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RESUMO 

O debate sobre a inserção do Serviço Social na Educação se acirrou desde a 
década de 1990. Contudo, este processo ainda ocorre de forma embrionária no 
Brasil e nas cidades da Região dos Lagos. Dessa forma, profissionais, estudantes 
e entidades representativas da profissão estão em luta constante por afirmação 
deste campo ocupacional em todo território nacional. O presente trabalho tem por 
objetivo sinalizar, através de pesquisas bibliográficas de diferentes autores, a 
relevância de se inserir assistentes sociais nas secretarias de educação e nas 
unidades escolares, tendo em vista suas atribuições e competências, tendo como 
lócus de pesquisa o Município de Iguaba Grande-RJ. 
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ABSTRACT 

The debate on the insertion of Social Service in Education has been increasing 
since the 1990s. However, this process still occurs in an embryonic way in Brazil 
and in the cities of the Lakes Region. In this way, professionals, students and 
entities representative of the profession are in constant struggle for affirmation of 
this occupational field throughout the national territory. The objective of this study 
is to indicate, through bibliographical researches of different authors, the relevance 
of inserting social workers in the education departments and in the school units, 
considering their attributions and competences, having as a locus of research the 
Municipality of Iguaba Grande -RJ. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem o objetivo de contribuir com a discussão sobre a 

inserção do Serviço Social na área educacional, tendo como objeto o município 

de Iguaba Grande – RJ.  

Tal trabalho iniciou-se através da minha necessidade de compreender as 

atribuições e competências do assistente social na política de educação, bem 

como as possibilidades de sua inserção nas unidades escolares, uma vez que 

sou servidora pública em uma escola e observo o cotidiano escolar e seus 

desdobramentos. 

Acredita-se que ao inserir o Assistente Social neste campo ocupacional, 

nos impõe o desafio de construir uma intervenção qualificada na área de 

educação que possa contribuir para dar respostas aos anseios e expectativas 

dos sujeitos que compõem a comunidade escolar. 

Cabe dizer que a educação possui demandas importantes que carecem 

da intervenção do Assistente Social, que em conjunto a equipe multidisciplinar 

deve buscar alternativas de trabalho e estratégias. 

Como exemplo, podemos destacar o baixo rendimento escolar, a 

infrequência e a evasão que são fatores sociais, culturais e econômicos que 

interferem nos processos relacionados ao campo escolar, no qual o assistente 

social inserido na política pública de educação pode identificá-los e realizar uma 

intervenção qualificada. 

Esse estudo identificou também que a inserção deste profissional na 

educação ainda é muito embrionária na Região dos Lagos, e mesmo diante da 

sua significativa ação, muitos municípios ainda não inseriram o assistente social 

na secretaria de educação. 

Como motivação para a escolha do tema abordado neste trabalho, dispus da 

minha experiência como funcionária pública em uma escola municipal, no qual observei 

o cotidiano escolar e seus desdobramentos, durante quatro anos e meio. Nesse tempo, 

realizei os seguintes questionamentos: seria relevante a inserção dos Assistentes 
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Sociais nas escolas para um melhor funcionamento da dinâmica escolar? Quais 

as competências e atribuições de um assistente social inserido na Secretaria de 

educação?  Há assistentes sociais inseridos nessa política em nossa região? O 

que o Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais de Serviço 

Social tem divulgado sobre os debates referentes a este assunto? 

Nessa direção, para a elaboração deste trabalho, realizei uma pesquisa 

bibliográfica de artigos, pareceres e livros referentes à educação, ao trabalho do 

assistente social e sua inserção na política de educação. Também visitei a Secretaria de 

Educação do Município de Iguaba Grande na qual conheci a equipe de trabalho e fui 

recebida pela assistente social que atua no Núcleo de Apoio ao Educando, que me 

concedeu uma entrevista sobre o exercício de sua profissão neste campo. 

Nessa perspectiva, para reflexão sobre o serviço social enquanto 

profissão, e suas contribuições na área de educação utilizei como referência 

teórica os seguintes autores:  Ney Luiz Teixeira de Almeida que é Professor 

Adjunto da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense no qual presta assessoria 

ao grupo CFESS/ CRESS nos debates e realização de estudos e congressos referentes 

ao serviço social na educação; A autora Eliana Bolorino Canteiro Martins que utilizei 

como referência teórica o seu livro “Educação e Serviço Social – Elo para a construção 

da cidadania” no qual contribuiu para a compreensão do papel do Assistente Social e 

seu caráter emancipador; Outra referência no assunto que utilizei para a fundamentação 

teórica desta produção foi  o livro “Serviço Social na Educação – Bases para o trabalho 

profissional” da autora Sarita Teresinha Alves Amaro.  

As problemáticas dessa pesquisa de final de curso de graduação em Serviço 

Social estão articuladas em respostas às questões: quais os fundamentos do trabalho 

dos Serviço Social na educação, segundo as entidades representativas da profissão? 

Quais elementos podem ser percebidos no trabalho prático de Assistentes Sociais no 

campo educacional? Como tem sido realizada a inserção do Serviço Social na 

Secretaria Municipal de Educação de Iguaba Grande-RJ? 

 

 



12 

 

Resumidamente, propôs-se no Capítulo I estudar e esquadrinhar as 

produções teóricas e debates realizados pelo Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS), Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) e Associação 

Brasileira de Ensino em Serviço social (ABPESS) sobre a inserção do Serviço 

social na Política de Educação, compreendendo o processo histórico acerca 

deste debate e salientando as possibilidades e limites desse processo, como 

também sobre os apontamentos em relação à necessidade de assistentes 

sociais serem inseridos nas Unidades Escolares Municipais.  

 

Em seguida, o Capítulo II teve como objetivo traçar o caminho trilhado do 

surgimento do serviço social brasileiro como profissão institucionalizada, 

destacando suas atribuições e competências para atuar na Política de Educação 

e nas Unidades Escolares. 

 Por fim, não menos importante temos o capítulo III, que resultou de 

pesquisa de campo sobre o estudo atual do processo de inserção de assistentes 

sociais na Política de Educação nos municípios da Região dos Lagos. Com 

enfoque de pesquisa empírica o município de Iguaba Grande – RJ, onde foi 

realizada uma entrevista com a profissional que exerce sua profissão na 

Secretaria de Educação da cidade, com análise e considerações. 
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Capítulo I – A inserção do Serviço Social na política de educação, sob a 

perspectiva das entidades representativas da profissão. 

  

Neste capítulo atentou-se observar e sistematizar as produções teóricas e 

debates realizados pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e 

Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) sobre a inserção do Serviço 

social na Política de Educação. Destacando as possibilidades e limites desse 

processo, como também sobre os apontamentos em relação à necessidade de 

assistentes sociais serem inseridos nas Unidades Escolares Municipais.  

 

Inicialmente, para o debate proposto, torna-se necessário elucidar sobre a 

Questão Social, pois segundo Iamamoto (1998), os assistentes sociais 

trabalham com a questão social nas suas variadas expressões quotidianas, tais 

como os indivíduos as experimentam: No trabalho, na família, na área 

habitacional, na saúde, na assistência pública e acrescento na área educacional. 

 

 Na conjuntura atual de nossa sociedade, cada vez mais tem se notado 

um adensamento da questão social – compreendida segundo Iamamoto (1998) 

como o Conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 

madura, que tem raiz comum: a produção social é dada cada vez mais coletiva, 

o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus 

frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. 

Pode-se afirmar que o Serviço Social como profissão institucionalizada 

está atrelado à questão social, como podemos observar na citação abaixo que 

consta na proposta de reforma curricular da ABESS/CEDEPSS do ano de 1996: 

 
“O Serviço Social, como especialização do trabalho coletivo, 
inscrito na divisão social e técnica do trabalho, está vinculado às 
configurações estruturais e conjunturais da “questão social” e às 
formas históricas de seu enfrentamento (...). A formação 
profissional tem na questão social sua base de fundação sócio-
histórica, o que lhe confere um estatuto de elemento central e 
constitutivo da relação entre a profissão e a realidade social. O 
assistente social convive cotidianamente com as mais amplas 
expressões da questão social, matéria – prima de seu trabalho. 
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Confronta-se com as manifestações mais dramáticas dos 
processos da questão social no nível dos indivíduos sociais, seja 
em sua vida individual ou coletiva” (p. 154). 

 
 

Neste contexto, os Assistentes sociais têm na questão social, os 

fundamentos sócios - históricos que permitem sua ação, e possui nas 

necessidades da comunidade escolar, nas desigualdades sociais, nas formas de 

reprodução e produção da vida social, seu fundamental aspecto interventivo. 

 Expressões da questão social como pauperização, violência, drogas, 

desemprego, violação de direitos, e conflitos familiares são observadas 

cotidianamente nas Unidades Escolares, como podemos observar na citação 

abaixo: 

A escola é uma instituição de poder onde as questões 
sociais se apresentam cotidianamente, gerando 
conflitos entre todos os segmentos envolvidos: 
professores, alunos, famílias, comunidade, estado. A 
escola não pode ser pensada independente do modo 
de vida e de produção das condições de existência em 
seu conjunto, ou seja, de uma estrutura social 
determinada, contraditória e em movimento. Deve ser 
pensada sempre tendo como referência a sociedade 
concreta da qual é parte integrante e indispensável, isto 
é, o conjunto das relações sociais próprias do 
capitalismo. (SILVA et al, 1995, p. 187). 

 

 Nesse sentido, pensar a escola significa considerar as relações sociais 

que a permeiam. De acordo com Iamamoto e Carvalho (2008) a reprodução das 

relações sociais atinge a totalidade da vida cotidiana, expressando – se tanto no 

trabalho, na família, no lazer e na escola. Afirmam que é no cotidiano da vida 

dos indivíduos que o assistente social efetiva sua intervenção, em nosso caso, o 

cotidiano escolar. 

O Assistente Social atua no campo social a 
partir de aspectos particulares da situação de 
vida da classe trabalhadora, relativos à saúde, 
moradia, educação e relações familiares. É a 
partir dessas expressões concretas das 
relações sociais no cotidiano da vida dos 
indivíduos e grupos que o profissional efetiva 
sua intervenção. (IAMAMOTO e CARVALHO, 
2009, P. 114). 
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Ainda segundo os autores, podemos definir o cotidiano como: “A 

expressão de um modo de vida, historicamente circunscrito, onde verifica não só 

a reprodução de suas bases, mas onde são também gestados os fundamentos 

de uma prática inovadora”. 

 

Nesse sentido, necessita-se de um profissional habilitado para o 

enfrentamento e intervenção nessas expressões da questão social e é possível 

afirmar que o assistente social possui um olhar diferenciado. Apresentando-se 

como um aliado na área educacional na busca por uma educação de qualidade, 

construindo uma intervenção qualificada tendo como base os princípios éticos e 

fundamentais, o posicionamento a favor da universalidade de acesso aos 

Direitos, bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais. 

 

Destaco ainda que segundo Faleiros, em Estratégias em Serviço Social, 

(2010) o assistente social é habilitado para atuar no enfrentamento das mazelas 

sociais através do acompanhamento social das famílias, do fortalecimento dos 

vínculos das mesmas e do desenvolvimento de suas potencialidades a fim de 

alcançarem a emancipação social.  Consideramos assim que o assistente social 

no ambiente educacional irá contribuir para estimular os alunos, pais, e 

funcionários da escola a serem sujeitos autônomos e empoderados na luta pela 

efetivação de seus direitos. 

 

Compreendemos que o Assistente Social possui competências e 

atribuições diferenciadas dos pedagogos que já atuam nas escolas, com a 

possibilidade realizar visitas domiciliares, encaminhamentos e articulação com 

rede de serviços do município realizando um trabalho de parceria com a equipe. 

 

Como podemos constatar que com base nas considerações realizadas 

pelo CFESS, a inserção do assistente social nas instituições educacionais não 

tem sobreposto a de nenhum outro profissional, visto que o estreitamento da 

interface entre a política educacional com as outras políticas sociais setoriais 

tem historicamente levado ao reconhecimento da necessidade de uma atuação 
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teórica e tecnicamente diferenciada daquela desempenhadas pelos professores 

e profissionais, de um modo geral. 

 

Ressalto que, além de ambiente onde as expressões da questão social se 

apresentam, a instituição escolar é um espaço que proporciona a todos os 

cidadãos, o acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de competências, 

possibilitando conhecer  o que foi historicamente produzido pela humanidade. 

 

De acordo com André Michel (2008) a escola sendo um dos principais 

equipamentos sociais, tem sido desafiada a articular o conhecimento que é 

trabalhado no contexto escolar com a realidade social do aluno, em outras 

palavras, seus problemas e necessidades sociais.  Sendo assim, torna-se 

fundamental que a escola comece a conhecer a realidade social dos seus 

alunos, realizando a ponte entre família, escola e sociedade.  

 

A autora Sarita Amaro também ressalta sobre a importância de se 

conhecer a realidade social do aluno como podemos observar na citação abaixo: 

 

É inegável que a educação tem um papel 
preponderante na formação do cidadão e que só se 
constrói consciente e criticamente. Para tanto, é 
fundamental que a escola conheça a realidade social 
de seu aluno e encurte a distância que a separa, 
inclusive do universo familiar. (AMARO, 1997) 

 

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que o Assistente Social além ser o 

profissional qualificado para conhecer a realidade social e familiar do aluno, 

conforme o CFESS (2001), ele é capacitado para intervir em outros problemas 

sociais na área da educação sendo eles: baixo rendimento escolar; evasão 

escolar; desinteresse pelo aprendizado; problemas com disciplina; 

insubordinação a qualquer limite ou regra escolar; vulnerabilidade às drogas; 

Atitudes e comportamentos agressivos e violentos (CFESS, 2001, p.23). Que 

perpassam e viola o Direito a Educação de qualidade e igualitária. 

 

 



17 

 

 

Diante do exposto, buscaram-se observar as produções teóricas e 

debates realizados pelas entidades representativas da profissão sobre a 

inserção do Serviço social na Educação, seus limites e possibilidades e a 

necessidade de assistentes sociais nas Unidades Escolares Municipais.  

 

Tendo em vista que as entidades representativas são entidades de defesa 

da qualidade dos serviços desenvolvidos por assistentes sociais junto à 

população, de defesa da profissão, demandando a realização de muitas e 

diversificadas atividades. 

 

Esclareço que Entidades representativas do Serviço Social são o 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Conselhos Regionais de Serviço 

Social (CRESS) e Associação Brasileira de Ensino em Serviço social (ABPESS) 

que vêm discutindo e acompanhado os avanços sobre o serviço social na 

Política de educação. 

 

Podemos observar que umas das atribuições do Conselho Federal de 

Serviço Social, de acordo com o Artigo 8º da Lei 8.662, de 7 de junho de 1993, 

que dispõe sobre a profissão de Assistente Social  é orientar, disciplinar, 

normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de Assistente Social, 

em conjunto com o CRESS; 

 

De acordo com a Brochura “subsídios para o debate sobre o Serviço 

Social na educação” (2011) A presença do/a assistente social na área da 

educação remonta à década de 1930, portanto, desde a origem dos processos 

sócio-históricos constitutivos da profissão. No entanto, é a partir da década de 

1990, em consonância com o amadurecimento do projeto ético-político 

profissional, que se visualiza no Brasil um considerável aumento do Serviço 

Social na área da educação. Uma das referências desse processo histórico é o 

crescente número de trabalhos inscritos nos Congressos Brasileiros de 

Assistentes Sociais desde 19951. 

. 
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Adensando a discussão nesta área e a consolidação gradativa deste 

campo de atuação, podemos verificar que em muitos estados as particularidades 

da intervenção do Serviço Social na Educação ganharam destaque nos espaços 

de organização e na agenda de nossa categoria profissional, especialmente no 

Conjunto CFESS-CRESS, dando origem às Comissões Temáticas de Educação 

nos CRESS e às discussões, debates e proposições nos encontros nacionais da 

categoria. 

      

Sendo assim, de acordo com suas competências, o conjunto CFESS/ 

CRESS tem se mobilizado para debater e traçar subsídios sobre o serviço social 

na área de Educação, prestando assessoria através de debates e organização 

de encontros nacionais da categoria.  

 

O encontro nacional da categoria consiste em um fórum máximo de 

deliberação da profissão e ocorre anualmente. É composto por representantes 

do CFESS e dos CRESS, com direito a voz e voto, assim como por 

observadores e convidados com direito a voz. As representações dos CRESS 

são eleitas em assembléias, em número proporcional ao quantitativo de 

profissionais inscritas no conselho. 

 

Nesses encontros determinam-se as linhas de pesquisa e objetivos a 

serem alcançados. Grupos de estudos são organizados, como ocorreu no 30º 

Encontro nacional do conjunto CFESS/CRESS em 2001 no qual se elaborou a 

Brochura “Serviço Social na educação”, e a partir deste encontro foram 

realizados outros com a sistematização de estudos e outras produções como 

pareceres, e documentos. Um desses documentos foi a brochura “subsídios 

para o debate sobre o Serviço Social na educação” em 2011, elaborado pelo 

Grupo de Trabalho (GT). 

 

Cabe esclarecer este Grupo de Trabalho (GT) é composto por quatro 

membros do CFESS e um membro de cada CRESS das cinco regiões, e que o 

documento “Subsídios para o debate sobre o Serviço Social na educação” 

elaborado pelo GT tinha por finalidade contribuir para o aprofundamento do 
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debate sobre a atuação do serviço social na educação, destacando seus 

avanços, desafios e a importância desse profissional neste espaço. 

 

Entre os desafios postos, podemos destacar alguns que foram 

considerados pelo GT Nacional para a consolidação do serviço social na Política 

de Educação: 

 

 Continuar a incidir fortemente para a elaboração e aprovação de projetos de lei (PL) 
que versem sobre a inserção profissional na educação consonante com o projeto 
profissional; 

 
 Ampliar a participação da categoria de assistentes sociais nos fóruns de controle 

social da Política de Educação, como os conselhos de educação, as conferências 
municipais, estaduais e federal. 
 

 Articular e problematizar, com os/as demais profissionais da área da educação e 
com a sociedade, a importância e legitimidade do trabalho de assistentes sociais 
nesta política; 
 

 Construir fóruns de discussão e realizar debates por meio de oficinas, encontros, 
seminários locais e regionais, dentre outros, aprofundando as reflexões sobre as 
possibilidades e limites da atuação do/a assistente social nessa política; 

 
 Articular com a ABEPSS para que o debate em torno da inserção do serviço social 

na educação seja contemplado na formação profissional; 
 
 Fortalecer as ações em torno da realização de concursos públicos para assistentes 

sociais na Política de Educação, bem como para os demais trabalhadores e 
trabalhadoras dessa política; 

 

Entre os anos de 2008 a 2011 o CFESS/ CRESS criou uma nova equipe para 

o grupo de trabalho e tal grupo sistematizou um quadro nacional referente aos 

Estados e municípios que possuem legislação acerca da implementação do 

serviço social na educação, acompanhando os projetos de lei que tramitavam no 

congresso.  

 

No ano de 2012 o Conjunto CFESS/ CRESS realizou articulação, 

mobilização e participação nos debates estaduais e regionais a partir do 

documento “Subsídios para o Debate sobre o Serviço Social na Educação”, 

como atividades preparatórias para o Seminário Nacional de Serviço Social na 

Educação; sistematização dos relatórios dos debates estaduais e regionais 5 

para subsidiar o processo de construção dos materiais elaborados pelo GT; 

atualização do levantamento sobre as legislações municipais, estaduais e 
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federal, já implementadas ou em tramitação, que tratam da inserção de 

assistentes sociais na Política de Educação; realização do Seminário Nacional 

de Serviço Social na Educação, nos dias 4 e 5 de junho, em Maceió (AL), que 

contou com a participação de 1.100 pessoas. 

 

O Grupo de trabalho foi composto por representantes de um CRESS de 

cada região do país e conselheiras do CFESS, que se reuniram regularmente a 

partir de 2008. Sua composição passou por alterações até o ano de 2012. Desde 

2010, o Conselho Federal de Serviço Social tem recebido assessoria do 

professor Dr. Ney Luiz Teixeira de Almeida.  

 

Segundo a autora Eliana Bolorinho (2012), são inúmeros os espaços 

ocupacionais em que o assistente social pode atuar, incluindo a área de 

Educação, e o significado político de inserir o Serviço Social na política de 

educação vincula-se à trajetória histórica desta profissão e ao seu acúmulo 

teórico e político em relação às políticas sociais, com a possibilidade de 

contribuir na luta pela educação pública de qualidade e como direito social. 

 

Através de pesquisa bibliográfica a diversos artigos, entrevistas e com 

base nas brochuras “Serviço Social na educação” (2001) e “subsídios para o 

debate sobre o Serviço Social na educação”(2011)  identificou-se que o conjunto  

CFESS/CRESS reconhece a educação como um campo de formação dos 

sujeitos que carece de posicionamento em favor da garantia dos direitos dos 

usuários, da socialização das informações com aqueles que partilham do espaço 

da educação e do fortalecimento do espaço da escola como lugar de exercício 

da democracia, do respeito à diversidade e de ampliação da cidadania.  

 

  Compete dizer que a cidadania de acordo com Faleiros (2007) se 

constitui no exercício dos direitos civis, políticos, sociais, ambientais e éticos, 

que foram construídos historicamente, através das leis, normas, costumes, 

convenções que fazem com que os indivíduos sejam reconhecidos como 

membros ativos de uma determinada sociedade, podendo exigir dela os seus 

direitos, ao mesmo tempo em que ela lhe exige determinados deveres comuns. 
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Acredita-se que o Assistente Social pode contribuir para o 

desenvolvimento de um sujeito conhecedor dos seus direitos, que se reconhece 

no processo de socialização, tornando-o cada vez mais independente nas suas 

decisões e na busca pela sua emancipação, ainda que numa sociedade de 

limites reais e objetivos. 

 

A educação é um direito social garantido na Constituição Federal de 1988, 

assim como outros direitos básicos à vida humana, e possui um papel 

fundamental na vida dos indivíduos. Como está disposto no Artigo 6º: 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (BRASIL, 1988) 

 

 

 Nesse sentido, a Educação instituída como um Direito Social estabelece ao 

Estado o dever de garantir amplas possibilidades de oferta de educação de 

qualidade a todas as camadas sociais (Dias Sobrinho, 2009). Como podemos 

observar no Art. 205 também da Constituição Federal: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
Família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho     
(BRASIL, 1988) 

 
 

Outros dispositivos legais que asseguram a educação como direito são a 

Lei de Diretrizes bases da Educação (1996) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente no qual defendem o direito ao acesso e permanência do estudante 

à escola, como também dispõe de diversa variedade de direitos e deveres, 

reforçando novamente o papel do Estado e da Família para a efetivação de tais 

direitos como podemos observar no artigo 4º: 
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É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária (ECA, 
1990) 

 

A inserção na Política de Educação concebe para o Serviço Social uma 

possibilidade de cooperar para a efetivação do direito à educação por meio de 

ações que promovam o acesso e a permanência da população na escola, bem 

como a qualidade dos serviços no sistema educacional. Para Gomes (2010), a 

inclusão do assistente social na educação justifica-se a partir de uma 

compreensão extensa do processo de ensinar e aprender, observando as 

dimensões cognitivas, afetivas e sociais.  

 

Tal inserção contribuirá para que a escola execute sua função social, de 

proteção de direitos fundamentais da criança e do adolescente como assegura o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

 

Tendo em vista que, o Serviço Social é uma profissão situada no 

processo das relações sociais marcada por constantes lutas em defesa 

efetivação de direitos e possui no espaço das instituições educacionais um 

campo fértil e ao mesmo tempo contraditório para a atuação profissional, como 

podemos observar na citação: 

 

A escola é um espaço para o indivíduo vivenciar 
experiências, socializar conhecimentos, informações, 
podendo ser considerada como mediadora dentro de um 
contexto social determinado. Além de sua função 
pedagógica é também formadora de opiniões 
possibilitando aos alunos capacidades de analises 
reflexivas e críticas e de uma vida participativa. É 
importante deixar claro, que o Assistente Social que está 
inserido nesse espaço deve ter clareza na opção do seu 
“projeto profissional vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem dominação, 
exploração de classe, etnia e gênero” (CFESS, 2012, p. 
24). 

. 
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Nessa perspectiva torna-se importante sintetizar os marcos históricos 

mais relevantes sobre a inserção do Serviço Social no ambiente escolar, como 

também, elencar as principais legislações que estão tramitando na Câmara dos 

Deputados e no Senado atualmente sobre a defesa da introdução de tais 

profissionais nas Unidades Escolares. 

 

A atuação do Serviço Social no campo educacional surge 1906, nos 

Estados Unidos, quando os centros sociais designavam visitadoras para instituir 

ligação com as escolas bairro, tendo como objetivo principal apurar porque as 

famílias não enviavam seus filhos à escola, os motivos da evasão escolar ou a 

falta de aproveitamento das crianças, possuindo um caráter fiscalizador. Esta 

prática também se desenvolvia na Europa junto ao campo assistencial que 

atendia crianças órfãs ou abandonadas. 

No Brasil o Serviço Social atua na área de Educação desde o início da 

profissão e a atuação dos Assistentes Sociais possuía um caráter de cunho 

educativo, uma vez que as expressões da “questão social” eram vistas como 

problema de “educação” e deveriam ser acertadas com a reeducação e 

reajustamento da população. De acordo com Iamamoto e Carvalho (2011) “as 

bases de atuação do Serviço Social estarão assim centradas nos casos 

individuais, nos lazeres educativos e, principalmente, na educação popular”. 

Cabe ressaltar que a educação popular foi primordial na atuação do 

Serviço Social na Fundação Leão XIII que foi criada em 1946 a partir do objetivo 

de atuar especificamente juntos aos moradores de favelas, concentrados nos 

grandes centros urbanos. Segundo Iamamoto para o Serviço Social da 

Fundação Leão XIII, o “problema da favela” será o problema da educação, 

idealização muito ao gosto e enraizada na classe média a partir de suas 

pretensões culturais aristocratizantes, através da qual a totalidade dos 

problemas sociais se reduz à questão da educação, do capital cultural, que em 

muito lhe serve de divisor de águas com o proletariado (Iamamoto, 1998, p. 

285). 
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Também no ano de 1946 é criado no Rio Grande do Sul, o serviço de 

assistência escolar, no qual a inserção do serviço social se fez importante para 

lidar com as situações escolares tidas como desvio, defeito ou anormalidade 

social. Entretanto, essas iniciativas se deram de forma isolada como estratégias 

utilizadas em poucos Estados ou municípios para lidar com fenômenos 

escolares. 

Com o passar dos anos, esse caráter educador e punitivo foi se 

modificando, e o Serviço Social passou a ter como um dos seus princípios, a 

ampliação e consolidação da cidadania; por meio desse trabalho, o Serviço 

Social buscou uma abordagem ao usuário como cidadão e sujeito de direito e 

integrante de diferentes segmentos da classe trabalhadora. Atualmente o 

assistente social desenvolve sua intervenção pautada no Código de Ética da 

profissão, e em conformidade com os princípios do Sistema Único da 

Assistência Social - SUAS, que visa à universalidade, integralidade, equidade, 

participação social e à descentralização. 

No contexto atual muito se discute sobre a relevância de Assistentes Sociais 

e Psicólogos serem inseridos no quadro funcional das escolas, destaco aqui 

alguns Projetos de Lei selecionados para este debate e como está a situação de 

tramitação dos mesmos. 

Considero importante destacar que desde 2008 o CFESS acompanha a 

tramitação dos Projetos de Lei, na Câmara dos Deputados e no Senado que 

envolvem o Serviço Social e o assistente social. Além disso, tem se reunido com 

os parlamentares relatores e autores dos projetos e mobilizado o CRESS e os 

assistentes sociais para reforçar o posicionamento da categoria.  

Até o presente momento estão em tramitação no Senado Federal e na 

Câmara dos Deputados, dois projetos de leis que dispõem a respeito da 

inserção do Serviço Social nas escolas, sendo eles: o Projeto de Lei Nº 60 de 

2007 (PLC Nº 60/07) e o Projeto de Lei Nº 3.466 de 2012 (PLC Nº 3.466/12), 

como também a Proposta de Emenda à Constituição Nº 13 de 2007 (PEC Nº 

13/07) que tramita no Senado Federal.  
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O Projeto de Lei n˚ 60 de 2007 dispõe sobre a prestação de serviços de 

psicologia e de assistência social nas escolas públicas de educação básica. 

Tendo sua origem na PLC Nº 3.688 de 2000, do então deputado Sr. José Elias 

(PTB/ES). A PLC de origem (PLC Nº 3.688/00) propõe em seu 1º artigo que 

escolas públicas terão assistentes sociais em seu quadro de funcionários.  

Segundo este Projeto de Lei o assistente social inserido na educação pública 

terá suas funções voltada para o acompanhamento de estudantes e suas 

respectivas comunidades. Determina em seu artigo 2º que o processo de 

inserção deste profissional deverá ocorrer gradativamente em um prazo máximo 

de cinco anos. 

De acordo com a PLC Nº 3.688 de 2000, o acompanhamento do (a) 

assistente social, como profissional especializado, visa ajudar à família e ao 

estudante a buscarem a redução das negativas consequências advindas das 

necessidades existentes. Tal atuação terá reflexos na diminuição da evasão 

escolar e servirá de apoio à ação do (a) professor (a) trazendo como resultado 

sensíveis melhorias nos níveis de aprendizagem dos estudantes. Ainda de 

acordo com este projeto de lei, será de grande importância a atuação deste 

profissional na prevenção ao uso de drogas. 

O Projeto de Lei Nº 3.688 de 2000, tramitou na Câmara entre o período de 

2000 e 2007 sendo aprovada na Comissão de Educação e Cultura (CEC) e na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Após sua 

aprovação foi alterada para PLC Nº 60 de 2007, onde esta “dispõe sobre a 

prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas escolas públicas 

de educação básica” (BRASIL, 13 out. 2014). 

 Na PLC Nº 60/07 destaca-se como responsabilidade do Poder Público, 

assegurar o atendimento de psicólogos e assistentes sociais aos alunos da 

escola pública de educação básica que necessitarem. E prevê que o 

atendimento previsto será prestado por psicólogos e assistentes sociais 

vinculados à Assistência Social, bem como aos serviços públicos de assistência 

social.  
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No segundo parágrafo da PLC Nº 60 de 2007 determina que os sistemas de 

ensino, em articulação com os sistemas públicos de saúde e de assistência 

social, deverão prever a atuação de psicólogos e assistentes sociais nos 

estabelecimentos públicos de educação básica ou o atendimento preferencial 

nos serviços de saúde e assistência social a alunos das escolas públicas de 

educação básica, fixando, em qualquer caso, número de vezes por semana e 

horários mínimos para este atendimento (BRASIL, 13 out. 2014). 

Em conformidade com o Projeto de Lei Nº 60/07 os equipamentos de Saúde 

e da Assistência Social terão um período de um ano, a partir da data de 

publicação da lei, para executarem medidas de cumprimento da lei. A PLC Nº 

60/07 no período de 2007 a 2009 tramitou e foi aprovada nas Comissões de 

Educação (CE) e Comissões de Assuntos Sociais (CAS).  

Já o Projeto de Lei nº 837, de 2003 dispõe sobre a participação de 

assistentes sociais e psicólogos na estrutura funcional das escolas e foi 

apresentado pelo Deputado Durval Olato (PT/SP). 

De acordo com a Brochura Subsídios para a atuação de assistentes sociais 

na política de educação, apesar existirem muitas afirmações de que se trata de 

um debate ou campo novo de atuação, a vinculação do Serviço Social com a 

política de educação foi sendo forjada desde os primórdios da profissão como 

parte de um processo de requisições postas pelas classes dominantes quanto à 

formação técnica, intelectual, e moral da classe trabalhadora, a partir de um 

padrão de escolarização necessário às condições de reprodução do capital em 

diferentes ciclos de expansão e crise. 

Portanto, pode-se concluir que a área de educação não é um campo novo 

de atuação para o Serviço Social e que a relação Serviço Social e Educação 

possui uma vasta relação histórica. Todavia ainda se tem muito a percorrer para 

que se amplie esse espaço ocupacional, e as entidades representativas da 

profissão estão se empenhando fielmente para que se aumentem assistentes 

sociais atuando nas secretarias de educação e nas escolas, como também tem 

acompanhado de perto a tramitação dos Projetos de Lei que defendem tal 

inserção. 
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Capítulo II - O Serviço Social e a Educação: Atribuições e competências do 

Assistente Social na Política de Educacional 

 

Neste capítulo empenhou-se compreender o surgimento do serviço social 

brasileiro como profissão institucionalizada e como este possui capacidades e 

competências para atuar na Política de Educação e nas Unidades Escolares. 

Primeiramente é relevante salientar que o Serviço Social brasileiro surge na 

década de 1930, como mediador das relações entre a classe trabalhadora e o 

empresariado. Neste período havia grande insatisfação por parte da classe 

trabalhadora no qual vivenciavam péssimas condições de trabalho, como por 

exemplo, extensas jornadas de trabalho, condições insalubres para o exercício 

da profissão, exploração do trabalho infantil e de mulheres. 

Nesta circunstância, o Estado sendo pressionado pelos trabalhadores e 

empresários, utilizou o Serviço Social como um dos recursos para mediar essa 

relação, juntamente com o apoio da igreja católica, que foi uma das bases 

fundadoras da profissão, neste momento o assistente social iniciou seu 

enfrentamento à questão social. 

Na década seguinte com a intensificação das reivindicações por bens e 

serviços por parte dos trabalhadores, o Estado foi impulsionado a desenvolver 

políticas sociais, ampliando o mercado de trabalho para os Assistentes Sociais 

na esfera pública. É neste período, na década de 1940 que ocorre a 

institucionalização da profissão com a associação dos assistentes sociais ao 

Estado. Desde então o assistente social passa a ser um trabalhador assalariado. 

Nesta perspectiva, é importante dizer que o exercício da profissão realiza-se 

pela mediação do trabalho assalariado, que tem no Estado e nos organismos 

privados os pilares de maior sustentação dos espaços ocupacionais deste 

profissional, perfilando o seu mercado de trabalho, componente essencial da 

profissionalização do Serviço Social.  

De acordo com Yasbek (2006) podemos entender que o surgimento do 

Serviço Social como profissão na sociedade brasileira, seu assalariamento e a  
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ocupação de um espaço na divisão social e técnica do trabalho, bem como sua 

estruturação de um mercado de trabalho particular, é resultante de relações 

históricas sociais, políticas e econômicas que moldem sua necessidade social e 

definem os seus usuários. 

Sendo assim, podemos problematizar deixando claro que os serviços sociais 

foram implementados para atender exigências da classe trabalhadora, todavia a 

principal motivação do Estado e empresariado era de dominação, através das 

ações socioeducativas dos assistentes sociais, como também possuíam um 

cunho político e econômico. 

Em outras palavras, de acordo com Iamamoto e Carvalho as políticas sociais 

também são uma estratégia do capital para diminuir gastos com os meios de 

reprodução da classe trabalhadora, sendo as políticas de saúde, habitação, 

cultura e educação uma devolução de uma pequena parcela do que o 

trabalhador produz e que é apropriada pelo empregador e pelo Estado.  

A luz de NETTO (1992) podemos afirmar que, as políticas sociais e a 

formatação de padrões de proteção social são desdobramentos e respostas, 

muitas vezes fragmentadas e setorizadas às expressões multifacetadas e 

complexas da questão social no capitalismo. 

Com base no livro Serviço Social e Educação elo para a construção da 

cidadania de Eliana Bolorino, a educação é um processo social vivenciado no 

âmbito da sociedade civil e protagonizado por diversos sujeitos sociais, mas 

também é uma área estratégica de atuação do Estado.  

Nesse sentido, a política de educação, como política social, é um espaço 

contraditório de lutas de classes, um embate entre poderes diversos que se 

legitimam historicamente, conforme se estabelece a correlação de forças na 

diversidade dos projetos societários existentes. 
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No caso da Política Pública de Educação, A Brochura do CFESS – 

“Subsídios para atuação de assistentes sociais na política de educação”(2001) 

afirma que esta resulta de formas historicamente determinadas de 

enfrentamento das contradições que particularizam a sociedade capitalista pelas 

classes sociais e pelo Estado, conformam ações institucionalizadas em resposta 

ao acirramento da questão social.  

 

Ela constitui uma estratégia de intervenção do Estado, a partir do qual o 

capital procura assegurar as condições necessárias à sua reprodução, mas 

também resulta da luta política da classe trabalhadora em dar direção aos seus 

processos de formação, convertendo-se em um campo de embates de projetos 

educacionais distintos, em processos contraditórios de negação e 

reconhecimento de direitos sociais.  

 

Ao realizar a leitura do livro Educação para além do Capital de Isteván 

Mészáros, podemos identificar que dentro da lógica capitalista, a educação 

possui dupla vertente, uma vez que pode ser utilizada para sua manutenção 

como também para sua subversão. Pois a mesma pode ser um instrumento para 

dar legitimidade ao capitalismo, como pode também junto com outras categorias 

romper com a lógica do capital.  

 

Para o autor, a educação institucionalizada tem desempenhado duas funções 

essenciais no capitalismo: A produção de mão de obra para expansão do capital 

e a transmissão de um quadro de valores que legitima os interesses da classe 

dominante. 

Paulo Freire, em sua obra “Pedagogia da Esperança” realiza uma análise 

de que o conteúdo só se aprende se for apreendido, não pode ser puramente 

transferido e que o conteúdo sofre a tensão permanente entre a teoria e a 

prática. Deixa claro que o ato de ensinar deve levar aos alunos a uma reflexão 

crítica da realidade, e não somente ser um ato de transferir conhecimentos já 

postos, e nos faz pensar criticamente sobre a natureza política dos conteúdos 

abordados no ensino ele. Convidando-nos a refletir sobre quem escolhe esses 

conteúdos? Para quem, a favor de quem e contra quem? 
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Cabe esclarecer que a Política Educacional pertence ao grupo de Políticas 

Públicas Sociais do Brasil. As políticas Públicas são de responsabilidade do 

Estado e estas envolvem todos os grupos de necessidades da sociedade civil, 

que são as Políticas Sociais, estas determinam o padrão de proteção social 

implementado pelo Estado, voltadas em princípio, à redistribuição dos benefícios 

sociais (INEP, 2006, p. 165), entre os quais se encontra a educação pública 

gratuita de acesso universal. Para que este direito seja garantido com qualidade 

e de forma universal é implementada a Política Educacional, pois necessita de 

investimentos sociais, políticos e econômicos como afirma GARCEZ: 

 

A Educação pode ser definida como política pública 
cujas prioridades são oriundas da sociedade que se 
organiza no intuito de que seus pleitos ganhem espaço 
nas agendas governamentais, posto que , para se 
efetivarem, necessitam de investimentos sociais, 
políticos e econômicos”. ( GARCEZ, 2010, p. 01) 

 

 

O assistente social na Política Pública de Educação contribui para que a 

escola execute sua função social, de proteção de direitos fundamentais da 

criança e do adolescente, como assegura o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Pois é na escola, que o assistente social poderá promover o encontro da 

educação com a realidade social, através da abordagem totalizante das 

dificuldades e necessidades dos estudantes, como por exemplo, Atitudes e 

comportamentos agressivos e violentos; Bullying; Vulnerabilidade às drogas; 

Evasão escolar; Baixo rendimento escolar; Desinteresse pelo aprendizado; 

Problemas com disciplina; Insubordinação a qualquer limite ou regra escolar; 

Falta de acesso aos serviços sociais. 

Cabe ao profissional de serviço social direcionar suas ações para inserir as 

famílias nas redes sociais secundárias (organizações do poder público e da 

sociedade civil). Pois essa rede de serviços tem a responsabilidade de 
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assegurar condições protetivas às famílias, na perspectiva de efetivação de 

direitos. 

Sendo assim, o assistente social inserido na Política de educação ou nas 

Unidades Escolares deve ter conhecimento sobre a rede para realizar um 

trabalho de articulação entre os serviços. Sobre isso BEHRING e BOSCHETTI 

(2006), afirmam que o desenvolvimento das políticas sociais públicas de 

proteção aos indivíduos se caracterizaram de formas setorializada e 

desarticulada, assumindo características hierarquizadas e centralizadoras.  

Propondo ao Assistente social o desafio de realizar no município que esta 

inserido um trabalho de articulação intersetorial, ou seja, que os equipamentos 

trabalhem em conjunto e se comuniquem com o objetivo de atender as 

demandas dos usuários, em nosso caso, as demandas dos alunos e 

comunidade escolar. Como está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social - 

LOAS disposto no parágrafo 203 e 204 da CF/88, regulamentando a assistência 

social e estabelecendo normas e critérios para sua organização e dispondo 

sobre outras  providencias. 

Considerando que as ações intersetoriais contribuem para uma proteção 

social que não seja um conjunto de ações que se desenvolvem de forma 

desarticulada e centrada em suas estruturas organizacionais e burocráticas, que 

fragmentam as necessidades sociais e distanciam os cidadãos do usufruto de 

seus direitos.  

 

Torna-se fundamental obter conhecimentos e informações quanto à rede de 

serviços disponíveis no âmbito municipal. Pois é pelo conhecimento da rede que 

é possível delimitar quem são os envolvidos na busca de soluções integradas 

para atendimento do aluno e suas demandas familiares.   

 

Nesse sentido, o assistente social inserido na Unidade Escolar deve traçar 

estratégias de intervenção e utilizar de sua instrumentalidade para intervir nos 

problemas sociais apresentados. De acordo com Yolanda Guerra, a 

instrumentalidade permite que os assistentes sociais objetivem sua 

intencionalidade em respostas profissionais. Como também, é por meio desta 
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competência, adquirida na prática profissional, que os assistentes sociais 

alteram as condições e relações existentes no cotidiano. 

Diante disso, é importante ressaltar que ao transformar o cotidiano 

profissional e da comunidade escolar que demandam sua intervenção, através 

da alteração dos meios e dos instrumentos existentes, para alcançar seus 

objetivos profissionais, os assistentes sociais estão dando instrumentalidade às 

suas ações. Em outras palavras quando estes profissionais instituem, utilizam ou 

adaptam às condições existentes, transformando-as em instrumentos para a 

objetivação das intencionalidades, suas práticas passam a ser portadoras de 

instrumentalidade. 

Deste modo, não há dúvidas que a instrumentalidade é condição 

imprescindível de todo trabalho social e também é categoria constitutiva, um 

modo de ser, de todo trabalho. 

Além de compreender a instrumentalidade do Serviço Social, é fundamental 

entender as dimensões que devem ser do domínio do assistente social sendo 

elas: técnico-operativa, teórico - metodológica e ético - política que serão 

necessárias em seu exercício profissional no ambiente escolar. 

A primeira a ser elucidada é a competência técnico-operativa que de acordo 

com Sousa, consiste na necessidade do profissional de conhecer, se apropriar e 

criar um conjunto de capacidades que lhe permitam desenvolver as ações 

profissionais junto à população usuária e às instituições contratantes. 

Garantindo assim, uma admissão qualificada nas Unidades Escolares, que 

responda as demandas postas pelos empregadores, quanto pelos objetivos 

estabelecidos pelos profissionais e pela dinâmica da realidade social. 

Já a competência teórico – metodológica diz que , o profissional deve ser 

qualificado, para conhecer a realidade social, econômica, política e cultural com 

a que trabalha. Para tal, faz-se indispensável um intenso rigor teórico e 

metodológico, que lhe permita enxergar a dinâmica da comunidade escolar para 

além dos fenômenos aparentes, buscando abranger sua essência, seu 

movimento e as possibilidades de instituir novas possibilidades profissionais.  
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Por último, mas não menos importante, a competência a ser abordada é a 

ético-política na qual baseada no texto de Souza é possível afirmar que consiste 

no posicionamento político que o profissional precisa ter frente às demandas que 

aparecem na realidade social, para que possa ter clareza de qual é a direção 

social de sua prática. Isso implica em adotar valores éticos-morais que são 

expressos no Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais que 

sustentam suas ações. 

É fundamental pronunciar que, essas três dimensões de competências não 

podem ser desenvolvidas isoladamente, ocasionando assim, o grande desafio 

do serviço social, que incide na articulação entre teoria e prática. Como também 

é de sua importância compreender que, são os alvos profissionais que 

determinam os instrumentos e técnicas de intervenção. 

Ainda segundo Sousa elas são necessárias em qualquer procedimento 

racional de intervenção, mas elas são arquitetadas a partir das finalidades 

estabelecidas no planejamento da ação realizado pelo Assistente Social. 

Primeiramente ele define “Pra quê fazer”, para depois definir “Como fazer”. 

Neste contexto é possível identificar a relação entre as competências técnico-

operativa, teórico-metodologica e ético-política. 

Ainda de acordo com as publicações do conjunto CFESS/CRESS as 

competências e atribuições dos assistentes sociais com base na Lei de 

Regulamentação da Profissão, requisitam do profissional algumas competências 

gerais que são fundamentais à compreensão do contexto sócio-histórico em que 

se situa sua intervenção, a saber: 

 Apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução das relações sociais 

numa perspectiva de totalidade; 

 Análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as particularidades 

do desenvolvimento do capitalismo no país e as particularidades regionais; 

 Compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento sócio-

histórico, no cenário internacional e nacional, desvelando as possibilidades de ação 

contidas na realidade; 

 Identificação das demandas presentes na sociedade, visando formular respostas 

profissionais para o enfrentamento da questão social, considerando as novas 

articulações entre o público e o privado (ABEPSS, 1996). 
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Diante do exposto, o Assistente social frente às demandas que o cotidiano 

escolar apresenta deve utilizar dessas capacidades para uma intervenção 

qualificada. Com suas ações orientadas e norteadas pelos princípios, direitos e 

deveres inscritos no Código de Ética Profissional de 1993, na Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei 8.662/1993), bem como nas Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS (1996).  Tendo suas práticas profissionais 

comprometidas com o Projeto ético Político da profissão1 

 

Nessa perspectiva, considero relevante apontar as atividades técnicas e 

profissionais e outras funções que são atribuídas ao Assistente Social que atua 

ou irá atuar nas escolas, de acordo com o Parecer Jurídico 23/00 de 22 de 

outubro de 2000, do Conselho Federal do Serviço Social (CFESS): 

➢ Pesquisa de natureza sócio – econômica e familiar para caracterização da 
população escolar; 

➢ Elaboração e execução de programas de orientação sócio familiar, visando previnir a 
evasão escolar e melhorar o desempenho e rendimento do aluno e sua formação 
para o exercício da cidadania; 

➢ Participação, em equipe multidisciplinar, da elaboração de programas que visam 
previnir a violência; o uso de drogas e o alcoolismo, bem como que visem prestar 
esclarecimentos e informações sobre doenças infecto-contagiosas e demais 
questões da saúde pública; 

➢ Articulação com instituições públicas, privadas, assistenciais e organizações 
comunitárias  locais , com vistas ao encaminhamento de pais e alunos para 
atendimento de suas necessidades; 

➢ Realização de visitas sociais com o objetivo de ampliar o conhecimento acerca da 
realidade sócio – familiar do aluno, de forma a possibilitar assisti-lo e encaminhá-lo 
adequadamente; 

➢  Elaboração e desenvolvimento de programas específicos nas escolas onde existam 
classes especiais; 

➢ Empreender e executar as demais atividades pertinentes ao Serviço Social, 
previstas pelos artigos 4º e 5º da Lei 8662/93, não especificadas acima. 

 

                                                           
1
De acordo com Netto os projetos profissionais, inclusive o Projeto Ético – Político do Serviço Social 

apresentam a autoimagem da profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e 

priorizam os seus objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos e, institucionais e práticos) para o 

seu exercício (...)” ( 1999:95) 
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Além das capacidades e competências elencadas acima, podemos 

destacar também que o Assistente Social possui a potencialidade e a 

possibilidade de realizar atividades como:  

 Assembléias com as famílias para aproximá-los do processo de aprendizagem e 
desenvolvimento do aluno, como também para integrá-los na dinâmica escolar, 
estimulando sua participação;  

 Trabalho de planejamento e estratégias com equipe técnica – pedagógica para 
intervenção nas situações sociais específicas que necessitam de um 
acompanhamento individual;  

 Organizar e realizar encontros com o corpo docente para debater aspectos da 
realidade social das famílias, criando e planejando novas estratégias no 
processo pedagógico;  

 Socializar o Estatuto da Criança e do Adolescente no espaço escolar, 
promovendo momentos de reflexão, orientação e esclarecimentos para 
Diretores, professores, alunos, orientadores e pessoal de apoio. 

 

Em virtude dos tópicos mencionados, pode-se concluir neste capítulo, que 

o assistente social deve ter a compreensão de que a escola é um espaço 

contraditório, utilizado como instrumento de dominação e alienação, porém em 

contraponto, pode ser também um lugar de libertação, de contra-ideologia 

contribuindo para realização de um processo de desalienação e efetivação de 

direitos.  
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CAPÍTULO III – A inserção do Serviço Social na educação: Um enfoque 

na Secretaria de Educação do Município de Iguaba Grande 

Nos capítulos anteriores, apresentamos nossas considerações através de 

uma pesquisa teórica no qual estruturamos um debate crítico sobre as 

capacidades e competências que o assistente social possui para atuar na 

Política Pública de educação, bem como nas Unidades Públicas de Ensino, 

tendo como base os debates realizados pelo Conjunto CFESS/CRESS. 

Neste Capítulo que é fruto de pesquisa de campo, iremos abordar sobre o 

quadro atual do processo de inserção de assistentes sociais na Política de 

Educação dos municípios da Região dos Lagos. Tendo como destaque e foco de 

pesquisa empírica o município de Iguaba Grande – RJ, onde foi realizada uma 

entrevista com a profissional que exerce sua profissão na Secretaria de 

Educação da cidade. 

Tendo em vista os aspectos observados ao longo deste trabalho, pode-se 

afirmar que é relevante se inserir assistentes sociais nas Secretarias de 

Educação e nas Unidades Escolares. Devido às demandas sociais e as 

capacidades e competências que o assistente social pode desenvolver na 

política educacional.  

Porém apesar de todas essas demandas, na Região dos Lagos, que é 

composta por sete cidades sendo elas: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial 

do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema 

observou-se que a inserção de assistentes sociais na Política Pública de 

Educação, ocorre de forma muito embrionária e não se constatou assistentes 

sociais atuando dentro das escolas públicas de Educação Básica desses 

municípios, fazendo parte do quadro funcional.   

Deste modo, as questões sociais que permeiam o cotidiano escolar e as 

problemáticas existentes recebem a intervenção da Direção Escolar, 

Orientadores Educacionais e em alguns casos acompanhamento do Conselho 

Tutelar que é o órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e 

do adolescente, que é estabelecido por lei municipal no qual determina seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Araruama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arma%C3%A7%C3%A3o_dos_B%C3%BAzios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arraial_do_Cabo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arraial_do_Cabo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arraial_do_Cabo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Frio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iguaba_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_da_Aldeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saquarema
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funcionamento tendo em vista os artigos 131 a 140 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Por meio de pesquisa de campo, identifiquei que são poucos os Assistentes 

Sociais que estão inseridos ou atuam diretamente no campo ocupacional da 

educação.  

Destaco que nos municípios de Cabo Frio e Rio das Ostras no qual realizei 

contato telefônico com a Secretaria de Educação fui informada que não se 

iniciou o processo de inserção desses profissionais na política educacional, 

todos os assistentes sociais estão inseridos e ligados a outras políticas sociais 

como, por exemplo, a política de saúde e de assistência.  

Devido ao meu trabalho como Agente de Secretaria em uma Unidade Escolar 

do Município de Armação dos Búzios – RJ possuo o conhecimento de que o 

profissional de Serviço Social está ligado à educação por meio do Centro de 

atendimento e apoio pedagógico ao aluno (CAAPE) que possui uma assistente 

social em seu quadro funcional e destina-se ao atendimento dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem da Educação Básica da rede municipal de ensino, 

visando o desenvolvimento integral do aluno, fundamentado em seus aspectos 

pedagógicos, complementado a ação da família e comunidade escolar.  

No município de Arraial do Cabo – RJ, conforme as outras prefeituras não há 

a inserção do Serviço Social diretamente na Secretaria de Educação. Através de 

contato telefônico com a Secretaria de Educação do Município, obtive a 

informação de que há uma assistente social que atua na Sala de Recursos 

destinada aos alunos com necessidades especiais. 

No município de Iguaba Grande, identificamos através de pesquisa empírica 

que as assistentes sociais estão inseridas na política de educação através do 

projeto NAE - Núcleo de atendimento ao educando no qual realiza o atendimento 

as dificuldades dos estudantes da educação básica. 
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O Serviço Social está inserido no núcleo de atendimento ao educando desde 

sua criação, que foi prevista na Lei municipal nº 496 de 28 de maio de 2003 que 

dispõe sobre a assistência aos alunos com dificuldade de aprendizagem nas 

escolas da rede municipal. 

Para melhor compreensão do município em questão, cabe realizar uma breve 

explicação histórica e caracterização do município de Iguaba Grande  que se 

emancipou de São Pedro da Aldeia no dia 13 de março de 1994, quando cerca 

de 94% dos eleitores foram às urnas concordando com a emancipação do 

distrito de Iguaba Grande, foi criado pela Lei 2 161, de 8 de junho de 1954, tendo 

se emancipado por intermédio da Lei Estadual 2 407, de 8 de junho de 1995, 

pelo então prefeito aldeense José Rodolfo. 

Iguaba Grande Possui 22 bairros, de acordo com o censo realizado em 2010 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e possui uma 

população de aproximadamente 22.000 habitantes. 

O município de Iguaba Grande possui 54 quilômetros quadrados de extensão 

territorial. Limita-se com os municípios de São Pedro da Aldeia e de Araruama e 

está ligado a Niterói pela Rodovia Amaral Peixoto, da qual dista 119 quilômetros 

e 139 quilômetros da Cidade do Rio de Janeiro.  

Considerada privilegiada por sua tranquilidade e belezas naturais, Iguaba 

Grande atrai veranistas e assíduos frequentadores, que desfrutam dos recantos 

pitorescos, possuindo uma boa estrutura de serviço com pousadas, hotéis, 

restaurantes e campings. 

 A capela de Nossa Senhora da Conceição, símbolo da cidade e único 

patrimônio histórico tombado pelo INEPAC está situada em frente à praia, na 

Rodovia Amaral Peixoto, no quilômetro 96, entre residências e casas comerciais. 

Assemelha-se ao tipo mais simples das capelas jesuíticas, obedecendo ao estilo 

típico da época. Construída com argamassa, óleo de baleia, pedras e conchas. 

Além da reforma feita por Bento José Martins na primeira metade do século XIX, 

a pequena igreja sofreu, em 1972, uma segunda, que descaracterizou o seu 

interior. 
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Registra-se, também, como marco inicial, as centenárias palmeiras plantadas 

em frente ao Colégio Estadual Doutor Francisco de Paula Paranhos, que, pela 

altura e beleza, destacam-se na paisagem. Suas sementes são levadas por 

turistas brasileiros e até mesmo do exterior. 

Assinala-se ainda que havia, no tempo das antigas fazendas, um porto 

batizado com o nome de “Madeira” devido ao grande carregamento deste 

material e que se localizava no hoje denominado Morro do Governo. O 

carregamento da madeira e de gêneros alimentícios era feito pelos escravos e 

transportado por barcos e carro de boi para Massambaba e outras localidades. 

O comércio local era abastecido por tropas de burros.  

Os lavradores vinham a cavalo comprar roupas e comestíveis e só pagavam 

quando chegava o tempo das colheitas. A pesca, por sua vez, era feita em 

rústicas canoas e os pescadores tocavam uma corneta para anunciar o 

desembarque do pescado. 

Como toda cidade pequena do interior, Iguaba Grande também tinha sua 

estação de trem da Estrada de Ferro Central do Brasil. Fundada em 15 de maio 

de 1915, transportava passageiros e cargas, de Niterói a Cabo Frio e vice-versa. 

Alguns vagões ficavam parados perto da praia, onde hoje é o Condomínio das 

Garças. 

Para armazenar água potável, a população utilizava-se de água de poço e da 

chuva, depositadas em cisternas domésticas e latas. O serviço de 

abastecimento encanado só veio em 18 de abril de 1978, após a fusão do 

estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, na administração do Governador 

Faria Lima. 

 Ressalto que, Iguaba Grande não possuía iluminação pública e somente por 

volta de 1940 é que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia implantou o sistema, 

utilizando óleo diesel. A manutenção do gerador era feita por um funcionário e, 

logo que começava escurecer, ele ligava o motor, desligando-o às 22 horas. 

O bairro de Igarapiapunha foi uma antiga fazenda que pertencia ao 

fazendeiro Francisco Cunha, que, até hoje, tem filhos, netos e bisnetos que 
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moram na cidade. Existe uma rua com o nome do fazendeiro e, nesta rua, 

moram alguns de seus filhos, netos e bisnetos. 

Em relação à política de educação, o município de Iguaba Grande possui um 

total de 13 escolas e no gráfico abaixo podemos observar como foi distribuído o 

quantitativo de matrículas no Ensino Pré – Escolar, Ensino Fundamental e Médio 

no período de 2005 a 2015: 

 

 

               

 

              

 

                                                                                                                                               Fonte: IBGE, 2010 

 

Através da observação do gráfico podemos afirmar que na cidade a 

demanda de matrículas no Ensino Fundamental é maior do que as de outros 

segmentos. 

Outro dado relevante para destaque está relacionado à taxa de escolarização 

do município que de acordo com o Censo 2010 é de 98,1 como podemos 

observar no mapa de comparação com outros municípios: 

 

 

 

  

 

                                                                                        Fonte 

 

Figura 1: Matrículas Fonte IBGE 

 

 

Figura 2: Matrículas Fonte IBGE 

 

                                         Fonte: IBGE, 2010   
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Após esta breve apresentação do município em questão, cabe ressaltar que 

para obter as informações aqui analisadas, realizamos visita de campo ao 

Núcleo de apoio ao educando que fica localizado em um setor dentro da 

Secretaria de Educação de Iguaba Grande, conversamos com a Coordenadora 

que concedeu autorização para realizar uma entrevista com uma das cinco 

assistentes sociais que atuam no núcleo. Ressalto que a entrevista foi realizada 

em dezembro do ano de 2017. 

Elaboramos um roteiro semi – estruturado (Anexo I) composto por dezenove 

perguntas que abordavam sobre a instituição, as demandas atendidas e o 

exercício profissional cotidiano que foi utilizado na entrevista. Considero que a 

equipe da instituição me recebeu cordialmente e contribuiu de forma solícita para 

a realização desde trabalho. 

O acesso à equipe de trabalho do Núcleo de Atendimento ao Educando 

ocorreu em uma das visitas de campo que foram realizadas, Identificou-se que a 

mesma é uma equipe multidisciplinar composta por Assistentes Sociais, 

pedagogas, psicopedagogas, psicólogas e fonoaudiólogas. Tais profissionais 

atendem a uma demanda de 13 escolas, sendo que duas dessas treze são 

creches de acordo com as informações fornecidas durante a entrevista.  

Ao iniciar a entrevista com a assistente social que atua no Núcleo de 

atendimento ao educando, informamos que seria uma entrevista semi-

estruturada e que ela poderia responder livremente as questões apresentadas. 

Sendo assim, iniciou-se a entrevista solicitando que ela falasse abertamente 

sobre os objetivos da instituição, a mesma nos respondeu que o objetivo 

institucional era apoiar ao corpo docente e técnico – pedagógico das Unidades 

Escolares da Rede Municipal de ensino, aos alunos, família e comunidade, 

tendo em vista a inclusão educacional, social e profissional.  
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De acordo com a assistente social da Secretaria de Educação e Cultura que 

atua no NAE, ao ser questionada sobre suas atribuições na instituição, a própria 

afirmou que as atribuições do assistente social neste espaço profissional são:  

 Atendimento e acompanhamento dos educandos inseridos na rede 

municipal de ensino; 

 Mediação e articulação de parcerias com equipamentos 

governamentais e não governamentais; 

 Mediação e aproximação com os familiares.  

Considero relevante realizar a reflexão de que a mediação aqui citada está 

de acordo com as considerações realizadas pela autora Martinelli (1993) no qual 

define as mediações como categorias instrumentais em que se processa a 

operacionalização da ação profissional. Sendo assim, consiste em um conjunto 

de instrumentos, recursos, técnicas e estratégias pelas quais a ação profissional 

ganha operacionalidade e concretude.  

Em continuidade a entrevista, se perguntou sobre as possibilidades de 

intervenção do Serviço Social na instituição, a Assistente Social entrevistada 

afirmou que há possibilidade de articular suas ações com as instituições públicas 

e privadas visando o atendimento das demandas socioeconômicas, em 

especifico no âmbito da educação. 

Perguntei quais as referências teóricas para a orientação das suas 

intervenções e ela afirmou que em sua atuação profissional realiza suas 

intervenções baseada no Código de Ética Profissional do assistente social 

vigente desde 1993, como também nas legislações como: Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9394/96), Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a Lei 8742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

Como também para realizar suas intervenções a profissional do serviço 

social em questão tem como fundamentação teórica autores como Ney Luiz 

Teixeira de Almeida, Maria Lúcia de Arruda Aranha e Eliana Justino de Carvalho 

Michelli. 
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Ao ser questionada em relação aos recursos utilizados em seu cotidiano 

profissional, a mesma respondeu usa instrumentos como Visitas as unidades 

escolares, visitas domiciliares, relatórios, visitas institucionais e produção de 

estudos de casos. 

Diante disso, indaguei sobre qual é o trabalho realizado quando elas visitam 

as Unidades Escolares, e obtive como resposta que ao realizarem visitas as 

escolas, elas vão com a finalidade de realizar ações integradas com a equipe de 

profissionais multidisciplinar do estabelecimento de ensino a fim de proporcionar 

a melhoria no desempenho acadêmico do educando e consequentemente na 

sua qualidade de vida. 

Em relação à pergunta sobre os dados estatísticos de visitas realizadas 

semanalmente e/ou mensalmente as instituições de ensino fui informada que 

cada assistente social que atua no Núcleo de Atendimento ao Educando visita 

duas escolas durante a semana, totalizando no mês aproximadamente oito 

visitas.  

Sobre a pergunta direcionada sobre as demandas que as escolas 

apresentam, a assistente social afirmou que o maior índice de demandas 

apresentadas nas escolas são relacionadas à conflitos familiares, violação de 

direitos e negligências.  

Em seguida, perguntei qual era a relação do Núcleo de Atendimento ao 

Educando e as escolas. Obtive a resposta de que a relação de trabalho do NAE 

com as Instituições municipais de ensino é uma relação de parceria, no qual a 

equipe técnico – pedagógica (Orientadores educacionais, orientadores 

pedagógicos e Direção) identificam  as demandas que precisam de uma 

intervenção mais específica  e encaminham para os profissionais do Núcleo de A 

ao Educando. 

Ainda durante a entrevista interroguei se após a criação do Núcleo de 

Atendimento ao Educando houve alteração nos índices de Evasão e rendimento 

escolar. Ela declarou que no município já foi possível identificar que os índices 

de Evasão e infrequência escolar diminuíram e o rendimento escolar melhorou 
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após as intervenções realizadas pelo Núcleo de Atendimento ao Educando 

desde sua criação.  

Requeri que ela falasse sobre os limites institucionais que estão postos e a 

profissional em questão declarou que uma das limitações que eles enfrentam 

está relacionada à falta de recursos financeiros para a implementação de 

algumas ações específicas, como por exemplo, a realização de Projetos Sociais 

 Perguntei também sobre quais são os desafios que o assistente social 

enfrenta na conjuntura atual da Educação, e a assistente social afirmou que um 

dos desafios para intervenção na conjuntura atual da educação é realizar a 

interlocução entre família, escola e comunidade.  

Pois é na família dos educandos que eles encontram os problemas e 

soluções, porém, por muitas vezes os familiares não estão abertos ou 

disponíveis para a realização de parcerias. Devido à falta de tempo, trabalho 

excessivo e problemáticas que enfrentam no cotidiano.  

Sobre essa questão, gostaria de destacar que de acordo com SANTOS 

(2012), as famílias são aliadas fundamentais no enfrentamento da questão social 

que adentra o espaço escolar, marcadas por dificuldades intensificadas na 

sociedade capitalista sob relações sociais de exploração e negação dos seus 

direitos e necessidades sociais. Em um contexto histórico, as famílias passam a 

se situar como as primeiras e mais importantes instrumentos de interação e 

formação do ser humano em seu modo de ver a realidade. 

Nessa perspectiva, acredita-se que o Serviço Social tem o dever de 

identificar as necessidades familiares no intuito de colaborar no enfrentamento 

das expressões da questão social que abarcam a realidade de vida destas 

famílias de tal forma que são refletidas no cotidiano escolar dos estudantes. 

Com efeito, pode-se afirmar que o Assistente Social inserido no Núcleo de 

atendimento ao educando, desenvolve um trabalho de prevenção no sentido de 

minimizar os impactos das expressões da questão social no ambiente escolar. 
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Por fim, outra questão realizada foi se ela considera relevante a inserção de 

assistentes sociais nas Unidades Escolares, ela respondeu que sim, todavia não 

aprofundou em detalhes. 

Adicionalmente, em reflexão a entrevista realizada, cabe considerar que o 

Assistente Social que trabalha inserido na Secretaria de Educação pode 

contribuir para a efetivação do direito ao acesso e permanência a escola, bem 

como intervêm nas demandas que prejudicam a vida escolar deste Educando.  

Tendo suas intervenções direcionadas não somente para as demandas 

emergenciais, mas analisando os fatores sociais e econômicos que as 

ocasionam.  

Tornou-se possível perceber que o trabalho realizado pelos assistentes 

sociais que atuam no Núcleo de Atendimento ao Educando com as escolas é 

pautado em um caráter de parceria e não com cunho fiscalizador. 

 Como também ao realizar as visitas institucionais tais profissionais possuem 

o objetivo de apreender a realidade social da comunidade escolar, democratizar 

informações e formas de acesso a serviços e benefícios sociais, e buscar 

subsídios para a elaboração de propostas de intervenção que visem à garantia 

de direitos.  

Sendo assim, pode-se concluir que neste capítulo conseguimos sistematizar 

as ações realizadas pela Assistente Social que atua na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura da cidade de Iguaba Grande, compreendendo a importância 

de sua inserção, suas competências, atribuições e limitações institucionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, pode-se considerar que de acordo com as entidades 

representativas da profissão, o campo da Política Pública de Educação é e deve 

ser considerado um campo ocupacional do Assistente Social. Uma vez que o 

mesmo contém atribuições e competências que contribuem para a intervenção 

qualificada das questões sociais que se expressam no cotidiano educacional. 

Compreendemos neste trabalho que o Assistente Social inserido na 

Política Educacional deve ter suas ações fundamentadas em nosso Código de 

Ética, na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 

9394/96), no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei 8742/93 – Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS).  

Efetivamente, pode-se perceber que os elementos que compõem o 

trabalho prático do Assistente Social da área educacional consistem no auxílio à 

equipe técnica e pedagógica das Unidades Escolares, o incentivo a participação 

e integração de alunos, pais e profissionais da escola, o estreitamento do vinculo 

escola, família e comunidade e a utilização de recursos como visitas 

institucionais e domiciliares para melhor apreensão da realidade social da 

população escolar atendida. 

Ressalto que podemos afirmar com base nas considerações de Souza 

(2005) que Educação e Serviço Social possuem objetivos comuns: 

 [...] Educação e o Serviço Social são áreas afins, cada qual com 
sua especificidade que se complementam na busca por 
objetivos comuns e projetos pedagógicos pautados sob a lógica 
da igualdade e da comunicação entre escola, família, 
comunidade e sociedade (Souza, 2005; p. 39) 

 

A inserção do Serviço Social  na Política Educacional, tem como objetivo , tendo 

em vista o Projeto Ético – Político da profissão, garantir o exercício do direito à 
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educação a todos, na busca por uma educação de qualidade, laica e gratuita 

para toda população. 

Observamos também neste trabalho que os projetos de leis como a Lei nº 

3688/2000 e a Lei nº 3466, conhecidas como PL da educação foram elaboradas 

a fim de contribuir com a inserção do assistente social nas escolas públicas, 

principalmente por ser um ambiente onde as expressões da questão social 

interferem. 

Nessa Perspectiva, foi possível identificar que a inserção do Assistente 

Social na Política de Educação do Município de Iguaba Grande já está 

concretizada. Através da inserção deste profissional no Núcleo de Atendimento 

ao Educando, compreendemos a dinâmica de seu trabalho e de que forma sua 

intervenção reflete de maneira positiva no cotidiano da comunidade escolar, 

minimizando os índices de evasão, baixo rendimento escolar, e outros fatores 

que o compõem. 

Nesta direção é possível concluir que o processo de inserção do 

Assistente Social na educação não é algo inovador, porém ainda apresenta 

muitos desafios, como por exemplo, que sua inserção se dê de maneira 

qualificada.  Contudo não há dúvidas que a parceria instituída entre educação e 

Serviço Social poderá contribuir para a luta contra a dominação, alienação e 

exploração do capital, possibilitando aos alunos uma perspectiva emancipadora. 
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ANEXO I 

Roteiro semi-estruturado utilizado na entrevista das/os profissionais 

1) Identificação da Instituição que atua:______________________________ 

 

2) Quais os objetivos da Instituição? 

 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

3) A equipe de trabalho é multidisciplinar? (  ) sim      (    ) não 

Quais profissionais a compõe? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4) Quais as atribuições do Assistente Social no Núcleo de atendimento ao 

Educando? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

5) Quando ocorreu a inserção do Serviço Social na Secretaria de Educação 

do Município de Iguaba Grande? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6) Fale sobre as possibilidades de intervenção do serviço social: 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 

7) Quais as demandas apresentadas pelos usuários do NAE? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8) Quais as demandas apresentadas nas Unidades Escolares? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

9) Fale sobre os limites institucionais que estão postos:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 

10) Como se dá a relação da instituição com a rede intersetorial? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

11) Desafios para o Assistente Social na conjuntura atual da educação: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
 
 

12)  Há quanto tempo você está inserido na política de educação? 
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(    ) Menos de 1 ano       (    ) Entre 2 a 5 anos      (     ) outros _______ 

 
 

13) Quais as referências teóricas para a orientação de suas intervenções: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
 

14) Quais os recursos utilizados no cotidiano profissional: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

15) Considera relevante que a inserção dos assistentes sociais no quadro 

funcional das Unidades Escolares? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
 

16) Qual é a relação de seu trabalho na instituição com as escolas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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17) Tem alguma estatística de quantas escolas são visitadas semanalmente 

e/ou mensalmente? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

18) Qual é o trabalho realizado nas visitas as escolas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
 

19)  Índices do município: Evasão / Rendimento Escolar, teve alguma 

alteração após o inicio da intervenção do NAE? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
 

20) Gostaria de falar/acrescentar algo que não foi perguntado na entrevista? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


