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Resumo: O presente estudo tem a finalidade de discutir o Serviço Social na educação e sua
relevância na contemporaneidade, sendo este um recorte dos resultados da pesquisa da
dissertação:  “A interface  das  demandas  da educação:  um estudo  dos  atendimentos  do
Serviço Social no município de Maringá/PR”. Desse modo, abordam-se como as demandas
da política de educação são atendidas por assistentes sociais do Centro de Referência da
Assistência  Social  do  município  de  Maringá–PR.  A  pesquisa  tem  como  justificativa  a
contribuição que poderá fornecer à qualidade no processo de ensino e aprendizagem e ao
debate do Serviço Social na Educação.
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Abstract: The present study has the purpose of discussing the Social Service in education
and its  relevance in  the contemporaneity,  being this  one a clipping of  the results of  the
research of  the dissertation:  "The interface of  the demands of  education:  a study of  the
attendance of Social Service in the municipality of Maringa in the state of Parana".Therefore,
it is approached how the demands of the education policy are attended by social workers of
the Center of Reference of Social Assistance of the municipality of Maringa. The research
has as justification the contribution that it can provide to the quality in the process of teaching
and learning and to the debate of Social Service in Education.
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo é fruto da pesquisa realizada no mestrado em Serviço Social na

Unioeste  Toledo-PR  de  2014-2016,  sendo  um  recorte  dos  resultados  da  pesquisa  da

dissertação:  “A interface das demandas da educação:  um estudos dos atendimentos do

Serviço  Social  no município  de Maringá/PR”.  O debate  apresenta  uma breve exposição

teórica sobre o Serviço Social na educação e sua relevância na contemporaneidade.

Tendo  em  vista  que  cenário  brasileiro  no  contexto  da  educação  pública  vem

mostrando-se deficitário em relação a um trabalho interdisciplinar, ao atender às diversas

manifestações das expressões da questão social que são veementemente vivenciadas no

espaço  educacional  e  que  trazem  implicações  diretas  ao  processo  de  ensino  e

aprendizagem,  desdobrando-se  na  permanência,  desempenho  e  sucesso  dos  alunos.

Diante disso, o presente estudo tem o intento de abordar como as demandas da política de

educação são atendidas por assistentes sociais  do Centro de Referência da Assistência

Social do município de Maringá–PR.

Por  fim,  se  tece  as  considerações  finais  e  as  referências  utilizadas  para  a

construção do artigo.

2. O SERVIÇO SOCIAL E A EDUCAÇÃO

2.1. A intervenção profissional do assistente social na educação

A inserção de assistentes sociais na educação tem sido um debate árduo,  porém

necessário  para  atender  às  demandas  sociais  que  se  apresentam  diariamente  nos

estabelecimentos de ensino, tendo em vista que “[…] a atuação profissional voltada para a

garantia  do acesso à educação escolarizada tem sido a marca principal  da inserção de

assistentes sociais na Política de Educação […]” (CFESS, 2012, p. 38).

Os estudos sobre a temática em questão apontam que a escola tem sido palco de

inúmeras  expressões  da  questão  social,  ultrapassando  os  muros  desse  espaço.  Nesse

aspecto, é fundamental ter a compreensão dos condicionantes que interferem diretamente

no  processo  de ensino  aprendizagem,  os  quais  podem dificultar  e  até  mesmo limitar  o

interesse do indivíduo em acreditar na importância que a educação possui, pois as vivências
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familiares e comunitárias trazem dessa conjuntura social desafios para uma sociabilidade

diferente da que se tem.

Estando atento a demanda que vem se apresentando à profissão de Serviço Social,

o CFESS elaborou, em 2001, e reafirmou, em 2012, que as manifestações da questão social

na  área  da  educação  estão  assim  expressas:  baixo  rendimento  escolar,  evasão

escolar, desinteresse  pelo  aprendizado,  problemas  com  disciplina,  insubordinação  a

qualquer  limite  ou  regra  escolar,  vulnerabilidade  às  drogas,  atitudes  e  comportamentos

agressivos, violentos dentre outros.

Ressalta-se  que  a  educação  e  o  Serviço  Social  possuem  características  em

comum, tendo como objetivo primordial,  buscar contribuir  para a formação de indivíduos

críticos que exerçam sua participação social no meio em que estão inseridos, por serem

membros ativos da sociedade e não sujeitos passivos controlados pelo poder estatal e pelas

manobras do capital.

Almeida (2010)  apresenta que o trabalho desenvolvido pelo assistente social  na

política de educação não será semelhante ao do educador, ao contrário, uma vez que esse

profissional almeja contribuir com a função social da educação, bem como, na qualidade do

serviço  prestado em que,  pautado no trabalho interdisciplinar  e nas articulações  com a

intersetorialidade  das políticas  sociais,  visa  desempenhar  seu papel  em parceria com a

equipe pedagógica. Para isso, a lei nº 8.662/1993, que regulamenta a profissão, estabelece,

nos  artigos  3º  e  4º,  ações  que  são  privativas  ao  Assistente  Social  e  resguarda  as

particularidades inerentes à sua intervenção.

Primeiramente,  cabe  ressaltar  que  o  trabalho  do  assistente  social  no  ambiente

educacional,  assim como o do professor,  pedagogo e outros profissionais,  tem um valor

pedagógico e educacional fundamental, porque a escola, para muitos, é o primeiro espaço

institucional  de que  o indivíduo participa.  Esse espaço tem a finalidade de apreender  a

história  construída  pelo  homem  e  iniciar  a  formação  de  seus  ideais,  é  um  ambiente

riquíssimo e repleto de demandas e expressões da questão social que precisam ser vistas

conforme suas necessidades e particularidades.

Todavia, as conquistas, em alguns municípios, não são maioria, pois ainda não há

uma legislação federal em vigor que traga a obrigatoriedade do profissional assistente social

para a educação,  estendendo-se aos estabelecimentos  de ensino para que,  assim, seja
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possível  fortalecer  os  compromissos  dos  estados  e  municípios  em  suas  esferas  de

contribuição com cada nível que a educação compete-lhe.

Para  isso,  “[…]  a  inserção  do  Serviço  Social  na  Educação  é  um  espaço  que

necessita ser desvelado, no sentido de compreender as nuances dessa inserção” (DENTZ,

SILVA, 2015, p. 27) e desde 2001, o Conselho Federal vem instigando o debate nessa área,

sendo instituído, em 2008, o Grupo de Trabalho na Educação – GT Educação nos CRESS.

Reafirma-se portanto, que a inserção do assistente social  faz-se tão necessária,

para  assegurar  os  direitos  sociais  e  humanos  fundamentais  para  o  desenvolvimento,

articulando-se  com  as  demais  políticas  sociais  para  mediar  a  relação  família-escola-

comunidade com vistas à permanência e sucesso educacional.

O ambiente escolar não é exclusivamente mais um espaço sócio ocupacional para

os assistentes sociais, mas um macro e rico campo em que se podem desempenhar ações

que potencializem a construção e o desenvolvimento da consciência crítica e política. Esta

possibilita o exercício pleno da democracia e da cidadania, pois tem condições de contribuir

com a formação dos estudantes, não somente para o mercado de trabalho, mas para a vida

em sociedade, garantindo direitos e semeando discussões e lutas de igualdade, em um país

onde impera,  desde os seus primórdios,  a divisão  da sociedade,  a qual  deixa  a  classe

operária  à  margem  dos  espaços  de  discussão  e  decisão  política,  econômica  e  social,

subalternizando ininterruptamente esses indivíduos (SANTOS, 2008).

Para Amaro (2015), os desafios postos ao assistente social que pretende atuar na

educação  são:  “descobrir  a  escola  como  locus do  trabalho  profissional,  conhecer

profundamente a política educacional, construir o plano de trabalho profissional na escola”

(AMARO, 2015, p. 340-343).

Diante  desse  contexto,  “[…]  desvendar  a  questão  social  na  escola  passa

imperiosamente pelo conhecimento da realidade comunitária em sua totalidade” (AMARO,

2015, p. 353). Portanto a análise de conjuntura do cenário, pano de fundo, atores, dentre os

demais fatores que a compõem, são fundamentais para compreender as manifestações das

expressões da questão social, suas causas, consequências e, principalmente, os riscos de

vulnerabilidade em que muitas crianças e adolescentes estão inseridos.

2.2 Atendimento da demanda da educação pela política de assistência social
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A presente  investigação  foi  uma  pesquisa  de  campo  realizada  com  assistentes

sociais  do  município  de  Maringá,  que  trabalham  na  política  de  assistência  social,  na

proteção  social  básica,  tendo  por  objetivo  depreender  como  a  demanda  da  política  de

educação  apresenta-se  aos  profissionais  que  atuam  nos  CRAS.  Para  resguardar  a

identidade dos participantes, estes foram identificados por letras do alfabeto, respeitando a

ética em pesquisa.

 Neste  sentido,  foi  necessário  compreender  como  os/as  assistentes  sociais

compreendem a articulação entre a rede municipal e estadual de ensino, uma vez que os

grupos da Rede de Atenção e Prevenção à Violência são divididos por territórios conforme

os serviços de cada territorialidade.

Sobre isso a depoente salientou:

Eu penso que não há uma articulação entre os níveis de educação, e isso
está relacionado assim em alguns casos que faltou um diálogo, um simples
diálogo  resolveria  uma situação  da escola,  ou  de  uma questão  de  uma
transferência escolar. Chegam para nós inclusive essas situações, a pessoa
veio de outra cidade e a dificuldade de ir à escola se inserir, precisa de um
documento e, muitas vezes, acaba realizando pelo CRAS mesmo, é feito ao
menos  até  a  escola entender  que  é  função  dela  e  assumir  a
responsabilidade, mas o pai  já tem que ter  trazido,  mas não trouxe e a
criança precisa estudar. Essas questões assim de entendimento do direito
da criança e começa a falar em direito tal, a gente fala que é da assistência,
não sei se é por medo da gente encaminhar pro conselho os profissionais
da escola começam a abrir um pouco mais, mas eu vejo essa dificuldade.
(E)

Fica evidente no depoimento a falta de diálogo entre os setores educacionais  ao

apresentar as seguintes dificuldades: inserção na escola devido a questões burocráticas,

entrave  na  compreensão  do  direito  à  educação  para  todos  os  indivíduos  e  aversão  à

responsabilidade da função de atendimento.  Essas dificuldades perpassam a política de

assistência  social  para  que  seja  assegurado  o  acesso  ao  processo  de  ensino  e

aprendizagem, porém são expressões que exigem um atendimento do Serviço Social  na

educação, ou seja, os/as assistentes sociais têm a competência de realizar a intervenção

frente as demandas e encaminhamentos apresentados.

Frente a esse contexto, verifica-se as fragilidades apontadas  e que são empecilhos

na articulação  e comunicação  das informações entre  os níveis  municipal  e  estadual  de

ensino,  o  que  pode  comprometer  o  acesso  e  permanência  escolar,  porque  não  são

compreendidas as demandas que a família apresenta.

Com relação a essa questão outra participante acrescenta que “[…] parece que são

duas esferas diferentes,  não sei  como é o acompanhamento interno de uma série para
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outra, mas parece bem separado.” (C).

Nesse sentido,  mais uma entrevistada reforça e complementa que a articulação

“[…] existe, mas não é uma coisa assim que é eficiente, no Distrito X3 pode até ser que

pelas  escolas  estarem  no  mesmo  espaço  físico  tenha  um  dialógo,  mas  existe  um

distanciamento.” (H).

Com  base  na  compreensão  dos  participantes  da  pesquisa,  há  fragilidades  na

articulação da política de educação entre os setores da mesma área, comprometendo a

eficiência e qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Por isso, faz-se necessário

desvelar que a criança e o adolescente não são como uma tabula rasa, que apenas podem

ser colocados na condição de receptores, mas, ao contrário, deve-se compreender que são

coparticipantes desse processo de formação político, social e intelectual.

As condições objetivas de vida e o contexto familiar e comunitário são peças-chave

para, de fato, estabelecer-se uma relação com o conhecimento de quem são os sujeitos, o

que pensam, como vivem, quais suas perspectivas, uma vez que se manifestam diariamente

no ambiente educacional nas diversas expressões da questão social.

Sobre  a  articulação  entre  as  redes  estadual  e  municipal,  também  se  tem  a

contribuição de outra depoente, ao afirmar que:

[…]  o  contato  maior  é  com a  rede  municipal,  e  com o  contato  com as
professoras, eu vejo eles falando da necessidade de um maior diálogo, uma
consolidação do diálogo entre eles, porque às vezes o Estado vai receber
alunos que poderia já conhecer a situação daquele aluno, da família dele se
tivesse essa maior  interação do que tentar desvendar.  E também tem a
questão da escola estadual ter um número muito maior de alunos do que a
municipal,  e  esse  olhar  diferenciado  que  as  escolas  municipais  têm
justamente por serem crianças ou pré-adolescentes, e na escola estadual
como são muito adolescentes há muita desistência […]. (D)

Verifica-se no depoimento acima que a relação com a educação municipal  é um

pouco  mais  próxima,  mas com desafios,  pois  se  desvenda  claramente  a  fragilidade  na

comunicação dos setores educacionais, em que há o rompimento do aluno, ou seja, quando

se  transfere  a  matrícula  do  aluno  para  o  âmbito  estadual,  o  debate  acerca  das

particularidades da criança e do adolescente torna-se fragmentado.

Os serviços educacionais que deveriam prezar pelos princípios de qualidade, por

exercer a formação e repasse dos conhecimentos e saberes adquiridos pela humanidade ao

longo da história, não se efetivam. Soares (2009) trata disso ao destacar o ideário neoliberal

3 Identificação para preservar o verdadeiro nome de um dos distritos do município de Maringá.
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que se firmou com a fragmentação, precarização e focalização das políticas sociais.

Peroni  (2003) em seus estudos,  argumenta que os efeitos do neoliberalismo na

área da educação,  afirmam que o governo prioriza apenas o número de matrículas, por

controlar  os  indicadores  de  financiamento  que  estão  diretamente  associados  à  política

econômica, de acordo com os interesses do capital.

No  que  se  refere  sobre  a  articulação  entre  a  política  de  assistência  social  e

educação, a depoente D destaca que:

Existem as demandas que também estão atreladas à política de assistência
social,  nos próprios programas,  por  exemplo,  do programa bolsa família,
que existem as condicionalidades, em que atua-se com relação à frequência
escolar, em que se faz a busca ativa dessas famílias e também o BPC4 na
escola, que também interage com a educação, mas são atividades próprias
para  a  assistência  social.  Mas  existem  certos  atendimentos  que  nós
fazemos  que  estão  estritamente  relacionado  com  a  educação,  sendo
demanda espontânea e encaminhamento da rede, inclusive do Sistema de
Garantia de Direito, talvez por uma falta de esclarecimento das atribuições
do CRAS ou então porque não encontram um respaldo para exercer aquela
atividade e vê no assistente social, apesar de termos a competência, mas
não na política de educação o que acaba gerando essa demanda para nós. 

O depoimento  expressa  que  é  cabível  articular  as  políticas  de  assistência  social  e

educação, sendo o Programa Bolsa Família (PBF) uma das demandas de interlocução entre

as políticas, mas que a interação não pode ser apenas com relação à frequência escolar,

apesar desta ser uma condicionalidade importante para a manutenção da transferência de

renda ofertada pelo PBF, não pode ser considerado o único fator.

É fundamental analisar a conjuntura que envolve a demanda de evasão, falta de

acesso ou permanência no ambiente educacional,  uma vez que, para prevenir-se, esses

elementos são fundamentais nas ações de inclusão, trabalho com a família para estabelecer

vínculos e acompanhamento sócio-familiar.

A participante “D” elenca também a questão da demanda espontânea,  isto é,  a

família busca atendimentos do assistente social, sendo este primordial para a compreensão

de  determinadas  situações,  como,  por  exemplo,  a  escuta  social,  a  visita  domiciliar  e  a

articulação com a rede. Porém, em muitos casos, não compete aos profissionais da política

de assistência social intervir, por estarem vinculados a outra política, em que são realizados

serviços específicos. Enquanto equipamento da proteção social básica, a função do CRAS é

4 Benefício da Prestação Continuada, destinado a pessoas com deficiência e idosos que não tenham 
contribuído com INSS e possuam idade igual ou superior a 65 anos, desde que estejam de acordo 
com os critérios de renda per capita familiar de ¼ do salário-mínimo.
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estabelecer critérios específicos para os serviços socioassistenciais ofertados e diferencia-

se da política de educação,  que é direito  de todos,  conforme expresso na Constituição

Federal de 1988.

Considerando os atendimentos realizados pelo assistente social do CRAS acerca

das demandas da política da educação, destacam-se: “[…] as condicionalidades do PBF em

reuniões técnicas de articulação da SASC com a saúde e educação, reunião trimestral que

precisa avançar e as demandas do conselho tutelar.” (A).

O  relato  esclarece  como  está  organizada  a  interlocução  entre  as  políticas  de

assistência  social,  educação  e  saúde  para  assegurar  os  pressupostos  do  PBF,  sendo

necessário o fortalecimento da compreensão desse direito que requer a obrigatoriedade de

acesso a outro direito para ser garantido, ou seja, busca-se que as condicionalidades sejam

cumpridas, mas é preciso que as reuniões técnicas objetivem o debate para além desses

critérios  burocráticos,  bem  como,  abranjam  a  função  do  conselho  tutelar  e  os

encaminhamentos  deste  para  os  órgãos  competentes,  de  acordo  com  cada  caso  de

atendimento.

Nesse sentido, a depoente frisa:

[…] há dois anos tinha muita demanda de relatório social para inclusão de
criança em CMEI, encaminhado pelo Conselho Tutelar, mas que não cabia
ao CRAS por ser um direito a todos, diferente política de assistência social.
Após muito diálogo entre os profissionais e a compreensão da gerência da
proteção social básica de que esse não era nosso papel, foi acordado entre
as secretarias que isso não seria realizado mais. (E)

A assertiva evidencia  as particularidades de acesso à educação infantil,  desde que

fosse encaminhado com relatório social para adquirir o direito à educação, e que a falta de

vagas  é  um  entrave  de  responsabilidade  do  município,  e  não  da  família,  em  buscar

mecanismos para adquiri-lo.  O ECA (1990), a LDB (1996) e outras legislações trazem a

educação infantil como direito da criança sem estabelecer qualquer tipo de critério para que

a família seja condicionada.

Outro aspecto evidenciado no depoimento  das participantes  está expresso por  uma

entrevistada ao dizer que: “[…] fui até a escola de uma criança que estava sofrendo abuso

para discutir o caso, mas não fui bem recebida. Em contatos telefônicos a impressão é que

estamos cobrando eles, e não é isso […]. (H).

A questão da violência contra crianças e adolescentes envolve inúmeros procedimentos

a serem realizados. É o que Amaro (2015) fundamenta sobre a necessidade de todos os

8



Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017.

envolvidos  no  espaço  educacional,  ou  seja,  professores,  zeladoras,  auxiliares

administrativos, dentre outros profissionais,  terem condições de observar e trazer para a

equipe multidisciplinar possíveis situações de violação de direitos. Por isso, a inserção de

assistentes  sociais  e  psicólogos  na  educação  torna-se  imprescindível  para  canalizar  os

encaminhamentos conforme a demanda de cada caso, o que significa dar visibilidade para

aqueles  que,  mesmo  com  pouca  idade,  estão  clamando  por  socorro,  por  meio  de

diversificados sintomas.

Dos  depoimentos,  verificou-se  que  são  priorizadas  discussões  pontuais  e  em

situações  singulares,  o  que  não  possibilita  ações  de  prevenção  e  acompanhamento

contínuo  das  manifestações  das  expressões  da  questão  social  na  área  educacional.  A

parceria  entre  as  equipes  multidisciplinares  são  fundamentais,  tanto  na  colaboração  e

construção de um novo saber e conhecimento acerca de determinada questão, quanto na

compreensão da situação que algum(a) aluno(a) esteja enfrentando ou sofrendo.

Em relação a debates  desenvolvidos  para a inserção de assistentes sociais  na

educação no município de Maringá, os depoentes consideram que:

No trabalho profissional, em discussões isoladas e com alguns assistentes
sociais  em  encontros  e  reuniões  gerais,  há  uma  concordância  da
importância  do  profissional  na  educação  até  para  dar  continuidade  em
ações que a assistência social inicia, mas que não é de sua competência
dar continuidade, mas nada muito avançado. (D)

Nas reuniões desenvolvidas com rede do grupo que participo, já ocorreram
sinalizações,  relatos  mencionando acerca  dessa  necessidade no  espaço
escolar. (E)

Os participantes  da pesquisa  apresentaram,  por  unanimidade,  que  não  há debates

promovidos pela categoria ou por outros profissionais sobre a inserção do Assistente Social

na educação, apesar de terem algumas discussões pontuais e isoladas. Aponta-se que “[…]

não tem nada evoluído nessa área, sendo incipiente.” (A). Isso significa dizer que a inserção

do espaço sócio-ocupacional do Serviço Social  na política da educação no município de

Maringá tem se apresentado como um desafio.

Nesta  perspectiva,  dois  depoimentos  evidenciam  a  visão  dos  profissionais  de

educação sobre os princípios da Lei nº 15.075/2006 do Estado do Paraná:

Participei uma vez de uma reunião com escolas municipais e o NRE em
2012 e eu me lembro da fala de um professor do núcleo, de que o próprio
meio  escolar  tem uma resistência  em aceitar  outro  profissional,  como o
assistente social e o psicólogo, mas que ele e uma equipe do núcleo veem a
importância e eles tentam, mas que é muito difícil. (B)
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Acredito que por uma falta de compreensão do trabalho do assistente social
na educação há dificuldades na aceitação e até mesmo mobilização dos
profissionais da educação. (D)

Os depoimentos afirmam que existe certa resistência por parte dos profissionais  de

educação sobre a inserção do assistente social nesse âmbito, porque não há conhecimento

sobre qual será sua função junto à equipe pedagógica. Os depoimentos dos profissionais da

educação tem expressado a falta de entendimento de qual seria a intervenção e ações do

serviço  social  na  educação,  o  que  pode  contribuir  com  o  entendimento  enviesado  das

atribuições que são privativas desse profissional, tais como: escuta social, acompanhamento

sociofamiliar, mediação dos conflitos entre aluno-família-escola-comunidade, parecer, laudo

e relatório social, bem como as atividades que vão ser realizadas conforme os preceitos da

interdisciplinaridade.

Tendo em vista essa situação, Almeida (2010) apresenta uma contribuição acerca

do trabalho desenvolvido pelo assistente social na educação, afirmando que esse não será

semelhante ao do educador, pelo contrário, esse profissional contribuirá para a qualidade do

serviço prestado, em que buscará desempenhar seu papel junto à equipe pedagógica, mas

em sua especificidade. Isso permitirá viabilizar o processo de garantia da educação em sua

totalidade, compreendida e assegurada como direito fundamental para o desenvolvimento

intelectual, pessoal e social de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem,

com o intuito de propiciar o fortalecimento das relações entre escola-família-comunidade.

Para  tanto, indagamos  acerca da  Lei  Estadual  nº  15.075/2006  do  Paraná,  que

versa sobre a inserção do assistente social na educação, para levantar o posicionamento

dos participantes no que se refere à aplicabilidade da referida legislação, tendo em vista que

essa inserção não vem aplicando-se em todo o estado. Há maior aplicabilidade na esfera

municipal,  que  possui  legislação  própria,  mas  são  em  alguns  municípios,  conforme  a

concepção do poder executivo sobre as necessidades políticas de educação.

A visão  de  um  dos  entrevistados,  A,  assemelha-se  na  compreensão  sobre  a

aplicabilidade da legislação estadual, ao destacar que: 

[…]  vai  ser  difícil  a  efetivação,  apesar  de  ser  importantíssimo,
principalmente com o avanço do ECA, sistema de garantia de direitos, mas
está  longe  de  acontecer,  por  questões  políticas,  luta  da  categoria  e  da
sociedade civil.  (A).

Outro depoente apresenta sua concordância no que tange à aplicação da lei, ao afirmar:
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[…]  sou  totalmente  favorável,  até  para  perceber  as  relações  que  são
estabelecidas  entre  a  escola,  família,  alunos,  professores,  porque  tem
situações que poderiam ser resolvidas na própria escola e não são, aí vem
uma demanda para o CRAS que só aumenta. (H)

As  falas  evidenciaram  que  os  profissionais  são  favoráveis  a  efetivação  da

legislação e necessidade de um profissional na política de educação para a identificação e

acompanhamento das demandas, mas afirmam que será uma luta de longo prazo, sendo

necessário o fortalecimento entre os pares e o apoio e participação da sociedade. Sobre

isso, a depoente ressalta que: 

[…] a educação é um espaço social e que essa inserção pode causar um

certo estranhamento no início, mas será um espaço desafiador, pois reflete

o  contexto  da  família  da  criança.  E  falar  do  direito  ainda  não  é  bem

compreendido por outros profissionais. (E)

A interface das demandas da educação que são atendidas pelo assistente social do

CRAS apresentaram que, quando os casos são encaminhados ao Serviço Social, a violação

do direito se efetivou, o que dificulta o trabalho de prevenção de rompimento de vínculos

familiares e comunitários. Portanto, a competência e habilidade profissional do assistente

social  perpassam pela  análise  da conjuntura  em sua totalidade,  ou seja,  compreendem

todas as relações que o indivíduo estabelece nos espaços de que participam escola, família

e comunidade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo teve o intento de propiciar reflexões sobre a importância do Serviço Social

na  educação  e  a  relação  da  questão  social  e  suas  múltiplas  expressões,  que  atingem

inúmeros indivíduos, famílias e, principalmente, as crianças e adolescentes, são objeto de

intervenção do Serviço Social, a fim de viabilizar que a garantia de direito seja efetiva. Por

isso, a inserção de assistentes sociais na educação é uma importante contribuição para a

luta de melhores condições de acesso, permanência e sucesso educacional, uma vez que

somente com respeito à dignidade humana é possível construir estratégias de luta para uma

sociedade mais igualitária.

Desvelar  que a educação e a escola  são os principais  palcos de expressões da

questão  social  do  público  infanto-juvenil  é  eminentemente  primordial  para  que  haja
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possibilidades em se avançar no combate, pois o vínculo entre o indivíduo e o ambiente

educacional constrói-se desde cedo e, para muitos, é como a extensão de sua casa, seja

pelo acolhimento, seja pelas relações sociais que se estabelecem.
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