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Este artigo é uma reflexão oriunda das discussões que vêm sendo travadas em nível nacional 
acerca da inserção do serviço social na educação. Considera alguns aspectos legais, a exemplo 
dos Projetos de Leis nº. 3.688 de 2000 e nº. 837 de 05 de julho de 2005 já em debate nos 
Estados de São Paulo e Minas Gerais. E a partir da teoria crítica faz reflexão sobre o 
acirramento das desigualdades sociais e sobre a importância do profissional do serviço social 
no interior das instituições escolares, como co-participe para eficácia do processo ensino-
aprendizagem, assim como técnico, no acompanhamento de ações que ensejam enfrentamento 
aos inúmeros problemas sociais que na escola são refletidos e que marcam a juventude 
brasileira. 
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This article is a reflection derived from the discussions that are being relevant at national level 
about the inclusion of social worker in education. It considers some legal aspects, like the 
Law Draft nº. 3688 of 2000 and nº. 837 of July 5, 2005 already under debate in the states of 
São Paulo and Minas Gerais. And from critical theory the reflection about social inequalities 
intensification and the importance of social worker professional within the school institutions 
like co-participant for effective teaching-learning process as well as technical, following of 
actions that may face the much social problems at school are reflected and which mark the 
Brazilian youth. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo busca refletir sobre o processo de inserção do assistente social na educação. 

A partir do materialismo histórico dialético, considera a educação como uma política pública, 

dever do Estado e direito do cidadão, conforme determina a Constituição Federal do Brasil de 

1988. Contudo, não descarta a ideia a ela subjacente, de que ao mesmo tempo em que serve 

de instrumento para a reprodução do capital, também pode se constituir em amplo espaço de 

transformação social. 

Analisar a atuação do Serviço Social na esfera educacional pública é ter em mente que, 

apesar de se estar consolidando um novo espaço ocupacional para o assistente social, aqui no 

Brasil, esse espaço faz parte de uma política pública de Estado regida, na atual conjuntura, 

pela ideologia Neoliberal. É, portanto, estar ciente de que a educação é uma política 

fragmentada na qualidade dos serviços e, que, no âmbito formal, a instituição escola também 

se encontra precarizada em seus aspectos físicos e materiais. 

O sistema capitalista, desde a sua origem, é um sistema que vivencia “crises cíclicas”. 

No entanto, segundo Mészáros (2002) a última crise do capital deixou de ser cíclica haja vista 

o esgotamento da capacidade civilizatória do capital. Para Antunes (2005), passou a ser uma 

crise estrutural, de caráter expansionista. Pode-se dizer, então, que no interior das esferas 

sociais essas crises são refletidas de forma específica.  

A educação escolar, através da forma como se operacionaliza a sua política, tem 

refletido os mais diversos problemas dentro das instituições escolares. Reclama-se por falta de 

prioridades dos governos brasileiros, por uma falta de estrutura política pedagógica, além de 

um sistema democrático que não só permita o acesso, mas principalmente a permanência 

qualitativa do aluno.  

Sabemos que a educação não é a única “panacéia”, porém, muito utilizada no 

marketing estatal, ultimamente, no marketing das políticas neoliberais. Faz parte de um 

conjunto de políticas sociais direcionadas ao desenvolvimento intelectual e cultural da 

sociedade, mas não ao processo de formação integral, ou seja, de formação “omnilateral” do 

homem.  

Diante desse quadro podemos destacar o atual processo legal de inserção do assistente 

social na educação, considerando que essa inserção traduz a construção de uma equipe 

multidisciplinar, assim como a perspectiva de defesa intransigente dos direitos da população 

escolar. Como exemplo concebemos o segmento de alunos, funcionários, técnicos, 

professores, bem como dos diretores e coordenadores podemos afirmar que, a atuação do 
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assistente social na educação pode corroborar para a efetivação de uma política educacional 

universalizante e de uma escola democrática que atenda aos anseios de formação e atenção da 

pessoa humana.  

A existência do profissional do Serviço Social na educação preconiza, portanto, a 

possibilidade do efetivo exercício da cidadania, buscando incentivar a participação da 

comunidade escolar na sociedade civil organizada, nos espaços políticos, enquanto agente de 

transformação nas escolas, partindo da realidade local. Tal atuação vem confirmar, assim, o 

papel imprescindível que o assistente social assume, enquanto profissão inserida na divisão 

técnica do trabalho, frente às demandas da ideologia de classe presentes em cada ser social 

indistintamente. 

 

 

OS DESAFIOS À INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO PROCESSO 

EDUCACIONAL 

 

O processo de inserção do assistente social no quadro de profissionais da esfera 

educacional há muito tem sido especulado em nível nacional. Ultimamente, encontra-se em 

andamento na Câmara dos Deputados da cidade de São Paulo o Projeto de Lei (PL) n.º 3.688 

de 2000, que dispõe sobre a inserção do assistente social no quadro de profissionais da 

educação, e o Projeto de Lei n.º 837 de 05 de julho de 2005, que trata da inserção de 

assistentes sociais e psicólogos na esfera escolar. Contudo, é mister ressaltar que alguns 

autores da literatura brasileira já afirmavam a necessidade dessa inserção, posto o conjunto de 

problemas que vem se acirrando no interior da escola, em especial da escola pública. 

Tem-se consciência que o modo de produção capitalista caracteriza-se pela exploração 

e apropriação da força de trabalho do homem, com vistas ao aumento do seu lucro. Esse 

último advém, portanto, de determinadas condições que, por sua vez, devem ser geradas 

através de uma qualificação que também pode ser oferecida por um sistema de ensino 

adequado.  

É desse modo, com a revolução industrial e o triunfo dos ideais liberais, que a 

instituição escola passa por uma forte transformação. O caráter predominante da educação 

familiar, da educação gremial e religiosa foi substituída por uma educação específica que 

deveria ser oferecida a poucas pessoas, em locais também específicos. Dessa forma, o 

desenvolvimento tecnológico das forças produtivas, assim como o discurso liberal de que a 

educação e o conhecimento constituíam as condições de igualdade entre os cidadãos, foram os 
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principais argumentos para uma verdadeira institucionalização, extensão e profundização da 

educação.  

Na realidade é bom frisar que, tal processo não se desenvolveu de forma igualitária 

nos diversos lugares e países do mundo. Observou-se que a educação sob o domínio estatal, 

onde pode ser efetivada, teve um processo de reconhecimento e expansão lento e 

diversificado.                                                                                                                                                               

 Além disso, enquanto prática social desenvolvida no seio das relações contraditórias, 

de produção da vida material, a educação passou a assumir importantes e diferentes papéis 

nos diferentes momentos históricos. Por isso, foi sendo concebida como “[...] uma prática 

social, uma atividade humana concreta e histórica, que se determina no bojo das relações 

sociais entre as classes e se constitui, ela mesma, em uma das formas concretas de tais 

relações” (GRZYBOWSKI, 1983 apud FRIGOTTO, 1984, p. 33). 

A família como célula máxima da sociedade que educa por primeiro, nos diferentes 

contextos da história humana, apesar de sua fragilidade somada ao discurso apaziguador de 

que é na escola que o homem elabora o seu saber e a sua formação para o trabalho, sem ao 

menos fazer a crítica de como essa formação acontece e a quem serve. Nesse sentido pode-se 

observar que, 

 

A escola reproduz sob múltiplas formas a divisão do trabalho imperante na 
sociedade. A mais elementar destas formas, embora não a mais importante é 
sua própria divisão interna. A quase totalidade dos sistemas escolares 
apresenta durante o período obrigatório algum tipo de divisão entre ensino 
acadêmico e profissional, planejados, grosso modo, para conduzir os jovens 
respectivamente, a postos de trabalho de gravata ou de macacão – de 
colarinho branco ou azul, se prefere. (ENGUITA, 1989, p. 199-200). 

 

Essa divisão além de conformar uma divisão entre os tipos de atividade, também vem 

dimensionar quais os tipos de aprendizagem e a quem deveriam ser direcionados. Contata-se, 

assim, que estariam sendo solidificados os ideais da divisão social e técnica do trabalho, a 

qual “[...] vinha interferir no desenvolvimento do indivíduo e, consequentemente, 

transformar-se em ponto chave da trama em que se produz a exploração dos trabalhadores” 

(MARX, 2004, p. 11).   

Na concepção de Marx, ao fazer a crítica à educação da época, assim como na 

concepção de muitos dos seus seguidores, compete à educação o desenvolvimento integral do 

homem. E essa educação, denominada por ele de “educação politécnica”, deve promover uma 

mudança radical, da escola e do ensino como um todo, buscando uma transformação do 
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caráter ideológico que estava intrínseco na sua própria estrutura, em nome dos interesses da 

classe trabalhadora.  

Em se tratando da concepção gramsciana observa-se como ponto central à sua ideia de 

que houve uma crise na escola tradicional posta pela industrialização. Nela, se defende a 

existência de uma escola única, unitária, onde se priorize o desenvolvimento do homem, bem 

como a sua capacidade de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige. Isto é, a 

suposta divisão da escola fundamental em clássica e profissional pretendia delimitar “[...] a 

escola profissional destinava-se às classes instrumentais, ao passo que a clássica destinava-se 

às classes dominantes e aos intelectuais” (GRAMSCI, 1991, p. 118). 

Para esse autor, o atendimento a todos indistintamente privilegiando uma articulação 

entre formação profissional e formação humanística; entre teoria e prática; trabalho intelectual 

e trabalho manual, resultam na formação integral do homem, máxima da educação unitária.  

Para Gramsci, 

 

o advento da escola unitária significa o início de novas relações entre 
trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a 
vida social. O princípio unitário, por isso, refletir-se-á em todos os 
organismos de cultura, transformando-os e emprestando-lhes um novo 
conteúdo. (GRAMSCI, 1991, p. 125). 

 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento de uma verdadeira educação, onde o processo 

educacional não é descaracterizado pela fragmentação do conteúdo e pela especialização da 

técnica. Correspondendo, então, ao que hoje pode ser identificada como escola primária e 

média, ambas organizadas de acordo com a idade e com o desenvolvimento intelecto-moral, 

objetivando a inserção dos jovens na atividade social, a criação intelectual, prática e 

autonomia na orientação e na iniciativa. Estaria organizada como um colégio com vida 

coletiva diurna e noturna e o estudo seria feito coletivamente com a assistência dos 

professores e dos melhores alunos. 

No que se refere ao desenvolvimento social e econômico da sociedade capitalista são 

acentuadas as mudanças e as formas dos homens se relacionarem entre si, tanto no que se 

refere ao material, quanto à propriedade do instrumento e à propriedade da sua força de 

trabalho. A produção de mercadorias e a circulação dessas, como ponto de partida para a 

produção de valores-de-uso como valores-de-troca não prescinde da mercadoria humana.  

Na opinião de Saviani (2005), a educação que no momento atual de grande 

desenvolvimento tecnológico, a partir da microeletrônica, deveria promover a universalização 
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de uma escola unitária, capaz de oportunizar o desenvolvimento pleno das potencialidades do 

indivíduo. Posta sob os ditames e lógica do mercado capitalista, assumindo, assim uma 

“concepção produtivista da educação”, e passando a ser re-dotada de um “[...] valor 

econômico próprio e considerada um bem de produção (capital) e não apenas um bem de 

consumo” (SAVIANI, 2005, p. 22). 

Tal assertiva leva-nos a pressupor que, o processo educacional do qual participamos e 

vivenciamos na contemporaneidade, não tem promovido o desenvolvimento integral do 

homem que se pretende formar. 

Conforme Demo (2005) a concepção de uma verdadeira escola é aquela em que se 

pretende preparar o aluno para tomar sua vida em suas próprias mãos. Nessa perspectiva, vê-

se que ao aprender a “ler” a realidade, o aluno pode tornar-se agente de mudanças, e ao 

sintonizar os princípios de “aprender a aprender”, instituir-se ao mesmo aluno a qualidade de 

agente de seu próprio destino. 

 

ENFRENTANDO DESAFIOS E CONSTRUINDO A CIDADANIA 

 

A análise acima descrita deixa explícito o fato de que a educação enquanto política 

pública de governo assume um papel de relevância, tanto no que se refere à reprodução do 

capital, quanto à divulgação da ideologia que permeia a cultura da sociedade capitalista. 

Dessa forma, coloca a instituição escola como um campo onde se tem um reflexo claro das 

relações estabelecidas nessa sociedade. 

No contexto da economia globalizada, no século XX, a década de 90 são permeados 

de transformações tanto na produção como na reprodução da vida social, haja vista o processo 

de reestruturação produtiva, bem como a reforma do Estado e das novas demandas sociais, 

gerando novas formas de enfrentamento da questão social, alterações no papel das esferas 

públicas e privada, também alterando a forma de se lidar com as questões sociais.  

Deve-se enfatizar que houve desde meados dos anos 80, um forte interesse de 

representantes das entidades políticas da categoria, em acompanhar as mudanças societárias, 

assim como elaborar e consolidar um projeto ético-político que viesse se adequar às mudanças 

postas. 

De acordo com Mioto (2009), no final dos anos 90 o debate acerca das competências 

profissionais do assistente social, assim como a distribuição das suas competências privativas 

tiveram grande repercussão, com participação de todas essas entidades políticas, a exemplo da 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). Todo o processo 
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culminou com a revisão curricular e a implementação de novas diretrizes curriculares, cujo 

eixo central focaliza o trabalho profissional. 

O processo de formação do assistente social passa a enfocar a ruptura com vários 

elementos do currículo de 1982, apesar de se reconhecer neste a importância de um marco 

para a renovação, o que significou “[...] uma intenção de ruptura com o conservadorismo 

predominante historicamente nas referências teórico-metodológicas do serviço social” 

(NETTO, 1996). 

A partir daí, a formação profissional buscou efetivar a existência de um profissional 

propositivo e não apenas técnico, capaz de formular projetos e trabalhar, negociar com 

empregadores, defender espaços ocupacionais; capaz de ultrapassar barreiras e limites; 

garantir, implementar, avaliar, acompanhar projetos, programas sociais; assessorar 

movimentos e conselhos sociais de políticas públicas em defesa da criança, do adolescente, 

idosos e pessoas com necessidades especiais. 

Diante disso, o serviço social tem sido reconhecido como uma profissão capaz de 

responder as mais diversas expressões sociais, levando em consideração o que está 

regulamentado pelo Código de Ética da Profissão. 

Acreditamos que é também no interior da escola, onde a problemática social pode ser 

vista numa perspectiva de totalidade. É dentro dela que educadores aprendem a fazer a 

primeira leitura, a conhecer e diferenciar as perspectivas de vida e os valores do “ser social”, 

o aluno. Aprende-se a identificar as diversas formas da expressão da questão social, a 

exemplo de problemas oriundos do desemprego, da fome, da miséria, da falta de moradia, da 

falta de condições de saúde, higiene, infra-estrutura, da falta de orientação familiar, da 

violência física, verbal e mental. Além disso, observar que, apesar do avanço da ciência e do 

desenvolvimento tecnológico, a escola, por vezes, ainda apresenta um atrasado processo de 

ensino-aprendizagem. 

Na atualidade, a questão social, enquanto conjunto dessas expressões sociais 

(IAMAMOTO, 1998) assume uma nova feição, demandando a presença do profissional de 

serviço social uma vez que esse é capaz de se inserir como agente implementador da 

cidadania.  No que se refere aos segmentos sociais, o assistente social atua com famílias, 

crianças, jovens, adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais e pessoas em 

situação de risco, população presente no âmbito da escola. 

Admitir o serviço social no campo educacional é acreditar numa possibilidade de que 

a política da educação possa ser executada como um direito de fato dessa população. É 

acreditar na eficiência do trabalho multidisciplinar, posto que junto aos demais membros da 
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comunidade escola, a atuação do assistente social pode estar voltada para a compreensão das 

questões sociais e ao atendimento das demandas advindas destas.  

Partindo de alguns dos princípios fundamentais do Código de Ética que rege a 

profissão do serviço social, pode-se dizer que há no fazer desse profissional “[...] o 

reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a elas 

inerentes, buscando autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais” 

(1993). 

Uma atuação que não se restringe a uma área específica, mas que se estende por 

diversos espaços sociais, como forma de enfrentamento das questões sociais advindas do 

próprio processo de reestruturação produtiva, da excludente ideologia neoliberal que o 

permeia.  

Questões sociais que se expressam das mais variadas formas, metamorfoseando-se, no 

dizer de Castell (1999), em consequência do desmonte das políticas sociais, com a redução do 

Estado nas questões sociais, as quais acometeram a dignidade do ser humano com políticas 

focalizadas, seletivas, precarizadas. 

Inserido no processo educacional, o assistente social dividirá espaço com os demais 

profissionais da área, somando forças com os segmentos de alunos, funcionários, professores, 

pedagogos, coordenadores, psicopedagogos, diretores, família, psicólogos, além da 

comunidade do bairro onde a escola está localizada.  

A partir de uma atuação multiprofissional e interdisciplinar, o assistente social tende a 

atender as demandas existentes, enfocando a questão dos direitos do cidadão na escola e “[...] 

contribuindo para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões 

institucionais” (CÓDIGO DE ÉTICA, 1993). 

Essa ética está operacionalizada no compromisso com os valores encontrados na 

realidade social. Para tanto, a liberdade deve ser compreendida ontologicamente como “[...] 

capacidade humana inerente ao trabalho, tomado como práxis.” (BARROCO, 2007, p. 57). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discussão do processo legal de inserção do serviço social na educação é uma 

oportunidade que se faz rica, na troca de conhecimento e experiências entre as mais variadas 

profissões que atuam na área. 

O estímulo a essa atuação multidisciplinar que assume caráter de interdisciplinaridade, 

não obstante a política de aceitação e aprovação do governo deve ser construído no interior 
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das categorias profissionais da Pedagogia, da Psicopedagogia, Psicologia e, em especial, do 

Serviço Social. Na realidade, essa dinâmica pode vir a formar opiniões onde sejam analisados 

não só a ocupação dos espaços profissionais, mas, principalmente, a importância da presença 

do assistente social nessa política. 

Pode ser que esse processo de inserção esteja sendo visto como uma pretensão, mas é 

necessário que se veja a proposta como prioridade, para um efetivo exercício da cidadania 

plena. O exercício de uma educação voltada para a formação integral do aluno, onde os 

professores, técnicos, pedagogos, diretores e coordenadores terão oportunidade de junto com 

o psicólogo e o assistente social reconhecerem e desvelarem as mazelas sociais. 
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