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RESUMO: Este artigo consiste em uma síntese de 

pesquisa realizada na Universidade Federal da Bahia, e 

apresenta alguns resultados preliminares sobre a 

inserção do Serviço Social na Educação, a partir da 

legislação que regulamenta esse processo. Constituiu-se 

a partir de um exame documental, cujo objeto de análise 

foram as Leis que tratam direta ou indiretamente da 

questão, objetivando fazer algumas pontuações acerca 

dos seus direcionamentos e conteúdo além de fomentar 

novas discussões sobre a temática. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de alguns anos, em um conjunto de investigações voltadas para a 

inserção do Serviço Social na educação, realizadas na Universidade Federal da Bahia, 

contando com fontes de financiamentos como a própria Universidade e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o grupo de pesquisa, 

conformado na mesma Instituição, delimitou-se inicialmente ao trabalho de Assistentes 

Sociais na área na Bahia, voltando-se posteriormente, apenas à Salvador, entendendo 

todas as variáveis envolvidas. Agora, em nova etapa, intitulada “O Serviço Social na 

Política de Educação no Brasil: produção do conhecimento e legislação”, segue em 

um sentido de compreender como se deu e como ainda está sendo conduzida a 

perspectiva da formação brasileira, partindo do pressuposto dessa inserção de 

assistentes sociais, entendendo-a como fundamental na construção de uma rede 

democrática, universal e de qualidade. Busca-se uma maior abrangência em termos 

de território, estendido ao País como um todo, porém, especifica de forma contundente 

no que tange a delimitação teórica e ao objeto de análise – Leis que regulamentam 

essa inserção – circunscritos a elementos constitutivos desse processo de integração, 

e que são parâmetros para compreensão histórica e profissional. 

Articulada em dois eixos de investigação, dos quais um versa sobre a 

construção do conhecimento, e outro, sobre a materialização constitucional, buscando 

entender a Legislação que trata da questão, entendendo inclusive, quais as 

perspectivas e os caminhos buscados nas proposições, faz um levantamento acerca 

de dois pilares que justificam e sustentam a integração, sendo uma a discussão 

teórica, e a outra a materialização constitucional, tão importante quando pensado a 

materialidade e a continuidade desse processo interacional. Apesar da organização 

conjunta e dialogada de ambos, nesse artigo será abordado o segundo ponto, 

apontando características, desafios e avanços, e fazendo apontamentos quanto a 

possíveis progressos nesse processo construtivo, em um sentido de fortalecimento da 

categoria dos assistentes sociais, inseridos nessa luta à qual são parte constitutiva e 

essencial, expandindo assim o debate sobre essa consolidação legal. 



 
 

Ocorrendo em duas etapas, em que uma consistia no mapeamento das 

informações pretendidas e a segunda, na análise, o que é aqui apesentado é o 

resultado de quase um ano de busca de documentos legais em todas as instâncias 

federativas, sendo encontrados e analisados um total de 55 (cinquenta e cinco), 

organizados em fichas de trabalho, às quais foram posteriormente tabuladas e 

estruturadas, possibilitando assim a qualidade e a preponderância dos pontos 

almejados na análise. A pesquisa, que se delimitou em uma busca analítica 

documental, objetivando, sobretudo, um mapeamento que proporcionasse maior 

segurança e impulso a novas buscas e articulações, inclusive com o conjunto 

CFESS/CRESS (Conselho Federal de Serviço Social/Conselho Regional de Serviço 

Social), utilizou-se de uma síntese explicativa, a partir da qual, expansões e 

redefinições podem ainda serem feitas. Aponta também para a concepção de 

educação que vai, nesse sentido, embasar e dialogar com uma possível atuação. 

Como será apontado a seguir, algumas características representam consideráveis 

avanços, outras, entretanto, sinalizam bem mais as dificuldades de materialidade e a 

necessidade da propriedade na luta pela conformação.  

 

DESENVOLVIMENTO 

I - Discussão Teórica 

As concepções de educação coexistem de acordo com ideais, e, fruto do 

cenário em que estão inseridas, tendem a sobressair umas às outras, de acordo com 

interesses, cultura e ideologia predominante em um determinado período histórico, o 

que não significa que estas tenham desaparecido, estando apenas relegadas à 

discussão ou à ação de pequenos grupos destoantes do cenário hegemônico que 

privilegiam àquelas. A perspectiva do ensino pela via liberal sempre foi predominante 

no Brasil, cindindo a sociedade incialmente em dois blocos, em que aqueles 

pertencentes à burguesia latifundiária1 recebiam um ensino abrangente, refinado, 

                                                             
1 De acordo com Marx e Engels em O Manifesto do Partido Comunista (1848), a sociedade 
moderna caracteriza-se pela simplificação dos antagonismos de classe, dividindo a sociedade 
em duas classes: o proletariado, que é a classe trabalhadora, que vende a sua força para 
sobreviver; e a burguesia, detentora dos meios de produção. No Brasil, um país fundado nas 



 
 

erudito porém não necessariamente libertador, e acordado segundo àquela realidade à 

qual estavam inseridos, passando posteriormente a cursos de nível superior, feitos 

muitas vezes fora do País, e em que, por terem status e reconhecimento social, já lhes 

garantiam empregos, boas remunerações e manutenção de todo o status ao qual 

estavam habituados. Àqueles outros, provindos da classe trabalhadora, não 

acessavam à escola, e passavam toda uma vida sem qualquer conhecimento 

proveniente da estrutura do saber educacional. 

Com a criação de escolas de curso superior, depois chamadas de faculdade, 

não se precisava mais buscar formação no exterior, o que não significa 

necessariamente que muitas pessoas, pela abundância financeira que tinham, não o 

fizesse, sendo os grandes centros internacionais de formação bem mais respeitados 

que os aqui existentes, sendo por isso, uma outra forma de hierarquizar ainda mais 

uma classe que em si já representava uma estrutura de hierarquização, dividindo 

aqueles que ainda podiam se formar fora do País dos que obtinham diploma nos 

novos espaços criados internamente. A estratificação generalizada por sua vez, não 

se alterou de forma contundente com o passar dos anos, e os trabalhadores 

ingressaram de uma forma ainda restrita e limitada, porém já considerável, no ensino, 

apenas a partir da década de 1930, não com uma perspectiva de expansão do 

conhecimento, mas, graças ao processo de industrialização que acometeu o País no 

século XX, e que demandava uma mão-de-obra mais especializada, formada de 

acordo com aquelas necessidades básicas de manuseamento e controle das novas 

tecnologias que aqui chegavam.  

Apesar de algumas aberturas e progressos que foram ocorrendo, a 

persistência da segregação não teve maiores alterações até a efetivação das políticas 

das cotas, iniciadas em 2004, e que foi paulatinamente alterando os perfis dos 

estudantes que chegavam ao ensino superior, concluindo assim o ciclo efetivo da 

formação. Antes dessa implementação, a entrada de negros e pobres nessa 

modalidade era irrisória e dificultada, o que barrava qualquer percepção de avanço 

que fosse estável, e que representasse qualquer sinal de progresso efetivo nessa 

                                                                                                                                                                                   
relações agrárias, a burguesia existia quase exclusivamente através do latifúndio das terras 
(FERNANDES, 2005). 



 
 

perspectiva, já que o ensino básico havia entrado na rotina de quase todas as crianças 

brasileiras, garantida pela Constituição Federal de 1988, que afirma que: “Art. 207. O 

dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I – educação 

básica obrigatória e garantida dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso 

na idade própria; II – progressiva universalização do ensino médio gratuito” (BRASIL, 

1988, p. 43), mas numa realidade bem diferente da superior, inclusive em termos de 

garantia e abrangência, tratada no mesmo artigo, que continua: “V – acesso aos níveis 

mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 

cada um” (idem), representando uma manutenção de privilégios e de formas de 

acesso à construção do conhecimento fundamentada por acúmulos previamente 

construídos. 

É importante lembrar desse marco, não esquecendo do longo caminho ainda 

por percorrer, da restritividade que a proposta ainda apresenta diante de uma 

sociedade tão multifacetada, e das dificuldades da permanência, ainda em processo 

de construção, e que é determinante no que tange a alteração de toda essa estrutura 

criada. Também é importante lembrar que, as questões de gênero e de raça 

perpassam por todo esse cenário, delimitando inclusive o acesso, e as condicionantes 

de renda que envolvem a relação de ensino-aprendizagem e a reprodução dos hábitos 

e da cultura. 

Em um País onde a desigualdade tem os patamares que temos, expandir a 

formação profissional a outras camadas, historicamente excluídas, constitui-se apenas 

como um ponto de partida, principalmente se forem considerados os diversos 

retrocessos que marcaram a política brasileira, em que, marcos legais são 

constantemente revogados e que, planos implementados sofrem constantes 

interrupções, relegando toda uma construção a uma existência efêmera e fragilizada, 

incapacitada à permanência e a solidez. A disputa pelo financiamento entre o mercado 

e seus interesses e políticas e projetos sociais sempre foi difícil, e por mais essa 

razão, muitos dos avanços alcançados não se concretizam de fato, porque passado o 

período de implementação, manobras são feitas e a fonte de custeio e manutenção se 

deterioram, fragmentando e fragilizando uma ação que em um País continental como é 



 
 

o Brasil, necessita de muitos recursos. Há que se considerar ainda que, a formação e 

a titulação acadêmica por si só são incapazes de gerar qualquer garantia na situação 

desigual existente, o que confirma a necessidade da discussão e implementação de 

outras vias que visem a quebra da imobilidade social e do acesso existentes, tais 

como a extensão da concepção de direito e a construção de uma consciência de 

classe generalizada que extrapole definições tidas como dadas criando, portanto, uma 

consciência sólida e unificada, conhecedora dos processos históricos que a 

conformou. 

 Diante do histórico apresentado, o direito a educação resguardado pela 

Constituição, a implementação das cotas sociais e raciais, e a materialidade dada pela 

LDB, representam avanços inquestionáveis, sendo, entretanto, ainda limitados no que 

tange às respostas a toda uma construção social que, historicamente, evadiu as 

oportunidades de acesso, e determinou a forma como cada um receberia a sua 

formação, de acordo com as respectivas condições econômico-sociais e as 

expectativas mercantis que se tinha sobre cada um deles. A integração 

multiprofissional nesse campo constitui-se como uma busca constante pelo progresso, 

propondo-se dessa forma, uma identificação e uma edição de vias de materialização, 

de acordo com a totalidade vivenciada, entendendo os sujeitos enquanto parte de uma 

realidade, à qual estão inseridos, mas integrando-os e não limitando-os.  

A inserção de profissionais da psicologia e do serviço Social na escola é antiga, 

mas a concepção de integração e de potencialização da educação do proletariado é 

recente, estando ainda em vias de discussão e implantação, existindo, pontualmente, 

e ainda com muitas barreiras à efetividade. O histórico da inserção do profissional do 

Serviço Social na educação presente no documento que marca o acúmulo teórico da 

categoria sobre a questão, Subsídios para o Debate sobre Serviço Social na Educação 

(2011) revela uma demarcação dessa introdução profissional desde a década de 

1930, em concordância exatamente com o surgimento da profissão no Brasil, e que irá 

adensar ainda mais na década de 1990, período em que a categoria adentrará com 

mais constância o ambiente das escolas, sinalizado também pelo aumento de artigos 

e discussões teóricas publicadas debatendo o tema. Ainda sobre esse processo 

Histórico, Monteiro faz alguns resgates apontando para o fato de que, até o final da 



 
 

década de 1970 não houveram mudanças estruturais significativas no que tange à 

concepção: centrada na perspectiva do conhecimento da realidade social dos 

estudantes, entendendo-os como indivíduos em si, e as ações, também 

individualizadas, numa intervenção direta e focalizada, concebendo assim a 

reintegração social. Trata-se de um período cujo trabalho apresenta um perfil de ação 

extremamente centralizada, com ações desenvolvidas, numa condição de inserção 

mercadológica de mão-de-obra capacitada.  

Também tratando dos aspectos historicistas, a brochura lançada pelo CFESS, 

intitulada Subsídios para a atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação 

(2014) e que é exatamente uma maturação das pesquisas e debates iniciadas no 

documento de 2011, reafirma essa condição, sinalizando inclusive para a importância 

dada ao Serviço Social nesse processo de adequação e de construção do que era 

então chamado de estruturação econômica e social do país. Diz o texto:  

Embora muitos tendam a afirmar que se trata de um debate ou de um campo novo, 
a vinculação do Serviço Social com a Política de Educação foi sendo forjada desde 
os primórdios da profissão como parte de um processo de requisições postas pelas 
classes dominantes quanto à formação técnica, intelectual e moral da classe 
trabalhadora, a partir de um padrão de escolarização necessário às condições de 
reprodução do capital em diferentes ciclos de expansão e de crise (CFESS, 2014, p. 
15 - 16). 

Atualmente, na contramão do que pede a sociedade, ditada por valores 

capitalistas, o projeto ético-político do Serviço Social, através do Código de Ética 

profissional (1993), que muito se renovou crítica e teoricamente, chama a categoria à 

uma outra atuação, centrada nos valores democráticos, humanizados e universais; a 

Lei de regulamentação da profissão (Lei federal 8.662, de 07 de junho de 1993) que 

traz, em seu artigo 5º, as atribuições privativas da profissão: coordenar, elaborar, 

executar e supervisionar estudos, planos programas e projetos na área do Serviço 

Social; bem como todas essas atividades que sejam executadas por e em uma 

unidade do Serviço Social; prestar assessorias e consultorias específicas da área a 

todo e qualquer órgão, público, privado ou entidade sem fins lucrativos, além do 

controle e a fiscalização dessas atividades, define que, a criação do núcleo de Serviço 

Social nas escolas, devem ser diretamente ligado à contratação desses profissionais 

para o seu desenvolvimento. 



 
 

 Assim como os marcos e resoluções estritamente profissionais, a legislação 

assume um papel indispensável, consolidando o espaço à atuação e garantindo uma 

continuidade, resistente às constantes influências e interferências conservadoras, que 

impedem uma atuação ampla, comprometida e integral. Na educação 

especificamente, em todos os seus níveis, aqui compreendendo para além do básico, 

profissional e tecnológico, e superior, outras menos discutidas e muitas vezes 

subalternizadas quanto a construção educacional, como a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), a de indígenas e quilombolas, a educação popular, proferida inclusive 

por movimentos sociais articulados, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST), existe uma necessidade de ampliação e aprofundamento da concepção de 

direito, e não compreendendo esses últimos como desconexos do movimento geral de 

ensino, mas compreendendo e considerando todas as variáveis e especificidades que 

possuem. Essa regulamentação legal ainda está em vias de edificação, sendo 

fragmentada por diversos recortes de interesse político, pela resistência ditada pelos 

parâmetros econômico e sociais vigentes, e pela inexistência de um reconhecimento 

amplo e geral sobre a importância dessa construção, como melhor poderá ser 

demonstrado através da análise a seguir.  

 

II - Análise dos dados 

Durante um período de seis meses, foram feitas buscas pelos mais diversos 

mecanismos em um sentido de mapear a legislação que regulamenta a inserção dos 

assistentes sociais na educação, incluindo-se contato com o CFESS e com todos os 

CRESS, histórico indicado por documentos e pesquisas acadêmicas anteriores, nos 

sites das Assembleias Legislativas Estaduais e das Câmaras Municipais de 

Vereadores, e por ferramentas de busca na internet. Feito esse mapeamento, o 

segundo momento foi de análise e construção dos resultados, tendo sido criadas 

fichas síntese de trabalho, às quais foram resumidos os textos na íntegra, e a partir daí 

foram feitas as comparativas e a extração dos pontos, informações e indicadores que 

apontavam para os objetivos da pesquisa, já sinalizados na introdução. Apesar do 

conteúdo encontrado, mostrou-se como dificuldade à condução do projeto inicial, a 

dificuldade no acesso ao acúmulo já construído pela categoria, por não ter-se 



 
 

encontrado outras pesquisas anteriores que fizessem essa junção, além das 

singularidades e divergências nos ambientes de acesso dos órgãos legais de cunho 

legislativo, muito distintos e difíceis de busca por conteúdos específicos. Apesar 

dessas barreiras, um considerável material foi encontrado e analisado, sendo 

suficiente, inclusive, para que alguns apontamentos pudessem ser construídos. 

Foram encontrados 55 (cinquenta e cinco) documentos, e através do material 

coletado evidenciou-se que existe ainda uma lacuna até mesmo no entendimento do 

que é o Serviço Social, daquilo com o que trabalha, e das intersecções que o ligam a 

educação, demonstrados através do esvaziamento de grande maioria das Leis ou dos 

Projetos de Lei que procuram fazer a regulamentação dos profissionais nesse campo 

de atuação. Na esfera federal, dos 17 (dezessete) documentos encontrados, seis 

sequer faziam quaisquer menções sobre as atividades a serem desenvolvidas, apenas 

dois mencionam a Lei n. 8.662; dois determinam os requisitos para a posse do cargo, 

ter nível superior em Serviço Social; e apenas um trata da carga-horária, obedecendo 

o estabelecido nacionalmente. 

Em nível estadual foram encontradas 16 (dezesseis) legislaturas. A realidade é 

um pouco melhor em relação a algumas características, como às atribuições, que 

inexistem em apenas três dos arquivos analisados, porém, em que apenas dois destes 

citam direta ou indiretamente a Lei de regulamentação da profissão, quantidade igual 

ao que tange à definição da carga-horária, dentre os quais, uma de 2013 estabelece 

uma jornada semanal de quarenta horas, acima daquilo que é posto para a categoria; 

além do pré-requisito formação, estabelecido em três, dos quais ainda, dois exigem 

conformidade com o órgão de classe e com os marcos legais da profissão. 

Em âmbito municipal, dos 22 (vinte e dois) documentos legislativos 

encontrados, 18 (dezoito) definem as atribuições profissionais, sendo que seis delas 

direcionam para a Lei de regulamentação profissional, e uma outra direciona as 

atribuições para além dos itens enumerados, através da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), o que também pode ser vago, dada a generalidade com o que se 

propõe a referida lei; sete citam pré-requisito, dentre os quais, apenas três exigem o 

registro no CRESS. Nessa instância há ainda, uma definição de subordinação do 

trabalho profissional à atividades correlatas às já citadas e que tenham sido 



 
 

designadas pelo superior hierárquico, o que talvez represente um problema à atuação, 

constatando-se que se trata de uma subordinação sem que haja um estabelecimento 

claro e definitivo quanto à objetivação que poderá ser colocada, que talvez comungue 

de algum modo com algo já estabelecido no próprio texto mas que fuja ou contrarie as 

atribuições profissionais, inclusive ético-políticas, o que representaria uma complicada 

contradição. 

Há uma observação quanto ao avanço que a perspectiva de atuação teve 

também na área, onde os impactos dos processos de avanço crítico da categoria 

também rebateram de forma considerável, fato observado através da análise de uma 

quantidade de Projetos de Lei que datam das décadas de 80, do estado de São Paulo, 

sendo respectivamente dos anos de: 1978, 1981, dois de 1983 e 1987. Estas, 

apresentam características bem particulares e vinculados à concepção de Serviço 

Social que se tinha à época, trazendo profundas diferenças da atual, destacando-se o 

fato que os textos são muito próximos, sofrendo algumas poucas alterações apenas 

em alguns ajustes ou acréscimos que foram paulatinamente sendo implementados. 

Nas especificidades apontadas para a atuação estão basicamente sinalizadas em: 

concorrer para a plena realização da escola enquanto instituição educadora, 

socializadora, integradora, transformadora e conscientizadora, com vistas ao 

desenvolvimento social; identificar nos processos sociais causas que impedem a plena 

participação na vida educacional e propor alternativas e possibilidades que façam essa 

integração e que eliminem essas causas. 

Voltando ao material de um modo geral, o trabalho interdisciplinar aparece de 

forma constante em muitas das propostas, estando os professores, psicólogos, 

pedagogos, gestores escolares, entre os profissionais mais mencionados. A 

concepção de educação por sua vez, aparece de forma tímida, em muito poucos dos 

textos avaliados, sendo constantemente identificados a partir de abstrações de 

conceitos e apontamentos, não havendo quaisquer direcionamentos específicos a 

esse característico. As que fazem menção, entretanto, direcionam para uma educação 

emancipadora, democrática e fortalecida nos valores éticos e morais, apontando-a 

como um direito de todos e em alguns, como dever do Estado, que deve formar e 

capacitar as pessoas para a vida em sociedade.  



 
 

Há documentos que comungam com a ideia de uma educação que extrapole 

os moldes tradicionais, esvaindo-se da simples constância em sala de aula e 

direcionando para a importância que uma consciência bem fundamentada possui, 

enfatizando de forma incisiva para o fato de que a infância e a adolescência são 

momentos decisivos na formação, indicando seus rebatimentos em toda uma vida 

adulta. Há ainda aqueles que, também direcionando para as questões éticas e morais 

do que se convencionou chamar de sociabilidade, enfoca ainda mais para a questão 

do mercado de trabalho, colocando-o como central, delimitando, portanto, uma 

formação, desde o início na infância, para a construção de um futuro trabalhador, que 

chegue com todo o potencial ao mercado, e que lá estando, tenha as devidas 

condições de desempenhar seu papel e de garantir a sua permanência e o que é dito 

como o seu sucesso. 

Partindo das concepções postas, em alguns de forma abstrata, em outros em 

texto corrido e direto, são apontados como potenciais da atuação de assistentes 

sociais na escola a capacidade de, a partir de um conhecimento prévio levantado 

sobre as condições sociais dos respectivos alunos e das suas famílias, possibilitar 

uma articulação, que agregue a todos os interessados e que impulsionem saídas 

coletivas e participativas, tencionando por um atendimento que realmente dê conta 

das especificidades e das necessidades que são postas de forma individual e ao 

mesmo tempo coletiva, apontando inclusive, na maioria dos textos, à parcerias com 

entidades públicas, privadas e filantrópicas, que de algum modo, possam contribuir 

nesse processo de atendimento psicossocial. Entram nesses parâmetros a luta e as 

políticas de combate as drogas e a violência, a informação sobre doenças 

sexualmente transmissíveis e gravidez precoce, e sobretudo, as razões que levam à 

evasão escolar, ponto de partida para múltiplas discussões, vinculadas sobremaneira 

a situações de desamparo e vulnerabilidade, algo recorrente, principalmente na rede 

pública de ensino. Há que se salientar, por outro lado, um caráter de policiamento nas 

formas de acompanhamento que são postas em alguns documentos, indicando a 

necessidade de registro e respostas aos programas sociais que de alguma forma 

estão vinculados à necessidade da participação escolar de forma indireta, sendo que 

em um, há a menção nesses termos quando tratando das ações a serem 

desenvolvidas. 



 
 

As legislaturas tratam de todas as modalidades de ensino, indo do básico até o 

nível superior, passando inclusive pela formação profissional e tecnológica, e nesse 

sentido, existem especificidades para cada um deles que precisam também serem 

sinalizadas. O direito ao acesso à pesquisa e a extensão por exemplo, não aparecem 

na educação básica, nível em que também não se tem uma propriedade mais concreta 

sobre a necessidade de assistentes sociais, considerados como profissionais 

capacitados para identificarem e trabalharem com as múltiplas expressões da questão 

social, sinalizadas sobretudo na dificuldade de permanência no espaço educacional, 

fruto de diversos descompassos que impossibilitem uma dedicação integral, tal que é 

esperado para que haja um bom desempenho. Nesses primeiros anos de formação, 

há uma preocupação recorrente com a situação principalmente psicológica dos 

estudantes, entendendo-os como vulneráveis e influenciáveis pelos mais diversos 

fatores que cercam a vida em sociedade, mas por outro lado, inexistem políticas em 

nível macro que direcionem a assistência à essa vida escolar, estando sempre em 

regimes pontuais, focalizados e secundários, que não concentram os esforços para a 

delimitação desse espaço em si, entendendo a sua importância. Não que deva 

considerar a educação como desconexo da totalidade, mas sim, que dentro dessas 

recomendações gerais, que hajam vistas a incluí-la como parte fundante da 

construção e, indispensável. Esse é um dos princípios que dificultam um entendimento 

mais completo e carregado das possibilidades arraigadas à profissão.  

Existem ainda em muitos dos documentos, a regulamentação da atuação na 

rede privada, inclusive, em alguns, exclusivamente destes, e que também guardam 

características bem singulares, tomando como referência a estrutura ali existente, as 

questões com as quais deve trabalhar, e o perfil dos estudantes e das famílias de um 

modo geral. Nesses casos, o atendimento circunda muito mais o espaço da 

orientação, por vezes até psicopedagógica sobressaindo à social, que se limita muitas 

vezes àqueles alunos considerados como em situação de vulnerabilidade, muitas das 

vezes através do sistema de concessão de bolsas de estudo. Aqui, o Serviço Social 

ganha perfil de prevenção de situações de violência no ambiente interno, como 

mediador de conflitos e como responsável por campanhas e eventos de cunho 

formativo que se direcionam a assuntos gerais que acometem a adolescência, como 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, gravidez, bullying e uso de drogas. 



 
 

 

CONCLUSÃO  

 

A partir da análise, parece claro a necessidade do fortalecimento da luta pela 

implementação e da importância da pesquisa e discussão teórica acerca do processo 

construtivo, sinalizando inclusive, sobre a importância desses profissionais nesses 

espaços e suas potencialidades no enfretamento dos múltiplos problemas que cercam 

a formação educacional, entendida em toda a sua abrangência. A participação da 

categoria na construção dos projetos legais é um outro destaque ao qual pôde-se 

chegar, dada a debilidade das informações que os textos constitucionais trazem, e a 

lacuna na compreensão do que é o trabalho profissional e os seus determinantes. O 

conhecimento dos documentos categoriais, nos quais deve-se incluir as resoluções 

emitidas pelo CFESS, são definidores das condições de atuação e das delimitações 

da atuação, para que estejam voltados aos princípios que norteiam a profissão. 

A construção e aprovação de leis parece-nos essencial para a garantia de um 

projeto de trabalho que seja amplo e coletivamente construído, e que tenhas as 

potencialidades de se materializarem, não sofrendo os impactos de forma tão direta de 

cenários políticos instáveis e inseguros. Por outro lado, é preciso a compreensão 

também que este é um ponto de partida importante e decisivo mas não em si mesmo 

suficiente. Considerando todas as crises e redefinições que são constantemente 

assumidas pelo Estado diante de tais cenários, bem como o poder ideológico e de 

pressão que o perpassa, a garantia da existência não indica necessariamente para o 

funcionamento e para a qualidade, cabendo aí, portanto, também uma busca 

constante por ampliação e compromisso, exigindo sempre os devidos repasses e 

respeito aquilo que se tenha construído, evitando que novos retrocessos venham e 

levem de volta tudo o que já se avançou, o que não é uma tarefa fácil e carece de 

estratégias e de mobilização, coletiva, para a sua realização. 
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