que trabalhar junto, realmente a família. 
Porque o grande problema da escola hoje é a falta da família é 
trabalhar em parceria junto com a escola, entendeu? A gente 
sente muito a falta disso! (ENTREVISTADO 7, 2012) 
 

Como já ressaltado, muitos consideram esta inclusão muito positiva na escola, 

principalmente se for trabalhar com a família, ir a campo, procurar esta família, por 

exemplo, ir a casa, ao trabalho, enfim, não poderá ficar em uma sala com papéis, etc., 

precisará buscar esta família, averiguar os impasses existentes. Caso contrário esta 

atuação não será vista positivamente, como algo que fará alguma diferença. Observa-

se neste pensamento o senso comum de muitos.  

Porém, também tem aqueles que não enxergam esta inclusão positivamente, ao 

contrário. Um entrevistado ao saber da tramitação deste Projeto de Lei afirmou que esta 

inclusão servira para afastar ainda mais a família da escola, do processo de 

aprendizagem dos filhos, afirmando assim: “Há [...] agora que ninguém vê nenhum pai 

na escola, vão pensar assim: o assistente social está na escola deixe que ele cuide dos 

problemas!”.  

Enfim, este tipo de comentário foi feito apenas por um profissional da educação, 

porque a maioria como percebido nas entrevistas, considera esta possível inserção 

importante para somar a educação, com boas expectativas. Estes profissionais almejam 

com a aprovação desta lei desenvolver um trabalho de parceria entre os profissionais 

do Serviço Social, Psicologia e a escola.  

Alguns profissionais ressaltam a importância deste projeto concluindo que a 

possibilidade desta inserção: “Eu acho que só vem acrescentar a educação porque tem 

coisas que o professor não consegue trabalhar a dificuldade psicológica, o social da 

criança. Eu acho que sobrecarrega o professor que além do conteúdo ainda tem que 

fazer essa parte também. Então, eu acho que só vem acrescentar a educação!” 

(ENTREVISTADO 7, 2012). 

Além das realidades expostas, cabe mencionar novamente o senso comum da 

maioria dos profissionais dentro da escola em perpassar na maioria das vezes a 

culpabilização dos problemas de aprendizagem dos alunos principalmente aos pais, 

devido à falta no acompanhamento do processo de educacional, nas questões de limite 
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aos filhos, enfim, em seus cotidianos. Consideram que a falta destes vem ocasionando 

conseqüências graves que vem ultrapassando os muros da escola, trazendo problemas 

graves a este processo, inclusive a evasão escolar de muitos pela falta de estímulo dos 

pais ou responsáveis.  

Segundo os entrevistados a maioria dos problemas existentes é ocasionada, 

portanto, pela falta da família. Estes afirmam que os pais precisam trabalhar e não 

estão conciliando o trabalho e a responsabilidade pelos filhos. Logo, não há uma 

compreensão para além disto.  

O fato das mães atualmente também estarem voltada ao mercado de trabalho 

também ressaltam como uma situação que contribuiu para os problemas neste 

processo. Ou seja, não há uma análise crítica da realidade desta sociedade, das 

dificuldades imposta pelo trabalho, que explora o trabalhador e não lhe proporciona em 

muitas situações tempo para mais nada, enfim, aliena o trabalhador de diversas 

possibilidades.  

Todavia somente há a compreensão que os educandos precisam ser 

acompanhados, isto é fato, mas não há uma análise desta realidade imposta aos 

cidadãos que inviabilizam suas enumeras necessidades de vida.  Ou seja, a 

compreensão é: “cada um carregue a sua cruz”. A maioria não expressa uma 

conscientização crítica da realidade.  

Porém, aqueles que expressam alguma consciência crítica sobre alguns fatos 

acabam esbarrando em determinado ponto em outras questões expressando um 

conservadorismo ou uma análise equivocada. Contudo, não criticando o indivíduo por 

esta realidade, afinal muitas categorias expressam esta realidade. Até mesmo dentre os 

assistentes sociais, isso ocorre, como por exemplo, também o Projeto Ético-Político 

ainda não ser hegemônico, porque alguns ainda consideram outros projetos, têm outras 

vertentes. Enfim, fatos que a realidade produz aos sujeitos e as categorias 

profissionais. 

(...) Mas a realidade nossa é uma realidade de comodismo, é uma 
realidade de não participação é isso que a contradição do sistema 
capitalista produz, ela produz sujeitos tão cansados de sua 
labuta, do seu trabalho e quando chegam em casa querem tomar 
um banho, sentar na frente a televisão e ver um programa que 
não vai contribuir em nada pra formação sócio política dele, ao 
contrario, o objetivo é aliena-lo, torna-lo alienado na sua realidade 
social. (ENTREVISTADO 2, 2012). 
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Outro fato observado é a desqualificação profissional de alguns profissionais. 

Muitos não estão preparados para exercer os cargos que ocupam. Este fato é 

culminante a desqualificação da educação no país. Um fato, já observado no campo 

escolar, pois os profissionais deste cenário têm optado por cursos que na realidade não 

apresenta qualidade, devido às vantagens que oferecem referente à questão de tempo, 

financeiramente, não conseguem ser liberados para cursos de reciclagem ou porque 

não podem participar, porque tem enumeras outras responsabilidades, como outro 

emprego, fato muito comum entre professores.  

 A questão do tempo é um mal do século, ninguém tem tempo para nada, todos 

estão com pressa, sem tempo extra para se dedicar a algo totalmente. Logo, a maioria 

das coisas tem se tornado superficial, menos o trabalho, este é integral e muito real! Na 

verdade o “tempo vale dinheiro”. 

 
(...) Então quer dizer, falar a desqualificação da formação, 
portanto o que se preocupa muito hoje é o seguinte: Quem é a 
pessoa em sã consciência vai fazer um investimento, um gasto de 
quatro (04) anos de formação pra ser professor, pra viver com um 
salário desses de hoje? Então isso vai esvaziando as 
possibilidades, não é a toa que boa parte dos cursos de formação 
de professores, pedagogia estão deixando de ser presenciais, 
estão sendo oferecidos cursos a distancia. Isso vai ter um 
impacto gritante daqui a alguns anos no processo de formação de 
novos professores. (ENTREVISTADO 1, 2012). 
 

Afinal, estas são as realidades observadas neste cenário. Portanto, as entrevistas 

possibilitaram concluir que na escola a aceitação quanto ao Projeto de Lei é 

vislumbrada muito positivamente pelos profissionais da educação. Novamente, ressalto 

apenas uma minoria dentre os diretores apresentaram certa negação quanto ao projeto 

de lei. A maioria, dentre estes os assistentes sociais também projetam grandes 

possibilidades de contribuições com este trabalho.  

Para professores e diretores, esta inserção deverá ter como foco principal o 

trabalho com as famílias, estes acreditam que uma união entre a escola, à família e o 

aluno é o caminho para o enfrentamento dos principais problemas apresentados dentro 

da escola. A presença da família seria a resposta. Assim, acreditam que o assistente 

social possa ser a ponte para este objetivo.  
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Esta intervenção se apresenta, entretanto de modo equivocado, pulicialesca, 

intervindo de modo inapropriado na vida dos sujeitos. Assim, este também será um 

desafio que os assistentes sociais terão que enfrentar na escola com estes 

profissionais.  Será necessário orienta-los devidamente, desconstruir esta análise 

errônea sobre a verdadeira atuação do assistente social, que deve trabalhar em 

consonância a emancipação dos sujeitos, em prol da cidadania, dos direitos, sem punir 

ninguém.  

Mediações deverão ser tomadas para a devida atuação neste trabalho profissional, 

direcionados obviamente pelo Projeto Ético-Político da categoria. Enfim, as 

expectativas são muito grandes para esta atuação nas escolas, essencialmente o 

trabalho com as famílias.   
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6 - CONCLUSÃO 

 

A aproximação com a área da educação se deu a partir de minha experiência de 

estágio no Centro Municipal de Educação e Atendimento ao Escolar - CEMEAES. A 

partir desta experiência pude conhecer melhor a atuação do Serviço Social inserido na 

política educacional.  

Anteriormente, somente conhecia a atuação do Serviço Social inserido em outras 

políticas, como a assistência social e a saúde principalmente, mas a atuação voltada à 

educação era nova para mim. Na faculdade pouco ouvir falar desta área de atuação, 

poucos materiais foram trabalhados neste período sobre esta temática.  Portanto, tive 

alguns receios quando surgiu a probabilidade de fazer estágio nesta instituição, porque 

neste campo não conhecia as possibilidades de atuação e temia adquirir uma 

experiência de estágio muito desqualificada, esvaziada de conhecimento. 

Durante o estágio fui conhecendo as possibilidades desde trabalho e me 

apaixonando por esta área. Dentro do CEMEAES conheci a necessidade do Serviço 

Social também estar inserido nesta política.  

Nas escolas são identificados muitos problemas inerentes à criança e ao 

adolescente e o professor tem um papel muito importante no seu fazer profissional 

como educador com essas crianças e adolescentes, porque além de ensinar, educar, 

ele também precisa ter o compromisso de estar atento aos comportamentos destas 

crianças e adolescentes e se mobilizar caso algo diferente seja identificado nos 

mesmos.  

No CEMEAES pude acompanhar de perto o papel das escolas, do professor com 

esses alunos que atualmente vem manifestando muitas dificuldades que vem 

interferindo no processo de ensino aprendizagem destes.  

A instituição recebia vários tipos de demandas deste a dificuldade de 

aprendizado, que na verdade se manifestava devido a diversas outras questões ou 

demandas que se apresentavam diretamente como a violência, a pobreza extrema, 

bullyng ou abusos sexuais, este último muitas vezes encaminhado pelo próprio 

Conselho Tutelar.  

O professor atualmente vem precisando desenvolver um olhar atento em relação 

aos seus alunos. Atualmente, ele precisa desenvolver outro papel muito importante, que 
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é o de cuidador, no sentido de ser aquele que também deve selar pelo bem estar de 

seus alunos, como preconiza a Lei. A partir do momento que precisa denunciar certos 

tipos de violência identificados nestas crianças e adolescentes.  

Cabe ressaltar que a lei não se refere diretamente ao professor, mas a toda 

sociedade em geral.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA veio fortalecer a punição a casos 

de diversos tipos de violência, negligências acometidas aos usuários desta lei como 

preconiza, na qual, qualquer um deve denunciar maus tratos a crianças e adolescentes, 

podendo responder judicialmente quanto a esta questão.  

Esta lei vem ajudando a desmistificar o tabu que havia nas questões 

principalmente relacionadas a situações de violência sexual, porque, muitos optavam 

em abafar estes casos por vergonha da situação. Atualmente, a lei exige que se 

denuncie qualquer evidencia destes casos, porque todos os cidadãos precisam ter o 

direito de viver uma vida livre de qualquer opressão e a justiça precisa ser feita. 

Considero esta uma forma de punição, compensação aos muitos séculos que a 

sociedade nunca puniu com afinco este tipo de opressão, sendo considerada até 

comum em muitas civilizações antigas, a qual os mais fracos foram e continuam sendo 

as principais vítimas. Porém, para se valer esta lei é necessário que a sociedade tome 

posse de seu papel, como por exemplo, sendo ético, não se calando para questões 

como esta e tantas outras que deixam os direitos em ameaças.  

Portanto, a responsabilização do professor em consonância com a lei é 

necessária, mas, é importante que este comprometimento seja primeiramente com os 

alunos, em defesa dos direitos humanos. Se o aluno não está bem ou algo grave nele 

foi identificado é necessária uma intervenção, porque estes precisam de 

acompanhamento, precisam ser resguardados. Com a experiência de estágio pude 

perceber que muitos casos são identificados na escola.  

Estes problemas precisam de intervenção porque como já enfatizado ferem os 

direitos dessas crianças e adolescentes, podendo trazer conseqüências muito sérias a 

estes, se manifestando como, por exemplo, na escola, na dificuldade de aprendizado, 

de concentração, entre outros problemas mais graves. 
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Assim, o professor terá muitas implicações neste meio, porque não conseguirá 

desenvolver o seu papel de educador, isto é muito grave, caso, o professor seja um 

profissional comprometido eticamente com sua profissão. 

Estes casos ao serem acompanhados no CEMEAES se apresentavam 

primeiramente como uma dificuldade de aprendizado, mas numa investigação, um 

acompanhamento mais detalhado constatava que na maioria dos casos algo estava 

acontecendo a estes, ocasionando uma interferência neste processo.  

Dificilmente estes quadros estavam ligados apenas à criança, como uma questão 

de saúde, uma disfunção do Sistema Nervoso Central – SNC ou o termo da moda 

utilizado atualmente para explicador estes problemas que se apresentam na escola é o 

TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade.  

Assim sendo, o professor aquele que passa uma grande parte do tempo com 

estes alunos, estes profissionais acabam percebendo, acompanhando muitas 

situações, porque a escola acaba sendo a principal instituição na sociedade que 

crianças e adolescentes se inserem primeiramente e nesta esfera ficam grande parte do 

dia e muitos anos da vida. Logo, a importância do educador neste processo, na vida 

destes usuários. 

Contudo, este profissional não consegue atuar frente a estas demandas, porque 

ele não foi preparado para lidar com os problemas sociais destes alunos, este é aquele 

preparado para lecionar, como afirmou um professor que estava na escola para ensinar 

a ler e a escrever e não sabia lidar com os problemas de alguns alunos. Logo 

precisavam lidar com o social dos alunos, etc enfatizando primeiramente as questões 

familiares.  

Neste cenário surge o Serviço Social uma profissão muito difícil e permeada por 

muitas contradições, mas preparada para lidar com os reflexos da questão social 

também na escola. 

O Assistente Social é um profissional com uma visão histórica da questão social, 

sendo este na verdade o objeto de trabalho da profissão é considerado uma categoria 

propícia a trabalhar as problemáticas acima citadas dentro das escolas. Além, também 

de ser capaz de buscar mecanismos para fortalecimento da política educacional, 

porque a educação aliada a outros fatores sofre com as mazelas da falta de 

investimentos financeiros.  
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 A categoria profissional surge atrelada à questão social, ou seja, esta faz parte 

da história do Serviço Social e desde então o Serviço Social vem enfrentando desta 

temática, sendo próprio objeto de estudo da profissão.  

Neste processo foi necessário se preparar para lidar com esta temática de forma 

contextualizada, porque as expressões da questão social estão presentes nos vários 

seguimentos da sociedade trazendo rebatimentos cada vez mais perversos a vida dos 

indivíduos. 

Neste contexto a profissão pode contribuir no enfrentamento dos problemas 

enfrentados pela escola, atuando numa perspectiva de cidadania desses usuários, de 

fortalecimento da educação, atuando frente aos impasses vivenciados nesta, que estão 

dentro das atribuições e competências do assistente social, em consonância ao nosso 

Projeto Ético-Político.  

Nesta atuação do assistente social inserido na política educacional, no caso do 

CEMEAES de apoio à educação, às escolas do município, pude perceber que este 

trabalho também é composto de desafios uma vez que o profissional assim como em 

outras políticas acaba se deparando, tendo que executar alguns projetos, programas 

pouco significativos, que não contribui de fato nas questões dos direitos sociais.  

Outro complicador neste trabalho é a falta de investimentos, necessários aos 

recursos humanos e materiais.  

Mas pude perceber que mediante estas dificuldades o assistente social, assim 

com apoio de outras categorias terá que se esforçar um pouco mais para encontrar 

caminhos para viabilizar seu trabalho. Na perspectiva de viabilizar os direitos, será 

necessário apelar em muitas situações à própria criatividade para o serviço não parar, 

porque do contrário é isso que acontecerá diante deste quadro.  

 O profissional deve ser comprometimento com o Projeto Ético Político da 

categoria, assim como a Lei que regulamenta a profissão e os conhecimentos 

adquiridos na formação, no processo de busca constante por novos conhecimentos 

atuais, enfim, um processo constante de reciclagem, importante para que o profissional 

esteja sempre atualizado. 

O campo de estágio ofereceu grandes possibilidades de aprimorar os meus 

conhecimentos teórico-metodológicos, através dos desafios que são colocados dentro 

desta política. Neste campo pude perceber que as demandas encontradas dentro das 
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escolas é muito grande, desde casos de usuários que precisam apelas de uma 

orientação até casos mais graves como já ressaltado anteriormente.  

O trabalho desenvolvido no CEMEAES precisava intervir nos problemas que se 

apresentavam no nível individual, mas principalmente de toda a família dentro desse 

processo de intervenção. Os desafios são muitos, porque nem sempre se encontra os 

mecanismos necessários para uma intervenção qualificada. 

Assim, acredito que o trabalho dentro das escolas, na política educacional como 

um todo será muito importante para o profissional de Serviço Social também, porque 

este adquirirá novos conhecimentos, atuando neste cenário, ainda pouco comum para 

atuação de assistentes sociais. Contudo, existem projetos, programas isolados, não 

comuns em todos os estados brasileiros, dependerão dos Estados, cidades ou 

municípios.  

Conforme os apontamentos mencionados acima a necessidade de um assistente 

social, assim como também um psicólogo é muito importante no acompanhamento 

dessas crianças e adolescentes que refletem cada vez mais as dificuldades desta 

sociedade. Cada um atuando na sua área especifica. 

Esta inserção poderá contribuir através de equipes multiprofissionais, porém, o 

número dessas equipes fará toda a diferença, porque não adianta colocar poucas 

equipes para atender um número acentuado de escolas, porque muitas acabaram não 

sendo atendidas como acontecia em Macaé, na época do estágio, entre 2009 a 2011, 

na qual, o CEMEAES não atendia todas as escolas que solicitavam auxílio porque não 

tinha veículo para levar o profissional nas escolas mais longes e também a falta de 

psicólogos era outra dificuldade desta instituição.  

A equipe multidisciplinar existente no município de Macaé criada a partir do 

Plano Diretor do município, na gestão do atual Prefeito Riverton Mussi era insuficiente, 

apenas com duas equipes para atender todas as escolas da cidade também não dava 

conta de atender a todos. Atualmente este número aumentou, mais com a gestão do 

atual prefeito chegando ao fim em 2012, devido ser sua segunda gestão, este projeto 

corre o risco de terminar ou ser prejudicado de alguma forma, assim, como o 

CEMEAES, porque a inclusão do Serviço Social na política educacional ainda não é 

algo constituído em lei.  
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 A aprovação do projeto de Lei n° 3688/2000 será uma conquista para a 

categoria porque terá consolidado este espaço de atuação, além de poder estar 

atuando no enfrentamento da realidade vivenciadas pelas escolas observadas através 

da experiência de estágio e também como enfatizam e afirmam os profissionais da 

educação na pesquisa de campo, assim se fez necessário conhecer a opinião destes 

sobre este projeto em tramitação. 

Como abordado nas pesquisas de campo estes profissionais também afirmam a 

importância desta lei, reconhecendo o assistente social como o profissional capaz de 

lidar com o social das crianças e adolescentes que não tem tido um acompanhamento 

adequado porque estes são sabem lidar com as situações que se apresentam, além 

desta tarefa não ser atribuição do professor.  

Portanto, para concluir esta defesa, o assistente social, deve estar orientado por 

valores éticos, políticos presentes no Código de Ética profissional, ser um profissional 

comprometido na defesa dos direitos sociais e trabalhar para efetivá-los junto à 

população. Deve ser um profissional que luta para que todos os cidadãos tenham uma 

vida digna, enfim, que tenham acesso igualmente às oportunidades e muitas crianças e 

adolescentes estão tendo seus direitos perdidos a partir do momento que não tem um 

enfrentamento adequado destas problemáticas que vem se manifestando dentro das 

escolas.  

Enfim, esta experiência deste Trabalho de Conclusão de curso foi muito 

prazerosa, difícil, mas importante para esse processo de formação. Durante todo este 

período o conhecimento teórico que adquiri dentro da faculdade e tudo que aprendi e 

vivenciei no campo de estágio, além, das pesquisas teóricas, documentais, pesquisa de 

campo, através das entrevistas, enfim, todo o processo que se constitui importante, 

necessário a este trabalho contribuiu muito para minha formação.  

A área da educação foi uma surpresa para mim, porque no início como já 

enfatizado, tinha muitas dúvidas quanto à atuação do Serviço Social no campo 

educacional, mas no momento que fui conhecendo esta área fui gostando muito. Agora, 

posso dizer que tenho grande afinidade com a área educacional. Gostaria muito depois 

de formada poder atuar no campo educacional. Ao contrário que muitos pensam o 

campo educacional nos oferece uma gama de atividades que nos permite atuar em 

diversas áreas é um campo muito rico.  
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Nas escolas que passei, ensino de qualidade não observei. 
Mas com toda minha luta numa universidade pública me fiz 
recruta e fiquei a pensar: será que neste lugar um dia vou 
consegui me formar? 
 
Apesar dos desatinos e limitações neste caminho árduo caminhei 
Ah! Que bom que terminei 
Nesta luta muito me desgastei, mas não recuei. 
 
Porque continuar só faz agregar 
Agregar saber, crescer, se desenvolver 
Mas também se arrepender  
Faz parte da conduta daqueles que não fogem a luta. 
  
Agora aqui estou indo para outra fase eu sei que vou!  
Não fique triste não, se nesta fase da minha vida você não me 
deu a mão! Só sei que terminei e numa nova estrada caminharei. 
 
Caminharei nela cantando, chorando, sorrindo, lutando, sofrendo, 
Mas também crescendo e novamente me arrependendo 
Arrependimento das coisas que vivi e também das que não vivi 
e não viverei, ah, já sei! 
 
Afinal, um homem sozinho não pode querer conquistar o mundo 
todo. Ah, que assim seja!  
Afinal de contas, a vida é composta de incertezas.  

 

 

Flaviane do Nascimento Bregueram Monteiro 

 

28/10/2011 
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ANEXO I  
 

Projeto de Lei 1.297/03 
 

O Serviço Social na rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais 
 

O Projeto de Lei 1.297/03, de autoria do Deputado André Quintão (PT), que institui o Serviço Social na 
rede pública do ensino do Estado de Minas Gerais foi aprovado, em primeiro turno, pelo Plenário da 
Assembléia Legislativa no dia 21 de dezembro de 2005. 
Antes, ele foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Informática, que apresentaram um substitutivo e emitiram parecer favorável.  
Agora, o projeto passará pela votação do Plenário em segundo turno e, se aprovado, irá à sanção do 
Governador do Estado. Abaixo, o Projeto de Lei que será votado pelo Plenário, na íntegra: 
 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
 
Art. 1º - Fica instituído o serviço social na rede pública de ensino do Estado, voltado ao atendimento às 
comunidades escolares e a ser desenvolvido de forma integrada às demais políticas setoriais. 
Art. 2º - O serviço social de que trata o art. 1º tem como finalidade precípua contribuir para: 
I - a permanência do aluno na escola; 
II - a garantia da qualidade dos serviços prestados no sistema educacional; 
III - o fortalecimento da gestão democrática e participativa da escola; 
IV - a integração entre as comunidades interna e externa à escola; 
V - a orientação às comunidades escolares, visando ao atendimento de suas necessidades específicas. 
Art. 3º - Para a consecução dos objetivos a que se refere o art. 2º, serão desenvolvidas as seguintes 
ações: 
I - realizar pesquisas de natureza sócio-econômica e familiar para caracterização da população escolar;  
II - propor, executar e avaliar programas e atividades junto à comunidade atendida pela escola, visando: 
O Serviço Social e a Política Pública de Educação. 
a) à prevenção da evasão escolar, à melhoria do desempenho do aluno e à sua formação para o 
exercício da cidadania; 
b) ao atendimento das demandas sócio-econômicas e culturais das famílias e à melhoria de sua 
qualidade de vida; 
c) à integração efetiva das famílias no cotidiano da escola. 
III - participar do desenvolvimento de programas que visem à prevenção da violência, do uso de drogas e 
do alcoolismo e à conscientização sobre questões gerais de saúde pública voltados para a comunidade 
escolar; 
IV - articular-se com instituições públicas, privadas, assistenciais e organizações comunitárias locais, com 
vistas ao encaminhamento de pais e alunos aos órgãos e serviços competentes para atendimento de 
suas necessidades; 
V - contribuir para a elaboração de estratégias específicas para a inclusão do aluno com necessidades 
educativas especiais; 
VI - instrumentalizar e apoiar os processos de organização e mobilização das comunidades atendidas 
pela escola; 
VII - empreender e executar as demais atividades pertinentes ao serviço social, previstos pelos arts. 4º e 
5º da Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras 
providências. 
Art. 4º - O serviço social de que trata esta lei será implantado de forma gradual e articulada às redes e 
aos profissionais dos diversos setores sociais, devendo os órgãos competentes identificar os 
estabelecimentos de ensino, as localidades ou regiões onde deverá ser priorizada a sua implantação. 
Parágrafo único - Para o atendimento do disposto no “caput”, poderão ser criados projetos-piloto, com 
equipes fixas ou itinerantes, com a utilização de recursos humanos provenientes do quadro de pessoal 
do Estado. 
Art. 5º - O serviço social a ser implantado deverá ser prestado por profissional legalmente habilitado na 
área. 
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2005. 
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ANEXO II 
 

PROJETO DE LEI Nº. 3.688, DE 2000  

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

 
PROJETO DE LEI Nº 3.688, DE 2000  

(Apensados os PLs nºs 837/03, 1.497/03, 1.674/03, 2.513/03, 2.855/04, 
3.154/04, 3.613/04, 1.031/03 e 4.738/04) 

 
Dispõe sobre a introdução de assistente social no quadro de profissionais de educação de cada escola.  
 
Autor: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS  
 
Relator: Deputado ANDRÉ DE PAULA  
 
I - RELATÓRIO  
 
O Projeto de Lei epigrafado, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS, propõe que as escolas 
públicas passem a contar com assistentes sociais em seus quadros, que teriam sua ação voltada para o 
acompanhamento dos alunos na escola e em sua comunidade.  
 
Ao Projeto em exame foram apensados dois grupos de proposições congêneres: o PL nº 837/03 e seus 
seis apensos, os PLs nºs 1.497/03, 1.674/03, 2.513/03, 2.855/04, 3.154/04, 3.613/04; e o PL nº 1.031/03 
e seu apenso, o PL 4.738/04, a seguir descritos:  
 

- PL nº. 837/03, do Deputado DURVAL ORLATO, dispõe sobre a participação 
de assistentes sociais e psicólogos na estrutura das escolas, públicas e 
privadas;  
 
- PL nº. 1.497/03, do Deputado ÁTILA LIRA, dispõe sobre a oferta de serviços 
de psicologia para acompanhamento dos alunos na escola e na comunidade;  
 
- PL nº 1.674/03, também de autoria do Deputado DURVAL ORLATO, altera o 
art. 25 e acrescenta parágrafo único ao art. 61 da Lei nº 9.394/96 (LDB), para 
permitir psicólogos e assistentes sociais escolares no âmbito educacional;  
 
-PL nº 2.513/03, do Deputado RUBENS OTONI, que dispõe que em toda 
escola, pública e privada, seja obrigatória a presença de profissional da área 
de Psicologia.  
 
-PL nº 2.855/04, do Deputado AUGUSTO NARDES, que dispõe sobre o 
atendimento psicológico a alunos de escolas públicas por profissionais do 
SUS;  
 
-PL nº 3.154/04, do Deputado CARLOS NADER, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade das escolas públicas e privadas, contratarem Assistentes 
Sociais e Psicólogos;  
 
-PL nº 3.613/04, do Deputado CARLOS SAMPAIO, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da participação de Psicólogos nos quadros funcionais das 
escolas brasileiras;  
 
-PL nº 1.031/03, do Deputado CARLOS SOUZA, que dispõe sobre a criação do 
Serviço Social nas Escolas das Redes Estadual e Municipal de Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, e dá outras providências;  
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-PL nº 4.738/04, do Deputado CARLOS NADER, que cria o Serviço Social 
Escolar nas escolas públicas e dá outras providências.  

 
O Projeto original e os apensados foram distribuídos à Comissão de Educação, Cultura e Desporto e a 
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.  
 
Em 3 de agosto de 2005, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto aprovou, por unanimidade, o 
Projeto de Lei nº 3.688/00 e o PL nº 837/03, o PL nº 1.031/03, o PL 1.497/03, o PL nº 2.513/03, o PL nº 
2.855/04, o PL nº 3.154/04, o PL nº 3.613/04, e o PL 4.738/04, apensados, com Substitutivo, e rejeitou o 
PL nº 1.674/03, apensado, nos termos do parecer da Relatora, Deputada CELCITA PINHEIRO. A 
Deputada IARA BERNARDI apresentou voto em separado.  
 
Constam dos autos Emenda do Deputado MILTON MONTI a um Substitutivo não apreciado pela 
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, motivo pelo qual foi considerada prejudicada.  
 
Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania a análise da matéria sob os aspectos 
constitucional, jurídico e de técnica legislativa, a teor do disposto no art. 32, inciso IV, alínea a, do 
Regimento Interno.  
 
No prazo regimental, não foram apresentadas emendas nesta Comissão ao Projeto em exame.  
 
É o relatório.  
 
II - VOTO DO RELATOR  
 
Examinando as Proposições sob o aspecto da constitucionalidade formal, verifica-se que a matéria se 
insere na competência legislativa privativa da União, por meio de lei ordinária, sendo a iniciativa 
legislativa concorrente, conforme preceituam os arts. 22, XXIII, 48, caput, e 61, caput, da Constituição 
Federal.  
 
Analisando os Projetos sob o prisma da constitucionalidade material e da juridicidade, não vislumbro 
nenhum óbice à apreciação da matéria.  
 
Os Projetos e o Substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto estão em consonância com 
os princípios constitucionais relativos à educação, à família, à criança e ao adolescente, notadamente 
aqueles expressos no art. 227 da Carta Política.  
 
Note-se, contudo, que o art. 2º do PL 3.154/04 e o art. 5º do PL nº 1.031/03 estabelecem prazos para a 
regulamentação da lei pelo Poder Executivo, o que fere o princípio da separação dos Poderes, conforme 
vem reiteradamente decidindo esta Comissão. Destarte, apresentamos emendas saneadoras de 
inconstitucionalidade.  
 
Quanto à técnica legislativa empregada na elaboração das Proposições, constata-se que alguns 
dispositivos não observam a Lei Complementar nº 95, de 1998, com as alterações da Lei Complementar 
nº 107, de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração das leis. Por este motivo, 
apresentamos, em anexo, emendas que visam sanar tais incorreções.  
 
Pelas precedentes razões, manifesto meu voto no sentido da:  
 
1) constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Educação, 
Cultura e Desporto;  
 
2) constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa dos Projetos de Lei nºs 1.497/03, 2.513/03, 
2.855/04, e 4.738/04;  
 
3) constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa dos Projetos de Lei nºs 3.688/00, 837/03, 
1.031/03, 1.674/03, 3.154/04 e 3.613/04, com as doze emendas ora apresentadas.  
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Sala da Comissão, em de 2005. 
 

Deputado ANDRÉ DE PAULA 
Relator 

 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA  
 
PROJETO DE LEI Nº 3.688, DE 2000 (Apensados os PLs nºs 837/03, 1.497/03, 1.674/03, 2.513/03, 
2.855/04, 3.154/04, 3.613/04, 1.031/03 e 4.738/04)  
 
Dispõe sobre a introdução de assistente social no quadro de profissionais de educação de cada escola.  
 
EMENDA Nº 1  
 
Substitua-se, no art. 2º do Projeto de Lei nº 3.688, de 2000, o número “5” pelo vocábulo “cinco”.  
 
 

Sala da Comissão, em de 2005. 
 

Deputado ANDRÉ DE PAULA 
 
 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA  
 
PROJETO DE LEI Nº 837, de 2003. 
 
Dispõe sobre a participação de assistentes sociais e psicólogos na estrutura funcional das escolas.  
 
EMENDA Nº 2  
 
Substitua-se, no art. 2º do Projeto de Lei nº 837, de 2003, os números “200” e “600” pelos vocábulos 
“duzentos” e “seiscentos”, respectivamente.  
 
 

Sala da Comissão, em de 2005. 
 

Deputado ANDRÉ DE PAULA 
 

 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA  
 
PROJETO DE LEI Nº 1.674, DE 2003  
 
Altera o art. 25 e acrescenta § único à Lei nº 9.394/96 (LDB), para possibilitar psicólogos e assistentes 
escolares no âmbito  educacional.  
 
EMENDA Nº 3  
 
Acrescente-se as letras “NR”, entre parênteses, ao final da alteração aos arts. 25 e 61 da Lei nº 9.394/96, 
constantes, respectivamente, dos arts. 1º e 2º do Projeto de Lei nº 1.674, de 2003.  
 

Sala da Comissão, em de 2005. 
Deputado ANDRÉ DE PAULA 
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ANEXO III 

ENTREVISTAS  
 

Rio das Ostras, 17/12/2011. 
UFF: Universidade Federal Fluminense 
PURO: Pólo Universitário de Rio das Ostras 
Discente: Flaviane do Nascimento Bregueram Monteiro 
Orientador: Ranieri Carli 
 

Monografia – Serviço Social na Escola: Uma inclusão necessária. 
 

Entrevistado I 
   

Assistente Social 
                                                                      

 
1- Quais os novos significados que a escola/educação passou a ter para o Serviço Social nos últimos 

anos para que se defesa à inserção dos assistentes sociais no cenário escolar? 

 
2- Quais são as principais contribuições que o profissional de Serviço Social poderá trazer ao cenário 

escolar/educacional?  

 
3- Sabemos que o Serviço Social sempre esteve associado à educação, seja pela sua “formação 

profissional ou sua dimensão educativa atribuída ao trabalho dos assistentes sociais” (como no início da 

profissão, uma atuação conservadora que tinha como incumbência passar os valores da classe 

dominante para a classe trabalhadora, entre outros papéis). Atualmente diante das transformações no 

viés da categoria adotou-se uma postura crítica, política diante das contradições do sistema. Assim, no 

contexto atual, qual o principal papel que a categoria profissional precisa adotar na defesa dos interesses 

do cidadão, na qual possa valer de sua dimensão educativa nas escolas?  

 
4- Diante dos avanços do sistema capitalista a escola, consequentemente a educação tem se tornado 

palco de grandes problemas. Perante as diversas problemáticas constatadas no âmbito escolar como 

que o assistente social poderá atuar em conjunto com professores, diretores, etc., para o 

desenvolvimento educacional? 

 
5- A escola tem recebido poucos investimentos para que se tenha uma educação de qualidade, que 

contribua de fato para a elevação das potencialidades do indivíduo. Diante desta realidade poderia 

enfatizar o que este modelo de educação que é defendido em nosso contexto contribui para a 

perpetuação do sistema vigente e o que se pode ser feito para mudar esta realidade 

 
6- Qual a relação entre a educação e o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é o foco principal 

da educação? 

 
7- A escola é permeada pelas realidades cotidianas que transparecem diante da realidade de vida de 

seus educandos. Nos últimos anos podemos presenciar através da mídia, entre outros meios de 

comunicação a latente violência vivenciada nas escolas. Podemos afirmar que a atuação do Serviço 
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social na escola contribuirá para o enfrentamento desta problemática que só tende aumentar, diante das 

desigualdades vivenciadas na sociedade, que reflete a vida dessas crianças e adolescentes por meio 

também de suas famílias, que acabam refletindo na escola?  

 
8 - O corpo docente e diretores não têm dado conta de atender as realidades de seus educandos devidos 

diversos fatores que impossibilitam esta atuação, fazendo com que haja um número acentuado de 

evasão escolar, porque as “questões sociais” apresentadas na vida destes e também pelo desinteresse 

pela escola, por causa da pouca possibilidade de criação, aperfeiçoamento que as escolas apresentam, 

reflexo também do sistema que atinge vários segmentos. Diante desta situação podemos afirmar que 

este é mais um motivo para defendermos a inclusão da categoria para que os profissionais da educação 

possam tentar se aproximar do seu papel ideal de educador que potencializa uma educação de 

qualidade?  

 
9 – A partir de suas longas experiências com a temática que discute o serviço social na educação, como 

está sendo a aceitação do Projeto de Lei n° 1.297/03, de autoria do deputado André Quintão (PT), pelos 

profissionais da educação da rede pública de ensino em Minas Gerais? 

 
10 – Logo, quais são os principais desafios da categoria neste novo cenário, considerando os limites 

apresentados e impostos pelo próprio sistema na implantação de políticas públicas que contribuam 

realmente na efetivação da cidadania. No campo educacional como esses desafios, no que tange as 

políticas públicas devem ser enfrentados?  

  
11 – Para o enfrentamento dessa realidade, qual deve ser a proposta de atuação do Serviço Social, no 

desenvolvimento de projetos que possam fortalecer a política educacional? 

 
12 – Podemos afirmar que se iniciar um trabalho que se aproprie dessa “dimensão educativa” da 

categoria nas escolas desde os primeiros anos escolares das crianças a profissão no futuro contribuirá 

para a transformação de uma sociedade mais igualitária, à medida que teremos cidadãos mais 

conscientes e politizados? 

 

Monografia – Serviço Social na Escola: Uma inclusão necessária. 

 
I - Transcrição da Entrevista 

                                                                           

1- “Olha só Flaviane, vou ser bem franco com você. Desde que eu comecei a trabalhar com a 
temática da educação no Serviço Social que eu observo, sobretudo é o interesse que está muito 
vinculado à dimensão do mercado de trabalho, o interesse é legítimo, né. O interesse de se 
pensar a relação do Serviço Social com a educação é muito imediatizada pelo fato dos 
assistentes sociais identificarem neste campo uma possibilidade de atuação profissional que abre 
né, um campo de atuação, que mobilizaria né, o mercado de trabalho de uma forma bastante 
interessante. Só você pensar em cada município o quantitativo de escolas né. Mas assim, depois 
nós vimos que além desta questão do mercado de trabalho, há certo entendimento pela 
dimensão pedagógica do nosso trabalho. A gente teria também uma função né, é importante na 
construção né, de uma educação mais humanizante, emancipadora, mais voltada para uma 
perspectiva que seria do ponto de vista da classe trabalhadora, só que ai eu vejo que este 
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reconhecimento desta função do assistente social, sobretudo, da sua função pedagógica, ela se 
esbarra no cotidiano, numa compreensão que a escola é um espaço, é...de reprodução dos 
valores dominantes, ai fica meio contraditório, como é que esse profissional crítico vai trabalhar 
no espaço de conformação! E depois que de fato se consolidou um pouco mais a inserção dos 
assistentes sociais na área da educação que é uma coisa que é talvez de deputados do Rio de 
Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, seguem de uns tempos pra cá, a gente começa a perceber 
que o assistente social começa a trabalhar em defesa de uma escola pública de qualidade, é que 
passe a ter uma articulação com as outras políticas sociais. Então, quer dizer, ao longo deste 
período acho que estes três significados né, foram os mais representativos, muito embora, a 
presença do assistente social na área da educação seja para além do ensino fundamental, para 
além da escola, (...). No momento que ele entra e consegue perceber os problemas da escola 
presentes no cotidiano da educação”  

  
2- “A principal contribuição do profissional que já tem uma trajetória em defesa dos direitos 

humanos, direitos sociais é de fortalecer esta luta no campo da educação, né e ai tentar de uma 
maneira mais articulada, mais integrada nos diferentes campos dos interesses de luta que 
envolvem o projeto de emancipação da classe trabalhadora. Então, assim, de um modo geral é 
isso, né! De uma forma mais particularizada, né, acho que o assistente social contribui para que a 
educação ela se alastre, se alastre para os conjuntos das políticas públicas das cidades. Pelo 
fato do assistente social lidar com estas intermediações, ele dentro da área da educação, não 
necessariamente dentro da escola, acho que ele traz uma perspectiva de compreender a 
cidadania não só a partir da educação, mais com a sua interface com a assistência, com a saúde, 
com a habitação, com os elementos da cidade”. 

 
3- Dentro da categoria profissional, acho que ainda temos uma categoria muito conservadora e 

dentro da escola acaba também que em nome de um discurso progressista se põe práticas 
conservadoras, sobretudo, quando a gente meio que responsabiliza a família ou o professor 
pelos fracassos do plano educacional, tá! Mas, assim, pensando naquela dimensão educativa no 
início da profissão, atualmente (...) tem algum grau de coerência, porque atualmente o Serviço 
social (...) pensar do ponto de vista do interesse da classe trabalhadora, né (...). Aos apelos de 
uma educação mais liberada, educação voltada para a empregabilidade, para uma inserção no 
mundo do trabalho, apenas precarizada, temporária. Embora a gente não vai alterar este quadro, 
mas a gente pode pensar esta educação para o trabalho também como parte de uma ampliação 
do universo cultural do aluno, do trabalhador é valorizando sua condição, de constituir-se como 
sujeito com autonomia na capacidade de pensar, na capacidade de agir, propor e de construir 
experiências coletivas. Acho que é isso que a gente tem possibilidade de contribuição. 

 
4- Valorizando os sujeitos que participam da política educacional. É um dos grandes problemas que 

nós temos hoje no campo educacional é que as políticas são pensadas para a despeito do sujeito 
que implementam né! Então você tem educação empresarias, organizações não governamentais, 
bancos interamericanos, bancos mundiais, todo mundo dizendo o que deve ser feito em termo da 
educação no país. Mas pouco considerando qual é a experiência, qual é o olhar, qual é a 
perspectiva do próprio educador em relação a esta política. Então, você acaba exigindo que o 
educador Cumpra coisas que não tem nada a ver com o determinado esclipte da educação. 
Nesta construção da nossa sociabilidade, da formação humana, na construção da cidadania, 
então você aprisiona o professor, né! A uma ação conteudista de formação, de avaliação, sem 
que entenda o significado disto e sem que possa intervir nesta construção. Então, acho que o 
assistente social pode atuar nesta perspectiva de reorientar de alguma forma nesta perspectiva 
da educação que aprisiona e esvazia (esvaziado de qualquer perspectiva criativa) de conteúdo o 
trabalho do docente.  

 
5- Olha só, é essa reprodução do sistema, ela tem criado uma hierarquia (...) a educação privada 

tem diferentes traços (...) não se pode dizer que a educação pública é da mesma forma, porque 
não é. A educação pública não é homogênea né, você pode ter uma educação pública de 
qualidade, por exemplo, no colégio Pedro II e ter uma educação pública de péssima qualidade 
em colégios que ficam em comunidades faveladas, dominadas pelo narcotráfico né!, Então acho 
que este sistema vai reproduzindo isto, vai produzindo em larga escala, vai fazendo 
diferenciações no interior da própria política e educação, seja no sentido do acesso ou da 
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qualidade né! O que se pode fazer para refrear isso né, é só a luta política de uma certa forma e 
isso não pode mais acho continuar só a cargo de uma política . Acho que essa é uma fragilidade 
da luta social né, ela fraciona as escolas, a educação da luta da assistência, da luta da saúde, 
né! E ao mesmo tempo acho que ela tem um maior fortalecimento nessas instancias de 
participação, da gestão local. Até porque como a educação né, ela ta, sobretudo na esfera 
municipal né, acho que a maior possibilidade dessa esfera local, favorece esse serviço em algum 
grau de instrução, para que alguns serviços possam ser somados a este processo de 
mobilização e luta né! Nesta perspectiva também acaba intervindo neste serviço público, neste 
processo de aproximação da população, da família né, no maior controle social sobre a 
educação. 

 
6- Ele é do ponto de vista do discurso que é gerado, dominante, hegemônicas, mas acho que uma 

educação voltada para o mercado de trabalho é como se fosse uma educação empobrecida. 
Acho que a educação não pode desconsiderar o ingresso no mercado de trabalho, mas acho que 
ela não pode estar subordinada só a esse elemento, né!  Acho que tem que ser uma educação 
pra vida, né, uma educação permanente. 

 
7- Olha só, eu tenho muito medo desse discurso né, que a gente vai contribuir para o enfrentamento 

da temática. Acho assim, a onde a gente estiver atuando, seja na escola, na unidade de saúde, 
acho que a gente tem que contribuir sempre para o enfrentamento das adversidades e da 
superação das desigualdades, sempre com horizonte pro exercício profissional, né! Agora em 
nenhuma dessas situações depende exclusivamente do trabalho do assistente social e também 
não devemos esquecer que também nós temos uma profissão que tem um lado conservador, ela 
não é hegemônica né, então a gente precisa até com os recursos bem intencionados a gente 
pode está ajudando a reproduzir processos de responsabilização, culpabilização da família, da 
escola, do professor. A outra, acho que é assim, a temática da violência na escola ela não está 
sendo pensada como deveria né, a escola ela deveria ser pensada (...) nesta situação de 
violência a despeito desta concepção de como a sociedade produz a violência hoje, ta 
entendendo? Então eu tenho um certo receio do reducionismo que se coloca para discutir a 
temática da violência na escola, ela tem formas de manifestação da violência (...) existem 
conflitos que fazem parte do processo pedagógico né, mas ela não está na escola por conta da 
escola, ela está na escola por conta de uma prática social de uma sociedade que não consegue 
equacionar né, estes recorrentes da desigualdade social, manifestações de violência que são a 
postas na sociedade né,  que também são muitas emanadas do Estado né, ao próprio poder 
dominante, elas também vão aparecer na escola. 

8- Olha só, eu acho que a gente contribui de alguma forma (...) com o professor né, eu acho que 
esta não é a nossa função principal né, a gente (...) convive, a possibilidades de debates, de 
discussão e o conteúdo que a gente traz numa perspectiva de um trabalho da mesma forma que 
o profissional faz isso na nossa formação educacional, né. Mas eu não creio que esta 
possibilidade ela seja algo que altere significamente a fragilidade, lacunas, deficiências que nos 
encontramos. Acho que tem que ter uma política de formação de professores, de investimentos, 
né, de capacitação continuada que a gente deve lutar por ela, tá, entende? Mas pra fazer valer 
nossa posição do exercício profissional, acho que tem que ser disputado e tem que ser 
perseguido no âmbito da política de educação. Então que dizer, falar a desqualificação da 
formação, portanto o que se preocupa muito hoje é o seguinte: Quem é a pessoa em sã 
consciência vai fazer um investimento, um gasto de quatro (04) anos de formação pra ser 
professo, pra viver com um salário desses de hoje? Então isso vai esvaziando né, as 
possibilidades, não é a toa que boa parte dos cursos de formação de professores, pedagogia 
estão deixando de ser presenciais, estão sendo oferecidos cursos a distancia, né. Isso vai ter um 
impacto gritante daqui a alguns anos no processo de formação de novos professores. 

 
9- Olha só, eu perdi um pouco do contato lá com André Quintão, com as discussões em Minas 

Gerais, né! Até onde eu sei a lei foi aprovada né, mas ela não foi operacionada em termos é... da 
realização de concursos, de contratação. Essa aprovação foi só em Minas Gerais, então acho 
que tem agora um trabalho de convencimento pra que o Estado, governo ele contrate estes 
profissionais. Eu cheguei a participar de alguns simplórios em Belo Horizonte, né, em Betim, 
também. Em Betim tem uma lei municipal que foi aprovada né, deu muita polêmica lá por parte 
dos professores né. Acho assim. Estas vias na legislação acho que ela é importante, contudo, 
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acho que ela é um ponto de repartida, tá  entendo?  Em algum momento regulamentar esta 
inserção é importante porque fica menos a mercê dos sabores e desabores da alternância do 
poder, né (...) acho que a lei ajuda a resguardar melhor sem diferença nenhuma. Essa inserção 
deveria ser mais por projetos, por concepções, por uma construção conjunta, né! não precisa 
chegar ao nível idealizado né, poderia contar com as experiências únicas, que se tenha o Serviço 
Social na educação sem ser através de leis... Mas achar que a lei vai interferir, acho meio 
complicado, até porque a trajetória da educação é contraria a essas decisões que são tomadas 
de cima para baixo, sem envolvimento contundente. 

 
10- A construção né de uma educação cidadã, ela não pode se dá independente da publicização do 

acesso da qualidade, dos serviços das outras políticas públicas né! E acho que esta é uma 
questão que não se constrói fora da educação. Mas com a educação e acho que esse é um 
grande desafio. A educação dentro das políticas sociais, setoriais ela é mais fechada, né ela meio 
que se resolve dentro de si mesma, né ou quando ela tem problemas ela extrapola pra fora do 
murro, extra-murro (...). A presença dos assistentes sociais e psicólogos na escola e entendida 
por alguns como estão lá como se fosse uma desvirtuação do próprio significado da função social 
do professor. Acho que é um grande desafio a construção do ponto de vista da luta pela 
ampliação, consolidação do espaço, né, de uma formação cidadã passa necessariamente por 
essa aproximação da educação com as outras políticas setoriais num foco de tentar a cidadania 
não só na educação, mas no conjunto dos direitos sociais.   

 
11- Acho assim, uma coisa que eu vejo muito interessante estava falando até mesmo hoje no curso 

seria a gente pensar ações voltadas para o público dos professores, tá entendendo? Ampliando a 
concepção e percepção deles das políticas sociais, tá entendendo? Acho que assim projetos que 
seriam bem interessantes. Outros também, por exemplo, que pudessem trazer elementos de 
discussão sobre os direitos sociais, humanos, né! Discutir o ECA, discutir né questões 
relacionadas aos direitos das mulheres, dos negros, idosos, tá entendo? Pra educação seria 
fantástico, tá entendo? Acho que projetos desses tipos são bem interessantes né, Porque 
possibilitam esta possibilidade de uma educação no sentido ampliado, porque não é só uma 
educação só do ponto de vista do conteúdo, formal que é necessário, mas uma compreensão 
dos elementos que constituem uma sociedade, uma vida em sociedade.  

 
12- É sobre aquilo que estávamos conversando né! Acho assim, que a corrente de Serviço Social vai 

conseguir isto. Mas acho que ela vai ajudar a fortalecer para este tipo de compreensão da 
formação cidadã que já existe na área da educação, tá! A gente não tá inventando isto. Mas acho 
que a gente tem um conteúdo formativo, né, em função do trabalho em diferentes políticas 
públicas que poderiam ser muito bem aproveitadas no interior da escola. Sobretudo, ligado à 
infância. A criança é muito curiosa, ela internaliza determinados estados de desenvolvimento, 
valores muito centrais que às vezes elas carregam durante uma boa parte da sua vida né e esses 
valores realmente estão muito circunscrito a valores morais, religiosos e outros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

132 
 

Rio das Ostras, 03/04/2012. 
 

UFF: Universidade Federal Fluminense 
PURO: Pólo Universitário de Rio das Ostras 

 
Discente: Flaviane do Nascimento Bregueram Monteiro 
Orientador: Ranieri Carli 
 

Monografia – Serviço Social na Escola: Limites e Possibilidades 
 

Entrevistado II 
                   

Assistente Social 
                                             

 
1 - No CEMEAES quais são os principais desafios para o Serviço Social? Quais são as principais 

demandas apresentadas para esta instituição? Atualmente, quais são os projetos que o CEMEAES 

desenvolve em parceria com a escola/educação do município? 

 
2 – Existem parcerias? Poderia mencionar atualmente quais são as principais instituições que colaboram 

em parceria com o CEMEAES? 

 
3 - A partir de sua experiência aqui no CEMEAES, poderia mencionar quais seriam os novos significados 

que a educação e a escola passaram a ter para o Serviço Social atualmente?  

 
4 - Quais são as principais contribuições que o profissional de Serviço Social poderá trazer ao cenário 

escolar/educacional, caso a inserção dos assistentes sociais na escola se regulamente? 

 
5 - Atualmente diante das transformações no viés da categoria adotou-se uma postura crítica, política 

diante das contradições do sistema. Assim, qual seria o principal papel que o Serviço Social precisa 

adotar na defesa dos interesses do cidadão, para fazer valer de sua dimensão educativa nas escolas? 

 
6 - Como que o assistente social poderá atuar em conjunto com professores, diretores, etc., para formar 

cidadãos conscientes dentro da escola, na atual sociedade? 

 
7 - Em sua opinião, qual a conseqüência da falta de investimentos na educação? 

 
 

Monografia – Serviço Social na Escola: Limites e Possibilidades 

 

II - Transcrição da Entrevista 
                                                                           

1 - Bem, eu vou falar primeiro das demandas que chegam pra gente para depois eu falar dos desafios. 

Bom, em relação às demandas que chegam para o Serviço Social são as que a gente costuma chamar 

de demandas clássicas, né! Por exemplo, chegam no nosso caso, pra gente usuários que procuram por 

serviços de assistência social, ou seja, no caso de crianças, né, familiares de crianças, pessoas que 
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procuram saber informação como bolsa família, né e outros programas do Município como alguns 

programas de transferência de renda. Como a agente atende idosos também chegam demandas pra 

viabilizar o BPC – Benefício de Prestação Continuada. O mesmo acontece com pessoas com 

deficiências, sejam crianças, ou seja, adultos. Então assim, são algumas das demandas, outras 

demandas que a gente nós do Serviço Social do CEMEAES atendemos são em relação ao atendimento 

a família do nosso usuário, né. Como a gente trabalha o CEMEAES ele nasce dentro da educação, o 

surgimento dele se dá, acontece dentro da Secretária Municipal de Educação de Macaé, no ano de 1997. 

Então as questões que o Serviço Social lida no CEMEAES basicamente são voltadas para o âmbito 

escolar, o âmbito que envolve a educação das crianças, né! Então crianças com dificuldades de 

aprendizagem, crianças com comportamento muito agitado, crianças com hiperatividade, crianças com 

déficit de atenção, são encaminhadas das escolas para o CEMEAES. Quando chega no CEMEAES é 

feito primeiro uma avaliação com a nossa psicopedagoga,  isso em cada módulo e logo em seguida a 

psicopedagoga encaminha a família para o Serviço Social. Quando chega no Serviço Social a gente 

passa a conhecer melhor o perfil do usuário que a gente ta atendendo, então a gente sabe qual o bairro 

que ele mora, quantos são os componentes da família, qual a renda familiar, se esta família ela já esta 

inserida em Serviços Sociais do município ou talvez de alguma ONG ou se é assistida por alguma 

empresa. Caso não através da nossa entrevista social nós podemos fazer os serviços de 

direcionamentos, mas é interessante que na maioria das vezes essas famílias não têm, não recebem 

benefício algum. Então o contato é, né, a família passa a saber que tem direito quando entra em contato 

com o serviço social da instituição. E ai, assim, além dessas quais são outras demandas. Os profissionais 

da psicologia, da pedagogia, alguns da educação física sempre pedem um olhar nosso, né, a intervenção 

do Serviço Social na atuação deles, por quê? Os profissionais eles costumam lidar diretamente com a 

pessoa. O assistente social tradicionalmente, historicamente ele tem um contato mais próximo com 

família. Então quando ocorrem situações que precisam de uma aproximação com a família, precisa de 

uma interlocução, geralmente a ponte utilizada é o atendimento com o Serviço Social, né. Agora os 

principais desafios para o assistente social que está hoje inserido no CEMEAES, o primeiro deles é a 

infra-estrutura básica, porque assim, somente 2 módulos possuem telefone, apenas 1 deles faz ligação 

para celular interurbano, então a gente sabe que a realidade do Brasil hoje a maioria das pessoas não 

tem telefone fixo, elas tem telefone celular. Outras limitações que nós temos: é ausência, a inexistência 

de um veículo pronto para nossa utilização, então muitas vezes eu quero fazer uma visita domiciliar, mas 

por causa da ausência desse recurso eu fico limitado. Então às vezes preciso ir pessoalmente ao 

conselho tutelar então se eu não for de meios próprios, né, muitas vezes andando a pé. É como eu 

trabalho na Imbetiba não tem nem ônibus que passe no Conselho Tutelar, então, são se eu não me 

engano são mais de 300 metros né, que a gente anda até chegar ao Conselho Tutelar, então fica 

limitado, se eu precisar fazer alguma visita a escola na mesma forma né, eu só consigo visitar as escolas 

que ficam no centro da cidade ou nos bairros muito próximos como a Imbetiba. Além, disso tem muitos 

alunos que vem do Lagomar, que vem das Malvinas, que vem da Nova Holanda, que vem da Barra de 

Macaé e ai a minha atuação fica limitada, fica limitada ao telefone que a gente sabe que não é o ideal. 

Outra coisa que eu digo que é um desafio são as políticas públicas que nós temos né, em relação a 
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benefícios sociais são políticas muito focalizadoras, são políticas excludentes, ou seja, só aquela família 

que de fato está em situação de vulnerabilidade social é que tem acesso, é quem tem de fato direito a 

receber esses benefícios, mas quando a gente parte para olhar a ótica da cidadania a gente entende que 

o programa de transferência de renda deveria ser para todos aqueles que têm suas crianças 

matriculadas em escolas publicas e manter a saúde das crianças em dia, com cartão de vacinação. Mas 

são os parâmetros que nós temos atualmente, nessa sociedade contemporânea, então é esses são os 

principais desafios. Agora projetos que o CEMEAES desenvolve em parceria com a escola e com a 

educação, bom o próprio CEMEAES, a própria existência do CEMEAES já demonstra a parceria, porque 

o CEMEAES ele nasce dentro da Secretária de Educação, para ser um centro especializado no 

atendimento as crianças que tenham essas demandas, de dificuldades de aprendizagem e outros. Então 

a parceria já nasce no surgimento do CEMEAES. Hoje em dia o CEMEAES se encontra vinculado ao 

gabinete da Prefeitura, ao gabinete do Prefeito, mas ele já esteve vinculado também a Secretaria de 

Esporte e Lazer, até bem pouco tempo. Então as parcerias acontecem, por exemplo, quando as escolas 

nos solicitam. Então até no mês passado em virtude da comemoração do aniversário de uma das nossas 

escolas municipais o CEMEAES este presente, foi convidado e se fez presente, né então alguns 

profissionais de fisioterapia foram a escola pra fazer a prática da aculputura, da auriculoterapia, da 

reflexologia, da massagem e outros. Como o Serviço Social se faz presente nessas ocasiões? Nós 

geralmente tentamos fazer um trabalho sócio educativo, então eu tive o privilégio, né de ser convidado 

para ministrar uma palestra falando sobre o ECA para crianças e adolescente. Então, fui de muito bom 

grado. Fui bem recebido pela parte da direção, pela parte da orientação pedagógica e ai a gente passa a 

ter um contato maior com a realidade das crianças que a gente atende, então eu penso que é muito 

importante este estreitamente, entre a escola e a instituição CEMEAES. Outro projeto que a gente 

desenvolve a gente nós CEMEAES, por exemplo, no módulo 2, no módulo Imbetiba onde eu trabalho é 

realizado um grupo de orientação, esse grupo ele é interdisciplinar ele é composto por profissionais da 

Fonologia, do Serviço Social e da Psicopedagogia, o objetivo qual é? Aproximar a família da realidade 

escolar, incentivando ao grupo familiar, quando eu falo grupo a gente trabalha na perspectiva de família 

aliada , a gente entende que a família brasileira ela passou e passa por constantes transformações, 

então não só pai e mãe, mas os avós, ou talvez a pessoa que é o responsável pela criança, são 

convidadas e nesse grupo são abordados temas de relevância social, porque a gente aborda também 

direitos sociais, benefícios, mas também é situações que podem acabar por comprometer a qualidade da 

educação. Então a gente sempre orienta os pais, quando eu falo pais é esse grupo familiar ampliando né, 

a gente orienta então os familiares a se interessarem pelo processo de ensino aprendizagem das 

crianças. Mas a gente orienta também e a gente orienta também que eles se façam presentes. Porque a 

gente esta vivendo numa sociedade onde o pai trabalha, a mãe trabalha geralmente essas crianças ficam 

sobre os cuidados dos avós que já tem a rotina de cuidar da sua casa, que já tem outros afazeres, sejam 

domésticos ou trabalhistas e a criança fica relegada a segundo plano. Então a gente visa com esse 

trabalho fazer um trabalho de ... eu não gosto de usar esta palavra, mas de conscientização, no sentido 

de que as famílias possam se entender, possam se ver como atores, e como atores que não sejam 

figurantes, mas que sejam protagonistas né  do ensino das crianças. 
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2 – Bom, como eu já disse o CEMEAES está no gabinete da, esta sob a administração do gabinete da 

Prefeitura. Mas as parcerias continuam acontecendo então o CEMEAES ele tem parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação, uma vez que são profissionais da SEMED, que estão no CEMEAES 

né, então professores, pedagogos, psicopedagogos, profissionais da educação física, todos esses são 

cedidos pela Secretaria de Educação. Agora outra parceria que nos temos é com a Secretaria de Esporte 

e Lazer a FESPORTUR, uma vez que nós não estamos mais sob a mesma secretaria, mas o vínculo 

formado entre as duas instituições CEMEAES e FESPORTUR é um vínculo muito forte, um vínculo a 

meu ver muito positivo, uma vez que a FESPORTUR ela tem condições muitas vezes atender aos nossos 

pedidos, por exemplo, quando a gente precisa de um local grande para realizar reuniões eles nos sedem 

o auditório, eles já colocaram a disposição o Ginásio Poliesportivo Municipal. Alguns profissionais 

também são cedidos pela Secretária da FESPORTUR. E a outra parceria a gente pode dizer que no 

âmbito menor, mais que existe também e da Secretaria de Saúde, porque o CEMEAES também recebe 

profissionais da saúde, então nós contamos no nosso corpo com fonoaudiólogos, psicólogos, nós temos 

fisioterapeutas e até um médico pediátrico. Então se não existisse de certa forma parceria com a 

Secretaria de Saúde não teríamos estes profissionais no CEMEAES. Então encaro como muito positivo. 

O CEMEAES ele acaba que pela existência dele ele consegue ser multisetorial, intersetorial, já que ele 

consegue estabelecer é, criar vínculo com estas diferentes secretarias. 

 
3 – Olha, pergunta difícil. Mas a educação e a escola. Bom eu entendo que sem educação não há 

progresso e de fato, por quê? Por que eu digo isto, porque a educação ela é a pedra fundamental, ela é o 

alicerce. Uma sociedade sem educação é uma sociedade alienada, é uma sociedade que ela é 

retrograda né. Então ela é fundamental, se nós queremos, se a gente parte para pensar a realidade de 

Macaé, se a gente para pra pensar Macaé como uma cidade promissora né, em relação a trabalho, a 

vínculo empregatício né, é necessário que a gente pense a base e a base é a educação, não há outro 

caminho, e aí a escola qual é a importância da escola? É na escola que se transmite pelo menos 

formalmente a educação né. Então a partir do momento que nós temos crianças, nós temos adolescentes 

e adultos que muitas vezes não tiveram oportunidade de cursar na época devida e é oferecido para 

essas pessoas uma educação de qualidade nós então podemos ter certeza que estamos formando pelo 

menos tentando formar cidadãos que possam ter uma consciência crítica que possam pensar a sua 

realidade, que possam entender a sociedade na qual se inserem para dessa maneira nela intervir. Então 

eu penso que hoje o novo significado de educação e escola e como que isto é visto pelo Serviço Social. 

O Serviço Social como categoria, como profissão sempre esteve envolvido de certa forma com a 

educação. A partir do momento que nós transmitimos orientação aos nossos sujeitos usuários, que nós 

compartilhamos conhecimento, explicamos legislação vigente nós já estamos sendo educadores, 

educadores sociais. Então é fundamental, fundamental. Bom vamos deixar seguir.  

 
4 – Olha, eu vejo que serão inúmeras as contribuições né, a gente sabe que existe um a projeto de lei 

tramitando na câmara, que ainda não foi aprovado e nem sei se vai ser este ano ainda, a gente sabe 

como funciona o nosso legislativo no país. Mas esse projeto de lei ele fala da inserção não apenas dos 
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assistentes sociais, mas dos psicólogos. E os profissionais de psicologia e de Serviço Social eles 

demonstram pela própria formação que estão melhores qualificados, não desmerecendo a classe 

educacional. Eu sou fã dos professores, fã da pedagogia e das outras áreas semelhantes, né. Mas o 

assistente social ele é habilitado durante todo o seu processo de graduação a interferir nas expressões 

da questão social. Então a gente vê que a questão social ela está em todos os lugares e ela se manifesta 

dentro do ambiente escolar também. Como que a gente vê isso? A gente vê isso a partir do momento em 

que tem crianças que vão para escola e só tem aquela alimentação durante o dia inteiro, só tem a 

merenda escolar, a gente vê isso quando a gente vê crianças que sofrem violência dentro do seu lar, 

crianças que sofrem violência doméstica, violência é esta de múltiplas formas, violência física 

propriamente dita violência emocional, simbólica né e também a violência sexual que é uma das mais 

perversas. Então isso tudo de certa maneira aparece, surge na escola né. Então crianças e adolescentes 

também são vítimas das mazelas que o sistema capitalista produz. A principal delas de fato é a violência 

quando acontece contra crianças e adolescentes. E uma nova expressão da questão social tem se 

manifestado principalmente em decorrência ao uso e abuso de substancias psicoativas né, as drogas 

então, a droga ela já está na escola. Os alunos não todos, mas uma parte deles já utilizam desde drogas 

ditas como recreativas né: o cigarro, o álcool. Há outros tipos de drogas as ilícitas então: a maconha, a 

cocaína, e assim, embora eu não tenha presenciado, mas até o crack, a gente sabe que o crack já esta 

na comunidade macaense e uma realidade da sociedade macaense e assim até eu tenho algumas 

experiências em relação a alunas terem filhos de traficantes de drogas e em alguns casos até era a mãe 

de uma aluna, que era atendida pelo CEMEAES que era traficante, ela era conhecida por ser a gerente 

do trafico local onde ela morava e ela foi morta, ela foi assassinada, em decorrência disto, ela tem, como 

ela tinha são três filhas se eu não me engano e uma das filhas é usuária nossa, uma mocinha de não 

teve ter quinze anos, a gente vai preservar o nome mas essa mocinha ela ficou tentada a assumir o local, 

a posição que a mão ocupava dentro do tráfico de drogas. Então como a escola dela tinha uma 

aproximação muito forte com o CEMEAES eu pude interferir diretamente nesta situação, eu como a 

assistente social, a psicóloga desta adolescente, a fonoaudióloga desta adolescente, a professora da 

sala de recursos e a direção da Escola Municipal onde ela estuda, no trabalho conjunto, num esforço 

conjunto a gente conseguiu fazer com que essa jovem não herdasse por assim dizer o cargo da mãe e 

hoje em dia essa jovem ela não tem vergonha de dizer que a mãe era traficante de drogas, mas que ela 

não é, que ela não é traficante e ela também não é nem usuária. Então isso pra gente é uma conquista 

muito grande. A gente vê que embora seja um exemplo isolado, mas as boas ações existem. Então, se 

de fato se solidificar a inserção do assistente social, o profissional de Serviço Social e do profissional de 

psicologia no ambiente escolar eu penso que só tem a acrescentar, só vai trazer benefícios, os 

resultados tendem a ser positivos. Embora possa até haver uma certa dita concorrência ou uma certa 

rivalidade entre  o Serviço Social e a Pedagogia ou Orientação Escolar, mas isso pode ser no primeiro 

momento quando um não conhece bem o trabalho do outro, mas partir do momento que os profissionais 

tem consciência do por que estão ali e que contribuição podem trazer o resultado será positivo pra a 

escola e principalmente para os alunos.  
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5 – Olha, o principal papel que o Serviço Social precisa adotar é a reafirmação do nosso Projeto Ético 

Político, por quê? Desde a década de 80 até os dias de hoje nós temos um projeto que ele não é 

hegemônico, uma vez que a gente sabe que existem outros projetos. Mas o que eu trabalho e que nós 

temos percebido né, uma grande maioria de assistentes sociais no Brasil atuando ou pelo menos que 

vislumbram é uma perspectiva da cidadania né, Então se eu encaro o sujeito que seu estou atendo como 

um cidadão que tem direito a ter direitos eu já estou indo na contra mão da lógica do favor, da lógica da 

benesse, Então é necessário que o assistente social ele tenha em mente qual é o projeto social, o projeto 

ideológico que ele vai seguir o do meu caso na perspectiva da cidadania, a perspectiva critica, marxista, 

na perspectiva da dialética. Porque a gente entende o sujeito não o sujeito que a gente atende não como 

um sujeito passivo, mas como um sujeito que deve ser ativo, que deve ser atuante, ele deve tomar as 

decisões, ele deve está envolvido na formulação, na elaboração e na implementação de políticas 

públicas, seja ela em todas as áreas, educação, saúde, assistência social, previdência. Mas a realidade 

nossa é uma realidade de comodismo, é uma realidade de não participação é isso que a contradição do 

sistema capitalista produz, ela produz sujeitos tão cansados de sua labuta, do seu trabalho e quando 

chegam em casa querem tomar um banho, sentar na frente a televisão e ver um programa que não vai 

contribuir em nada pra formação sócio política dele, ao contrario, o objetivo é aliena-lo, torna-lo alienado 

na sua realidade social. Então um dos papeis que o assistente social precisa fazer principalmente na sua 

dimensão educativa nas escolas é do fortalecimento da cidadania, e fazer que nossos usuários, aí eu 

parto pro âmbito maior, professores, diretores, orientadores, os profissionais que estão lá preparando a 

merenda, estão tomando conta da portaria que eles se vejam como cidadão, que eles se vejam como 

atores também de uma novela e que esta novela ela só vai ser bem sucedida, ela só vai ter um final feliz 

se cada um de nós deixarmos um pouco nosso comodismo de lado. Então se eu consigo fazer com que a 

merendeira entenda que a partir do momento que ela trata bem um aluno não é porque ela está sendo 

boazinha, mas é porque aquele aluno tem direito de ser tratado com respeito, com dignidade eu já cumpri 

meu papel. Então isso é só exemplo pra gente poder ilustrar esta dimensão social, pedagógica que o 

assistente social tem e principalmente o assistente social ele é um educador político. Então o assistente 

social ele precisa utilizar dos seus conhecimentos pra fazer valer os direitos de cidadania das nossas 

crianças e dos adolescentes. 

 
6 – Bom, é quase uma seqüência do que está sendo dito. O assistente social ele trabalha, eu penso 

assim, quando ele vai trabalhar com professores ele precisa entender, o primeiro passo é entender o tipo 

de formação que nossos professores estão recendo. A gente está observando uma formação de 

pedagogos ou do normal superior infelizmente muito à crítica né, então são profissionais que parece que 

seguem uma lógica positivista, uma lógica durkeniana, a lógica do mercado mesmo. Então a gente tem 

observado que os professores eles costumam tachar sabe certas situações. Então se o aluno é filho de 

um traficante de drogas, por exemplo, é quase que normal repetir aquele discurso biologicista: “Há filho 

de peixe, peixinho é”. Então, “há esse ai é caso perdido, se o pai é bandido, o que eu um mero professor 

vou poder fazer para ajudar”. E é onde, qual é o papel do assistente social, é mostrar pra este professor 

que ele vai ter que fazer tudo. Ele vai ter que fazer tudo que esteja ao alcance dele para não permitir a 
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que aquela criança seja mais uma. A gente tem observado muitos jovens saindo das escolas, muitos 

jovens que não encaram a escola como um lugar agradável, muitos jovens que não vêem na educação o 

meio para se obter os bens, o meio de vida, o meio de sustento, eles tem achado outras coisas 

interessantes, a principal delas que mais retira o jovem da escola é o tráfico de drogas, sem dúvida. Ai eu 

vejo que o papel do professor é muito importante é de suma importância para tentar manter este jovem 

dentro da escola. E se o professor trabalha na perspectiva da cidadania ele vai entender que ele está ali 

para formar cidadãos, que ele não está apenas, claro passar o conteúdo é importante? Sem sombra de 

dúvidas, então o professor de português precisa passar as lições deles, o de matemática precisa ensinar 

as expressões, os cálculos, o de biologia precisa ensinar a formação do corpo humano, mas antes disso 

todos eles são professores né independente da área que eles se especializam e a educação ela tem que 

ser uma educação que forma cidadão, que forma sujeitos pensantes, sujeitos críticos, Então, por 

exemplo, eu gosto muito quando eu vejo professores que se apropriam da filosofia, do pensamento de 

Paulo Freire. Paulo Freire ele falava da educação cidadã. Então, bem, já tem outras linhas que 

psicologizam muito à educação. “Há esse sujeito aqui se ele é criado” e muito comum a gente escutar 

professores falando, usando a expressão família desestruturada, “há então se fulano não tem pai ou é 

filho do bandido, fulano é criado pela avó é quase certeza que ele vai ser um fracasso escolar”. E a gente 

tem que trabalhar na contra mão disso. Então onde a gente pode atuar pra que aquele pequenininho ali 

que a gente está atendendo na sala de aula não seja mais um fracasso. Bom, em relação a diretores eu 

penso que o trabalho do assistente social ele pode ser preventivo, então o assistente social ele pode 

trabalhar e deve caso ele esteja atuando inserido no ambiente escolar as questões que refletem 

diretamente o cotidiano desses alunos, então a questão das drogas, a questão da discriminação sexual, 

de orientação sexual, discriminação de etnia, então se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, 

discriminação contra classes sociais também, então é muito comum a gente vê aquele aluninho que mora 

no bairro tal é um bairro nobre da cidade ser tratado com certos privilégios e o outro que morra na 

periferia ou que morra numa comunidade, que morra em uma favela ser visto com maus olhos, então a 

gente vê existe né estas diferenciações de tratamento. Então o assistente social ele pode e deve interferir 

nestas questões, trabalhando cidadania, trabalhando ética, trabalhando direitos e tentando aproximar a 

família na medida do possível dessa realidade.  

 
7 – Olha, as conseqüências são muitas e são muito negativas causam impacto muito negativo. Por 

exemplo, quando a gente fala de falta de investimento na educação a gente pensa em primeiro lugar na 

ausência de escolas, então eu penso que o ideal seria que em cada bairro tivesse pelo menos uma 

escola para que o aluno não precise pegar ônibus, para que o aluno não precise ficar é ter que acordar 

muito cedo ou ter que chegar muito tarde em casa. Então o principal investimento é seria ter escolas, 

mais escolas, a gente observa salas de aulas lotadas, um professor para cinqüenta alunos, cinqüenta 

crianças, ou cinqüenta adolescentes. A gente vê professores que não tem material para trabalhar, então 

falta giz, falta apagador ou quando é a caneta de quadro branco não tem tinta.  Então já começa por ai. A 

qualidade da nossa merenda escolar é muito ruim, quem disser que ela é boa está mentindo. Então 

assim é o feijão da pior qualidade, é o arroz de segunda classe e o macarrão quebrado.  Não há um 
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cardápio variado, eles dizem que é variado mais não é. Prova disso é que a merenda do CEMEAES tem 

sido já por muito tempo pão, cream cracker com iogurte ou cream cracker com Nescau. Pra criança que 

passa uma tarde inteira fazendo atividade no CEMEAES não dá a criança fica com fome. Passa por esta 

questão de infra-estrutura. Agora quando a gente parte para um âmbito maior, então a gente sabe que 

professores a nível nacional são muito mal remunerados, a gente vê professores com carga dupla de 

trabalho, alguns com carga tripla ou professores que dão aula de manha de tarde, às vezes a noite ou 

dão aulas três dias seguidos ou trabalham em uma escola de manhã e corre para outro município para 

dar aula em outra escola . Então se os salários fossem dignos o professor não precisaria ter dois vínculos 

né. Então eu vejo assim, quando o professor ele é bem remunerado pelo trabalho que ele faz, ele pode 

se dedicar aos alunos que ele ensina, ele pode se dedicar, ele trabalha mais feliz, claro uma vez que a 

gente é melhor, a gente é bem remunerado pelo trabalho que a gente executa a gente se sente 

valorizado como profissional, então assim, a falta de investimento na educação ela é uma luta árdua dos 

trabalhadores e o Serviço Social ele é solidário desta luta. Recentemente nós tivemos um manifesto em 

Brasília onde solicitamos aos nossos governantes a destinação de 10 % do produto interno bruto o PIB 

para a educação, quando a gente para pensar toda a riqueza que o Brasil, que nosso país produz e ai a 

gente pensa 10% é até muito pouco, então nem 10% vai parar, então a gente está lutando para 

conseguir muito pouco. Então, a partir do momento que a gente vê que a educação ela será bem 

remunerada.  
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Monografia – Serviço Social na Escola: Uma inserção necessária. 
 

Entrevistado III 
                                                                           

Assistente Social 
 

1 – Na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, compondo esta equipe multidisciplinar quais são os 
principais desafios para o Serviço Social? Quais são as principais demandas apresentadas para a 
equipe?  
 
2 – Existem parcerias? Poderia mencionar atualmente quais são as principais instituições que colaboram 
em parceria com a equipe multidisciplinar? 
 
3 - A partir de sua experiência, compondo esta equipe poderia mencionar quais seriam os novos 
significados que a educação, a escola passou a ter para o Serviço Social atualmente?  
 
4 - Quais são as principais contribuições que o profissional de Serviço Social poderá trazer ao cenário 
escolar/educacional, caso a inserção dos assistentes sociais na escola se regulamente? 
 
5 - Atualmente diante das transformações no viés da categoria adotou-se uma postura crítica, política 
diante das contradições do sistema. Assim, qual seria o principal papel que o Serviço Social precisa 
adotar na defesa dos interesses do cidadão, para fazer valer de sua dimensão educativa nas escolas? 
 
6 - Como que o assistente social poderá atuar em conjunto com professores, diretores, etc., para formar 
cidadãos conscientes dentro da escola, na atual sociedade? 
 
7 - Em sua opinião, qual a conseqüência da falta de investimentos na educação? 
 
8 - Como você enxerga a educação brasileira? Há possibilidades para que o profissional de Serviço 
Social possa atuar frente a esta realidade?  Como os assistentes sociais podem contribuir?  
 
9 - Nos últimos anos podemos presenciar através da mídia, casos de violência vivenciados nas escolas. 
Para você a atuação do Serviço social na escola contribuirá para o enfrentamento desta problemática?  
 
10 – Para você, por que ocorre a evasão escolar? 
 
11 – Para você, o Serviço Social deve estar inserido nas escolas por quê? Quais outros pontos 
importantes poderiam ser ressaltados para reafirmar a contribuição do Serviço Social na escola? 
 
12 – Logo, quais são os principais desafios da categoria na educação? No campo educacional como 
esses desafios, no que tange as políticas públicas devem ser enfrentados? 
 
13 – Quais seriam os possíveis resultados futuros da inserção dos assistentes sociais na educação? 
 
14 – Qual deve ser a proposta de atuação do Serviço Social no âmbito educacional? 
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Monografia – Serviço Social na Escola: Limites e Possibilidades 
 

III - Transcrição da Entrevista 
                                                                           

1- O principal desafio da coordenação hoje é assim, consolidar este espaço do Serviço Social dentro do 
SEMED, conquistar este espaço de fato, porque a gente ta aqui como uma proposta desta gestão, mas o 
profissional a matrícula dele não é concursado para educação, então ele oficialmente não é profissional 
da educação. Então nosso maior desafio hoje é consolidar este espaço pra que numa possível mudança 
de gestão, qualquer situação que venha acontecer a gente tenha um espaço consolidado, um espaço 
conquistado para que este profissional possa continuar o trabalho que foi iniciado. Porque foi iniciado 
muito recentemente a coordenação ela começou em Agosto do ano passado.  
 
2 – A principal demanda é relacionada à evasão escolar, a violência nas escolas e algumas situações 
onde os professores nos procuram com problemas que são deles, do professor, coisas que ele enfrenta 
em sala, procuram o serviço social como alguém que pode ajudá-los em questões particulares deles, 
pessoais deles. 
 
3 – A gente tem uma grande parceria com várias instituições, o principal que a gente pode destacar é o 
Juizado da Infância e Juventude, Ministério Público a gente tem um trabalho bem aprimado, bem junto, 
né, e outros setores dentro da secretaria mesmo, setor de supervisão de ensino, ouvidoria, setor de 
matrícula, são setores aqui dentro, que a secretaria de educação ela é enorme, ela tem muitos 
seguimentos, então estes seguimentos têm nos auxiliado. E fora daqui a gente conta também com alguns 
projetos sociais. A gente tem tido parceiros. Mas de fato uma parceria assim, efetiva, oficializada, tudo 
certinho o Juizado e o Ministério Público. 
 
4 – Acho assim, independendo até da minha experiência nessa equipe, porque é muito recente. Mas 
assim, pela experiência na educação a gente pode dizer assim, que as escolas. A escola ela é um campo 
profissional conquistado e a gente até diz assim: no município, é só no município de Macaé é muito 
recente. Porque a Lei do Plano Diretor de Macaé ela diz que desde 2006 que deveria ter a implantação 
do Serviço Social, mas isso não aconteceu antes de 2011, né! Então assim, a escola passou ser um 
campo profissional para o profissional que atua em Macaé. Você sabe que em outros lugares já é muito 
mais antigo, então esse é um significado mais imediato, porque é um campo novo de atuação. A partir 
daí né, você poder tratar das questões sociais né que é o nosso campo de atuação que reflete ali dentro 
da escola, que na verdade a escola está reproduzindo as questões que estão na sociedade. Então, acho 
que é dessa maneira. 
 
5 – Então, uma das frentes que a gente tem trabalhado aqui, acho, que toca nesta questão. Que é o 
fortalecimento dos conselhos escolares. Então assim, na medida em que o conselho escolar é um 
espaço paritário, onde você tenha representação dos servidores, da escola, das famílias e dos alunos. 
Então você começa a exercitar na medida em que você está apoiando o fortalecimento desse espaço, a 
gente tem cursos tem encontros, tem palestras.  A gente faz o acompanhamento também dentro das 
escolas. A gente tem uma coordenação que é vinculada a nossa. Que é a coordenação dos Conselhos 
escolares. Então assim, é um campo hoje, a gente enxerga como um campo muito propício pra criação 
dessa cidadania a partir da escola. Então assim, a gente acha que a defesa do interesse de qualquer 
conselho de direito, né, é o principal e dentro da escola o conselho escolar ele hoje ele é o caminha mais 
assim, possível porque hoje em Macaé todas as escolas têm conselho escolar, eles estão sendo 
capacitados e a gente está bem envolvido nesta ação. E, além disso, é a gente tem uma, um programa 
que se chama escola de pais, que a gente também trás a família desses alunos que são assim, vistos 
como mais problemáticos né! Com várias problemáticas, de evasão, com envolvendo com criminalidade, 
e outras situações então a gente também trás essas famílias. E ai neste encontro a gente divide os pais, 
as crianças e os adolescentes, todos eles participam de uma mesma programação voltada para sua 
idade, seu desenvolvimento, então também neste programa, nesta ação, neste projeto a gente tenta uma 
questão educativa, mas numa perspectiva assim de ta não responsabilizando a família e o que a gente 
vê muito hoje acontecendo, mas de esclarecendo, trocando idéias, a gente acredita que a família perceba 
que ela também faz parte de um movimento, que a corrupção causa uma quebra de direitos e que sua 
participação pode causar conquista de direitos, ela se colocar como sujeito de ação, não como vítima e 
nem como culpado, mas como um sujeito atuante. 



 

142 
 

 
6 – Assim, eu acho que o Serviço Social formar cidadãos a gente fica muito assim, né! meio messiânica 
esta visão, acho que a gente não forma, acho que a gente contribui, a gente também se forma na medida 
que ta formando.  Enfim, essa troca. Mas eu acho sim que a parceria com diretor, escolas, com os 
profissionais da educação é fundamental, né! Então assim, nessa medida de ta em parceria com esses 
profissionais a gente pode sim construir uma cidadania mais consciente. Enfim, e ai assim é a gente tem 
buscado esta atuação porque estes pais visitam as escolas, a gente já visitou todas as escolas de nível 
fundamental porque são as escolas que a gente tem um foco, justamente onde tem maiores problemas, 
no ensino infantil também a gente precisa atuar como prevenção, mas a equipe é pequena, então são 
todos esses problemas que vem, mas enfim, dentro do que a gente pode fazer hoje a gente visita as 
escolas e a gente estabelece um contato com essas escolas regular através de e-mail, de telefone e tal, 
na medida em que a escola da espaço, porque tem escolas que são muito receptivas, os diretores 
entendem a proposta a gente vai avançando né e as outras que a gente não encontra esta receptividade 
a gente vai tentando conquistar de várias formas, então a gente hoje tem: essa visita as escolas, a gente 
leva a proposta, se apresenta, tenta esclarecer um pouco o que é esse Serviço Social que ele é diferente 
de outras ações, está esclarecendo mesmo, já que aqui em Macaé é uma proposta nova e a gente tem 
também uma reunião que acontece trimestralmente,  aqui na secretaria, onde esses diretores são 
convidados a virem ate aqui, ai a gente tem espaço de fala, de orientação, de esclarecimento né, a gente 
tem os e-mails da equipe que são vinculados pra eles poderem estarem fazendo o contato por telefone, 
enfim, e a agora a gente está tentando um espaço dentro das escolas pra poder ter este contato direto 
com os professores, porque é mais complicado, porque o professor está ali no horário de trabalho dele e 
muitas vezes ele não pode parar uma aula pra te ouvir e tal , então a gente ta tentando ocupar, 
ocasionalmente um espaço de atividades que eles tem, que é um horário de atividades que é reunião de 
professores pra ta indo, se colocar a disposição, conhecendo e além disso a gente está buscando agora 
os e-mails desses professores pra que a gente possa lançar direto no e - mails desses algumas 
mensagens, algumas proposta pra eles terem a informação, e ai a partir daí gente acha que sim, que a 
atuação é fundamental, se a gente não atuar em conjunto com esses atores  a gente não vai avançar e 
necessário que tantos os profissionais da educação que estão dentro da escola, quanto as famílias 
assim, muitas vezes estão isoladas, estão marginalizadas, estão fora da escola, está trazendo pra esta 
integração, acho que o papel nosso é este.     
 
7 – Muito grave porque assim, hoje em dia é moda, todo mundo fala, todo político discursa, dizendo que 
a educação é a salvação é o futuro né, enfim, então é clichê!  Mas na hora mesmo de trazer pra realidade 
a gente dá, a gente investe naquilo que a gente realmente acha que vale a pena. No Brasil a gente sabe 
que os percentuais de investimentos da educação são muito abaixo até mesmo de países menos 
desenvolvido é uma situação muito grave. Então assim, até neste sentido a gente tem o material todo da 
campanha dos 10% pra educação do PIB que foi lançado, o CRESS apóia, enfim, a gente tem esse 
material, a gente usa essas cartilhas, inclusive a gente tem essas conversas essenciais nesta questão, 
porque a principal conseqüência da falta de investimento é essa precarização da educação que a gente 
está vendo em todas as áreas, a gente tem escolas super lotadas, salas de aulas super lotadas, 
professores despreparados, o professor muitas vezes pra trabalhar quando ele quer, quando ele é um 
herói da escola, ele se sujeita a levar os recursos dele mesmo, investir dinheiro do próprio bolso para 
fazer uma aula mais dinâmica, então assim, todas essas questões né, leva a precariedade, da falta de 
investimento e o que está acontecendo hoje no Brasil muito grave esta questão da escola ser uma 
mercadoria, principalmente investe ai em nível superior, quanto o governo tem investido nessas bolsas 
de estudo, como isso é controlado, como isso está acontecendo? E o investimento no ensino 
fundamental é cada vez mais precária, então isso é o que a gente está vendo hoje, a educação como ela 
ta em conseqüência disso.  
 
8 – Então, a educação brasileira, acho que já falei um pouco como eu enxergo né, a gente vê que ela 
está precarizada, ela ta assim, esta questão do financiamento, da mercantilização apoiada pelo governo 
claramente, principalmente a questão do ensino a distância, das bolsas de estudos, a gente acaba assim, 
você oficialmente forma as pessoas, mas na verdade não tem profissionais competentes, bem formados, 
é toda uma problemática,então isso é muito sério e o Serviço Social ele pode atuar  nesta realidade de 
uma forma muito consciente, ele pode trazer assim, uma discussão neste sentido, que as pessoas 
pagam, possam entender qual é meu papel aqui, qual é minha, que o estudante por exemplo, do ensino a 
distância possa entender realmente,porque que eu não tenho direito, não tenho acesso ao estudo de 
qualidade? eu tenho que me sujeitar a esse estudo menos qualificado! a uma mercadoria que eu estou 
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pagando por ela, mas eu não exerço o direito de consumidor, o direito de exigir o melhor produto que eu 
pago! Enfim, são essas questões, essa leitura da realidade acho que o Serviço Social pode trazer. E 
também atuar nesse sentido, de estar desmistificando estas situações, levando outro ponto de vista e 
também é percebendo a educação como uma política pública, como um direito, que é algo que o Serviço 
Social atua neste sentido, nesta frente ele pode atuar e a contribuição também de entender que existe 
uma relação de trabalho, existe uma relação de capital, nessas questões, que você tem, por exemplo: 
Qual a escola que você tem para o trabalhador? O filho do trabalhador? Qual é a educação que essas 
crianças, esses adolescentes, esses adultos se sujeitam? Então que isso é reflexo de como nós estamos 
vivendo em sociedade, da exploração do trabalho, pra falta de qualidade pra quem tem menos dinheiro, 
então acho que esse é o nosso papel de trazer essa discussão. 
 
9 – Assim, a gente até no caso da Secretária de Educação de Macaé tem um programa que se chama: 
“Educação pela Paz” ta dentro desta mesma coordenadoria que a gente atua né, então assim, a violência 
ela é presente, ela é grave, mas ela é da escola ou de toda a sociedade? Então assim, a violência não 
está na escola à violência ela está na sociedade! Então assim, a mesma leitura que a gente faz da 
educação como política pública a gente tem que fazer da violência como problema social não da escola. 
O problema da violência não está na escola, não é a escola que é violenta, não é o aluno que é violento, 
e a sociedade que a gente vive que está violenta. Então eu acho que essa é a contribuição nossa 
também de ta desmistificando essas situações. Então assim, não adianta você armar a escola, botar 
guarda na escola, botar câmeras de seguranças, botar ronda policial naquele horário, porque na verdade 
é a sociedade que precisa de uma revisão e a sociedade que ta ai gritando, isso tudo é conseqüência do 
sistema que a gente vive, das realidades que a gente vive né! A mesma realidade que trás a violência 
para a escola, trás também a precarização da educação, trás o desmantelamento da família, das 
condições de vida do trabalhador, ele não tem mais direito de ter uma família, de investir na sua família, 
ele tem que lutar para sobrevivência, não sobra nada, não tem política pública pra ele, não tem hospital 
de qualidade pra ele né! Então a gente tem até que ver a questão da violência com muita atenção, 
porque a gente sabe que sobra para o trabalhador para esta classe operaria, trabalhadora do Brasil sobra 
prisão, sobra a corrupção. Então o momento que você trata da violência na escola à gente ta tratando de 
que forma? A gente vai culpabilizar, a gente vai penalizar este adolescente que é diferente, que reage, 
que é rebelde, ele vai ser penalizado? Ele vai ser expulso? Ele vai cumprir medida? Então acho que a 
gente precisa começar a ter este olhar atento, porque a gente sabe que historicamente no nosso país o 
que acontece? Pro pobre a cadeia, o pior qualidade, aquilo que é o básico. Então a gente começa ver 
assim, qual a violência da escola do rico? Dos meninos ricos das escolas particulares? A violência deles 
é que eles estão sendo assaltados? Estão roubando o tênis deles? E a violência da escola pobre é o 
que? Que o menino está trabalhando no tráfico? Então pra ele prisão e pro outro proteção? Pro rico 
proteção? Pro pobre prisão? Então a gente tem que começar a discutir isto! Acho que nisso ai a gente 
pode intervir de uma maneira mais produtiva. 
 
10 – Acho que tudo isso que a gente já falou, tudo isso que a gente já falou. Mas, além disso, que a 
gente já disse da violência, das relações de trabalho, das relações sociais que a gente tem estabelecido, 
tem uma questão muito clara né, que o professor erra e a escola erra. Então a gente vive hoje, tem até 
um pensador, não estou lembrando o nome dele agora, português, ele é um cara fera! Que fala da escola 
da fonte, né! Procurar na internet, jogar, vai ver o nome dele, vai ver tudo! Ele é de Portugal e ele fala que 
você, inclusive ele já esteve em Macaé a bastante tempo para uma palestra, ele fala se você entrasse em 
uma máquina do tempo saísse no século XVI e você entrasse nesse século presente, se a gente fosse 
em um hospital a gente veria tudo completamente diferente, se a gente fosse na rua, tudo completamente 
diferente, se a gente fosse numa loja veria tudo completamente diferente, numa fábrica, tudo 
completamente diferente. Se você fosse numa escola seria a mesma coisa. Então infelizmente hoje com 
raríssimas exceções, eu acho até que Macaé a gente pode dizer que a gente tem um Pólo Universitário, 
bem equipado, bem aparelhado, enfim, mas são exceções, são ilhas dentro desta realidade. A gente 
pode dizer o que hoje, se a gente pegar uma escola do século passado e desde século a escola é a 
mesma coisa. Você tem lá o quadro, a caixinha de giz, o professora lá falando, o aluno sentado da 
mesma forma do mesmo jeito. Então como que você quer que um adolescente que tem acesso à 
internet, ta com o celular ligado, conectado, numa velocidade, vendo coisas do mundo inteiro né! Tento 
acesso a cultura geral, eu não vou dizer se é bom, se não é, assim, eu não vou entrar nesta questão. 
Mas como o professor diz pra sentar numa sala de aula, desligar tudo que pra ele é interessante, deixar o 
celular de lado, a música, enfim, ficar ali ouvido uma professora que está trazendo uma matéria que pra 
ele não acha interessante, que não é dado de uma maneira legal, então isso acaba assim ficando sem 
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vontade de aprender, porque está sendo colocada de uma maneira um pouco chata. O adolescente, por 
exemplo, ele ama ir para a escola, mas ele detesta a aula, ele gosta de estar na escola. Então a gente 
tem que começar a pensar nisto né! E ai eu acho que a gente vive um atraso pra estas questões. A 
escola ela tem que ser interessante. A escola tem que ser mais atrativa, também passa pela questão do 
investimento, né!  
 
11 - Como eu falei, eu não acho necessário que tenha um assistente social para cada escola, apesar 
também de não ser contra isso! Mas não acho que seja assim o mais importante, a conquista principal 
que a gente tem que fazer nesse campo. Mas estando ou não ali sentado na escola, lotado naquela 
escola, a gente vai ser uma contribuição pra escola, vai ser para a educação de modo geral. São esses 
pontos que acho que já coloquei né! Da gente estar discutindo, ta trazendo , assim, se colocando numa 
posição de defesa de direitos, de fortalecimento de direitos, de parceria com outros atores né!   Não 
entrar achando, há! Nós viemos aqui, nós entendemos isso, vocês não entendem! A gente tem 
capacidade vocês não têm! Se colocar numa posição mesmo, assim, de quem estar junto. 
 
12 – Então, é o principal desafio da categoria hoje eu acho é consolidar o espaço como profissional da 
educação. A gente tem o SEPE, por exemplo, já no Rio de alguns assistentes Sociais que já são 
sindicalizados pelo SEPE. Então, isso é uma conquista importante porque quando você tem um sindicato 
com a importância do SEPE tradicionalmente profissionais da educação, que coloca os assistentes 
sociais sindicalizados, ele está dizendo: Olha, nós reconhecemos o Serviço Social como profissionais da 
educação, o assistente social como profissionais da educação. Eu vejo que nosso principal ponto é este 
consolidar, nos consolidar como profissional da educação, como hoje nós já somos reconhecidos como 
profissionais da saúde, por exemplo, né! Então sermos reconhecidos como profissionais da educação eu 
acho que é um ponto que é um grande desafio e além desses desafios o maior desafio é o 
esclarecimento da própria categoria de assistentes sociais, de profissionais, que nós somos profissionais 
de educação. Que o nosso desafio às vezes a gente coloca como se estive pra fora, que é tipo assim 
informal ao outro, ao professor, ao diretor, enfim, aos outros profissionais, mas nós também temos esta 
discussão, quando a gente começou esta discussão em Macaé eu escutei de um assistente social e não 
é nenhuma assistente social antiga, aposentada não, atuante, eu escutei de uma profissional atuante de 
Serviço Social que achava que não precisava mesmo ter o assistente social dentro da educação, porque 
já tem a orientação educacional, então assim, acho que o nosso, é consolidar o nosso espaço definir até 
pra nossa categoria mesmo o que nós somos, o que nós fazemos, porque nós estamos aqui! Então, esse 
seria pra mim um grande desafio. Em relação às políticas públicas, os problemas que a gente tem que 
enfrentar em relação com as políticas públicas, eu acho que é a questão do investimento, a gente precisa 
lutar por isso, pelo investimento, porque o investimento vai ter outras conseqüências que é a qualificação, 
abertura do espaço, a gente tem espaços ricos de aprendizado nas escolas, então eu acho que o 
investimento, é lutar pela questão do investimento público é fundamental.  
 ,  
13 – A gente tem assim algumas metas, algumas coisas que a gente acredita que vai conquistar 
futuramente, em relação a questão da evasão, ao maior controle dos gastos, maior atenção, até a 
questão do planejamento desses gastos, então são coisas que a gente quer conquistar, até mesmo 
porque a gente está na grade como profissionais da educação, ta dentro do plano de cargos e salários 
como profissional da educação, isso tudo. Esses são resultados que a gente espera no futuro. Mas a 
gente já tem alguns resultados hoje que a gente pode já dizer, apesar da gente está aqui desde Agosto, à 
gente não tem nem um ano, mas a gente já tem alguns resultados importantes, por exemplo, a gente tem 
a Classe Hospitalar, onde a gente conseguiu dentro do Hospital de Macaé, dentro dos dois principais 
hospitais que é o HPM e o Hospital Infantil da gente ter profissionais coordenando alunos que ficam muito 
tempo hospitalizados por problemas de saúde e por isso acaba perdendo de ano, então assim, o fato 
deles estarem doentes está privando eles do direito a educação, então a gente tem já atuado nesta área 
e já tem esse resultado importante, porque hoje eles estão dentro do hospital recebendo aula, então a 
gente tem isso como um projeto nosso, agente conquistou o espaço, junto com os parceiros da saúde, 
pessoal da Secretaria de Saúde, dos PSFs, enfim, muita gente parceira, que atuou e a gente já tem esse 
espaço já conquistado, queremos consolidar pra que não venha acabar daqui a pouco e a gente tem 
resultados também da própria parceria que a gente tem hoje com o Juizado, com Ministério Público, onde 
a gente tem um grupo enorme de famílias que já podiam estar sofrendo processo por abandono 
intelectual e responsabilização que é o mais fácil né! ele pega um processo, criminaliza pai, ele paga 
multa ou faz um serviço. Mas na verdade aquela situação familiar vai permanecer. Então a gente passa 
essa parceria com ministério público onde eles estão fazendo o que? Eles eu estão chamando os pais 
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que tem processo e dando a opção pra fazer esse acompanhamento pelo projeto da escola de pais e 
suspendendo os processos. Então a gente tem hoje já alguns processos que estão suspensos a até 
dezembro, quando nós vamos estar encerrando a primeira turma e passando ao juizado os relatórios do 
acompanhamento dessas famílias, a evolução dessas famílias, então hoje  tem a opção de não 
cumprirem a medidas e não pagar multa, enfim, de ter uma opção de ta recebendo o apoio de uma 
equipe pra sair dessa realidade , ter uma transformação dentro da família, realmente, de retorno dos 
laços familiares, e conquista de serviços fundamentais que eles não tem acesso, então a partir de um 
apoio que essa equipe pode dar, então é uma conquista importante também e a própria aproximação 
mesmo da gente ta é podendo colaborar nesse sentido que a justiça seja mesmo um lugar que garanta 
direitos, que o juizado não seja aquele que vem para punir, aquele que vem pra botar o adolescente 
sentado na cadeira de réu e mandar para o Padre Severino, que seja realmente assim, alguém que 
venha como parceiro para transformar em algo mais positivo, em dar opções mais educativas, mais 
democráticas, que possam fortalecer uma cidadania realmente dessas crianças e adolescentes, acho 
que isso é uma conquista legal.  
 
14 – Há difícil resumir! Eu acho que assim, até o nosso folder que eu entreguei pra você ele fala 
bastante, qual é a nossa proposta nesse campo educação, isso que a gente já falou fala um pouco 
também né! Mas eu acho que assim como nos outros campos não só na educação a nossa atuação tem 
que ser no sentido de fortalecer o direito, a garantia do direito, acho que não é diferente de qualquer 
outra política!  Muda o cenário, mas o roteiro é o mesmo! 
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Macaé, 24/04/2012. 
 

UFF: Universidade Federal Fluminense 
PURO: Pólo Universitário de Rio das Ostras 
Discente: Flaviane do Nascimento Bregueram Monteiro 
Orientador: Ranieri Carli 
 

Monografia – Serviço Social na Escola: Uma inserção necessária, limites e possibilidades. 
 

Entrevistado - IV 
                                                     

Orientadora Pedagógica 
 
1 – Você conhece o PROJETO DE LEI N° 3.688, DE 2000 que trata da inserção de assistentes sociais e 
psicólogos/as nas escolas públicas de educação básica, em trâmite no senado?  
 
2 – O que você acha deste Projeto de Lei? 
 
3 – Caso este Projeto de Lei venha a ser aprovado, quais seriam os principais desafios para o Serviço 
Social dentro da escola?  
 
4 - Quais são as principais demandas apresentadas pelos educandos? Quais os principais parceiros da 
escola no enfrentamento dos problemas apresentados por estes? 
 
5 - A partir de sua experiência, poderia mencionar quais seriam os novos significados que a educação e a 
escola passaram a ter para se ter atualmente esta discurssão sobre a possibilidade da inclusão de 
assistentes sociais no campo escolar?  
 
6 - Como que o assistente social poderá atuar em conjunto com professores, diretores, etc., para formar 
cidadãos mais conscientes dentro da escola, na atual sociedade? 
 
 
 

Monografia – Serviço Social na Escola: Uma inserção necessária, limites e possibilidades. 
 

IV - Transcrição da Entrevista 
                                                     

Orientadora Pedagógica  
 
1- Sim 
 
2- A presença dos profissionais de Psicologia e de Assistência Social nas escolas de Educação Básica, a 
meu ver, é bastante positiva por agregar suporte nestas áreas aos estudantes e de suas famílias. Com o 
aumento do quantitativo de alunos na escola pública é indispensável a presença de profissionais que 
infiram qualitativamente no processo de ensino-aprendizagem.  
 
3- O principal desafio do Serviço Social dentro da escola está no auxílio aos alunos e suas famílias como 
suporte a permanência dos mesmos nas escolas. 
 
4- Demandas: desestruturação familiar, pobreza, abandono social. 
     Parceiros: órgãos de suporte, profissionais de educação.  
 
5- A escola tem sido veículo do aumento de índices de freqüências.  
 
6- Construção dialógica atenta ao contexto e demandas.  
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Macaé, 14/05/2012. 
 

UFF: Universidade Federal Fluminense 
PURO: Pólo Universitário de Rio das Ostras 
Discente: Flaviane do Nascimento Bregueram Monteiro 
Orientador: Ranieri Carli 
 

Monografia – Serviço Social na Escola: Uma inserção necessária, limites e possibilidades. 
 

Entrevista - V 
                                                         

Professora 
 

1 – Você conhece o PROJETO DE LEI N° 3.688, DE 2000 que trata da inserção de assistentes sociais e 
psicólogos/as nas escolas públicas de educação básica, em trâmite no senado?  
 
2 – O que você acha deste Projeto de Lei? 
 
3 – Caso este Projeto de Lei venha a ser aprovado, quais seriam os principais desafios para o Serviço 
Social dentro da escola?  
 
4 - Quais são as principais demandas apresentadas pelos educandos? Quais os principais parceiros da 
escola no enfrentamento dos problemas apresentados por estes? 
 
5 - A partir de sua experiência, poderia mencionar quais seriam os novos significados que a educação e a 
escola passaram a ter para se ter atualmente esta discurssão sobre a possibilidade da inclusão de 
assistentes sociais no campo escolar?  
 
6 - Quais são as principais contribuições que o profissional de Serviço Social poderá trazer ao cenário 
escolar/educacional, caso a inserção dos assistentes sociais na escola se regulamente? 
 
7 - Como que o assistente social poderá atuar em conjunto com professores, diretores, etc., para formar 
cidadãos mais conscientes dentro da escola, na atual sociedade? 
 
8 - Em sua opinião, quais são as principais conseqüências da falta de investimentos na educação? 
 
9 - Como você enxerga a educação brasileira? Há possibilidades para que o profissional de Serviço 
Social possa atuar frente a esta realidade?  Como os assistentes sociais podem contribuir?  
 
10 - Nos últimos anos podemos presenciar através da mídia, casos de violência vivenciados nas escolas. 
Para você a atuação do Serviço social na escola contribuirá para o enfrentamento desta problemática?  
 
11 – Para você, por que ocorre a evasão escolar? 
 
12 – Para você, o Serviço Social deve ser inserido nas escolas? Sim ou Não, Por quê?  
 
13 – Quais são os principais desafios para o profissional da educação e para os assistentes sociais no 
campo educacional? Como esses desafios, no que tange as políticas públicas devem ser enfrentados? 
 
14 – Quais seriam os possíveis resultados futuros da inserção dos assistentes sociais na educação? 
 
15 - Qual deve ser a proposta de atuação do Serviço Social no âmbito educacional? 
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Monografia – Serviço Social na Escola: Uma inserção necessária, limites e possibilidades. 
 
 

V - Transcrição da Entrevista 
                                                     

Professora 
 

1 - Conheço! 
 
2 - Eu acho ele muito importante porque a escola está precisando deste apoio do assistentes social e 
psicólogo para ajudar estas famílias que muitas vezes estão com problemas e as escolas não consegue 
alcançar. Então, vai ser um ótimo casamento entre as duas funções, três funções! Do psicólogo, do 
assistente social e desse professor, orientador, vai ser um casamento perfeito! 
 
3 – O principal desafio vai ser alcançar as famílias que precisam de ajuda, que precisam de 
acompanhamento e que muitas das vezes não aceitam, dizem que não tem tempo, que precisam 
trabalhar, então porque a criança é assim, assado, porque é igual ao pai, é igual alguém da família que 
não presta. Eu acho que vai ter a conscientização de algumas famílias.  
 
4 – A dificuldade de aprendizado eu acho que é o maior problema do educando. Mas estas dificuldades 
vêm de problemas de relacionamento que eles passam em casa, vem muitas vezes de maus tratos, vêm 
de falta de carinho, muitas vezes eles são agressivos porque eles querem chamar atenção. E a escola 
tem uma equipe boa, tem o professor, o orientador, aquele que ajuda, tem o supervisor, tem o orientador. 
Então tem a sala de recursos, então à equipe toda vai tentando ver o que está acontecendo com aquela 
criança, por que ela está reagindo daquela maneira! Sendo agressiva, não fazendo o dever, batendo nos 
colegas, jogando lápis um no outro. A equipe da escola o orientador, o supervisor, orientador pedagógico 
auxiliam nisso! 
 
5 - A escola passou assim, a função não só de ensinar, agora de educar! De educar, ela passou a ter a 
função da família! A família agora deixa na escola e já não ensina nada de conceitos morais, higiênicos. 
Todas essas coisas que aprendi em casa hoje se jogam pra escola e na escola tem que ensinar. Então, a 
escola está com um peso muito grande. Tem que ensinar ligado a aprendizagem e ensinar a viver! 
Porque ninguém aprende se não sabe conviver! 
 
6 – Eu acho que está relacionado à família. Às vezes tem muita família que é negligente por não saber, 
não conhecer e o assistente social ele poderá lidar com o conhecimento da lei. Pode ajudar as pessoas 
com as bolsas que ela tem direito e às vezes ela não sabe! Pode ajudar, mostrando onde faz documento! 
Porque Macaé é uma cidade que surge crianças que vem do nada, tem um monte de gente sem 
documento! Então, pode ajudar em coisas que pra muita gente é simples, onde faz um documento? Onde 
faz um bolsa família? Onde faz um dopper, etc. E o pai ele não sabe, ele está jogado, ele está perdido. 
Acho que o assistente social vai dar esta direção de vida! 
 
7 – Eu acho que vai ser um trabalho muito gostoso! Não vai ser fácil! De acordo com a demanda que a 
escola tiver ela vai fazer este link com o assistente social, acho que vai dando até o norte, porque já 
conhece: a família é assim, assim e etc. Então, você já chega de vagar, então a família assim, assim 
“assado” então você já tem que chegar. Então eu acho que vai ser mesmo um conjunto, vai formar um 
conjunto, onde os professores vão mostrar onde que está o problema e o assistente social vai está 
ajudando, nos auxiliando, norteando essa relação com a família que está tão longe! 
 
8 – A defasagem não é mais um problema! Mas, como dizer? A educação mascarada! O que é isto? È as 
crianças que não sabe ler, não sabe escrever, e vão passando de ano e vão ficando, não tem mais 
crianças defasadas! Mas em contra partida a porcentagem de crianças que não são alfabetizadas em 
séries avançadas é absurda. Então eu acho que o problema todo é esse! 
 
9 – Eu acho que o trabalho do assistente social ele só vai ser válido se ele não ficar só dentro da 
instituição! Se ele tiver condição de ir pro campo, de ir a essa família, de se inserir dentro desta família, 
até na casa dessa família! Porque se ele ficar só dentro da escola, ele vai ser mais um! Ele precisa ir lá 
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nessa casa, ver o que está acontecendo dentro desta casa! Há não pode ir a casa não, vai ao trabalho! 
Ele precisa ir! Acho que ele tem que chegar na escola como alguém que vai buscar mais uma ajuda, vai 
ver essa pessoa pra ser ajudado, porque na verdade nós não podemos ajudar, vai ter que ir! 
 
10 – Se o assistente social for nas casas eu acho que vai!  Se ele ficar só numa salinha cheio de papel 
não vai não! Quem vem pra escola e fica numa sala cheio de papel sem procurar maneiras diferentes de 
ajudar ele não vai contribuir com nada! Se ele for pra essa casa ele vai ver talvez uma criança que mora 
numa comunidade que possa ta com intenção de trazer uma arma, branca seja uma faca ou um estilete 
para machucar uma criança. Se essa criança já está finalizando briga, briga, briga! E ele chega em casa 
e conversa com a mãe ele pode muito bem deixar essa mãe de olho na criança e conversar com ele ou 
até esconder essa faca dele e melhor ainda vigiar as coisas dele. O pai e a mãe tem que olhar a mochila 
do filho antes de vir. Eu acho que isso vai norteando, vai abrindo esse olho desses pais. Que a criança 
traz a faca, a arma, elas não caem do céu, elas vem de casa! 
 
11 – Em Macaé ocorre porque todo mundo vive mudando, em Macaé ninguém tem um paradeiro certo! 
Hoje a pessoa está numa firma, e outra firma manda esse para outro estado ai vai. é uma cidade 
flutuante, é uma cidade onde as crianças tem que seguir os pais e ai não são mais pais são avós, são 
tios, então, o maior problema da evasão é esse, não é nem a dificuldade em si, é essa dificuldade, é essa 
situação da cidade flutuante, uma cidade onde milhões de pessoas chegam, milhões de pessoas saem,  
sem um vínculo com a cidade em si!  
12 – Porque ele vai ser um auxiliar nessa relação família e escola, esse pai que não vem a reunião 
nunca, esse pai que esta batendo, esse pai que o filho esta agredino, esse pai que o filho está xingando. 
O Serviço Social vai ter que vê o que está acontecendo com esses pais! Quando eu falo pais eu digo o 
responsável dele! Ajudar até essa pessoa a encarar, vê a realidade que as vezes a gente vê pessoas que 
não tem noção do que está acontecendo não! 
 
13 – Volto a dizer que o maior desafio são as famílias é a gente respeitar essa família, respeitar essa 
cultura. O assistente social como o professor ele não pode impor a cultura que ele tem! Tem que procurar 
entender a cultura dos alunos, dos pais dos alunos e de acordo com que eles acham ajudar! Não é que o 
assistente social vai catequizar o pai  ou uma mãe, mas ele vai mostrar uma direção que as vezes ele 
não pensou, vai estar auxiliando junto com a escola, junto com o professor, ta ajudando, ta vendo uma 
coisa e também está respeitando essa família. Acho que o respeito a cultura é o x da questão! 
 
14 – Eu acho que uma queda na dificuldade de aprendizagem, queda na violência, queda na depressão 
dos professores que estão muito deprimidos pelo desespero, pelas agressões, acho que é isso! 
 
15 – Acho que a proposta dele deve ser de parceiro do professor e das famílias, eu acho que o assistente 
social tem que presar este bem! Quando eu falo bem não é nada de material, o bem mais o bem social,  
ajudar essa pessoa a ser um cidadão, ajudar essa pessoa que está em condições miseráveis a voltar  
pra sociedade, como não ser o mesmo, está auxiliando eu acho que dano o norte, ao professor também 
que muitas vezes se encontra perdido, não sabe da lei, não sabe de nada, então se sujeita a muita coisa 
que não precisava se sujeitar, estar ajudando. Eu acho que o assistente social ele vem como uma grande 
ajuda, um grande reforço nessa luta que os professores tem dia após dia! 
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Macaé, 23/05/2012. 
 

UFF: Universidade Federal Fluminense 
PURO: Pólo Universitário de Rio das Ostras 
Discente: Flaviane do Nascimento Bregueram Monteiro 
Orientador: Ranieri Carli 
 

Monografia – Serviço Social na Escola: Uma inserção necessária, limites e possibilidades. 
 

Entrevista - VI 
                                                       

Diretora 
 

1 – Você conhece o PROJETO DE LEI N° 3.688, DE 2000 que trata da inserção de assistentes sociais e 
psicólogos/as nas escolas públicas de educação básica, em trâmite no senado?  
 
2 – O que você acha deste Projeto de Lei? 
 
3 – Caso este Projeto de Lei venha a ser aprovado, quais seriam os principais desafios para o Serviço 
Social dentro da escola?  
 
4 - A partir de sua experiência, poderia mencionar quais seriam os novos significados que a educação e a 
escola passaram a ter para se ter atualmente esta discursão sobre a possibilidade da inclusão de 
assistentes sociais no campo escolar?  
 
5 - Quais são as principais contribuições que o profissional de Serviço Social poderá trazer ao cenário 
escolar/educacional, caso a inserção dos assistentes sociais na escola se regulamente? 
 
6 - Como que o assistente social poderá atuar em conjunto com professores, diretores, etc., para formar 
cidadãos mais conscientes dentro da escola, na atual sociedade? 
 
7 - Em sua opinião, quais são as principais conseqüências da falta de investimentos na educação? 
 
8 - Como você enxerga a educação brasileira? Há possibilidades para que o profissional de Serviço 
Social possa atuar frente a esta realidade?  Como os assistentes sociais podem contribuir?  
 
9 - Nos últimos anos podemos presenciar através da mídia, casos de violência vivenciados nas escolas. 
Para você a atuação do Serviço social na escola contribuirá para o enfrentamento desta problemática?  
 
10 – Para você, por que ocorre a evasão escolar? 
 
11 – Para você, o Serviço Social deve ser inserido nas escolas? Sim ou Não, Por quê?  
 
12 – Quais são os principais desafios para o profissional da educação e para os assistentes sociais no 
campo educacional? Como esses desafios, no que tange as políticas públicas devem ser enfrentados? 
 
13 – Quais seriam os possíveis resultados futuros da inserção dos assistentes sociais na educação? 
 
14 - Qual deve ser a proposta de atuação do Serviço Social no âmbito educacional? 

 
 

Monografia – Serviço Social na Escola: Uma inserção necessária, limites e possibilidades. 
 

Transcrição da Entrevista 
      

Diretora 
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1 – Não! 
 

2 – Eu acho de grande importância, devido a essa grande problemática que está havendo nas escolas, 
então isso iria ajudar muito o trabalho de toda equipe pedagógica das escolas! 
 

3 – Hoje em dia as famílias estão um pouco desestruturadas, então esse tipo de trabalho iria ajudar, toda 
equipe da escola, já que o papel da escola que é ensinar a ler e escrever, está vendo esta questão de 
estar participando, está ajudando as famílias porque devido ao fato delas não terem muito tempo pra está 
dando atenção aos seus filhos, isso ajuda prejudicar os alunos, tendo um profissional dentro deste nível 
iria colaborar muito pra que houvesse essa grande melhoria no ensino dos nossos alunos! 
 
4 – Eu acredito devido esta grande problemática que está havendo repercussões de muitos casos de 
alunos, como esses casos que estão havendo desses alunos que estão tendo problemas familiares e 
esses problemas familiares estão chegando as escolas e isso tendo uma questão assim, um trabalho de 
parceria, junto a esses profissionais, eles poderiam ter soluções melhores para esse tipo de problema! 
 
5 – A ajuda familiar, ajuda aos alunos, a ajuda aos profissionais da educação que muitas das vezes se 
sentem incapazes pra ajudar determinados alunos devido a alguns problemas, então tendo essa 
parceria, esta ajuda! 
 
6 – Através de palestras, se organizando dentro das escolas, está fazendo palestras com os alunos, com 
os pais, com a equipe de profissionais da educação para que de uma forma chegue a um consenso 
melhor desse tipo de trabalho! 
 

7 – Olha, isso ai na minha opinião é um problema mais de cunho político, porque eu acho que nossos 
governantes precisam ter um melhor olhar para a educação e isso não está acontecendo!  
 

8 – Realmente, com muitos problemas para serem vencidos, mas que com força e união, acho que 
conseguem resolver, mas precisa requer, para que a gente possa resolver! 
 

9 – Com certeza, contribuirá, não irá resolver o problema! Mas haverá uma boa contribuição! 
 

10 – Existe uma grande, alguns anos, ta havendo uma demanda assim, como eu posso falar! As famílias 
estão um tanto quanto desestruturadas e não estão dando aquele apoio necessário aos filhos. Os pais 
precisam trabalhar então não tem aquela, não estão tendo aquele acompanhamento que deveria ter com 
os filhos. Então saem vão trabalhar os filhos ficam em casa e acabam não indo para a escola, porque 
perde o estímulo, porque o pai não acompanha, quando vai e chega em casa não mostra nenhum 
interesse no que fez na escola, então vai acabando criando uma falta de estímulo que eles acabam indo 
para outros caminhos que eles acham mais interessantes!   
 

11 – É, porque o Serviço Social deve ser inserido nas escolas? Justamente para tentar ajudar as escolas 
a resolver essas questões sociais das famílias que hoje em dia estão assim muito, deixando muito a 
desejar. Os problemas familiares, eles não estão dando conta dos problemas dessas família. Então eles 
estão achando que as escolas tem que resolver não é por ai! Mas  a partir do momento que existir um 
assistente social dentro da escola ele vai poder está chamando esse responsável, conversando, tentar 
ajudá-lo a resolver o seu problema, porque muitas das vezes eles tem o problemas mais não sabe como 
resolver! 
 

12 – Olha, infraestrutura de algumas escolas. Hoje em dia as escolas do nosso município por exemplo, 
as nossas escolas não estão preparadas para receber esses alunos, por mais que a gente tente, mas 
precisaria ter uma escola realmente de qualidade! Outros problemas, outros desafios são essas questões 
da família que não se emvolve com a escola, simplesmente, manda os filhos para a escola e acha que a 
escola tem que dar conta de tudo! 
 

13 – Olha acredito que ele, com essa parceria o resultado seria sempre bem melhor é o que a gente 
sempre deseja né? E tendo esse profissional com certeza o nosso futuro será bem melhor! Que havendo 
parceria, quanto mais parceria tiver melhor será para a escola!  
 

14 – As questões familiares. De início a questão familiar, porque as familias estão um tanto quanto 
perdidas, eles precisam desse apoio! 
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Entrevista - VII 
  
                                      

Professora 
 

 
1 – Você conhece o PROJETO DE LEI N° 3.688, DE 2000 que trata da inserção de assistentes sociais e 
psicólogos/as nas escolas públicas de educação básica, em trâmite na Câmara?  
 
2 – O que você acha deste Projeto de Lei? 
 
3 – Caso este Projeto de Lei venha a ser aprovado, quais seriam os principais desafios para o Serviço 
Social dentro da escola?  
 
4 - Quais são as principais demandas apresentadas pelos educandos? Quais os principais parceiros da 
escola no enfrentamento dos problemas apresentados por estes? 
 
5 - A partir de sua experiência, poderia mencionar quais seriam os novos significados que a educação e a 
escola passaram a ter para se ter atualmente esta discursão sobre a possibilidade da inclusão de 
assistentes sociais no campo escolar?  
 
6 - Quais são as principais contribuições que o profissional de Serviço Social poderá trazer ao cenário 
escolar/educacional, caso a inserção dos assistentes sociais na escola se regulamente? 
 
7 - Como que o assistente social poderá atuar em conjunto com professores, diretores, etc., para formar 
cidadãos mais conscientes dentro da escola, na atual sociedade? 
 
8 - Em sua opinião, quais são as principais conseqüências da falta de investimentos na educação? 
 
9 - Como você enxerga a educação brasileira? Há possibilidades para que o profissional de Serviço 
Social possa atuar frente a esta realidade?  Como os assistentes sociais podem contribuir?  
 
10 - Nos últimos anos podemos presenciar através da mídia, casos de violência vivenciados nas escolas. 
Para você a atuação do Serviço social na escola contribuirá para o enfrentamento desta problemática?  
 
11 – Para você, por que ocorre a evasão escolar? 
 
12 – Para você, o Serviço Social deve ser inserido nas escolas? Sim ou Não, Por quê?  
 
13 – Quais são os principais desafios para o profissional da educação e para os assistentes sociais no 
campo educacional? Como esses desafios, no que tange as políticas públicas devem ser enfrentados? 
 
14 – Quais seriam os possíveis resultados futuros da inserção dos assistentes sociais na educação? 
 
15 - Qual deve ser a proposta de atuação do Serviço Social no âmbito educacional? 
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VII - Transcrição da Entrevista 
                                                    

Professora 
 

1 - Eu já sabia da lei, mas que estava tramitando na Câmara isso não, pra mim é novo! Pra mim por quê? 
Porque a Prefeitura já tem isso no plano diretor. Então pra mim isso já tava aprovado! Entendeu?  
 
2 – Eu acho que só vem acrescentar a educação porque tem coisas que o professor não consegue, né, 
trabalhar a dificuldade psicológica, o social da criança. Eu acho que sobrecarrega o professor que além 
do conteúdo ainda tem que fazer essa parte também! Então, eu acho que só vem acrescentar a 
educação!  
 
3 – Eu acho que o principal é trabalhar com a família! Mostrar que, eu sinto que a família hoje está sem 
limite! Eu acho que trabalhar assim, escola, família, mostrando a família assim: que o educar é você 
também dizer não, é você ganhar tempo com o seu filho, porque às vezes o responsável acha que ele 
parar para ensinar o seu filho, para ver uma tarefa que o filho fez ou não fez ele está perdendo tempo e 
não está perdendo ele está ganhando! Então eu acho que vai ter que trabalhar junto, realmente a família. 
Porque o grande problema da escola hoje é a falta da família é trabalhar em parceria junto com a escola, 
entendeu? A gente sente muito a falta disso! 
    
4 – Olha, nós temos o CEMEAES que é de grande valia pra gente! A gente encaminha, agora mesmo a 
gente vai estar encaminhando um aluno! Porque a gente acha assim, tem alguma coisa que não está 
bem com aquela criança, mas a gente é leigo pra dizer o que é! A gente às vezes até acha o que foi, 
supõe! Mas a gente não vai pro “achismo”! Então, a gente faz o que! Encaminha para o CEMEAES e lá 
eles vão fazer entrevistas com os responsáveis, com a criança e vão encaminhar para os profissionais 
competentes, para aquela demanda daquela criança!  
 
5 – Eu vejo assim, que hoje a gente vê o problema de hoje não é nada diferente! Por quê? Eu por 
exemplo, eu tenho 27 anos de magistério e quando eu iniciei o que acontece! As famílias, as mães 
ficavam mais presentes em casa. Hoje as crianças ficam por conta de uma avó, de uma vizinha que toma 
conta, a nossa clientela aqui é uma clientela de baixa renda!  Então, muitas vezes ficam até com o irmão 
maior que é menor. Então o que acontece, a gente pensa assim que esta problemática veio toda pra 
dentro da escola! E nós da educação a gente não soube como trabalhar com isso, como não sabemos 
trabalhar com isso, agente tenta! Então, eu que a gente foi vendo que realmente precisava assim de 
outros profissionais de outras áreas pra juntar, para fazer um trabalho conjunto, pra vê se a gente 
consegue almejar atingir o objetivo! 
 
6 – Eu acho que, eu não sei te dizer assim, na prática qual seria assim, a atuação. Mas eu digo assim, eu 
vejo o assistente social, o pessoal do Serviço Social que trabalha muito com a família! Visita é isso? 
Então de repente vai ajudar como? A gente passa a problemática para o profissional que está aqui com a 
gente e ele vai tentar solucionar dentro das possibilidades dele junto à família, se a família está 
precisando de outro profissional, ele vai ter uma visão maior, porque ele teve um contato maior com essa 
família que o nosso contato com a família não é tão grande, porque a família não vem tanto à escola. 
Então, eu acho que vai ser de grande valia! 
 
7 – Eu acho que partindo do princípio de que pra nossa clientela aqui, por exemplo, imaginar assim, que 
a única maneira de uma ascensão social é através da educação! Você só vai conseguir um trabalho, 
você só vai conseguir uma vida digna se você tiver acesso à educação. Eu acho que a educação é 
assim: o pilar de tudo! Entendeu? Se você for uma criatura. Eu por exemplo, eu fui filha adotiva, eu vejo 
assim, tudo que eu sou hoje em dia porque teve lá uma família lá em baixo que me sustentou, que me 
deu acesso a isso tudo pra eu chegar onde eu estou ao passo, por exemplo, se eu não tivesse essa  
família que me amparasse eu não sei se eu chegaria você me entende? Então eu acho assim, que uma 
maneira de trabalhar junto e mostrando o valor da educação! Pra que você vem à escola! Que muitas 
vezes a pessoa não sabe a função da escola, acha que o que aprendeu aqui não serve pra nada! Mas o 
que a gente aprende aqui a gente vai colocar em prática na vida, né! Eu acho que vai ajudar em relação 
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a essas coisas, incentivar mesmo a família e essa criança que educação é importante na vida dela! Eu 
acho que seja isso! 
 
8 – É triste! A gente sabe que dinheiro tem e que esse dinheiro é mal usado! Que a gente vê assim, os 
professores colocam dinheiro deles, compram folhas, pagam xérox e a gente sabe que a educação tem 
uma verba pouco investida na educação, daria conta. Então assim, a gente trabalha de maneira, de uma 
de forma precária, faltando N coisas, a gente procura um mapa não tem, entendeu? Eu acho assim, se o 
dinheiro que foi destinado para a educação ele realmente fosse trabalhado na educação melhoraria 
bastante, porque você teria, além, do físico, você teria o material também para você trabalhar!  
 
9 – Eu vejo hoje que até a problemática toda que nós temos em relação à educação hoje é a quantidade 
assim, de pessoas que vieram para as escolas, porque antigamente poucos tinham acesso a escola, 
mesmo as escolas públicas tinham o processo de seleção para que o aluno fosse estudar em 
determinada série e hoje não tem mais isso. Hoje a criança é obrigada a estar na escola, senão estiver 
na escola à gente tem que estar chamando o responsável! Eu vejo que isso foi de grande valia! 
Educação para todos. Agora eu vejo assim, precisa melhorar muito a qualidade dessa educação! 
Entendeu? Eu acho que não basta à criança estar na escola, eu acho assim, a educação tem que 
melhor! Os profissionais têm assim, que querer melhorar também, porque, por exemplo, a rede de Macaé 
até dá cursos, entendeu?  Vários cursos, mas às vezes o profissional, sabe! Não quer ou às vezes 
também, muitas vezes ele quer, mas ele precisa trabalhar em vários empregos, então ele não tem aquele 
tempo pra se dedicar! Também né! Então eu acho assim, um profissional que tem uma outra visão, uma 
outra cabeça, um outro conhecimento, eu acho que vem acrescentar, até mesmo pra quê? Para estar 
mostrando pra este profissional que não quer, a importância, de estar assim de uma certa forma junto a 
quem faz as leis, os profissionais da educação, mostrando assim a importância de dá um tempo para 
esse professor que trabalha o tempo todo para fazer um curso, dá uma vez na semana pra ele, o auxiliar 
de ensino fica com essa turma, pra ele fazer um curso de formação, de atualização, né!  Eu acho que é 
isso. Às vezes a voz só do professor é baixa, ninguém escuta! Mas se chega um outro e fala junto, isso 
aumenta né? 
 
10 – Olha, eu acredito que realmente irá contribuir, eu não vejo assim, que irá solucionar, mas contribuir  
acredito que bastante! O que a gente vê hoje não somente na escola, mas no mundo uma violência 
descabida né! Eu acho que falta família, eu acho que falta Deus, eu acho que falta tudo na vida da 
pessoa! Porque as pessoas não se cumprimentam mais, eu acho que as pessoas esqueceram aquele 
carinho com outro! Eu acho que assim, qualquer coisa que venha pra ajudar, pra agregar é ótimo né!  
 
11 – Olha só! Geralmente, o caso que eu disse pra você: A família trabalha, a mãe trabalha, o pai 
trabalha, então quando essa criança é pequena o pai coloca na escola ele não tem com quem deixar 
essa criança, então essa criança vai ficar na escola. Quando essa criança já chega uma idade que ela já 
tem vontade própria e assim, as nossas crianças já tem vontade própria muito cedo. Eu fico hororrizada 
quando uma mãe dizer que uma criança de segundo ano, com sete anos ela não consegue dominar, te 
espanta né! Então, eu vejo assim, que os pais não dão muita importância pra  educação, né! A gente tem 
aqui assim, o pai que o aluno é bom, o aluno que é assíduo, faz as tarefas geralmente o pai é letrado! 
Entendeu? O pai terminou o ensino médio, o pai está fazendo uma faculdade a noite, o pai vê a 
importância daquilo! Agora aquele aluno que a família não tem ninguém que participou de um letramento, 
não teve estudo, eles não dão muita importância! Eu acho que eles pensam assim: Se eu sem nada eu 
consigo alguma coisa, então não dá muita importância! E a criança por si só ela não vem a escola porque 
ela quer, ela precisa de um adulto para estar! Eu acredito que grande parte da evasão, eu acho assim, a 
escola já oferece tudo! Oferece alimentação, oferece a parte de reforço, aula de capoeira, aula de teatro! 
Então, eu vejo assim, realmente falta a família vê a importância da educação na vida daquela criança. 
Então, a evasão escolar acho que é isso mesmo é falta de alguém que, é daquela família ter tido uma 
educação e achar que aquilo é importante na vida naquela criança!   
12 – Olha, quando você fala de Serviço Social, só me vem família, entendeu? Por exemplo, sábado 
agora nós vamos fazer o dia da família na escola. Nossa! A gente ficou feliz da vida quando ano passado 
teve a presença em massa dos pais, foi bom pra carmba! Esse ano a gente está assim, torcendo pra que 
seja, né! Então a gente precisa o que? Eu vejo o Serviço Social como uma ponte, né! Entre o professor e 
o responsável por essa criança, porque as vezes a gente convida, a gente as vezes até solicita mesmo a 
presença dele aqui, mas... a gente procura fazer assim, de 100% acho que a gente atinge 20% 
entendeu? A gente faz uma reunião de pais de 20 alunos você vê 4, 5, 6 pais em uma turma! Então, eu 
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acho no meu entender eu acho que esse serviço serve pra isso, trabalhar com a família e servir de ponte 
para esse professor que não tem tanto contado, que não tem como ir lá. Então eu acho que é isso! 
 
13 – Eu acho que o grande desafio é você aprovar um aluno em determinado,nosso ciclo aqui que é de 
primeiro ao quinto ano, terminar este ciclo, as referencias mínimas, entendeu?  ler, escrever, propor um 
texto, fazer as operações, eu digo pra você assim é uma luta, porque você vê assim, aluno desafado, 
porque aquele aluno faltou muito e hoje eu digo hoje porque nesta gestão agora, por esses, até saiu 
agora, no início do ano ele estava ai com a gente, até ajudou muito, porque nós temos vários  
professores de reforço para poder ajudar, nós temos incentivo pro professor, vários cursos, então eu vejo 
assim, pra mim assim realmente o maior é a criança defasada, entendeu? Idade, conteúdo e o ano dela, 
a gente as vezes vê criança aqui que ela está no segundo ano e ela já está com quatroze anos, então ela 
perde a auto estima, ela perde o estímulo e além de ser um problema para a escola! Porque ela já está 
no nível que a série que ela está crianças não amadureceu ainda!  
 
14 – Futuro! A longo prazo, eu vejo uma comunhão entre família, escola e aluno, entendeu? Porque eu 
digo uma coisa pra você a educação tem muita coisa para melhorar, mas eu digo pra você assim, no 
momento em que o responsável tiver noção de como a educação é importante ele vai cobrar da escola, 
ele vai cobrar do professor, você me entende? Porque as vezes a educação está ruim, o professor não é 
bom, mas tem um problemas você não vê a família ali cobrando! Olha, esse professor não serviu, a 
equipe de coordenação que tem que está fazendo esse papel, vendo se o professor está trabalhando 
legal, se estar dando o conteúdo certinho, se estar planejando! Ao passo que o pai seria um aliado, ele 
iria através dos conselhos, trabalhando e acompanhando ele cobraria desse professor, cobraria do 
diretor, até mesmo verba dentro das escolas, dizer oh! Eu quero que essa verba seja pra isso, direcionar, 
eu acho que assim se a família vier para a escola vai melhorar muito, muito mesmo! 
 
15 – Olha, eu vou te dizer assim, eu não saberia te dizer isso não, mas há um achismo! Eu acho que 
passar um tempo na escola, conhecer a problemática dessa escola, até mesmo pra você saber assim 
como atuar! E depois vai então, depois que você tiver toda a noção do que acontece na escola, de como 
é esse processo de família, aluno, escola, gestores também, porque a gestão também ajuda muito, sair 
em campo, botar em prática, né! Eu acho que é isso!  
 
 
 
 
 
 
 

 


