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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo abordar a importância da comunicação com rede 

de políticas públicas, através da intersetorialidade no espaço escolar, visando analisar 
as perspectivas histórica e atual sobre o tema do serviço social na educação e o seu 

avanço na sociedade. A política educacional vivencia constantes luta para sua 
efetivação e o seu desenvolvimento em decorrência aos moldes do neoliberalismo, 
nos quais desafia sua integralidade na versão universalista e qualitativa. O cerne 

deste trabalho se postula em explícita os desafios instaurado por consonância as 
instabilidades políticas externadas no espaço escolar, desenvolvidas pelos seus 

indivíduos neste contexto. Estas observâncias foram realizadas com bases cientificas 
e teóricas, através de bibliografias, teses e artigos que contemplem os assuntos 
atrelados e inerente a este tema. Será a partir dos projetos de leis vinculados a 

inserção do assistente social, no sistema educacional e com base nas suas atribuições 
e competências que visem colaborar para o enfrentamento dos desafios postulados 

no espaço escolar objetivando a interdicisplinaridade, intersetorialidade, articulação 
das políticas públicas frente a estas demandas.   
 

Palavras-chave: Serviço Social na Educação; espaço escolar; intersetorialidade; 

interdisciplinaridade. 
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JOSÉ, Beatriz Silva. Social Work and Education: The challenges for the articulation 

of public policies in the school space. 2017. 58 sheets. Graduation in Social Work - 
Anhanguera Educational, Niteroi, 2017. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to address the importance of communication with a network of public 

policies, through intersectoriality in the school space, aiming to analyze the historical  
and current perspectives on the theme of social service in education and development 

in society. The educational policy experiences constant struggle for its fulfillment and 
its development due to the molds of neoliberalism, in which it defies its integrality in 
the Universalist and qualitative version. The core of this work posits the explicit 

challenges posed by consonance the political instabilities expressed in the school 
space, developed by its individuals in this context. These observances were carried 

out with scientific and theoretical bases, through bibliographies, theses and articles 
that contemplate the subjects linked and inherent in this theme. It will be based on the 
projects of laws linked to the insertion of the social worker, in the educational system 

and based on their attributions and competences that aim to collaborate to face the 
challenges posed in the school space aiming at interdicisplinarity, intersectoriality, 

articulation of public policies against these demands. 
 

Key-words: Social Service in Education; school space; intersectoriality; 

interdisciplinary. 
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INTRODUÇÃO 

A relevância desta pesquisa se destaca no trabalho do profissional do Serviço 

Social junto a política de educação, com base em projetos de leis, sinalizando os 

impasses, desafios e as possibilidades na articulação da rede de políticas públicas. 

A política de educação constitui-se como política pública onde é implementada 

de caráter universal, descrita na Constituição Federal de 1988, na qual contribui para 

a possibilidade de escolas democráticas, e uma sociedade com reconhecimento de 

seus direitos e deveres, ou seja, uma cidadania ampla, mais justa e humana. Essas 

políticas serão executadas através de ações que viabilizem e contemplem seus 

indivíduos, intervindo na sua realidade. O espaço escolar é demarcado por diversas 

mazelas sociais, econômicas e culturais, manifestos pelos seus indivíduos, sendo 

características das expressões da questão sociais, na qual exige estratégias para a 

superação destes déficit neste espaço. 

 Compreende-se que a educação não pode ser analisado apenas no sentido  

burocrático, institucional e com bases curriculares, ainda que este seja fatores 

indispensáveis, pois a educação se dá no campo da realidade em um contexto em 

constantes movimentos  e transformações externados por seus indivíduos inseridos 

nesta política, se constitui então em um sentido vinculado a cidadania que abrange o 

desenvolvimento humano e o profissional, com preparo  para o mercado de trabalho, 

mas com ênfase em uma análise de amplitude e integração social. Assim justifica-se 

a importância da inserção do assistente social nas escolas, que tem como uma das 

suas finalidades o direcionamento e contribuir para garantia de direitos, estimulando 

assim um trabalho interdisciplinar e articulado. 

O problema desta pesquisa se apresenta em “quais desafios a serem 

superados para articulação das políticas públicas no espaço escolar?’’, onde fica 

evidente que o indivíduo é detentor de diversas demandas, e esses fatores não podem 

ser compreendidos isoladamente, a parti disso, e necessário a comunicação e a 

articulação dos setores e políticas públicas, com o viés na intersetorialidade, onde 

prevê uma compreensão sobre estes fatores que emergem nesses espaços. 

O objetivo principal desta pesquisa visa abordar a importância da comunicação 

com rede de políticas públicas, através da intersetorialidade no espaço escolar. E 

possui como objetivos secundários: analisar as transformações da política 

educacional no percurso da sociedade, com base nas legislações e os desafios na 

atualidade; abordar sobre desafios do Serviço Social na educação; Identificar os 
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desafios para inserção do assistente social no espaço escolar e os elementos que 

apontam para sua intervenção e para suas contribuições neste espaços. 

A metodologia do presente trabalho caracteriza-se através de uma pesquisa 

qualitativa, contextualizando a historicidade do Serviço Social e a construção da sua 

atuação no campo da política educacional e suas particularidades. Este estudo 

estruturou-se em documentais, com base em uma pesquisa bibliográfica, que 

objetivou-se através dos seus subsídios das estruturas literárias baseadas em livros, 

artigos e pesquisa em sites que abordem a com autenticidade em materiais já 

publicados, em autores que registram conteúdos que desenvolva o tema proposto. 

Para a apresentação do tema proposto, o trabalho foi dividido em três capítulos. 

No primeiro capitulo será abordado um breve histórico da política Educacional no 

Brasil, analisando as transformações percurso da sociedade e conjuntamente os 

impactos do neoliberalismo neste setor  

O segundo capitulo corresponde ao Serviço Social na Educação e seus 

primeiros registros, e um breve analise sobre as atuais reformas educacionais sob a 

ótica do Serviço Social, e suas considerações e seu posicionamento. 

O terceiro capitulo ilucida sobre a problemática deste tema, onde será abordado 

os desafios dessa praticas, e as estratégias a serem utilizadas no espaço escolar 

como: interdisciplinaridade, intersetorialidade.  

Diante disso, fica explicito a importância do Serviço Social junto à rede de 

política pública de educação, no qual vincula a sua atuação nas expressões da 

questão social emergente e seus impactos no cotidiano engendrados nos seus 

usuários, visando à emancipação e o empoderamento para reconhecimento seus 

direitos. 
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1 CAPÍTULO 1- A TRAJETÓRIA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO 

BRASIL. 

 

1.1  EDUCAÇÃO NO BRASIL – UM BREVE RESGATE TEÓRICO. 

Com a intenção de apreendermos sobre a construção da educação no Brasil, 

analisaremos de forma direta e sucinta um breve resgate histórico da Política de 

Educação, com objetivo central de compreendermos as configurações e 

transformações na sociedade Brasileira. 

A tarefa de fixar diretrizes e bases da educação nacional, isto é, estabelecer 

metas e parâmetros de organização da educação a serem seguidos pela 
totalidade de uma nação determinada, implica compreender como a 
educação se constituiu e se desenvolveu historicamente de modo a se 

colocar como um problema de caráter nacional. (SAVIANI, 2006, p.5). 

 

 

Os primeiros registros da educação brasileira foram no período colonial no ano 

de 1549, com participação da igreja católica e executada pelos Jesuítas, sob um 

regimento e mandato de Portugal, iniciando então os primeiros passos da educação. 

Esse ensino abrangia os indígenas, que representava a classe menos favorecida, 

quanto aos colonos que denominava a elite, compondo o plano de ensino Nobrega, 

porem este plano foi sucateado, tendo seu fim antes da sua implementação. 

(SAVIANI, 2006, p-1) 

O ensino executado pelos Jesuítas era financiado pela coroa portuguesa, que 

mantinham interesses na doutrinação dos nativos a fim de mantê-los sobre o domínio 

da elite e correspondendo então os interesses desta classe. Já era demarcado nesta 

mesma época, a exclusão social, onde o ensino visava alcançar os filhos do colonos 

nos melhores espaços de ensino. 

A companhia de Jesus, se legitimava ganhando forças e muita influência e suas 

doutrinações e fama se espalhavam, tendo muita notoriedade, se constituindo a sem 

dependência da igreja católica e da coroa portuguesa, predominando por mais de 

duzentos anos, “constituiu a nossa versão de educação pública religiosa”. (SAVIANI, 

2006). 
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Porem diante do crescimento e independência que os Jesuítas conquistaram, 

contraiu a oposição do império de Portugal, na qual buscou estratégia para aniquilar 

a companhia de jesus, pois já não mais correspondia seus interesses, propiciou no 

ano de 1759, a expulsão deste grupo do Brasil. (SAVIANI, 2006). 

Sob as correntes do iluminismo que se estabelecia principalmente na Europa, 

mas que refletia em outros países, incluindo o Brasil, que se opunha ao regimes do 

impérios e também contra autoritarismo, fomentavam então movimentos que 

reivindicavam a autonomia e instauração de uma política longe dos domínios de 

Portugal. 

Foi com base no iluminismo que Marques de Pombal inspirou-se contra os 

regimes oligárquicos e com a relação com igreja católica visando seu rompimento, 

requerendo uma responsabilidade estatal, a uma reformulação da política educacional 

pública. Essas ideias não tiveram êxodos, e as consequências foram mais de duas 

décadas de travamento na educação.  

Porem diante desses novos acontecimentos e com a chegada da sede do reino 

de Portugal e a vinda da família real para o Brasil, se instaurava uma crise política 

pois o império não mantinha a sua hegemonia, pois com as fortes influencias de 

movimentos que contrapunham ao regimento, impedia seu restabelecimento. 

Diante disso e perceptível que todo cenário sofre alterações, tanto no âmbito 

político, cultural e socioeconômico, exigindo novas reformulações, mediantes a crises 

sob tendências oscilantes de uma realidade que está sempre em constantes 

mudanças e movimento, pois e determinadas por vários fatores sejam eles internos 

ou externos. 

Desde os tempos colonial até a sociedade presente, após intensas 

transformações, é evidente que o capitalismo predomina em todos as relações 

existentes, na busca de atender os interesses da classe dominante ou seja do 

fortalecimento do capital. As mudanças e transformações nos sistemas gira em torno 

da manutenção do seu fortalecimento, as intenções de D. João VI, atendia a essas 

tendências, pois as obras educacional, voltava-se para necessidades imediatas da 

corte portuguesa no Brasil. 

Todos as exigências, tiveram como o objetivo a preencher as demandas de 

formação profissional, originando-se na continuação da marginalização do ensino.  

Diante do brado que ecoava nas margens do rio do Ipiranga, em 1822, ocorre 

o rompimento com Portugal, e através deste marco histórico, o Brasil conquista a sua 
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independência onde passou a ser conhecido como império. Porem em 1823 o se 

instaura um golpe, que frustra tentativa de implicar uma constituição, através da 

Assembleia constituinte na qual excluiria de vez a intervenção da corte portuguesa em 

solo brasileiro. Todo esse processo influenciava no desenvolvimento independente do 

país em leis de acordo com a nação pois até aquele momento o país, caminhava sob 

os comandos de Portugal. (SAVIANI, 2006) 

Em 1826/1827, houve uma mudança significativa, onde se instalaria as escolas 

em todas da vilas e lugares com maior contingente de pessoas e de acordo com 

“necessidade”, porem era mais uma teoria que se distanciava da realidade, pois em 

1834 um ato adicional, revelava mais uma atrocidade desse império, que retirava dos 

estados o dever de implementar e administrar, distanciando a educação pública da 

realidade ou melhor das responsabilidades dos poderes públicos. (SAVIANI, 2006). 

Com a expulsão dos jesuítas a mais de um século, após este longo período o 

império tinha atrelado as suas bases com a igreja católico que teve forte influência 

nas decisões políticos e econômica.  

As ideias reforçadas pelo iluminismo, se estabelece em solo brasileira, 

rompendo toda relação estado e igreja, tornando um estado laico e tornando país em 

república. 

Com desenvolvimento da sociedade brasileira, que acelera o processo de 
industrialização e urbanização, as pressões sociais em torno da questão da 

instrução pública se intensificam, difundindo-se o entendimento do 
analfabetismo como uma doença, uma vergonha nacional, que devia ser 
erradicada. Nesse contexto formulam-se, ao longo da década de 20 deste 

século, reformas do ensino em diversos estados da federação tendo em vista 
a expansão da oferta pública, ao mesmo tempo provoca o surgimento de 
movimentos organizados que levantam também questões relativas a 

qualidade da educação. Mas poder nacional permanece, ainda, a margem 
dessas discussões. (SAVIANI, 2005, p.6). 

 

 

Em decorrência as transformações que estavam ocorrendo de modo geral na 

sociedade brasileira oriundas das manifestações ocasionados pela revolução de 30, 

que exigia a responsabilidade do estado frentes as expressões da questão sociais. A 

parti então, e criado o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), no qual 

representava política de educação pública. Ainda há registros intelectuais neste 

período que buscavam melhorias para o ensino, configurou o movimento de luta no 

qual originou nos Manifestos Pioneiros da Educação Nova, que destinava a um ensino 
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público, gratuito e obrigatório e laica.Com a Constituição Federal de 1934, foram 

fixados em lei normativas que incluía a educação na agenda pública, como direito de 

todos devendo ser ministrada pela família e o estado. (ARAÚJO, 2009) 

Em 1937, em cenário permeado pela ditadura militar, no auge da opressão e 

autoritarismo em um estado controlador, compreendido como estado novo precedido 

por Getúlio Vargas. Com o documento elaborado em 1934 exigia um plano 

educacional, no qual este foi executado por Gustavo Capanema Filho, o então ministro 

do Mesp. (ARAÚJO, 2009) 

Somente após a constituição de 1946 vemos um texto básico, artigos que 

direcionam e exigem leis de diretrizes e bases, e essa tarefa seria então atribuída a 

união, que regessem as novas leis descrita nesta carta magna. Pode-se considerar 

um adormecimento que perdurou por treze anos onde só em 1961 foi aprova a LDB, 

onde representou a descentralização dando ao estado e município autonomia e 

retirando a centralização da união, em decorrência tivemos em 1962 o salário 

educação, a contribuição que dispõe recursos para educação brasileira até os dias 

atuais temos 1971, uma nova LDB, com modificações que mudam o percurso do 

ensino básico. (SAVIANI, 2006) 

Pode-se considerar que os parâmetros que envolveram a construção da política 

educacional, não se isolaram aos períodos anteriores, mas que ao longa da sua 

trajetória vem se alterando como se situa nos dias atuais. 

Segundo SAVIANI (2006, p. 07) “O estado brasileiro não se revelou, ainda capaz de 

democratizar o ensino, estando distante da organização de uma educação pública 

democrática de âmbito nacional”. Ou seja, todas as leis que embarcaram a política 

educação delinearam um conjunto de tentativas que em sumo não alcançaram, algo 

concreto que não pratica obtivesse “igualdade e qualidades” no ensino para todos. 

. 

 

1.2 AS TRANSFORMAÇOES NA POLITICA DE EDUCAÇAO APÓS 1988 

 

A Constituição Federal 1988, passa integrar em seus conjuntos de normas e 

leis novas direitos sociais, civis e econômicos, constituindo as políticas públicas que 

terão como pano de fundo as políticas sociais, visando o enfrentamento das 

expressões da questão social. A política de educação se constituiu a parti de então 
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como direito social, onde passa ser efetivada de caráter universal, baseando na 

igualdade, sem restrições, classe, raça, gênero e etnia. 

A luta pela educação constituiu-se em uma das expressões da questão social 
exatamente por encerrar um processo de politização em torno do 
reconhecimento e do atendimento de certas necessidades que deixaram de 

pertence exclusivamente a esfera da reprodução privada e ingressarem nas 
agendas da esfera públicas. (ALMEIDA, 2005, p.96)  

 

 

Neste mesmo âmbito surgem o Estatuto da Criança e do Adolescente(ECA) em 

1990, se organiza através do seu conjunto normas na composição das leis brasileira, 

objetivando-se também na proteção de direito fundamentais, que embarcam também 

a política de educação, especificadamente nos seus artigos 53 a´ 59, salientando e 

atuando em conjunto com demandas emergentes nos critérios internos e externos, 

pertinentes a educação.  

No artigo 205 da Constituição Federal destaca: 

 “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 “. (BRASIL, 2017)  

 

 

É importante ressaltar os desdobramentos encontrados a partir deste artigo e 

salientar os conceitos atrelados a dimensão da vida social. O primeiro ressalte é o 

reconhecimento desta política como direito de todos e dever do estado. Este conceito 

da educação como uma política pública, vem sendo temática de outras constituições, 

porem com nova carta magna efetivada em 1988, isso se dá através da 

responsabilidade atribuída ao estado frentes as questões que emergem a sociedade. 

Esta política deve ser ofertada e sustentada e implementada pelo estado. Ou 

seja o estado através dos órgãos federais, municipais e estaduais, terá a função de 

administrar e custear recursos para implantação desta política. 

A Lei de Diretrizes e Bases, nos recursos destinados para Educação destaca 

em seus artigos: 
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Art. 68. Serão recursos públicos a educação os originários de:  
I – receita de imposto próprias da união, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios; 

II – receita de transferência constitucionais e outras transferências;  
III – receita do salário educação e de outras contribuições sociais;  
IV - receitas de incentivos fiscais; 

V – outros recursos previstos em lei. 
Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas 

respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos,  
compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público. (BRASIL, 2017). 

 

 

A parti de 1998, o estado deverá utilizar os recursos públicos para subsidiar as 

políticas de educação, através de imposto e repasses do governo federal. Todo esse 

imposto deverá ser revestido em políticas públicas. Todo esse mecanismo que devem 

contribuir para mais qualidade dessa política. “A educação deve ser compreendida 

como um direto e não como mercadoria, como possibilidade e potência na construção 

de uma nova ordem social.” (ALMEIDA, 2013, p.97). 

Em contrapartida, temos toda a ideologia implementada pela classe dominante 

em exprimir noções sobre determinada assuntos de forma concreta, porem 

mascarado e ilusória, na qual tenta reverter o direito e retrair toda sua 

responsabilidades vinculando a conceito da coisa pública e atrelando-se a um produto 

e mercadoria, uma demagogia errônea construída com objetivo de alienar e manipular 

seus indivíduos. 

Se a reprodução da ideologia dominante implica, fundamentalmente, a 
ocultação de verdades a distorção da razão de ser fato que explicados,  
revelados ou desvelados trabalhariam contra interesses da classe 

dominantes, a tarefa dos educadores progressista é desocultor de verdades,  
jamais mentir. A desolcultaçao não é de fato tarefa para educadores para a 
serviço do sistema. (FREIRE, 1995, p.28).  

 

 

O autor destaca essa tarefa difícil, porem possível, uma luta contra um sistema 

dominante, que exige forças não só dos educadores, mas de todas de formal geral, 

incluindo alunos, a família e a sociedade civil, através das lutas e movimentos. 
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Prioritariamente é enfatizado o dever do estado na educação, com alto acumulo 

de responsabilidade, pois cabe a ele custear, efetivar e garantir esse direito 

classificado como fundamental, de caráter universal. Outro ressalte é dever da família, 

que assume um papel também de grande comprometimento, mas não pode se 

confundir com a lógica do estado, cabe esclarecer sua inclusão nesta política, sendo 

ela a base, o centro que estabelece o desenvolvimento humano, equiparando-se 

como a primeira comunidade de convivência, sendo importante o trabalho de ambos 

juntos. 

Portanto, família e a escola emergente como duas instituições fundamentais  

para desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando como 
propulsoras ou como inibidoras do seu crescimento físico, intelectual,  
emocional e social. Na escola, os conteúdos curriculares asseguram a 

instrução e a apreensão de conhecimentos, havendo uma preocupação 
central com ensino-aprendizagem. Já na família, os objetivos, conteúdos e 
métodos se diferenciam, fomentando o processo de socialização, a proteção,  

as condições básicas de sobrevivência e o desenvolvimento de seus 
membros no plano social cognitivos e afetivos. (DESSEN; POLLONIA, 2007,  
p-22) 

  

 

A noção do que é direito do cidadão e dever do estado, não exima tanto da 

família como o da sociedade civil, seu teor participativo nem tão pouco incumbência 

neste espaços com diferentes interesses, e finalidades que devem se entrelaçar em 

cenário contraditório. 

A colaboração da sociedade civil, destina-se em promover e incentivar a 

importância da educação e a valorização dos espaços escolares, criando vínculos e 

aproximações. Não é somente inserir a escola naquele território, mais incluir aquele 

território na escola. O espaço escolar não deve ser restrito apenas ao aluno, mas da 

população que ocupa este território, dando ênfase, a uma escola democrática, 

incluindo a associação de moradores nas tomadas de decisões e nos diretórios da 

escolas, conselhos estudantis etc. Segundo COUTINHO (1999, p- 87): “É concebida 

como construção coletiva dos espaços públicos, como a plena participação consciente 

de todos na gestão e no controle da esfera pública.”   

   

A partir dessas dimensões analisadas, compreende-se que o conceito de 

educação não se deve ser entendida apenas como disciplinas curriculares, mas como 

fator essencial de conhecimento de formação cidadão dos individuo, na qual exige 
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articulações e junção para o seu desenvolvimento para superação das contradições 

que permeiam essas relações.  

Educar não é a mera transferência de conhecimentos, mas sim 
conscientização e testemunho de vida. E construir, libertar o ser humano das 
cadeias do deternismo neoliberal, reconhecendo a história é a um campo 

aberto de possibilidades. (MESZAROS, 2008, p.36).  

 

A educação é a ferramenta desmobilizadora contra o capitalismo e contra suas 

ideologias na sua exploração, capaz de tornar seres críticos, conscientes e 

reivindicadores, que através do conhecimento obtido, reconheçam seus direitos e 

valores no curso de uma educação cidadã. Em face finalmente das relações entre 

educação, enquanto contextos que não apenas acolhem a pratica educativa, como 

prática social, mas também se constituem, através de suas múltiplas atividades, em 

contextos educativos em si mesma. (FREIRE, 1995). 

Nessa perspectiva, compreendemos o sentido amplo de educação, na qual 

transcende o sistema institucionais, reconhecendo seus impactos em seus indivíduos. 

Por outro lado, não se deve negar o sentido político, ou seja função público, mas sim 

agregar valores em processo crítico e constitutivo para o desenvolvimento humano e 

na sua dinâmica interpessoal. 

Dois elementos que derivam esses processos também educativos, sãos os 

conceitos da educação formal/educação informal, no qual, ambos influenciam no 

processo de aprendizagem de conhecimento, seja de forma direta ou indireta. 

A educação formal tem por objetivos claros e específicos e é representada 

principalmente pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz  
educacional centralizada como currículo, com estruturas hierárquicas e 
burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores do 

ministério da educação. A educação não-formal é mais difusa, menos 
hierárquica e menos burocráticas. Os programas de educação não-formal 
não precisam necessariamente seguir um sistema sequencial e hierárquico 

de “progressão”. Podem ter duração variável, e podem, ou não, conceder 
certificados de aprendizagem. (GADOTTI, 2005, p.8).  

 

 

O autor classifica esses dois elementos com extrema relevâncias, porem se 

constitui em espaços diferentes, mas que ambos obtém conhecimentos e podem ser 

adquiridos em espaços institucionais através das formalidades e diretrizes, como 
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espaço de diversas convivência, lugares de livre acesso pra todos, mas que através 

desses eventos da realidade, agregam saberes e conhecimento. (GADOTTI, 2005) 

Diante disso, as transformações no âmbito educativo constitui um paralelo com 

a cidadania, trabalho, e com as diferentes áreas que compõe este universo humano. 

Reconhecendo que a educação tem sua participação nos processos societários. 

Educação ocupa lugar central no acesso coletivo da cidadania. Isto porque 

ela se constrói no processo de luta que é, em si próprio, um movimento 
educativo. A cidadania não se constrói por decretos ou intervenções externas,  
programas ou agentes pré-configurados. Ela se constrói como um processo 

interno, no interior da pratica social em curso, como fruto do acúmulo das 
experiências engendradas.  A cidadania coletiva se constrói no cotidiano 
através do processo de identidade política cultural que as lutas cotidianas 

geram. (GOHN, 2009, P.35). 

 

 

Entende-se então que a educação não se constitui em um ângulo salvador que 

remete a uma pratica messiânica, como agente de mudança individual, nem tão pouco 

fatalista, sem projeções, negligenciando a realidade, mas que em seu real objetivo 

busca contribuir para uma mudança aliando-se a outros fatores indispensáveis para 

este movimento. 

 

1.2  IMPACTOS DO NEOLIBERALISMO NA EDUCAÇÃO 

 

Por mais que nova carta magna trouxesse em seus inscritos novos 

condicionamentos para nossa sociedade registradas em leis, qualificando uma 

amplitude nos direitos sociais, surgia um contraventor em uma linha oposta aos 

parâmetros descritos e instituídos nesta lei, o neoliberalismo. 

O caráter conservador do projeto neoliberal se expressa de um lado, na 
naturalização do ordenamento capitalista e das desigualdades sociais a ele 
inerentes tidas como inevitáveis, obscurecendo a presença viva dos sujeitos 

sociais coletivos e suas lutas na construção da história; e de outro lado, em 
um retrocesso histórico condensado no desmonte das conquistas sociais 
acumuladas, resultantes de embates históricos das classes trabalhadoras,  

consubstanciadas nos direitos sociais universais de cidadania, que têm no 
Estado uma mediação fundamental. As conquistas sociais acumuladas são 
transformadas em “problemas ou dificuldades”, causa de “gastos sociais 

excedentes”, que se encontrariam na raiz da crise fiscal dos Estados. A 
contrapartida tem sido a difusão da ideia liberal de que o “bem-estar social” 
pertence ao foro privado dos indivíduos, famílias e comunidades .  

(IAMAMOTO, 2004, p.3) 
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As transformações no ensino e resultado a interesses do capitalismo e também 

para sua manutenção, com readequação do sistemas no ensino com 

desenvolvimento econômico. Neoliberalismo chegou no Brasil no governo Collor, 

mas implantou-se no mandato de Fernando Henrique Cardoso(FHC) em 1990, 

onde redirecionou as políticas de 1988. O regime neoliberal, tem como objetivo 

redução das políticas e da sua função provedora e interventiva do estado. Diante 

disso, o estado passa assumir uma política meritocracia, assistencialista e 

focalizada, resultando em uma cidadania invertida. (LIBANEO; OLIVEIRA; TOSHI; 

2012). 

Como tendência a esta logica neoliberal, teremos as reformas educacionais, 

aprovação automática, nas quais contribuem o estreitamento e desqualificação do 

ensino, não apenas pela lógica da economia, mas sim da alienação, pois nessas 

tendências as políticas públicas não são prioridades para o estado. 

Com isso a reforma do sistema educativo torna-se prioridade, especialmente 

nos países em desenvolvimento, tendo em vista o atendimento das 
necessidades e exigências geradas pela reorganização produtiva das 
instituições capitalista mundiais. (LIBANEO; OLIVEIRA; TOSHI; 2012, p.45).  

 

 

Com efeito a este segmento teremos então a diminuição no investimento no 

campo das políticas sociais, não obstante desencadeará o alargamento das 

mazelas e no acumulo das desigualdades sociais gerando um sucateamento das 

políticas públicas. 

[...] diante de uma avassaladora expansão do ideário neoliberal, as 
conquistas sociais, expressas nos âmbito das políticas públicas, esbarram 
em uma complexa trama institucional, em que a esfera privada ocupa 

paulatinamente o lugar da esfera pública, destituindo a noção de direito e 
enaltecendo a uma ideia de uma solidariedade abstrata e vazia, de contudo 
social emancipadora”. (ALMEIDA, 2005, p.85). 

 

 

Diante destes contingente e lamenta-se critérios que na contemporaneidade 

tornou-se imenso desafio desta pratica, destaca: 

Trata-se uma visão economicista e tecnocrática que desconsideras as 

implicações sociais e humanos do desenvolvimento econômico, gerando 
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problemas sociais como desemprego, fome, pobreza que que alargam o 

contingente de excluídos, e ampliando as desigualdades entre países,  

classes e grupos sociais. (LIBANEO; OLIVEIRA; TOSHI; 2012).  

 

O conceito de globalização deriva do neoliberalismo, onde por suas formas de 

alargamento, expansão, ou seja no âmbito econômico, tecnológico seguem a 

tendência da realidade neoliberal, a ênfase do mercado. [...] a globalização é uma 

tendência neoliberal, impõe aos países periféricos a economia de mercado global 

sem restrições, a competição ilimitada e a minimização do estado na área 

econômica e social. (. (LIBANEO; OLIVEIRA; TOSHI; 2012, p-129). 

A filantropia substitui o direito social. Os pobres substituem os cidadãos. A 
ajuda individual substitui a solidariedade coletiva. O emergencial e o 

provisório substituem o permanente. As micro-situações substituem as 
políticas públicas. O local substitui o regional e o nacional. É o reinado 
minimalismo do social para enfrentar a globalização da economia.  

Globalização só para o grande capital. Do trabalho e da pobreza cada um 
cuida do seu como puder. De preferência com um Estado forte para sustentar 
o sistema financeiro e falido para cuidar do social”. (SOARES, 2003, p.12) 

 

Mediante a essas tendências, temos um cenário excludente, pois em sumo as 

políticas agem de maneira focalista e superficial, negligenciando e não atende as 

demandas da sociedade. Sob uma lógica capitalista onde lucro se coloca como 

lócus centrais, as políticas serão regidas em uma ótica massacrante e desumana 

buscando meios e estratégias para se fortalecer. 

[...] o capitalismo para manter-se sua hegemonia, reorganiza-se suas formas 
de produção e consumo e elimina fronteiras comerciais para integrar-se 

mundialmente a economia. Trata-se portanto de mudanças, com objetivo de 
fortalece-lo, o que significa fortalecer as nações ricas e submeter-se os 
países pobres a dependência como consumidores. (LIBANEO; OLIVEIRA; 

TOSHI; 2012). 

 

Essas alterações tende a ocorrer em tempos de crise econômica, os primeiros 

setores a sofres estes impactos, são os setores sócias, temos o aumento dos 

impostos e tributos, porem esses fatores são enraizados culturalmente na 

sociedade, o modo de adaptarem as políticas de acordo com esta tendências. 

As determinações gerais do capital afetam profundamente cada âmbito 

particular com alguma influência da educação, e de forma nenhuma apenas 
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instituições educacionais formais. Esta estão estritamente integrada na 

totalidade dos processos sociais, não podem funcionar adequadamente se 
estiverem em sintonia com as determinações educacionais gerais da 
sociedade como um todo. (MESZAROS, 2005, p.36)  

 

 

Como resultado as essas tendências neoliberais, temos o aprofundamento das 

desigualdades sociais, e retração da intervenção do estado, um cenário caótico, que 

distancia da realidade, a efetivação em suma das políticas públicas e por fim 

impactando na qualidade e no desenvolvimento de vida social dos indivíduos. O 

capítulo seguinte fará um paralelo com Serviço Social na educação, destacando os 

desafios nestes espaços e atrelando para possibilidade de uma construção social.  
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2- CAPÍTULO- SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES. 

 

2.1- SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO. 

 

Os parâmetros que constitui o serviço social como uma profissão legitimada 

evidencia um longo processo histórico, na qual vem se construindo e modificando suas 

raízes originárias com a caridade e o assistencialismo, rompendo com o 

conservadorismo e tradicionalismo, uma atuação que se atrelava a igreja católica 

pelas damas de caridade, e a submissão com os dono do poder. 

Para adentrarmos nas questões pertinentes ao tema do segundo capítulo, é 

necessário realizar um breve ressalte da surgimento do Serviço Social atrelado aos 

fatores conjuntamente da política educacional, abordado anteriormente, os objetivos  

estão estritamente ligadas à junção destas políticas. 

O surgimento do Serviço Social no Brasil remonta aos primeiros anos da 
década de 1930, como fruto da iniciativa particular de vários setores da 
burguesia, fortemente respaldado pela igreja católica, e tendo como 

referencial o Serviço Social europeu. (MARTINELLI, 2011, p.55) 

 

 

Com fortes influências europeias, o Serviço Social se instaura em solo 

brasileiro, correspondendo a interesses da classe dominante, que tais interesses se 

colocavam em risco sobre as alarmantes manifestações populares, da classe 

trabalhadora. Este referido período é demarcado por intensos conflitos e mudanças 

que urge na transição do modelo econômico no país, diante a essas alterações, 

acarretara o acentuamento da “Questão social”. 

Para apreender o sentido histórico do Serviço Social, torna-se necessário 
analisar, ante o “problema social” e seu aguçamento, o posicionamento e 

ações assumidos e desenvolvidas grupos e frações dominantes e pelas  
instituições que mediatizam seus interesses ante a sociedade; ações e 
posicionamento determinados no quadro mais amplo das contradições 

geradas pelas formas específicas através das quais se aprofunda 
internamente o capitalismo e a vinculação da economia ao mercado mundial.  
A crise do comércio internacional em 1929 e o movimento de outubro de 1930 

representam um marco importante na trajetória da sociedade brasileira.  
Aparecem como momentos centrais de um processo que leva a uma 
reorganização das esferas estatal e econômica, apressando o deslocamento  

do Centro motor da acumulação capitalista das atividades de agro exportação 
para outras de realização interna. Todos os segmentos da sociedade são 
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profundamente afetados por essas transformações, induzidos a alterar em 

profundidade seus posicionamentos práticas anteriores. (IAMAMOTO & 
CARVALHO, 2014. p.225)  

 

 

A grosso modo, neste período temos os primórdios também das políticas 

sociais que incidiram nesta questões. O que era considerado caso de polícia com base 

na repressão e moralismo e fora da agenda pública era executada pela igreja católica 

com base na filantropia e “ajuda”. Essas questões começam a ter visibilidade do poder 

público, porem de maneira bem focalizada, uma política seletiva. Abrem-se espaço 

para os trabalhadores e familiares, deixando um largo contingente de pessoas 

desassistidas, uma espécie de lixo humano. 

Diante aos movimentos realizados pelos proletariados que conclamavam por 

melhores condições de trabalho, o estado formula ações que aplacasse as lutas 

realizadas pelos trabalhadores. Porem essas políticas não eram suficientes pois era 

destinadas apenas a uma parte da população. 

A noção fetichizada dos direitos cerne das políticas massas do varguismo e 
da ideologia da outorga, tem por efeito obscurece para classe operária,  
impedia de perceber a outra face da legislação social, o fato de que 

representa um elo a mais na cadeia que acorrenta o trabalho do capital. 
(IAMAMOTO & CARVALHO, 2014, p.235)  

 

 

Longe de ser ações modificadoras para os cidadãos, que delibera-se questões 

de respeito e dignidade humana, mas sim, ações com objetivo de controlar e 

manipular táticas de alienação. Porem a partir deste momento alguns segmentos a 

compor a agenda pública, pois deixava de ser um “problema individual” e abrangia 

diversas pessoas, questões que ameaçava uma parcela da população, necessitando 

então de resposta do poder público.  

As instituições assistências e previdenciárias-saúde pública, seguro social, 
menores, etc.- começam a se desenvolver a partir da década de 1920 pela 
ação estatal que amplia de forma notável sua interferência nesses domínios .  

[...] o desenvolvimento do tomará forma mais dinâmica na década de 1930 e 
principalmente e a partir do Estado Novo. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2014,  
p.276)  
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O contexto social era demarcado pelo jogo de interesses da burguesia na qual 

constituía os donos do capital, que se mantinha da exploração, o Estado ou seja o 

poder público na vigência do sistema capitalista, redirecionava as ordens societárias 

para a manutenção do capital, e a igreja católica que mediava os interesses, atendia 

as classes menos favorecidas, com base na caridade, mas ora vista objetivava em 

controlar e contornar as alterações das massas. Porem a igreja mantinha uma grande 

ascensão e forte poder aquisitivo e por fim o explorado, que tende a vender a sua 

força de trabalho como garantia de sobrevivência, mão de obra barata e polivalente, 

que tão pouco usufruir da sua produção. Dentro dos parâmetros de alta dominação 

de alienação e concentração de poder e que Serviço Social se expressara a 

subalternidade as exigências do capitalismo.  

Tal identidade era, portanto, especialmente útil para a burguesia, pois, além 
de lhe abrir os canais necessários para a realização de sua ação de controle 

sobre a classe trabalhadora, fornecia-lhe o indispensável suporte para que se 
criasse a ilusão necessária de que a hegemonia do capital era um ideal a ser 
buscado por toda sociedade. (MARTINELLI, 2011, p.89)  

 
 
 

Os assistentes sociais mantinham uma atuação sem perspectiva baseada 

neutralidade e reajustamento do indivíduo, longe dos espaços da igreja, este 

profissionais davam continuidade às mesma ações conservadoras e tradicionais.  

Unida ao estado, a classe dominante foi abrindo espaço para que o Serviço 

Social avançasse em seu processo de institucionalização. Já ao final da 
década de 40, e consolidando essa posição nas suas décadas seguintes, o 
estado despontou como grande empregador do assistente social, ampliando -

se assim o mecanismo de controle sobre a estrutura e a organização da 
categoria profissional. A própria linha de prática do Serviço Social no Brasil 
passava por uma alteração substancial. Se até os meados de 40 a influênc ia 

mas importante foi recebida da Europa, em especial da linha franco-belga,  
uma nova orientação colocava agora em pauta. (IAMAMOTO & CARVALHO, 
2014, p.265)  

 

 

E neste cenário aglutinador por diversas questões, que o Serviço Social se 

estabelece ultrapassa barreiras e passa ocupar novos espaços, e não somente as 

tarefas inicialmente atribuída. Fica claro que a profissão não surgiu no Brasil com 

intenção desejada, e sim, sobre pressões as necessidades colocadas, nem tão pouco 

para se responder ao estado, ele se constituir nas demandas pré-estabelecidas. 
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O serviço social na política educacional incidirá neste período, com base no 

conservadorismo, no ensino técnico do trabalho, o chamado ensino profissionalizante, 

emergente para corresponder às demandas do mercado, mão de obra especializada 

e que atendesse as tais exigências profissionais. Será “com base no decreto-lei  

n°4.048 de em 1942, no âmbito federal é criado o Serviço Nacional de aprendizagem 

industrial (Senai)”. (IAMAMOTO, 2011, p-268) 

A educação, na perspectiva capitalista, é uma das formas de assegurar a 
sociabilidade necessária a reprodução do próximo capital. Uma educação 

que conforma sentidos, valores e comportamentos em uma dimensão 
também desumanadora. Pensar a educação nos marcos da sociedade 
capitalista requer pensar em seu sentido hegemônica e as possibilidades de 

resistência e de constituição de outras formas de sociabilidade. (ALMEIDA,  
2013, P.105) 

 

  O quadro representativo que engloba este modelo de “produção de 

conhecimento”, é revestido de exploração e vulnerabilidade social. As perspectivas 

relacionadas a este setor, que embarca também o financiamento público, não 

contemplam as necessidades fundamentais humanas. O primeiro relevante deste 

ensino é sua descaracterização do modelo constitutivo da vida social. 

O desenvolvimento da produção capitalista traz consigo novas necessidades 
objetivas da produção que geram, por sua vez, necessidades novas que o 
operário necessita satisfazer para se reproduzir enquanto força de trabalho.  

[...] as atitudes aparentemente paternalista-absolutamente não desprovidas 
de interesses econômico-que geralmente procuravam responder, até mesmo 
preventivamente, e desvirtuar em seu conteúdo a pressão reivindicatória,  

devem ceder o lugar uma política mais global, representativa de uma nova 
racionalidade. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2014, P.66) 

 

Dentro desta nova e intensa realidade, se produz o conceito de “quali ficação”, 

a cada dia era necessário e requisitado o trabalhador apto as novas tecnologias e 

requisitados pelo mercado.  O nível de competição aumenta dentro das indústrias, 

haja vista que o cidadão que não adequasse a essas exigências, estava excluso tanto  

do mercado de trabalho, quanto a vida social. Essas tendências perduram até a 

sociedade nos dias atuais. 

O assistente social, integrante desse quadro de técnicos manipuladores de 

técnicas sociais englobados no processo educacional, aparecerá 
teoricamente, na estrutura do Senai como coordenador e reforçados dessa 
prática social e como explicitamente encarregado dos casos desviança mais 
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aparente verificados no âmbito da instituição. (IAMAMOTO & CARVALHO, 

2014, P.77) 

 

O Serviço Social assume a partir deste período uma abertura nos espaços 

sócio ocupacionais, porem sua atuação não remeterá nas demandas inerentes à seus 

indivíduos, e sim na manutenção da ordem, e desenvolvimento do contingente de 

trabalhadores. O enquadramento nos padrões morais de intervenção divorciados da 

realidade direcionada para uma reforma moral e reintegração social, contribuindo para 

o aumento das desigualdades sociais e formação de entidades subalternas em que 

são acentuadas a passividade e a acomodação em detrimento da consternação e da 

resistência presentes nos menores gestos cotidianos e nas lutas sociais. 

“Posteriormente terá a participação na fundação Leão XIII, uma instituição 

assistencial, que atuará nas mediações das grandes favelas extremadas por suas 

demandas e contingentes” (IAMAMOTO & CARVALHO, 2014, p298) 

O espaço favela é reconhecido pela marginalização que deflagrado por 

violências, crimes e drogas, Mas embarcados pela diversidades de Cultura e saberes, 

mas por um rótulo atribuídos por fatores negativos. O crescimento e a proliferação 

destes espaços se dá com aceleração industrial e as crises que derivam este período, 

elevando indivíduos a se agruparem longe das grandes capitais. Porem este espaço 

já se evidenciavam o abandono do poder público, a falta de política e tornando uma 

sociedade desigual. A falta de saneamento básico, a pobreza, a falta de infraestrutura, 

retratavam a realidade de uma população refém da violação de seus direitos 

fundamentais e primordiais de sobrevivência. Essa população “invisível”, passa a ter 

visibilidade, quando ameaçam o desenvolvimento da sociedade burguesa. 

A existência de equipamentos para a educação elementar das classes 
populares tem sido constantemente uma exigência dirigida ao estado 

reservando o empresariado, na falta de outra alternativa, à tarefa de 
adestramento profissional propriamente dita como no treinamento em serviço 
ou a parti do Senai, Senac etc., conhecidos como ginásio de pobre.  

(IAMAMOTO &CARVLHO, 2014, P.101) 

 

Vale relembrar que dentro dos objetivos reais concentrados pelo estado, 

buscava se acabar com as bases comunista, que se estabelecia nesses espaços, as 

ações desenvolvidas pela Fundação Leão XIII, “mascarava a estratégia de cunho 

político”. (IAMAMOTO & CARVALHO, 2014, p-300). 
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A educação popular, como instrumento básico de atuação do Serviço Social 

da Fundação Leão XIII, incorporará diversos desses elementos, aos quais  
acrescentará novos. Tendo por objetivo uma população tradicionalmente 
abandonada e carente de qualquer infraestrutura social ou assistencial e 

vivendo em níveis diversos de pauperismo, o analfabetismo será percebido 
como causa fundamental de marginalização social. Afastando em seu 
conteúdo global da educação formal- apesar de incorpora-las em seus 

programas- o projeto de educação popular da fundação leão XIII, assume o 
sentido de levantamento da moral das populações das faveladas. Projeto ao 
qual não é estranha- dentro do quadro da nova conjuntura política existente- 

a perspectiva do controle de massas semi-escolaridazadas, tendo em vista a 
necessidade de legitimação do poder via processo eleitoral. (IAMAMOTO & 
CARVALHO, 2014, P.298) 

 

As condições relativas a junção do Serviço Social na educação, remete as 

demandas para além do ensino-aprendizagem, mas que constitui e traz impacto no 

cotidiano deste. Ambos neste período serão estratégias de manipulação dos 

indivíduos. As primeiras atuações remete a uma visão baseada no senso comum, no 

achismo, sem o reconhecimento das reais demandas é não a uma construção de 

instrumentos que correspondam a esta realidade. Porem novas as demandas 

exigiram deste profissionais um posicionamento e atualização. 

As práticas educativas exercidas pelo assistentes sociais, objetiva-se em 

aplicar novos saberes na população, ou seja, reajustando os indivíduos as 
ordens societárias, e não uma reflexão crítica que mobilizasse, apenas o 
indivíduos, mas a sua realidade ao seu redor. Pois a educação só terá 

mudanças se contemplada junto a outros segmentos. “Pensamos, assim, a 
educação em seu significado mais amplo, envolvendo os processos sócio 
institucionais.” (ALMEIDA, 2013, p-96) 

 

Entretanto com o golpe militar, começam a delinear as mudanças no cenário 

brasileiro que redefiniram o Serviço Social. Dentro deste mesmo processo de 

transformações foram produzidos cinco códigos de ética:  

O código de 1947 carrega fortemente as influências do neotomismo, que 

perdura no serviço social por longo tempo e marca profundamente sua história e seus 

posicionamentos. Em 1965 temos o segundo código de ética, no auge do golpe militar, 

apesar de uma nova reformulada, este ainda se mantem fiel ao conservadorismo, 

reproduzindo uma base filosófica humanista cristã e a perspectiva despolitizante e 

acrítica, porem aponta para explicitação do pluralismo que já despontava no contexto 

desse período histórico. Já o código de 1975 reflete uma adequação as demandas 

desse período ditatorial em que predominava naquela época.  O código de 1986 se 

evidenciava um período de fervor democrático, movido pela população. Este código 
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inaugura uma nova concepção de homem, alargando os horizontes éticos serviço 

social, que neste período tem uma clara opção a favor da classe trabalhadora.  E o 

código 1993 é vigente até os dias atuais, neste inscritos, assinala uma etapa de 

amadurecimento do processo de renovação da ética profissional marcando a 

consolidação de muitas conquistas. 

Em consonância a estas alterações as novas demandas apontaram para os 

novos desafios e uma expansão profissional que se amplia aos novos espaços sócio 

ocupacionais e a (re)inserção no cenário da política educacional no qual se protocola 

diversos tipos de enfrentamentos para o Serviço Social. 

As novas demarcações obtidas com a carta magna de 1988, amplia-se as 

cartas dos direitos sociais conjuntamente com as políticas públicas, o que outrora era 

reconhecido pelo valor caritativo, passa a ter incumbência e a vigência em lei, para 

corresponder as demandas oriundas das expressões da questão social, saindo da 

esfera privada, onde era vinculado de modo particular ou seja era responsabilidade 

do indivíduo, porem o mesmo problema ultrapassa este parâmetros e chega o cenário 

da sociedade, então o mesmo passa para esfera pública. 

Salienta-se que tenho em vista que a educação e uma política pública de 
direito constitucional, este, portanto deve ser garantido não somente com a 

democratização do acesso do sujeito a educação, mas sobretudo, a 
qualidade do ensino, a fim de promover o crescimento cultural do indivíduo 
enquanto cidadão. Nesse contexto cabe ao profissional o assistente social, 

por meio de sua pratica, ampliar e contribuir para sua garantia. (LOPES, 2006,  

P.3). 

 

 Com o novo remodelamento o Serviço Social, não visa apenas corresponder 

os interesses de uma classe dominante e sim responder e intervir nas questões na 

sociedade. Mediante ao novo redirecionamento no projeto político da profissão, se 

opõem a neutralidade, se objetivando em lutar pela contribuição para uma 

possibilidade de viabilização dos direitos sociais, no campo das relações sociais. 

Assim sendo, deve-se prezar por um ambiente educacional que priorize a 
formação dos sujeitos para a cidadania, orientando-os acerca dos seus 
direitos e deveres; instruindo-os e educando-os para que haja superação 

desta desigualdade e exclusão social; estimulando-os tornarem-se sujeito 
autônomos. Diante disso, considera-se que a escola constitui-se um dos 
espaços de intervenção do assistente social, já que este profissional é 

habilitado para atuar no enfrentamento das mazelas sociais através do 
acompanhamento social das famílias, do fortalecimento dos vínculos das 
mesma e do desenvolvimento de suas potencialidades a fim de alcançarem 

a emancipação social. (FALEIROS, 2010, P.55) 
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 Baseado neste aspecto e relevante analisar em quais as condições a essa 

política é implementada no contexto social. A educação abstrata da realidade torna-

se insuficiente e impotente, quando a realidade vem embarcada de extremos desafios 

que ultrapassam as medidas aplicadas consideradas de caráter emergenciais, que 

visam solucionar apenas as feridas expostas, quando necessário é um diagnóstico 

completo, para que seja operacionado a raiz que expõem o agravamentos que 

causam as fragilidades e debilidades nesse sistema. 

A escola é um dos pilares da sociedade. Ela reflete todos os processos 
presentes no meio social. E é por isso que surge a demanda do assistente 
social. Ali há um espaço privilegiado para trabalhar com os alunos e as 

famílias, temas como baixo rendimento escolar, drogas, violência, gravidez 
precoce etc. (CRESS 6° REGIAO, 2012) 

 

  No tange o Serviço Social na educação, serão através destes desafios 

explicitados neste espaços, que serão formuladas ações em conjunto, para que 

através do mesmo, sejam superados os déficit deste espaço. 

 Fica claro que o cenário educacional brasileiro vivencia vários problemas em 

sua estrutura. Um dos agravantes que tem sido alvo de discussões e debates é o tema 

que aborda questões sobre cortes e ajuste fiscal inerentes aos recursos aplicados e 

destinado a política de educação. Será com base nessas reformulações que o próximo 

tópico se objetiva em uma breve analise com as ponderações do Serviço Social.   

  

2.2-AS NOVAS LEIS DE DIRETRIZES E BASE – UMA ANALISE DO SERVIÇO 

SOCIAL. 

 

O sucateamento das políticas sociais e públicas tem sido pertinentes e um tema 

de muitos debates. No tocante de extremas mudanças e transformações a política 

educacional evidência a descaracterização dos seus parâmetros estabelecidos para 

implementação e funcionamento desta política. A consolidação da constituição federal 

de 1988, trouxe a amplitude dos direitos sociais, redirecionando os segmentos da 

sociedade. Em contra partida sobre o trama político e econômico em 1990, abala o 

desenvolvimento desta conquista. 
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 O novos rumores que permeiam a atualidade, vem impactando e remodelando 

o sistema vigente, destacado pela instabilidade politicas acarretados pelos roubos aos 

cofres públicos e desvio de verba em todos os setores, privatizações das estatais, e o 

afinamento e a diminuição dos programas e projetos sociais, caracterizando uma crise 

em todos os sistemas brasileiros. 

Vale ressaltar que estas projeções as eminentes transformações são oriundas 

da Proposta de Emenda constitucional(PEC), postulada no governo anterior e 

sacramenta na nova gestão, visando criar um teto para os gasto públicos da educação 

conjuntamente o congelamento deste valor por vinte anos. Além de constar proposta 

desumanas, estas formulações diferem com o crescimento da população que tendera 

a dificultar condições de custear o seu crescimento. As proposta passaram por uma 

série de resistência da sociedade, onde passou por tramitações, sendo nomeada pela 

Pec- 241, ou a Pec- 55. 

A PEC, a iniciativa para modificar a Constituição proposta pelo Governo, tem 

como objetivo frear a trajetória de crescimento dos gastos públicos e tenta 
equilibrar as contas públicas. A ideia é fixar por até 20 anos, podendo ser 
revisado depois dos primeiros dez anos, um limite para as despesas: será o 
gasto realizado no ano anterior corrigido pela inflação (na prática, em termos  

reais - na comparação do que o dinheiro é capaz de comprar em dado 
momento - fica praticamente congelado). Se entrar em vigor em 2017,  
portanto, o Orçamento disponível para gastos será o mesmo de 2016,  

acrescido da inflação daquele ano. A medida irá valer para os três Poderes – 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Pela proposta atual, os limites em saúde 
e educação só começarão a valer em 2018. (ÉL PAÍS, 2016, p.1) 

 

Todas estas alterações seguem normas de interesses da ordem do capital, são 

oriundas “das estratégias de manutenção da ordem burguesa, na qual a educação 

deve ter o papel de disciplinamento e apassivamento das pessoas, visando facilitar a 

exploração desenfreada da classe trabalhadora”. (ANDES-SN, 2017, P-5)   

Os impactos deste acontecimentos e perceptível no setor educacional, na 

difusão dos artigos das Leis de Diretrizes e Bases (LDB), que compõe os 

normamentos deste setor, trazendo questões que indicam resultados positivos ou 

negativos, contribuindo para construções de resposta para esta política. 

A LBD reverbera em todas as fases da educação porque responde aos 

organismo internacionais e constitui-se como “opção político-econômica que 
se desenvolve a partir de três eixos: a restruturação produtiva, a 
mundialização do capital e o neoliberalismo, com suas reformas orientadas 

para o mercado, e como corolário ideo-político estimulador do individualismo 
progressivo, da competividade, do consumismo e do autismo.” (ABEPSS, 
2000, p.167) 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476052257_522876.html
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Dentro deste aspectos, a proposta deste subtítulo, e o levantamento de uma 

reflexão sobre estes desafios e os impactos nos usuários desta política, com as 

considerações e ponderações baseadas em autores do Serviço Social.  

Neste sentido, o primeiro passo para o conservadorismo no campo da 

intervenção profissional, assumindo a responsabilidade e o desafios de 
enfrentar as demandas novas e emergentes, é se saturar de conhecimento 
crítico sobre a dinâmica da realidade sobre a qual se interage, realidade esta 

que deve ser o verdadeiro motor e sentido da profissão. Neste conhec imento 
do real, o diálogo com as teorias sociais em geral deve ser fluido e constantes. 
E para manter um relacionamento horizontal com as demais disciplinas 

sociais, o Serviço Social como um todo deve produzir também o 
conhecimento teórico-cientifico, deve apontar elementos para o debate e não 
apenas receber dos outros (como tem sido feito nas áreas tradicionais de 

intervenção do serviço social, desde sua gênese), deve produzir 
conhecimento crítico sobre a dinâmica da realidade social. (MONTAÑO, 
2011, P.85) 

 

Mediante aos desafios posto, abordar assuntos relacionados às leis que são 

aplicadas com a realidade em constante movimentos e diversos variáveis, requer um 

posicionamento critico, com objetivo de superar a realidade, mas através das 

demandas apreendidas trazer novos saberes e aprimoramento sobre o contexto da 

sociedade. As LDB constituem regulamentos que diretrizes fixados em uma base, na 

constituição federal de 1988.  

Segundo SAVIANI, (2006, p-189): “com efeito, fixar as diretrizes da educação 

nacional não é outra coisa senão estabelecer os parâmetros, os princípios, os rumos 

que se deve imprimir a educação no país”. Diante das recentes alterações nos textos 

da LDB, discorreremos alguns tópicos em relevância sobre as intencionalidades 

propriamente dita e as mascaradas.  

As LDB assumem espaço no território brasileiro, com a finalidade coordenar 

tópicos expressos nas constituições nos artigos pertinentes a educação, a primeira 

1961, a segunda em 1971, e a vigente a de 1996, que atualmente sofreu algumas 

alterações. 

A LDB N° 9.394/96, tem como ênfase adequação da formação aos princípios 

mercantis e privados retirando do estado sua responsabilidade para com a 

universidade pública, ou seja, esta passou a ser uma atividade não-exclusiva do 

estado o que abriu margem as privatizações de instituições públicas e ás expansões 

de instituição privadas.  

. 
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É evidente que visava à implementação de um sistema nacional de educação.  

Com efeito, previam-se normas nacionais, um plano nacional, uma 
coordenação e fiscalização da execução em âmbito nacional e um colegiado 
nacional para elaborar o plano e encaminhar a solução dos problemas 

educativo do país. (SAVIANI, 2006, p.6)  

 

No quadro que compõe as reformulações da LDB, anteriormente elencadas na 

lei n°9.394/96, passa por uma inicialização no campo das reformas protagonizada pela 

medida provisória n°746/2016, que em seus inscritos ressalva diversas alterações, em 

seus inscritos estão anexadas a proposta da reforma do ensino médio, que atenuava 

em alguns artigos a degradação e ameaça do ensino, mediante as manifestações 

algumas dessas medidas perderam a força, não mantendo a integralidade das 

proposta. Em 2017, foi sancionada a lei que oriunda da medida provisória, a lei n° 

13415, que passa incorporar as reformulações da LDB. Em relação ao tema que foi 

alvo de várias discussões, a reforma do ensino médio, algumas definições só serão 

estabelecidas com a base nacional curricular, prevista para 2018, que serão anexadas 

a nova base nacional curricular do ensino médio. 

Para exemplificar, será destacado no quadro a seguir alguns artigos que foram 

alterados com essas reformulações pela medida provisória n°746/2016: 

 

“Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 
Comum Curricular e por itinerários formativos específicos, a serem definidos 
pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento:  

 I - linguagens 
II - matemática 
III – ciências da natureza 

IV - ciências humanas  
§1º Os sistemas de ensino deverão compor os seus currículos com base em 
cada uma das áreas previstas nos incisos I a IV do caput, sendo facultada ao 

estudante a escolha de apenas uma delas por matrícula. (BRASIL, 2017) 
 
 

Na lei n°13.415 já reformulado, os artigos se dispõem: 

 

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 
Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio 

da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o 
contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, ensino, a saber:  I – 
linguagens e suas tecnologias; 

II – matemática e suas tecnologias; 
III – ciências da natureza e suas tecnologias; 
IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 

V – formação técnica e profissional. (BRASIL, 2017) 
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Dentro do quadro dessas reformas destaca-se a intenção do governo em aborta 

algumas matérias, deixando de compor as bases curriculares com obrigatoriedade e 

tornado de caráter optativo pelo aluno, registrada com ênfase pela medida provisória, 

onde entrou e discussões e em analises. Com efeito essas proposta deformam o 

ensino brasileiro, desconstruindo a chamada educação de qualidade. 

Na realidade com exceção da língua portuguesa e matemática, Além da 

língua inglesa, a partir do sexto ano do ensino fundamental, nenhuma outra 
disciplina é obrigatória nesse “novo” ensino médio. Isso pode significar um 
enorme aligeiramento desse nível de ensino e um grande empobrecimento 

da educação formal dos(as) jovens da classe trabalhadora, que tem na 
escola, na maioria das vezes, o único lugar para a aquisição dos 
conhecimentos básicos para vida social. (ANDES-SN, 2017, p.6)   

 

Com base nessas reformas efetuada, qual e a real dificuldade expressas na 

trajetória das LDB, e recentemente se tais conseguiram em suma alçar seus objetivos. 

Mais quais são os objetivos? Para a resposta e necessário a análise por dois ângulos: 

o que exprime interesses da população, e o de seus organizadores, quais interesses 

de ambos? tais interesses se opõem ou conversam entre si? 

Diante os pontos elencados na constituição federal 1988, que na teoria define 

a princípios pelo quais a educação deverá ser ministrada, com base na igualdade, 

liberdade e garantia e qualidade. Diante desses princípios, desenvolver as questões 

levantadas. 

O primeiro ponto a ser analisado refere-se a questão dos resultados das últimas 

publicações da LDB, dentro desse ponto vale elencar que cada uma correspondia ao 

seu período vigente na medida do seu desenvolvimento, no contexto social, política 

econômica, era reformulados. Em uma sociedade extremamente desigual e 

pauperizada e exprimida na correlação de forças em faces as contraditórias 

demandas das classes sociais estabelecidas na educação ou em qualquer política, 

exige relevância dos fatos. O termo desigual pode ser refletido ao sentido da 

distribuição de ofertas, se o sistema for universal, essas deveram abranger a todos e 

a quantidade tem de ser atrelado a demanda correspondente, caso contrário, nem 

todos serão contemplados da mesma forma, nem mesmo acesso tão pouco as mesma 

condições, tornando um sistema insuficiente. 
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Enquanto atuação do poder público visar em sanar apenas as “necessidades 

aparentes” sem aprofundamento da realidade, teremos uma política de enxugar gelo, 

sem necessário resultados.  

[...] o domínio intelectual da técnica e a possibilidade de exercer trabalho 

flexíveis, recompondo as tarefas de forma criativa, supõe a superação do 
conhecimento meramente empírico e de formação apenas técnica, através 
de formas de pensamento mais abstratos, de crítica, de criação exigindo 

autonomia intelectual e ética. Ou seja, é mais que a soma das partes  
fragmentadas; supõe uma rearticulação do conhecido, ultrapassando a 
aparência dos fenômenos para compreender as relações mais intimas, a 

organização peculiar das partes, descortinado novas percepções que 
passam a configurar uma nova compreensão nova dada no ponto de partida.  
(ALMEIDA, apud, KUENZER, 2009, p.105) 

 

O segundo ponto a ser destacado corresponde nos objetivos da LDB 

n°13.415/96, equivale em constituir parâmetros, organizar os conjuntos de normas de 

educação nas suas subdivisões em seus tópicos específicos, mas que é evidenciados 

a pretensão do governo nas modificações, na qual visa reorganizar uma sociedade 

nos padrões, que se trabalhe para manter a ordem; uma educação posta sem novas 

possibilidades, restringindo ao conceito de liberdade, quando não lhe são oferecidos 

outras alternativas. 

A educação se apresenta nesse cenário. Ao entende-la enquanto pratica 

social, considera-se que está e produto das relações de forças de diversos 
atores sociais em presença para o atendimento de necessidades sociais 
forjadas no contexto societário no âmbito da sociedade de mercado 

vislumbra-se que a educação é encarada como elemento acessório das 
exigências do universo da produção, que historicamente vem sofrendo 
alterações próprias da dinâmica de acumulação que a sociedade capitalista 

encerra. Em decorrência dessa orientação, na atualidade, prega-se uma 
perspectiva educacional flexível e dinâmica para alcance das demandas da 
inserção produtiva. E oferecido um status de salvadora de uma causa sem 

possibilidade de remissão, expressão do fetiche da instrumentalização dos 
indivíduos para desenvolvimento própria e da nação. (ALMEIDA, 2013, p.106)  

 

A terceira pontuação se equipara ao interesses explicitados entre a classe do 

cidadão, que se opõe como receptor dessas políticas, e estado no qual executa essas 

políticas implementadas. Neste viés um jogo de interesses divergentes, pois em curso 

de uma cidadania, melhores condições de vida e trabalho, participar efetivamente das 

tomadas de decisões, por outro lado esta lógica do mercado, lucro e estado 

minimalista e celetista, provendo o mínimo e não atendendo as demandas 

explicitadas. 
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Pensamos, assim, a educação em seu significado mais amplo, envolvendo 

os processos socioinstitucionais, as relações sociais, familiares e 
comunitários que fundam uma educação cidadão, articuladora de diferentes 
da vida social e constitutiva de novas formas de sociedade, nas quais o 

acesso os direitos sociais e o reconhecimento e efetivação dos direitos  
humanos são cruciais. (ALMEIDA, 2013, p. 107).  

 

Mediante a essas problemáticas, e indispensável a aplicação dos princípios a 

essa fundamentais do código de ética da profissão(8662/1993), e com base no 

reconhecimento da liberdade, emancipação, ampliação e consolidação da cidadania, 

posicionamento em favor da equidade e da justiça social dentre outros. 

O ANDES-SN defendem que o ensino médio é a etapa final da educação 
básica e tem um papel fundamental na formação dos(as) que no futuro serão 

os(as) construtores(as)/dirigentes deste país. A finalidade dessa etapa do 
ensino, assim como as demais, deve ser a formação integral dos/as 
estudantes, o que inclui a formação geral, a formação para o trabalho e 

formação corporal. Deve desenvolver a formação integral do ser social, 
abrangendo a moral, a ética, estética, a educação física, a criação intelectual,  
artísticas, os conhecimentos científicos, a compreensão da sociedade e do 

mundo. (ANDES-SN, 2017, p.3)  

 

 Diante disto fica evidente o desafio paro o serviço social na educação, e sua 

emergência neste espaço, mediantes as condições estruturais financeira e conflitos 

sociais. E baseado neste fatores que adentramos no próximo capitulo, 

vislumbraremos os projetos de lei que abordam a inserção do assistente social e os e 

desafios empasses a serem abordados para articulação das políticas públicas no 

espaço escolar como estratégias de trabalho no espaço escolar. 
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3- CAPITULO 3- OS DESAFIOS DAS POLITICAS PÚBLICAS NO ESPAÇO 

ESCOLAR. 

 

As políticas públicas podem ser compreendido como ações de incumbência do 

estado, que estão estritamente ligadas as demandas inerentes da população, na 

formulação de políticas ou estratégicas que visem intervir nas as indagações 

pertinentes da sociedade. Tal conceito pode ser de caráter pontual, ou seja, não 

correspondendo em sumo a reais necessidades, mas postuladas segundos a 

interesses aquém do devido com vista a interesses econômicos, ou esta mesma pode 

se compor ações de ampla abrangência. (INEP, 2006, P-168). 

 

As políticas públicas sociais tem como finalidade a elaboração de ações que 

visem à redução das manifestações da questão social em detrimento da 
promoção do desenvolvimento social    das parcelas que utilizam desta. As 
políticas das públicas sociais tem por finalidade a elaboração de ações que 

visem a redução das manifestações da questão social em detrimento da 
promoção do desenvolvimento social das parcelas que utilizam desta.  
(BORGES, MARINHO, SILVA, 2013, p.2)  

 

  

 A discussão deste capitulo tem por objetivo abordar a importância da 

comunicação desta políticas no espaço escolar, como uma das estratégias para o 

desenvolvimento da atuação do serviço social, mediante as questões sociais no 

contexto educacional. 

O espaço escolar e demarcado por diversas problemáticas alternadas por 

diferentes indivíduos, porem demarcam o mesmo contexto, sendo necessária formas 

de intervenções na proporção de cada demanda. Esse conceito de espaço escolar 

atreladas apenas estrutura física e de ensino regular, esvazia a possibilidade de uma 

amplitude na educação onde deve se atrelar a vida social e não apenas profissional, 

ambos devem partilhar de objetivos semelhantes para propor informações para 

superação dos déficit neste cenário.  
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A dimensão espacial da atividade educativa não é um aspecto tangencial ou 

anedótico da mesma. Como a dimensão temporal ou a comunicativo -
linguística, ela é, como eu já disse, um traço que toma parte de sua natureza 
mesma. Não é que a condicione e que seja condicionada por ela, mas sim 

que é parte integrante da mesma; é educação. O espaço escolar não é, pois, 
um "contenedor", nem um "cenário", mas sim "uma espécie de discurso 
que institui em sua materialidade um sistema de valores, (...), uns marcos 

para o aprendizado sensorial e motor e toda uma semântica que cobre 
diferentes símbolos estáticos, culturais e, ainda, ideológicos". É, em suma, 
como a cultura escolar, da qual forma parte, "uma forma silenciosa de 

ensino". Qualquer mudança em sua disposição, como lugar ou território,  
modifica sua natureza cultural e educativa (FRAGO, 1995, P.69).  

 

 

Esse mesmo espaço emergem questões referentes a saúde, assistências, 

habitação e etc., setores diferente mais que partilham da mesma finalidade, atender 

as demandas e necessidade do cidadão. No que refere-se a comunicação deste, não 

referimos apenas o contato por tramite burocrático, mas na obtenção das demandas 

e na formulação de soluções conjuntas que visem de maneira articulada intervir nesta 

problemática, pois a demanda não e estritamente do setor mais sim da ordem pública. 

Por isso e extremamente relevante não só os setores, mas sim as políticas estarem 

interligadas e partilharem da mesma finalidade e na elaboração de ações conjuntas.  

Dentro deste contexto podemos fazer um destaque sobre a Política nacional da 

Assistência Social(PNAS), implemenmentada em 2004, com o objetivo garantir a 

integralidade tantos dos direito sociais, haja vista, esta mesma atuara com diversas 

abrangências, mas que contudo a mesma finalidade. 

A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada às 
políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando 

seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 
condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos  
sociais. Sob essa perspectiva, objetiva:  

• Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 
básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles  
necessitarem. 

 • Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais 
básicos e especiais, em áreas urbana e rural.  

• Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.  
(PNAS, 2004) 
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E com base nisto que postula-se o novo desafio para o assistente social em 

estar inseridos neste espaço, e em não aprender demandas somente no âmbito da 

educação, mas em compreender as exigência e necessidade deste território. Portanto   

adentaremos no próximo tópico com a finalidade de identificar e os elementos que 

apontam para sua intervenção e para suas contribuições neste espaços 

          

3.1-A INSERÇAO E A ATUAÇAO DO SERVIÇO NO ESPAÇO ESCOLAR.  

 

A inserção e a composição do profissional do Serviço Social no espaço escolar, 

se dá pela emergência neste contexto, configurados pelos desafios a serem 

superados, viabilizando ações que intervenha nesta realidade. A construção deste 

trabalho do assistente social, tem como base o código de ética 1993, o projeto ético-

político e as leis pertinentes frente a política educacional. O artigo 4° constitui 

competências do assistente social:  

 

 

- Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 
população;  

- Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de 
identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de 
seus direitos;  

- Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais;  
- Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise 
da realidade social e para subsidiar ações profissionais;  

 - Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de 
Unidade de Serviço Social; 
-  Realizar estudos sócio - econômicos com os usuários para fins de benefícios  

e serviços sociais junto aos órgãos da administração pública direta e indireta,  
empresas privadas e outras entidades. (CRESS, 7° REGIAO)  
 

 
 

Dentro destes aspectos, o Assistente Social tem a competência de alocar novos 

espaços, rompendo com dicotomia da específicas de espaço para sua atuação. Em 

consonância a este, a atuação do assistente social no espaço escolar não é uma 

realidade expressas nas escolas. No que corresponde a esse fator, remonta alguns 

projetos de leis que sancionam a sua inserção. Nos parâmetros dos projetos de leis, 

destacaremos alguns desses inscritos no âmbito nacional que estão em tramitação ou 

já estão em vigor. 
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O projeto de lei n° 3.466/2012 destaca: 

Art. 1° - todas as escolas públicas, entidades filantrópicas, OSCIPs e 
fundações, cuja atividade principal seja o provimento da educação, ficam 

obrigadas a manterem o Serviço Social escolar. 
Parágrafo Único - compete ao Serviço Social escolar: 
I – efetuar levantamento de natureza socioeconômica e familiar para 

caracterização da população escolar; 
II – elaborar e executar programas de natureza sócio-familiar, visando a 
prevenção da evasão escolar e a melhoria do desempenho do aluno; 

III -  integrar o Serviço Social Escolar a um sistema de proteção social amplo,  
operando de forma articulada com outros benefícios e serviços sócio 
assistenciais, voltados aos pais e alunos no âmbito da educação em especial, 

e no conjunto das demais políticas sociais, instituições privadas e organizações 
comunitárias locais, para atendimento de suas necessidades. (SENADO, 2017) 
 

 

Compondo um conjunto de normas que é formulado para integrar e subsidiar 

as leis com pretensão de aprovação dos poderes constituintes, esses projeto formam 

um conjunto de intencionalidades oriundas das emergências da sociedade, 

embarcadas por um movimento de luta que envolva a categoria atrelando as 

reivindicações desta classe.    

Outro destaque se dará com a aprovação da lei n° 3688, a chamada PL da 

Educação, formulada no ano de 2000, seguindo a tramitação, veio a aprovação em 

2015, no âmbito nacional na educação básica: 

Art. 1° o poder público devera´ assegurar atendimento por psicólogos e 

assistentes sociais a alunos das escolas públicas da educação básica que 
dele necessitarem. (SENADO,2017) 

 

Viabilizando esses inscritos, nota-se o desafio de correlacionar e aplicar essas 

leis, para que se desenvolva e sejam implementadas nesse contexto. A inserção deste 

profissional remonta na contribuição dos direitos deste alunos. Pois o mesmo usuário 

da educação, será o mesmo da saúde, assistência e etc., prioriza-se então a totalidade 

social do indivíduo, isto remete as condições que o envolvem dentro e fora do espaço 

escolar, permitindo ao assistente social intervir nesta realidade a saber: 

 

 



 55 

-  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 
(CEFFS/CRESS, apud, ABEPSS, 1996, P.66). 
 

 

Contudo isto, e importante a sistematização da pratica, associando aos 

instrumentos a serem aplicados nas escolas, no cotidiano profissional. O exercício da 

pratica   não pode se deslumbrado e operacionalizado na escola, um trabalho interno, 

mas desenvolver um trabalho com a escola, envolvendo os sujeitos e aproximando e 

permitindo a sua participação nas ações desenvolvidas. 

Dada a complexidade da realidade social e a crescente da realidade social e 
a crescente percepção de que a escola está inserida neste processo, é 

necessário aprofundar essa relação através de discussões que coloquem a 
função social da escola e que venha aproximar a família do contexto escolar.  
Os altos níveis de pobreza e miséria que atingem a população brasileiras se 

expressam das mais diferentes formas. O processo educacional não está 
alheio a isso, ou seja, o sistema de ensino também se constitui em espaço 
de concretização dos problemas sociais. (CFESS, 2011, P.66)  

 

A escola não se isola, ela não é um espaço desconecto da realidade, pelo 

contrário, ela se coloca no lócus central na disputa hegemônica. Esse espaço no qual 

se introduz em aplicação do ensino aprendizagem disposta pela diretrizes curricular, 

onde recebera os indivíduos protagonizam-te desta realidade, que será demarcada 

por variáveis, que desassociado a outros saberes(interdisciplinar), não contemplara 

essas expectativas. 

As demandas crescentes na área social vêm impondo à administração 
pública em suas diferentes instâncias - assim como às organizações não-
governamentais e a todos os segmentos da sociedade envolvidos com o 

planejamento setorial -, a ampliação do conhecimento sobre a natureza e o 
perfil das necessidades da sociedade a serem atendidas. Dessa forma, a 
intervenção na realidade social exige instrumentos adequados para seu 

acompanhamento e avaliação. (OTTONI, 2002, p. 07) 

 

No que tange essas demandas, expressa no espaço escolar e no cotidiano de 

trabalho dos profissionais desta área, e também para o assistente social, que visa sua 
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intervenção diretamente nessas mazelas oriundas as expressões da questão social, 

onde estas questões interferem diretamente no desenvolvimento dos indivíduos, que 

por sua vez se põem no centros destes conflitos e impossibilidades (recursos). 

O grande desafio ter instrumentos e estratégias que atuem neste contexto, e 

necessário uma escola que rompa os limites estruturais e físicos, objetivando na 

totalidade deste alunos. Em suma destacamos a necessidades de instrumentos 

potencialize a sua intervenção, com embasamento em lei e também arcabouços 

teóricos que vislumbrem tais necessidades, mais que deem subsídios para esta 

pratica. Daí correlacionamos as dimensões teórico-prático, técnico-operativo, ético-

político. 

A competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-

política são requisitos fundamentais que permite ao profissional colocar-se 
diante das situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os 
projetos societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo de 

trabalho. Os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos são 
necessários para apreender a formação cultural do trabalho profissional e, 
em particular, as formas de pensar dos assistentes sociais (ABEPSS, 1996,  

p.7) 

As três dimensões se põe no campo tanto da operacionalização quanto da 

intervenção.  O conhecimento sobre a realidade empírica, não se atrela apenas a 

técnicas mecanizadas ou robotizadas, o reconhecimento do espaço, das suas 

demandas e do seu indivíduos antecedem a toda ação a ser realizada pelo 

profissional, dado que mesma demanda pode se reproduzir de diversas formas em 

diferentes territórios, por isso será inútil a utilização de quaisquer instrumento, sem 

antes realizar um mapeamento da dada realidade. 

A primeira dimensão se refere à capacidade de apreensão do método e das 

teorias e sua relação com a prática, na ação profissional. A segunda se 
relaciona aos objetivos e finalidades das ações do assistente social e os 
princípios e valores humano-genéricos que os guiam. Já a terceira faz alusão 

à capacidade de o profissional articular meios e instrumentos para 
materializar os objetivos, com base nos valores concebidos. (PEREIRA, 
2005, p.5) 

 

Alguns conceitos equivocados recaem sobre a junção teoria com a pratica, 

indagações, algumas falácias que comprometem e fragilizam a atuação do 

profissional do Serviço Social, recaindo na dicotomia da pratica e em um discurso 

defasado. A competência teórico-metodológico, contradiz tais argumento, e reafirma 
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o compromisso com atuação embasada e fundamentada. Refere-se a teorias e 

métodos que darão subsidio e sustentabilidade a pratica, ou seja, e a negação apenas 

do aparente, dando ênfase a historicidade, históricos, uma compreensão crítica da 

realidade.  

No que corresponde a competência técnica-operativa, salienta-se traçar um 

objetivo, metas, os instrumentos a serem utilizados, as técnicas a se operacionalizar, 

mas não se restringe apenas a isso, mas atrela-se a uma pratica sistematizadas, 

organizando as informações extraídas através dos mesmo, a parti de então a 

construção estratégias que corresponda com a real necessidade a ser atendida. 

A dimensão ético-política reporta-se aos valores éticos e também políticos que 

fundamentam a profissão. A concepção ética firma o compromisso com os princípios 

da profissão, renega quaisquer pré-julgamento, não impõe, e nem tão pouco tutela, 

mas sim propõe, informa e esclarece, visa contribuir para a garantia de direitos. No 

que tange a concepção política, não se vincula as questões partidárias, mas se 

destaca com seu projeto societário, no posicionamento contra a neutralidade, na luta 

pelos direitos humanos e sociais, por uma sociedade igualitária e participante tanto 

nos setores públicos, quantos os movimentos sociais. A dimensão ético-política 

compartilham de interesses pertinentes e desassociados, e visa o comprometimento 

junto-a construção de uma sociedade democrática. 

Nesta concepção o assistente social atuara conjuntamente e diretamente neste 

âmbito. Porem a mesma carece de recursos financeiros e humanos, e precisa da 

atuação prioritariamente do estado frente a estas questões, e não sendo uma 

responsabilidade exclusiva dos profissionais que atuam neste recinto.  

Com base no artigo 5, constituem atribuições privativa do assistente social: 

 

I – coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas,  

planos, programas e na área de Serviço Social; 
II – planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de 
Serviço Social; 

III – assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; 
IV – realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 

pareceres sobre a matéria de Serviço Social; (CFESS, 2011) 

 

Com bases nas atribuições, essa atuação não se remete apenas ao assuntos 

burocráticos e corriqueiros, mas visa mobilizar ações que contribuam para o acesso e 

garantia dos direitos e inserção em outras políticas, dentro deste novo desafio posto, 
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o profissional que tem como pano de fundo as expressões da questão social, não se 

limitando as aparências e sim buscando fundamentos que intervenha nas diversas 

situações no contexto social. 

 

 

 

3.2 –OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE E A ARTICULAÇAO NO ESPAÇO 

ESCOLAR. 

O espaço escolar corresponde a um local, unidade, onde é aplicado 

diretamente e prioritariamente a educação formal, dentro dos padrões da matriz 

curricular que é estipulada pelos órgãos que administram a política de educação. Com 

base nos elementos já destacados nesta obra, nos capítulos anteriores, fomente-se 

as emergências nesses na qual corresponde a demandas externas, mas que 

permeiam este espaço. 

Outro fato relevante é a população atendida por esta política, ressaltamos que 

nos inscritos da constituição federal de 1988, se constituiu como direito de todos, no 

âmbito nacional e dever do estado em primeira instancia oferta-la. Foi produzido neste 

breve ensaio teórico, a educação como fato constitutivo da vida humana, social, 

profissional, esta tende ser de acesso de todos ou deveria ser assim. E o que 

corresponde a família, implica nos valores morais, e éticos, em consonância com a 

escola, participando na construção do desenvolvimento humano. 

O território em que se constrói a escola, e se aplica a infraestrutura, não se 

representa apenas pela localização de espaços geográficos, esse território se deriva 

também pelos seus habitantes. Esse tem sido um dos desafios, em que define a 

escola somente pelas sala de aulas, corredores, refeitórios, quadra esportiva, 

secretaria ou coordenação pedagógica, e não reconhecendo ao seus redores, como 

se traduz, e como constituem as relações sociais neste espaço. 

Caracteriza-se pelas áreas de risco, lugares de difíceis acesso, são fatores 

externos mas que contribui para evasão escolar; como também demandas oriundas 
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no convívio familiar, pobreza, violência doméstica, abuso sexual, desemprego. São 

fatores que abarcam a educação, externadas pelos indivíduos. 

Sobre o conceito de território nos aprenderemos e apoiaremos nos teóricos 

destacados por Milton Santos e Dirce Koga: 

O território tem que ser entendido como o território usado, e não o território 

em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade e o 

sentimento e aquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho;  

o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida.  

(MILTON SANTOS, 2000, P.85) 

 

A compreensão real de território permite a superação dos fragmentos e dos 

serviços, possibilitando a proposta de novas atividades de acordo com o 

desprovimento local e construir indicadores através dos números de vulnerabilidade e 

risco sociais. Esse mesmo território salienta-se pela desigualdade social, fruto de uma 

sociedade capitalista que aumenta seus lucros com bases na exploração, produzindo 

riqueza para si, e reproduzindo pobreza. 

O território também representa o chão do exercício da cidadania, pois  

cidadania significa vida ativa no território, onde se concretizam as relações 

sociais, as relações da vizinhança e solidariedade, as relações de poder. É 

no território que as desigualdades sociais tornam-se evidentes entre os 

cidadãos, as condições de vida entre moradores de uma mesma cidade 

mostram diferenciadas, a presença/ausência dos serviços públicos se faz  

sentir e a qualidade destes mesmo serviços apresentam-se desiguais.  

(DIRCE KOGA, 2011, P.8) 

 

E através desta problemática que urge no espaço escolar, impactando seus 

atores, que ao mesmo ponto sãos autores de sua trama, que interpretam a mesma 

cena diariamente, não sendo um modelo fictício, e sim a sua composição da sua 

realidade exposta. As questões trazidas e exteriorizada neste território corresponde 

as questões pertinentes: a saúde, assistência social, segurança pública, transporte 

público, seguridade social etc., dimensões para além da escola mas que implica seu 

atores. 
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Art. 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, 2017)       

 

A gama de direitos que integram e compõe os direitos fundamentais que 

resguardam o cidadão, que devem ser garantido mantendo a integralidade das 

política, e devem ser articuladas, em comunicação com rede, nos diversos segmentos 

intersetoriais, para que corresponda com as demandas no espaço escolar. 

Rede como definição é um padrão de organização constituído, de 
organização constituídos necessariamente por agentes autônomos 
interligados, cooperam entre si. É importante destacar que nela a ordem é 

horizontal e não hierárquica. (PHEBO, apud OLIVEIRA; FERNANDES, 2007,  
p.152) 

 

 

Dentre dessas perspectivas vale correlacionar os seguintes desafios 

postulados para a garantia e a efetivação dos direitos para o cidadão. Destacaremos 

alguns dele como a intersetorialidade, interdisciplinaridade e a articulação com a rede. 

 O primeiro ponto a ser abordado e a intersetorialidade, o trabalho de diversos 

setores, de diferentes políticas, que visa atender a mesma problemática, mas que urge 

de várias demandas. Partiremos do pressuposto da fragmentação deste setores, em 

interiorizar seus serviços a apenas ao espaço local, impossibilitando em variáveis 

ocasiões a inviabilidade da garantia dos diretos, referente as demandas externada por 

estes indivíduo.  

Portanto no espaço escolar se dará a necessidade da intersetorialidade, com o 

objetivo de romper com a dicotomia da setorialização, que neste espaço urge pela 

incompreensão do sentido real da educação, exprimindo neste espaço a 

intersetorialidade, efetivando a comunicação entre as redes de políticas públicas.  

A intersetorialidade é uma das práticas que se articula na mediação 

institucional entre diferentes políticas públicas na esfera municipal. As ações 

intersetoriais articulam as pratica e saberes e estabelecem relações entre 

diferentes profissionais. (CARVALHO, apud, ALMEIDA 2009, P. 45) 
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A intersetorialidade possibilita o trabalho em rede, na conciliação dos interesses 

sociais. A rede destaca-se como o conjunto de no conectados, em cada um desses, 

a uma diversidade de atores e setores. 

O segundo desafio vincula-se a tarefa da interdisciplinaridade. Tanto 

pedagogos, orientadores, psicólogo, e assistente social, desempenham papel de 

extrema importância, porem o desafio e agregar saberes de diferentes viés, porem 

com a mesma visão, na busca da interação do aluno e a escola, “é um elo entre o 

entendimento das disciplinas nas suas mais variadas áreas. Sendo importante, pois, 

abrangem temáticas e conteúdos permitindo dessa forma recursos inovadores e 

dinâmicos, onde as aprendizagens são ampliadas. 

(...) É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo 

integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de 
investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido ela deve partir da 
necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar,  

compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada 
e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. Explicação, 
compreensão, intervenção são processos que requerem um conhecimento 

que vai além da descrição da realidade mobiliza competências cognitivas 
para deduzir, tirar inferências ou fazer previsões a partir do fato observado 
(MEC, 2002, p. 88 e 89). 

 

Nesta perspectiva busca racionalizar as diversas demandas, sem descartas as 

possibilidades, mas dando visibilidade a um trabalho conjunto, indo além dos 

conselhos de classe e criando projeções que possibilitem uma educação ampla e que 

supra não só as demandas inerentes as sala de aula mas visando uma sociabilidade 

humana. 

Diante disso busca propor uma articulação com diferentes setores, politicas, 

profissionais, busca articular a rede, ou seja conecta-la, dando uma sintonia para o 

desenvolvimento e segmento das políticas públicas. Neste caso vale realizar um breve 

ressalte sobre rede: 

Defende que as redes são estratégias de gestão social sob os princípios de 

intersetorialidade e descentralização capazes de congregar pessoas de uma 
mesma base territorial com o objetivo de resolver os problemas sociais que 
os afetam de maneira integrada, representando uma alternativa de 
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desenvolvimento social. A importância de reunir esses atores é a 

possibilidade de integrar saberes e experiências, em que a sociedade pode 
passar também a desempenhar um papel ativo e criativo nesse processo.  
(VITORIANO, apud, JUNQUEIRA 2003, P.5) 

 

Contudo a articulação visa promover a relacionamentos efetivo de diferentes 

conhecimentos e políticas interligando, com proposito de articular as diferentes 

necessidades que apontem para uma integração social. 

 Fica claro a importância tanto intersetorialidade, e a interdisciplinaridade para 

articulação das políticas públicas no espaço escolar, entendido que esse mesmo 

espaço permeia diferentes emergência. Subentende-se que desafios desta 

problemática não corresponde apenas uma tarefa apenas para a educação mas sim 

e de responsabilidade pública e da sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conjuntura atual explícita o declínio das políticas públicas junto as incertezas 

dos programas atrelados a essas, desafiando os profissionais na sua atuação a 

superação das amarras da neutralidade. Se recompor diante de tantas dificuldades 

aplicadas, e uma necessidade essencial, visando a informação e a mobilização social 

para se posicionarem diante as desestabilidades que anula a constituição federal de 

1988. 

A proposta deste trabalho objetivou em abordar o tema sobre Serviço social e 

Educação, através das reflexões realizadas no campo de estagio e as demandas 

oriundas deste espaço. Foram através destas problemáticas, e das indagações que 

permeavam este território que foi elaborado a construção deste trabalho.    

As (contra)reforma que se põem nos campo da educação, são consequências 

as crises econômicas, políticas e sociais, instaurada em solo brasileiro. Estas 

reformas não se restringe apenas ao setor educacional, mas aos diversos setores 

públicos e privados. Porem as precariedades que abarcam estes setor vem de longa 

data em consonância ao ideário do neoliberalismo.  

O resultado deste sistema capitalista, tem destruído a educação pública de 

qualidade, onde tem se tornado um sonho adormecido, à beira de um colapso. O que 

temos hoje são políticas focalizadas que não correspondem nem expectativas da 

realidade, tão menos a integralidade dos inscritos na constituição, uma compensação 

em lugar do direito.  

 A educação pública tem colocado como fator principal a formação profissional, 

distanciando cada vez mais uma educação digna e cidadã, quando estes fatores 

deveriam ser inseparáveis. Fica claro que a educação está sobre o domínio do 

mercado, ou melhor, dos dono do mercado, com isso o estudante/trabalhador é 

preparado dentro destas circunstância, se sujeitados as péssimas condições, sendo 

tratado como apenas mercadoria. 

 A necessidade do Assistente Social nos espaços escolares, não se limita em 

apenas responder as demandas, mas da real compreensão deste espaço e a 

possibilidade de uma intervenção ampla. Deriva se então na alternativa da construção 
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de um projeto societário, que ultrapassem as barreiras estruturais da escolas, mas 

que vista na efetividade, ou seja, os impactos e os resultado no cotidiano. Este 

trabalho não pode ser caráter apenas preventivo, mas também interventivo, pois a 

educação não se estringe as sala de aula, mas expande na sociabilidade humana. 
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