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RESUMO 

 

A presente monografia tem como temática a Educação Especial e 

Inclusiva, tendo como objetivo realizar uma abordagem sobre a importância  do 

trabalho  do Serviço Social na  Educação Especial e Inclusiva, bem como toda 

a sua contribuição e possibilidades de intervenção, deste profissional  na área 

da educação inclusiva. Dentro de todo contexto histórico da Educação Especial 

e Inclusiva, destacamos durante toda nossa análise a discussão da relevância 

do processo de trabalho e atuação deste profissional na conquista e 

acessibilidade dos direitos sociais e reconhecimento da cidadania na Educação 

Especial, bem como todo desenvolvimento de intervenção deste profissional no 

processo escola, aluno e família. Realizamos e apreendemos também uma 

análise dos elementos sócios históricos referentes à inserção do Serviço Social 

na educação, buscando identificar e analisar as atribuições e competências do 

assistente social no âmbito escolar, problematizando demandas, limites e 

possibilidades relacionados ao exercício profissional, o que nos possibilitou 

demonstrar a contribuição deste profissional na Política Educacional, bem 

como a magnitude de seu trabalho neste âmbito educacional, na medida em 

que este profissional contribui para a intensificação da luta pela educação 

como direito social e na sua consolidação na Política Pública, no decorrer de 

todo processo de inclusão social.  

 

Palavras-chave: Educação Especial e  Inclusiva. Serviço Social. Trabalho. 
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METODOLOGIA 

 

A pesquisa que subsidiou a construção dessa monografia partiu de 

uma extensa pesquisa bibliográfica e do levantamento e da análise de 

materiais e produções teóricas sobre esta temática, a Educação Especial e 

Inclusiva, na Política Social de Educação e das particularidades da inserção do 

Serviço Social nesta política, que pudessem subsidiar o desenvolvimento do 

trabalho deste profissional nesta área de estudo, neste trabalho, tais como: 

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

produzido pelo GT, Grupo de Estudos sobre o Serviço Social na Educação, 

pelo Conselho Federal de Serviço Social, que construiu uma brochura intitulada 

“Serviço Social na Educação”, publicações na revista, “Serviço Social e 

Sociedade” e outras revistas acadêmicas vinculadas ao debate da profissão, 

dissertações, teses e livros publicados que subsidiem a pesquisa e o trabalho 

profissional na área, bem como, decretos, artigos e legislações, para 

fundamentar a problemática aqui levantada, fornecendo os subsídios teóricos 

para o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica acerca do  tema em 

estudo. 

Foram utilizados autores que se fundamentaram no referencial  

teórico crítico-dialético  tais como: Martinelli, Yasbek, Iamamoto, Ney Luiz 

Teixeira, dentre outros que apresentam reflexões sobre a legitimação da 

profissão do assistente social no cenário brasileiro, sua representatividade no 

mundo da pesquisa e sua intervenção na política educacional  como espaço a 

ser conquistado concretamente. 

Também serviu de base para esta pesquisa a análise de legislações 

que estão sendo construídas em relação ao assistente social na educação, 

como a Lei nº 8.662/1993, que estabelece a inserção dos/as assistentes 

sociais nas escolas, face “às atribuições atinentes à atividade profissional 

respectiva”, estabelecida nos Artigos 4º e 5º, desta legislação. 
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Dentro de toda esta abordagem, a presente pesquisa, foi assim 

realizada, tendo como base o método marxista dentro de um contexto de uma 

análise investigativa, por meio de uma metodologia dentro da perspectiva 

crítica-dialética. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta da pesquisa que norteou a presente monografia consiste 

em realizar um processo de análise da intervenção profissional do Serviço 

Social e de sua importância durante toda sua trajetória na Educação Especial e 

Inclusiva, bem como analisar todas as possibilidades e limites que fazem 

referência  a este processo de intervenção na concretização da  acessibilidade 

e democratização dos direitos sociais  e consequentemente o reconhecimento 

da cidadania que devem estar presentes em todo  desenvolvimento 

educacional. Foi a partir desta trajetória de luta e conquista pelo acesso destes 

direitos bem como a efetivação de uma Educação Inclusiva que surgiu o 

interesse em elaborar este estudo. 

Este estudo permitirá avaliar a relevância da formação deste 

profissional à medida que fornecerá subsídios que irão caracterizar de forma 

clara todos os aspectos políticos que se fazem presentes e que se insere a 

Educação e na qual, o Serviço Social está incluído dentro de seu campo 

profissional de acordo com seu projeto ético-político. 

Ao abordar o Serviço Social na educação, torna-se necessário incluir 

toda reflexão e estudo sobre toda conjuntura política em que se insere esta 

temática e consequentemente toda construção em que se foi inserido todo 

desenvolvimento em busca de uma cidadania, tendo em vista toda trajetória  

política e acadêmica em  que este profissional  encontra-se inserido ,por se 

tratar de um campo de intervenção do Estado  e de um espaço sócio- 

ocupacional deste profissional. 

Nessa concepção de cidadania, “a educação ocupa lugar central, 

porque ela se constrói no processo de luta que, em si próprio, é um movimento 

educativo” (ALMEIDA, 2013, p.102).  

Diante de tais questões contidas no estudo proposto, a monografia 

foi estruturada em três capítulos. No primeiro capítulo foi realizado uma análise 
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de todo processo de trabalho do Serviço Social na Educação Especial e  

Inclusiva, pois se buscou avaliar os desafios da inclusão da educação a partir 

da  formação deste profissional  o  que reforça seu compromisso ético-político. 

No segundo capítulo objetivou-se em demonstrar de forma crítica e 

analítica a importância do Serviço Social neste processo de luta e conquista 

para se efetivar e democratizar o direito de acesso de inclusão na educação, 

concretizando-se assim o respeito e o reconhecimento da cidadania, 

garantindo assim desta forma a educação como um direito para todos 

eliminando assim qualquer forma de exclusão.   

No terceiro e último capítulo buscou-se avaliar a atuação do Serviço 

Social mediante sua intervenção profissional com a família e os alunos durante 

todo processo educacional. 

Esta pesquisa permitirá salientar toda contribuição do Serviço social 

em toda sua formação teórico-metodológica de acordo com seu projeto ético-

político que compõe toda sua formação e toda sua história, na conquista dos 

direitos sociais dentro de um Estado Democrático de Direitos que se deve 

cumprir e se fazer respeitar o acesso aos direitos sociais, nas quais se inclui o 

direito  de inclusão na educação. 

E como afirma Paulo Freire, ”é porque podemos transformar o 

mundo, que estamos com ele e com outros. Não teríamos ultrapassado o nível 

de pura adaptação ao mundo se não tivéssemos alcançado a possibilidade de, 

pensando a própria adaptação, nos servir dela para programar a 

transformação”. 
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CAPÍTULO I 

O PROCESSO DE TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL 

NA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer uma explanação sobre o 

processo de trabalho do Serviço Social na educação especial e inclusiva, 

procurando analisar todas as suas possibilidades e limites que se fazem 

presentes em toda sua intervenção profissional dentro do contexto educacional, 

buscando assim identificar a aproximação teórica e prática do profissional 

Assistente Social ao campo educacional, conhecendo e estudando os 

problemas socioeducativos e as contribuições do Serviço Social no sistema 

escolar, visando à realidade social da educação. 

O Serviço Social é uma profissão que se encontra inserida na 

divisão social e técnica do trabalho e realiza sua ação profissional no âmbito 

das políticas sócio assistencial e a partir delas realiza toda sua intervenção seja 

na esfera pública ou privada. Assim desenvolve atividades na abordagem 

direta com a população que procura as instituições e o profissional que realiza 

seu atendimento por meio  de programas e de serviços sociais. 

O Serviço Social atua na área das relações sociais, é um profissional 

que tem como objeto de trabalho a questão social, com todas as suas 

diversidades e expressões e procura formular e implementar propostas para o 

seu enfrentamento através de políticas públicas, sociais, empresariais, de 

organizações da sociedade civil e movimentos sociais. 

Assim possui um corpo de conhecimentos teóricos, metodológicos 

de investigação e intervenção  dentro de um sistema de valores e concepções 

ideológicos que o permite embasar toda sua prática  por meio de um 

conhecimento teórico-metodológico , ético-político e técnico-operativo. 

Esse profissional por meio de suas estratégias interventivas de ação 

busca a inclusão social e a participação das classes subalternas, na medida 
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em que procura de forma sistemática e analítica conhecer a realidade que atua 

e possuir um compromisso ético com a classe trabalhadora e com a qualidade 

dos serviços prestados.  

O trabalho do Serviço Social na Educação volta-se para identificar e 

atender as demandas provenientes da questão social que perpassam o 

cotidiano do campo educacional. A inserção do Assistente Social na Política de 

Educação impõe à categoria o desafio de possibilitar uma intervenção 

qualificada marcada pelo seu propósito primordial que é fazer cumprir os 

princípios de uma Política Educacional Inclusiva de forma a manter e de se 

fazer cumprir todos os princípios éticos fundamentais em favor da equidade, 

justiça social, assegurando assim a universalidade de acesso aos serviços 

relativos aos programas e políticas sociais de forma democrática e com total 

igualdade de oportunidades para todos. 

E assim neste contexto, o Serviço Social realiza a função de 

mediador e interlocutor de maneira crítica e dialética na construção de espaços 

dentro das políticas públicas e sócio educacionais juntamente com o Estado, 

articulando todo seu saber técnico-científico, para viabilizar políticas de 

intervenção em prol de melhorias na educação, mesmo dentro de um espaço 

repleto de conflitos e dificuldades. Pode-se assim discorrer que a presença 

deste profissional é muito importante para que a função social da escola seja 

efetivada, pois implica em ser um espaço que possibilita o acesso ao 

conhecimento e, consequentemente, promove mudanças nos âmbitos sociais, 

históricos, econômicos e culturais. 

“Diante disso, considera-se que a escola constitui-se um dos 

espaços de intervenção do Assistente Social, já que este profissional é 

habilitado para o desenvolvimento de suas potencialidades a fim de 

alcançarem a emancipação social” (FALEIROS, 2010). 

A educação é de fundamental importância para o desenvolvimento 

da sociedade e é através dela que um país pode alcançar as transformações 

sociais necessárias para assim atingir o progresso. Nesse sentido, é 

interessante analisar que “[…] os processos educacionais e os processos 
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sociais mais abrangentes de reprodução estão intimamente ligados” 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 25). 

Neste contexto, o trabalho do Serviço Social juntamente com o dos 

educadores terá grande valia, pois permitirá pensar a escola como o espaço 

privilegiado de acolhimento e incentivo a reflexões e ações sobre a dimensão 

social e articulando junto todo processo de inclusão no decorrer de todo 

desenvolvimento socioeducativo do aluno na Educação Especial  e Inclusiva. 

Torna-se primordial um trabalho em equipe, realizando um trabalho 

em conjunto, tendo em vista que todas as dificuldades sejam elas 

socioeconômicas, culturais, físicas, ambientais etc., estão interligadas umas as 

outras de forma totalitária, na medida em que o ser humano é um ser social, 

histórico com suas características próprias, dentro de uma sociedade na qual 

interage nas relações sociais de forma integra e não de forma fragmentada. Até 

porque somos todos diferentes e temos o direito de assim ser, com os mesmos 

direitos e igualdade de oportunidade sem nenhuma forma de exclusão ou 

segregação. 

Defronta-se assim com as diversas formas de conflitos, 

consequentes de uma sociedade complexa e muito dinâmica da qual fazemos 

parte o que implica ver o Serviço Social, em como outros profissionais 

habilitados para enfrentar este desafio e de efetivar os direitos sociais. 

.Desta forma, torna-se muito importante ter a interdisciplinaridade, o 

elemento norteador da prática profissional de todos os profissionais, 

principalmente na Educação Especial que envolve inúmeros profissionais 

devidamente capacitados em prol da inclusão social.  

A prática social no processo educativo constitui-se uma fonte de 

conhecimento que possibilitará a emancipação sócio-política e emocional dos 

indivíduos, uma vez que irá possibilitar a construção da socialização de 

conhecimentos por meio da democratização e acessibilidade dos direitos 

sociais, na medida em que contribui para o processo de conscientização social 

transformando os indivíduos em cidadãos conscientes de seus direitos. 
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Para Freire (1997), “o verdadeiro papel da escola é muito mais do 

que ensinar boas maneiras, ler e escrever. É criar consciência crítica e formar 

um cidadão em cada um de seus alunos” (p.20-21). 

Sabe-se que a Constituição Federal de 1988 delega aos governos 

municipais o gerenciamento da educação no que diz respeito ao ensino 

fundamental, desta maneira, a atuação do Serviço Social que atua na 

viabilização e garantia da realização destes direitos, volta-se para a realização 

da promoção da inclusão social de famílias dos alunos matriculados na rede 

educacional. 

O Serviço Social, a partir de sua prática interventiva, pode intervir na 

viabilização de direitos sociais e na construção de sujeitos políticos 

contribuindo com movimentos sociais e lutas da categoria como garantia legal 

da profissão na efetivação de uma Política Educacional Inclusiva. 

Neste contexto o profissional de Serviço Social inserido na área 

educacional como seu espaço sócio ocupacional vem para subsidiar ações que 

possibilitem promover a educação com ações que visem á inclusão social, 

garantindo assim a cidadania e a emancipação dos sujeitos sociais em sua 

formação no decorrer de seu desenvolvimento educacional, tornando-se assim 

cidadãos conscientes e sujeitos de direitos responsáveis pela construção de 

sua própria história em uma sociedade em que todos devem ter os direitos 

respeitados. Assim, a prática deste profissional situa-se numa perspectiva 

crítica, fazendo-se participante de todo processo de transformação social, na 

qual estamos incluídos enquanto sujeitos sociais, donos de nossa própria 

história. 

O Serviço Social é uma profissão que trabalha no sentido 
educativo de revolucionar consciências, de proporcionar novas 
discussões, de trabalhar as relações interpessoais e grupais. 
Assim, a intervenção do assistente social é uma atividade 
veiculadora de informações, trabalhando em consciências, com 
a linguagem que é a relação social (MARTINELLI, 1998, p. 56). 

Segundo Almeida (2000), 
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O campo educacional torna-se para o assistente social hoje, 
não apenas um futuro campo de trabalho, mas sim um 
componente concreto do seu trabalho em diferentes áreas de 
atuação que precisa ser desvelado, visto que encerra a 
possibilidade de uma ampliação teórica, política, instrumental 
da sua própria atuação profissional e de sua vinculação às 
lutas sociais que expressam na esfera da cultura e do trabalho, 
centrais nesta passagem de milênio (ALMEIDA, 2000, p.74). 

Conforme afirma Martins (1999), 

O trabalho do assistente social na escola se concretiza nas 
seguintes atribuições:  

Melhorar as condições de vida e sobrevivência das famílias e 
dos alunos; favorecer a abertura de canais de interferência dos 
sujeitos nos processos decisórios da escola (os conselhos de 
classe); ampliar o acervo de informações e conhecimentos, a 
cerca do social na comunidade escolar; estimular a vivência e o 
aprendizado do processo democrático no interior da escola e 
com a comunidade; fortalecer as ações coletivas; efetivar 
pesquisas que possam contribuir com a análise da realidade 
social dos alunos e de suas famílias; maximizar a utilização dos 
recursos da comunidade; e contribuir com a formação 
profissional de novos assistentes sociais, disponibilizando 
campo de estágio adequado às novas exigências do perfil 
profissional. (MARTINS, 1999, p.70). 

Observamos assim que o trabalho desenvolvido por este profissional 

é um dos eixos fundamentais para o processo de educação especial inclusiva, 

na medida em que visa resgatar a cidadania.   

De acordo com Ney Luiz Teixeira de Almeida, o Serviço Social  tem 

grande importância  no processo educacional, ”por se tratar de uma profissão 

que tem em seu projeto ético-político-profissional princípios fundamentais e 

intransigentes a defesa dos direitos humanos, em destaque para as minorias, e 

aí estão inseridos as pessoas com deficiência”. 

Para Eleni de Melo Silva Lopes, ”a atuação interdisciplinar dos 

assistentes sociais pode contribuir com a resolução de problemas sócio 

educacionais, além de atuar na escola como articulador de diversas políticas, e 

nessa perspectiva atuaria com as políticas que estão relacionadas as pessoas 

com deficiência”.  
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Segundo Lopes, ”a atuação interdisciplinar dos profissionais de 

Serviço Social vem se constituindo uma efetiva maneira de resolver problemas 

sócios educacionais. O assistente social tem na escola um papel de articulador 

das diversas políticas sociais, visando minimizar os efeitos das desigualdades”. 

É a partir deste contexto social na qual se está inserido e se faz 

parte, tendo em vista que se é sujeito social, que se interage dentro de uma 

sociedade por meio de nossas relações sociais e na qual vivenciamos toda 

nossa história, que o Serviço Social enquanto profissional, articulador e 

mediador das Políticas Sociais, elaboram e executam também ações  

preventivas e de enfrentamento ás situações que acabam expressando 

violência  bem como dificuldades interpessoais entre os alunos, familiares e 

funcionários, no   decorrer do   processo socioeducativo  do aluno. O Serviço 

Social por meio de seus projetos e de sua intervenção  contribui para promover 

o reconhecimento da realidade e das interferências do meio social e ambiental 

no processo ensino aprendizagem do aluno . 

O termo educação inclusiva significa uma educação baseada 
na inclusão dos portadores de necessidades diferenciadas na 
educação formal, repelindo o termo educação especial, 
entendida como discriminatória, pois ressaltaria as limitações 
do indivíduo e não as sua potencialidades (SILVA; BERGAMO, 
s/a). 

A aceitação e a valorização da diversidade, a cooperação entre 
diferentes e a aprendizagem da multiplicidade são, assim, 
valores que norteiam a inclusão social, entendida como o 
processo pelo qual a sociedade se adapta de forma a poder 
incluir, em todos os seus sistemas, pessoas com necessidades 
especiais e, em simultâneo, estas se preparam para assumir o 
seu papel na sociedade (SILVA, 2009, p. 140 ). 

A inclusão social não se limita apenas ao  espaço escolar, mas 

acima de  tudo por meio  da  construção de nossas relações sociais como um 

todo , sabendo respeitar as diferenças, respeitando uns aos outros. A escola 

constitui assim  o primeiro passo para a inclusão  social por  meio do ensino e 

do aprendizado que nos oferece e que a partir da qual possibilita e capacita 

para poder interagir na sociedade onde todos estão incluídos sem sofrer 

qualquer forma de exclusão. 
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Assim pode-se dizer que  a educação encontra- se dentro de  uma 

dimensão complexa e histórica da vida social, sendo a  política educacional 

como um dos resultados de todas as expressões das lutas sociais no processo 

de construção  da luta pela cidadania. 

Como se pode observar a partir da  Constituição Federal do Brasil 

de 1988, onde  se verifica especificamente os direitos das pessoas com 

deficiência em diversos artigos, dentre os quais é possível destacar:  

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: Inciso IV – Promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei.  

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: Inciso 
XXXI – Proibição de qualquer discriminação no tocante a 
salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 
deficiência.  

Art. 205º A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  

Art. 206º O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: Inciso I: Igualdade de condições de acesso e 
permanência na escola, como um dos princípios para o ensino.  

Art. 208º O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: Inciso III: atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino (BRASIL, 1988). 

Portanto, pode-se assim afirmar que  com a Constituição Federal  de 

1988 teve-se um grande avanço na área educacional, pois trouxe um novo  

significado pedagógico e democrático, iniciando o rompimento do modelo 

tradicional de um ensino segregado, iniciando nos anos 90 propostas de uma 

educação inclusiva. 

Nessa perspectiva, Mazzotta (1999) diz que, 
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Os alunos com e sem deficiência devem conviver nas mesmas 
escolas e salas, aprendendo com suas diferenças e ajudando-
se mutuamente a desenvolver suas potencialidades. As 
escolas devem respeitar as características dos alunos e 
oferecer alternativas pedagógicas que atendam às suas 
necessidades comuns e específicas (MAZZOTTA, 1999, p. 87). 

Diante de toda complexidade social que envolve o processo de 

trabalho dos  assistentes sociais, torna-se   necessário  um projeto profissional 

sólido para efetivar suas ações na realidade dinâmica  de nossa sociedade, e  

o  primeiro passo é a construção de um projeto político e profissional  tendo 

total  domínio e compreensão a respeito dos seus princípios e fundamentos 

central, ou seja , o princípio da liberdade.  

O desafio é a materialização dos princípios éticos na 
cotidianidade do trabalho, evitando que se transformem em 
indicativos abstratos, deslocados do processo social. Afirma, 
como valor ético central, o compromisso com a parceria 
inseparável, a liberdade. Implica a autonomia, emancipação e a 
plena expansão dos indivíduos sociais, o que tem repercussões 
efetivas nas formas de realização do trabalho profissional e nos 
rumos a ele impressos (IAMAMOTO, 2008, p. 77).  

Neste contexto  cabe ressaltar que o assistente social tem suas 

competências previstas na Lei 8.662/93, em seu artigo 4º de Regulamentação 

da Profissão, que prevê, dentre outras:  

II - Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social 
com participação.  

III – encaminhar providências e prestar orientação social a 
indivíduos, grupos e à população.  

V – 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.  

VII – planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 
contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar 
ações profissionais (BRASIL, 1993). 

Estes são as principais competências que norteiam o processo de 

trabalho dos os assistentes sociais, devendo realizar  em prol da qualidade de 

vida dos usuários  o acesso e a democratização aos seus direitos sem sofrer 

qualquer forma  de exclusão, sendo assim um articulador no  compromisso de 
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garantir e verificar alternativas para viabilizar os direitos das pessoas e 

consequentemente a inclusão social. 

Assim se pode dizer que a  inserção do assistente social na área 

educacional justifica-se a partir de uma compreensão ampla de todo processo 

educacional, ou seja,  na arte de ensinar e aprender, contemplando assim 

todas as  dimensões-cognitivas, afetivas e sociais, sendo esta última o alvo 

primordial do Serviço Social. 

Os projetos desenvolvidos Serviço Social tem como objetivo   

procurar diminuir as situações de vulnerabilidades sociais, fragilidades nos 

vínculos afetivos e  construir uma rede de apoio social e de inclusão. 

Segundo Iamamoto (1998), 

As expressões da questão social no âmbito educacional é que 
justificam a inserção do profissional do Serviço Social: o 
desafio é redescobrir alternativas e possibilidades para o 
trabalho profissional no cenário atual; traçar horizontes para a 
formulação de propostas que façam frente à questão social e 
que sejam solidárias com o modo de vida daqueles que a 
vivenciam, não só como vítimas, mas como sujeitos que lutam 
pela preservação e conquista da sua vida, da sua humanidade. 
Essa discussão é parte dos rumos perseguidos pelo trabalho 
profissional contemporâneo (IAMAMOTO, 1998, p. 75). 

Segundo Almeida (2000), o trabalho desenvolvido pelos assistentes 

sociais não se confunde com o trabalho dos educadores. Em que pese a 

dimensão socioeducativa de suas ações, sua inserção tem se dado no  sentido 

de fortalecer as redes de sociabilidade e de acesso aos serviços sociais e dos 

processos sócio institucionais. 

O presente estudo neste capítulo buscou assim  realizar uma análise  

sobre o processo de trabalho que envolve as intervenções do Serviço Social na 

Educação Inclusiva..  

Pode-se dizer que a inserção deste profissional na escola é 

indispensável pela competência que estes possuem em lidar com as diversas 

expressões da questão social, na  medida em que, possuem um arcabouço 

teórico-metodológico na sua formação que o  possibilita um domínio, ético e 
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político, que podem contribuir para a leitura da realidade escolar  e também 

para o desenvolvimento do  conhecimento pedagógico e para a apresentação 

de propostas de intervenção e/ou de encaminhamentos em torno desta. Nessa 

ótica, o assistente social possui habilidade profissional para propor e 

implementar políticas públicas no atendimento das pessoas com deficiência.  

Trabalhar junto das pessoas portadoras de deficiência é atuar 
na perspectiva de garantia de direitos historicamente 
constituídos, modificando a realidade, transformando o sujeito 
em autor de sua história, instigando autonomia. Ressalta-se a 
importância da constante e permanente formação técnica do 
assistente social, garantindo o aprimoramento de competência 
técnica, operativa e intelectual, consolidando assim o 
compromisso político com as pessoas portadoras de deficiência 
(TAVARES, 2010, p. 236 apud, MUNHÓS; PEREIRA, 2015, 
p.10).  

Assim pode-se dizer que o Serviço Social através de sua 

intervenção profissional participa não só de todo desenvolvimento 

socioeducativo,  mas também de forma interligada no processo de inclusão das 

pessoas com deficiência na rede regular de ensino, na medida em que, através 

de sua atividade interventiva permite o acesso aos direitos sociais, na qual  

todos têm direito independente de sua condição, ou seja, ter seu direito de 

cidadania respeitado por meio da democratização, da acessibilidade, dentro de 

um Estado Democrático de Direitos.  

A educação inclusiva é possível, não apenas como um direito, mas 

como condição para a participação de todos em toda sociedade com direitos e 

acesso  a oportunidades iguais, sem sofrer qualquer forma de exclusão. Esta 

abordagem será analisada e refletida no capítulo 2 onde será realizado um 

estudo mais profundo sobre o tema. 
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CAPÍTULO II 

A IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL E INCLUSIVA: O PROCESSO DE 

ACESSIBIIDADE AOS DIREITOS SOCIAIS 

 

Neste capítulo, será realizada uma abordagem sobre a 

acessibilidade  dos direitos sociais e a defesa da cidadania, a partir do 

desenvolvimento  do processo de trabalho do serviço social por meio de sua 

intervenção profissional na Educação Especial e Inclusiva . 

Segundo Almeida (2000), a inserção do Serviço Social na educação 

deve ser pensada “[...] não como uma especulação sobre a possibilidade de 

ampliação no mercado de trabalho, mas como uma reflexão de natureza 

política e profissional sobre a função social da profissão em relação às 

estratégias de luta pela conquista da cidadania” (p. 2).  

Desta forma, Almeida (2000) sinaliza a dimensão da natureza do 

serviço social demonstrando o  sentido de sua intervenção do na educação, o 

porquê desse profissional intervindo nesta área, na medida em que se 

comprometi por meio de toda sua capacidade técnica-profissional baseada em 

seu Projeto Ético Político na luta pelo reconhecimento da educação como 

direito social.  

Assim pode-se dizer que  a  inserção deste  profissional  na área 

educacional  de acordo e como condizem , fundamentalmente, os princípios de 

seu Código de Ética (1993), dentre os quais:  

O posicionamento em favor da equidade e da justiça social, 
que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços 
relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua 
gestão democrática; a defesa intransigente dos direitos 
humanos; e a ampliação e consolidação da cidadania (CFESS, 
1993, p. 23). 

Dentre outros compromissos assumidos pela categoria. 
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Desta forma considerando todo suporte ético-político na qual esta 

embasada toda intervenção profissional  do Serviço Social  e tendo  a 

educação como dimensão constitutiva da vida social, configurada por meio das 

intervenções de um Estado Democrático de Direitos, e tendo  o ambiente 

escolar como um dos protagonistas responsáveis pelo processo de  formação 

de um sujeito enquanto cidadão, com direitos e deveres, pode-se identificar a 

área educacional  como um espaço sócio ocupacional de intervenção deste 

profissional, na medida em que, o Serviço Social é uma atividade profissional 

que através de toda  a sua atuação sócio-política por meio das políticas 

públicas  acaba por contribuir a partir de suas ações articuladas  em todo o 

processo de desenvolvimento de  lutas  pela a  defesa da garantia do direito e 

acesso gratuito e de qualidade da educação, enquanto uma política pública 

universal. 

Assim, dentro do âmbito escolar,  toda dimensão social encontrada 

acaba por promover a o reconhecimento da necessidade  de intervenções 

profissionais interdisciplinares, na medida em que se demonstra a necessidade 

da  presença de outros profissionais, dentre esses o assistente social. Desta 

forma cabe destacar que a atuação deste profissional na área educacional, em 

nenhum momento irá a se propor em substituir as ações de outros 

profissionais, mas sim em realizar um trabalho em equipe  interagindo neste 

espaço educacional. E como  ressalta Martins (2010): 

[...] em momento algum, a categoria de profissionais de Serviço 
Social quer desmerecer o trabalho desenvolvido pelos outros 
profissionais da área da educação, ou tratá-lo como 
insuficiente. Pelo contrário, o objetivo da inserção do Assistente 
Social na educação é somar sua intervenção à dos outros 
profissionais, já que entende ser necessária a atuação de uma 
equipe multiprofissional para uma intervenção mais acertada 
nas expressões da questão social, que emergem no âmbito 
escolar (MARTINS, 2010, p. 59).  

Segundo Iamamoto (2006, p. 16), “o assistente social exerce 

funções educativo-organizativas sobre as classes trabalhadoras”. Tendo esta 

profissão uma intervenção de caráter  político-educativo na política educacional 

não deverá ser diferente, pois a relevância de seu trabalho nesta área vai ser 

demonstrada e expressada a partir do momento que é desvelada as questões 
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sociais apresentadas no decorrer de todo processo educacional,  e é  a partir 

de suas ações que serão ampliadas o acesso dos direitos sociais que 

garantirão  o exercício da cidadania e consequentemente a emancipação dos 

sujeitos sociais, enquanto sujeitos envolvidos neste processo  de concretização  

de sua inclusão social dentro da sociedade em que todos fazem parte, com  

oportunidades iguais, sem sofrer qualquer forma de discriminação 

consequentemente a emancipação dos sujeitos sociais,  enquanto sujeitos 

envolvidos neste processo  de concretização  de sua inclusão social dentro da 

sociedade em que todos fazem parte, com  oportunidades iguais, sem sofrer 

qualquer forma de discriminação. 

Pode-se ainda dizer a respeito da  dimensão educativa, que faz 

parte do processo de trabalho do Serviço Social no decorrer de sua ação 

socioeducativa,  e  que vem a subsidiar a sua  inserção na educação que: 

[...] a dimensão educativa que também caracteriza o fazer 
profissional do Assistente Social, é parte de um processo de 
estudo que articula as áreas do Serviço Social e da Educação. 
Revela-se que são áreas do conhecimento que, articuladas 
teórica e metodologicamente, propiciam um avanço qualitativo 
nas discussões e práticas interventivas dos profissionais que 
nelas estão inseridos (SOUZA, 2000, p.1). 

A partir desta análise podemos dizer que o Serviço Social, por meio 

de sua atuação é um profissional que contribui de  maneira plenamente 

interventiva com  outros profissionais no setor educacional constituindo-se 

assim  num profissional de grande importância no que se refere aos serviços 

prestados aos usuários da política de educação, em conjunto com toda equipe 

técnica do setor educacional. 

O Serviço Social frente à educação inclusiva,  tem no seu 
Código de Ética  Profissional todo o seu respaldo  para seu 
posicionamento  profissional na área de ensino na qual se 
posiciona  no empenho da “eliminação de todas as formas de 
preconceitos, o respeito à diversidade, a participação de grupos 
socialmente discriminados e a discussão das diferenças” 
(CFESS, 1993, p. 23).  

Observa-se assim que o trabalho desenvolvido pela Assistente 

Social por meio de sua  intervenção articulada em todo processo educativo, 
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torna-se grandioso eixo no processo de educação especial inclusiva, uma vez 

que procura resgatar a cidadania. 

A educação é direito de todos. Na estruturação das leis, dentre os 

discursos que amparam a igualdade pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), estão as que protegem a “igualdade de condições 

para o acesso à educação.” 

Com a CF/88 e a Política de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva, a educação especial passa a ser compreendida como uma 

política pública indispensável para   viabilizar e garantir todo processo de ações 

que   desenvolvam o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar dos 

alunos inseridos na rede de ensino, permitindo assim  a construção e o acesso 

de uma educação pública de qualidade, cujo  um dos objetivos  é o exercício 

pleno da cidadania. 

A Educação Especial passa a ser regulamentada pela Lei nº 

9.394/1996, bem como outras aparatos legais, como exemplo, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente Lei nº 8069/1990, Art. 533; Nota Técnica do MEC 

19/20104 e dentre outros instrumentos que contribuem para assegurar os 

direitos a educação. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao referir-se aos 

seus princípios e fins ressalta que o ensino será ministrado com,  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;  

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

VII - valorização do profissional da educação escolar;  
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VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei 
e da legislação dos sistemas de ensino;  

IX - garantia de padrão de qualidade;  

X - valorização da experiência extraescolar;  

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais; 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (BRASIL, 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

Uma melhor compreensão e assim entendimento sobre a educação 

especial se deu a partir da LDB, em que conteve em sua legislação um capítulo 

específico sobre a educação especial na rede regular de ensino. 

A atuação profissional do assistente social se torna indispensável 

para a viabilização dos direitos a estas pessoas. Este profissional trabalha por 

meio de políticas públicas que irá permitir e garantir o exercício da cidadania 

social . 

Estes direitos com os quais estas políticas se identificam  e se 

definem, segundo  Pereira (2008), em direitos sociais, guiados pelo principio da 

igualdade, e como concretizadores desses direitos as políticas públicas não 

devem somente atender as necessidades biológicas do individuo, devem 

atender principalmente na busca pela execução de cidadania. 

O Assistente Social por ser um profissional que possui uma  

competência teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, para 

intervir na questão social, assegurando assim  o pleno acesso aos direitos 

sociais, atuando frente ao conjunto das desigualdades sociais em nossa 

sociedade. Desta maneira, o Serviço Social na Educação Especial está 

direcionado para a defesa e a acessibilidade de direitos das pessoas com 

deficiência buscando a superação da dupla exclusão deficiência/pobreza, a 

qual é a realidade de alguns alunos da rede pública de ensino. o Serviço Social 

atua na  defesa, dos direitos e respeito a cidadania . 
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 Suas ações possuem como eixo a cidadania e o empoderamento 

dos sujeitos sociais por de orientações a respeito de sua  inserção  na vida 

coletiva ,direito de todos, em estarem incluídos e não excluídos. 

Conforme a Lei nº 8.662 (p. 46, 1993) é competência do Serviço 

Social “V - 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”. 

Estas intervenções contribuem para o rompimento de atitudes 

discriminatórias, á medida que, ao conhecerem seus direitos constitucionais, 

tornam-se protagonistas da sua própria história e não meros receptadores de 

praticas assistencialistas. 

Segundo Freitas (2001), a educação para os direitos humanos  

possui uma perspectiva de justiça, é aquela que desperta os antes dominados 

para a luta por seus direitos, sendo assim possível a reinvenção do mundo no 

qual estamos inseridos. 

Compreender a forma inclusiva de educação conforme afirma 

Margarezi (2010),  

Abrange o envolvimento de todos os alunos nas instituições de 
ensino regular se colocando como uma maneira 
potencializadora de educação especial, que irá propor uma 
alternativa diferente na realidade das pessoas que possuem 
alguma deficiência, possibilitando desta maneira como intuito o 
crescimento, a inserção social e também a satisfação pessoal 
dos mesmos (MARGAREZI, 2010, p. 54). 

Assim, “nessa perspectiva, ampliar-se-ia o conceito de educação 

inclusiva, de modo que todo aluno seria considerado capaz de aprender, por 

meio de seu tempo de aprendizagem, suas particularidades seriam levadas em 

consideração na elaboração do programa de aula” (MARGAREZI, 2012, p. 18). 

O processo de construção da cidadania  está inserido em todos 

aspectos de nossa vida social e  não apenas voltado para o âmbito 

educacional, isso inclui a comunidade, o lazer e as oportunidades de emprego 

também. A inclusão social é um direito de todos e não apenas das pessoas 
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com necessidades  especiais, todavia ela contribui para o processo de 

construção da cidadania, já que a inclusão social é um fator importante nesse 

processo. 

Segundo Lins (2004), 

A educação inclusiva é uma proposta de política educacional 
consolidada, na qual o portador de necessidades especiais, 
incluído entre os demais alunos, deve ter acesso aos meios 
necessários para o desenvolvimento das suas potencialidades. 
Sua função vai além da simples educação escolar, adquirindo 
um papel estruturante no psiquismo do sujeito como um todo, 
no momento em que proporciona o acesso à cultura (LINS, 
2004, p. 38).  

O processo de  construção da cidadania, não ocorre de maneira 

imediata, ela vai depender de uma série de fatores como o acesso à educação, 

saúde, trabalho etc. 

Assim, para que ela possa ser efetivada, o acesso e 

consequentemente a garantia   do direito é o primeiro passo. A cidadania 

depende do direito, sem a sua garantia a mesma não existiria, da mesma forma 

que os deveres devem ser cumpridos. 

Analisar o Serviço Social na Educação de acordo com o Conselho 

Federal de Serviço Social- CFESS (2001),  

É buscar a sua contribuição para a garantia dos direitos, é 
remeter-se a realidade social ao qual perpassa o dia a dia de 
alunos, ou seja, a profissão no meio educacional faz com que 
seja possível buscar a contribuição para com a realização de 
diagnósticos sociais, para que com isso haja a possibilidade de 
indicar alternativas às contradições sociais vivenciadas por 
estudantes, na perspectiva de melhores condições de vida aos 
estudantes, familiares e profissionais da educação (CFESS, 
2001, p. 23). 

A contribuição do Serviço Social consiste em identificar os 
fatores sociais, culturais e econômicos que determinam os 
processos que mais afligem o campo educacional no atual 
contexto, tais como: evasão escolar, o baixo rendimento 
escolar, atitudes e comportamentos agressivos, de risco etc. 
Estas constituem-se em questões de grande complexidade e 
que precisam necessariamente de intervenção conjunta, seja 
por diferentes profissionais (Educadores, Assistente Sociais, 
Psicólogos, dentre outros), pela família e dirigentes 



 

 

28 

governamentais, possibilitando consequentemente uma ação 
mais efetiva (CFESS, 2001, p. 12). 

Neste sentido: 

O Serviço Social tem como tarefa decifrar as formas e 
expressões da questão social na contemporaneidade e atribuir 
transparência às iniciativas voltadas à sua reversão ou 
enfrentamento imediato. Dessa forma, é indispensável decifrar 
as novas mediações, por meio das quais se expressa a 
questão social hoje, ou seja, é importante que se possam 
apreender as várias expressões que assumem na atualidade 
as desigualdades sociais e projetar formas de resistência e de 
defesa da vida (IAMAMOTO, 2004 apud MARGAREZI, 2010, p. 
51).  

No decorrer de todo processo educacional existem muitos desafios a 

serem enfrentados por toda equipe profissional mas que fazem parte do nosso 

trabalho, como afirma  Margarezi (2010): 

É evidente que nos dias atuais existem, grandes desafios à 
educação, sendo o maior deles o de garantir o acesso aos 
alunos com deficiência em classes das escolas regulares, em 
todos os níveis, etapas e modalidades de educação. Muitos 
alunos apresentam altas habilidades, superdotação, condutas 
típicas de síndromes, quadro psicológico ou psiquiátrico, com 
deficiência física, sensorial ou intelectual, decorrente de fatores 
genéticos inatos ou ambientais, de caráter temporário ou 
permanente (MARGAREZI, 2010, p. 29). 

Pode-se assim dizer que, compreender a  importância do Serviço 

Social na educação inclusiva, é pensar em intervenções que permitam  e 

garantam o acesso aos direitos desses alunos, porém englobam grandes 

desafios ainda a serem enfrentados. A atuação deste profissional deve ir além 

do âmbito escolar, deve-se encontrar espaços e mecanismos para e defesa 

permanente dos direitos sociais participando  ativamente do planejamento e da 

implementação de Políticas Públicas em prol do fortalecimento da Política de 

Educação em  especial a inclusiva, de maneira que seja respeitado o direito de 

acesso as mesmas oportunidades  de forma  concreta, permanente  e 

igualitária sem sofrer qualquer forma de exclusão. 

No capítulo III será dada a continuidade a estas questões realizando 

um estudo sobre a atuação do Serviço Social entre os alunos e a família neste 

processo socioeducativo. 
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CAPÍTULO III 

A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL COM A FAMÍLIA E 

COM OS ALUNOS NO SEU PROCESSO EDUCACIONAL 

 

Neste terceiro e último capítulo iremos realizar um estudo sobre o 

desenvolvimento do trabalho  do Serviço  Social e sua atuação com as famílias 

e os alunos no seu processo educacional na Educação Especial e Inclusiva . 

Pode-se dizer que a família é a base do indivíduo, na qual  a criança 

cresce e se desenvolve, aprendendo assim a respeitar, a conviver e a 

compreender o espaço do outro .É a partir desse alicerce familiar que se 

constrói todo suporte e acompanhamento favorável para todo processo sócio 

educativo na relação entre  pais ,alunos e escola, para formar assim cidadãos 

em plena condição de viver em sociedade. 

Segundo Marcela Mary, não se pode dizer que se está diante de 

uma família apenas quando esta é constituída por pai, mãe e filhos ou por 

laços consanguíneos ou afetivos, mas pela necessidade que cada uma tem de 

ser aceita pela sociedade. Para Kaloustian (2008), ”a família, da forma como 

vem se modificando e estruturando nos últimos tempos, impossibilita identificá-

la como modelo único ou ideal”. 

Assim da necessidade de se avaliar e estudar  estas famílias a partir 

deste grande universo e tão complexo que é a estrutura  familiar, nos 

proporcionou conhecer melhor todo seu desenvolvimento  no seio familiar e 

escolar e transformá-lo em objeto de estudo do Serviço Social, a fim de 

esclarecer aos pais e familiares a importância do acompanhamento escolar por 

parte dos responsáveis, no intuito de conscientizar  a relevância da presença 

dos mesmos durante todo aprendizado e processo socioeducativo.  

Nesse sentido para o melhor desenvolvimento estudantil e uma 

educação de qualidade ,tem-se a necessidade do apoio familiar para garantir o 
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aprendizado dos educandos, que tem garantido o acesso e a permanência na 

escola . 

Segundo Caetano (2008), ”a parceria  na relação escola-família 

precisa ter como ponto de partida  a própria escola”. Neste sentido podemos 

assim dizer que se faz necessária a intervenção do Serviço Social no ambiente 

escolar para se garantir maior efetivação de todo acompanhamento sócio 

familiar e estudantil. 

É a partir deste contexto que o  Serviço Social através de programas 

e projetos, desenvolverá melhorias  de acordo com as demandas existentes no 

âmbito escolar. 

O assistente social pretende trabalhar com as famílias a fim de 

garantir, junto com a  equipe multidisciplinar da escola, maior responsabilidade 

dos pais na conduta da criança na escola . 

Diante de muitos conflitos e diferenças dentro do seio familiar, torna-

se necessário o diálogo para uma boa convivência familiar, que acaba se 

refletindo no ambiente escolar . 

“Dialogar e aprender a conviver com as diferenças são  instrumentos 

fundamentais para esta mudança no relacionamento do mundo adulto com o 

infanto-juvenil” (Vicente, 2008 apud Kaloustian, 2008, p. 55). Assim pode-se 

dizer que, torna-se indispensável mediante toda sua equipe multidisciplinar,  

que a escola comece a conhecer a realidade  social dos seus alunos. 

Segundo Amaro (1997), educadores e assistentes sociais 

compartilham desafios semelhantes, e tem na escola como ponto de encontro 

para enfrentá-los. Tem-se a necessidade de fazer algo em torno dos problemas 

sociais que repercutem e implicam de forma negativa no desempenho do aluno 

e leva o educador pedagógico a recorrer ao Assistente Social. 

No âmbito escolar, o assistente social ao realizar sua intervenção 

socioeducativa busca promover o encontro da educação com a realidade social 

do aluno, da família e da comunidade, a qual ele esteja inserido.  
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Desta forma uma das maiores contribuições do o Serviço Social na 

área educacional é a aproximação da família no contexto escolar. É intervindo 

na família por meio de ações socioeducativas que se mostra à importância da 

relação escola-aluno-família.  

O assistente social poderá diagnosticar os fatores sociais, culturais e 

econômicos que determinam a problemática social no campo educacional e, 

consequentemente, trabalhar com um método preventivo destes, no intuito de 

evitar que o ciclo se repita novamente.  

O Serviço Social Escolar se apresenta com o objetivo de poder 

contribuir com a problemática social que é perpassada no cotidiano da 

comunidade escolar, alunos, professores, pais, sejam com encaminhamentos, 

orientações, informações, projetos de cunho educativo, que possam promover 

a cidadania, ações e projetos voltados para as famílias etc.  

Segundo Rosária Maia, esta profissão, tem como objetivo a provisão 

de proteção social básica ou especial a quem dela necessitar, contribuindo com 

a inclusão e a equidade e ampliando o acesso a bens e serviços sócio 

assistenciais, numa constante preocupação em assegurar a centralidade 

familiar no âmbito dessas ações desta política. 

Contudo, o que presenciamos é uma redução à rotulação das 
famílias em capazes e incapazes pelos programas de apoio 
sócio familiar, predominando concepções estereotipadas da 
família e dos papéis familiares. O fenômeno de reconhecimento 
das transformações na família em relação à estrutura e 
organização que preserva a expectativa quanto suas funções, 
gera uma tendência à soluções residuais aos problemas da 
família, trabalhando em situações limite e não no cotidiano. Ou 
seja, instaurou-se uma cultura assistencialista a fim de dar 
sustentabilidade à família, através de políticas que pontuam 
que a satisfação das necessidades dos cidadãos devem ser 
providas pelo mercado e família e que o Estado só intervém 
temporariamente na falha destes (ROSÁRIA MAIA). 

A assistência social é um direito de todos tendo em vista que 

vivemos dentro de um Estado Democrático de Direitos, conforme a nossa 

Constituição Federal . 
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A participação da família no ambiente escolar assim como na 

provisão da educação em parceria com o Estado, já proposta na Constituição 

Federal de 1988, é reforçada tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente-

ECA, quanto na LDB; respeitando-se, é claro, os avanços e retrocessos da 

preconização desta participação. 

Acredita-se que uma das maiores contribuições que o Serviço Social 

pode fazer na área educacional é a aproximação da família no contexto 

escolar. É intervindo na família, através de ações ou de trabalhos de grupo com 

os pais, que se mostra à importância da relação escola-aluno-família. O 

assistente social poderá diagnosticar os fatores sociais, culturais e econômicos 

que determinam a problemática social no campo educacional e, 

consequentemente, trabalhar com um método preventivo destes, no intuito de 

evitar que o ciclo se repita novamente.  

O Serviço Social enquanto profissional que exerce funções 

socioeducativas por meio de sua intervenção  teórica-metodológica também 

realiza um trabalho de assessoria às famílias para organização em 

associações e participação de discussão junto a Conselhos de Direitos, saindo 

da questão individual para a questão coletiva, a fim de construir uma nova 

realidade e um novo olhar para a questão da Inclusão Social na Educação 

Especial e Inclusiva.   Essas ações justificam-se no processo de construção da 

ideia de cidadania. 

Debater o Serviço Social na Educação de acordo com o CFESS 

(2001) é buscar a sua contribuição para a garantia dos direitos, é remeter –se a 

realidade social ao qual perpassa o dia a dia de alunos, ou seja, a profissão no 

meio educacional faz com que seja possível buscar a contribuição para com a 

realização de diagnósticos sociais para que com isso haja a possibilidade de 

indicar alternativas as contradições vivenciadas por estudantes, na perspectiva 

de melhores condições de vida aos estudantes, familiares e profissionais da 

educação. 

A Secretaria de Educação Especial/Ministério da Educação pode 

assim  dizer que se faz necessário que a família construa conhecimentos sobre 
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as necessidades especiais de seus filhos, bem como desenvolva competências 

de gerenciamento do conjunto dessas necessidades e potencialidades. É 

importante que os profissionais desenvolvam  relações interpessoais saudáveis 

e respeitosas, garantindo-se assim maior eficiência no alcance de seus 

objetivos. 

O Serviço Social busca assim, realizar um trabalho de   orientação e 

de  apoio à família, para que esta possa melhor cumprir com seu papel 

educativo junto a seus filhos. 

Cabe ao poder público garantir um sistema de serviços que promova 

a saúde física e mental das famílias, em geral, e das crianças e jovens e 

adultos, em especial. 

A Secretaria de Educação Especial/Ministério da Educação afirma 

que tudo isso pode ser transformado, se a família contar com um suporte 

terapêutico, onde deve ser trabalhado os sentimentos de cada segmento 

familiar e os padrões de relacionamento entre eles. 

O profissional de Serviço Social tem assim grande importância neste 

espaço, contribuído com propósito de possibilitar encaminhamentos 

necessários aos serviços sociais e assistenciais, contribuindo para a inclusão e 

permanência do direito à educação.  

Assim se pode dizer que apesar da Constituição Federal de  1988, 

que  visa  não somente garantir a democracia do acesso dos sujeitos a uma 

Educação Pública, mas acima de tudo assegurar efetividade do ensino, a todos 

como sujeitos de direito, nos dias atuais ainda existem, 

Grandes desafios à educação, sendo o maior deles o de 
garantir o acesso aos alunos com deficiência em classes das 
escolas regulares, em todos os níveis, etapas e modalidades 
de educação. Muitos alunos apresentam altas habilidades, 
superdotação, condutas típicas de síndromes, quadro 
psicológico ou psiquiátrico, com deficiência física, sensorial ou 
intelectual, decorrente de fatores genéticos inatos ou 
ambientais, de caráter temporário ou permanente 
(MARGAREZI, 2010, p. 29). 
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Neste sentido o ambiente escolar tem o papel relevante no que diz 

respeito não só no seu direito ao acesso a rede ensino público, mas de estar 

preparado para receber estes alunos sem sofrer qualquer forma de preconceito 

ou discriminação. 

É por meio de Políticas Públicas que pode-se realizar a inclusão 

social de forma que o indivíduo possa exercer a sua cidadania social .Para isso 

é preciso ter um novo olhar, uma transformação social na sociedade, de forma 

que não enxerguem a deficiência como uma limitação para a vida como um 

todo, de maneira que a pessoa com necessidades especiais não seja excluída 

da vida em sociedade e possa sim  exercer suas atividades  em sua vida sem 

sofrer qualquer discriminação tendo os mesmos direitos e as mesmas 

oportunidades de acesso, conforme preconiza  Constituição Federal de 1988. 

A partir desta, a educação  infantil passou a ser avaliada  como 

direito social de grande importância em toda história, e foi por meio de muitas  

lutas, de movimentos sociais que buscavam o direito  de ter sua cidadania 

garantida e de serem cidadãos, tendo o seu direito reconhecido e 

consequentemente , garantir o direito ao acesso a todas as crianças a creches 

e pré-escolas em suas comunidades. 

Segundo Bruno (2008), 

Antes da institucionalização das leis que asseguram os direitos 
a educação, a política vigente para a infância era de cunho 
social e assistencialista. Sem fins educativos, a creche, visava 
amenizar as carências, o desamparo, a pobreza e outras 
mazelas sociais. As crianças de  (zero) a 06 (seis) anos eram 
atendidas em creches mantidas por instituições sociais e 
comunitárias, tendo em vista minimizar os riscos sociais. Essa 
política assistencial não se ampliava a todas as crianças, 
somente ao atendimento de crianças sem deficiência (BRUNO, 
2008, p. 59). 

Para ter o direito respeitado e acesso a todas as oportunidades de 

forma igualitária  é preciso superar todo processo de relação excludente e 

assistencialista que vem a encontro de todo nosso processo  histórico, mas que 

por meio de grandes lutas sociais  buscou superar todo e qualquer forma de 

exclusão social. Podemos dizer que este processo não tem fim,pois esta será 
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um luta eterna na busca de igualdade e na superação de todas as dificuldades 

e qualquer forma de exclusão. 

Para Ney Luiz Teixeira, ”A política educacional é, assim, expressão 

da própria questão social na medida em que representa o resultado das lutas 

sociais travadas pelo reconhecimento da educação pública como direito social”. 

É a partir deste momento que precisamos realizar um  trabalho 
de conscientização social e educacional, e é  por meio de suas 
intervenções   sócio educacional dentre deste espaço sócio 
ocupacional ,que o profissional de Serviço Social por meio de 
seu posicionamento teórico-metodológico irá desenvolver todo 
seu processo de trabalho interventivo, tendo como respaldo 
seu  Código de Ética Profissional do Assistente Social, que  se  
posiciona na eliminação de todas as formas de preconceitos, o 
respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente 
discriminados e a discussão das diferenças (CFESS, 1993,  p. 
23).  

Nessa perspectiva o assistente social hoje, busca fundamentar sua 

formação profissional a partir das novas Diretrizes Curriculares, com uma 

flexibilidade das disciplinas, podendo contemplar especificidades regionais e 

demandas geradas pelas necessidades, através de interlocuções com outras 

áreas do saber (pluralismo), a indissociabilidade nas dimensões ensino, 

pesquisa e extensão e a adoção de uma teoria social crítica que possibilite a 

apreensão da totalidade social em suas dimensões de universalidade, 

particularidade e singularidade (PIANA, 2009) . 

É neste contexto histórico que o Serviço Social por meio de toda sua 

intervenção profissional irá realizar todo seu trabalho interventivo, família-

escola-aluno, tendo em vista que todo processo social está interligado de   

forma intrínseca  e  não de forma isolada, até porque  o homem é um ser social 

que tem a sua historicidade e a sua singularidade própria que precisa ser 

respeitada.  

Desta forma este profissional irá  por meio de sua intervenção  

contribuir para a defesa das  Políticas Públicas de Educação ,e  irá buscar a 

partir de todo seu arcabouço teórico-metodológico,  buscar  enfrentar todos os  

desafios que se apresentam para a elevação do rendimento escolar  e 
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consequentemente realizar  a efetivação da escola como espaço de inclusão 

social. 

Os Assistentes Sociais  através de toda a sua  atuação,  buscam 

assim superar todos os desafios dentro do seu âmbito profissional, na luta pela 

consolidação dos direitos sociais por meio de sua  ação, para que estes direitos 

sejam assegurados a todos ,tendo em vista que atua   dentro das relações 

sociais, proporcionando assim, por meio de sua atuação sócio interventiva a 

consolidação  dos direitos sociais, entre eles o direito  a educação. 

Os/As assistentes sociais têm o desafio de desvelar esse 
aparente consenso em torno da “inclusão educacional” nos 
diferentes níveis e modalidades da política de educação. Isto 
requer compreender que sua inserção nos estabelecimentos 
educacionais, seja na esfera da gestão ou da execução dos 
programas e projetos dirigidos para a garantia do acesso à 
educação escolar [...] (Conselho  Federal de  Serviço Social GT 
de Educação). 

Pode-se assim dizer  que, o um dos grandes  desafios da educação, 

portanto, é organizar as escolas, atendendo a todos  os alunos sem nenhuma 

discriminação, valorizando as diferenças, pois somos todos diferentes, e a 

partir de nossas  diferenças  é que enriquecemos todo nosso aprendizado  e  

consequentemente todo o processo educacional, tendo participação com 

igualdade de oportunidades. 

A universalização do acesso à educação se traduz, portanto, 
em um princípio que ultrapassa a compreensão seletiva e 
restrita de que as políticas sociais  devem ser dirigidas a 
determinados segmentos sociais, particularmente aos que 
delas necessitam, situando a educação no campo dos direitos 
humanos e sociais, concebendo a política educacional 
enquanto política efetivamente pública que coloca ao alcance 
de todos os conhecimentos a cultura e a tecnologia 
socialmente produzidos, como uma herança de nosso tempo. A 
atuação do/a assistente social na política de educação deve 
pautar-se neste princípio, já presente em nosso Código de 
Ética (Conselho Federal de  Serviço Social GT de Educação). 

Para finalizar este último capítulo pode-se deixar como mensagem 

no que diz respeito ao trabalho de intervenção do Serviço Social com as 

famílias e os alunos na Educação  Especial e  Inclusiva,  a citação de Paulo 

Freire (2002): 
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Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha 
passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida. 
Que o meu “destino” não é um dado mas algo que precisa ser 
feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de 
ser gente porque a História em que me faço com os outros e de 
cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de 
determinismo. Daí que insista tanto na problematização do 
futuro e recuse sua inexorabilidade (FREIRE, 2002, p. 58). 
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CONCLUSÃO 

 

A elaboração desta monografia teve como  relevância enfatizar e 

analisar  a importância  da atuação, bem como a intervenção profissional do  

Serviço Social, durante todo o seu processo de trabalho  na Educação Especial 

e Inclusiva bem como sua contribuição  dentro do âmbito escolar.   

Assim, no decorrer de toda análise buscamos analisar e apreender  

os elementos sócio históricos referentes á inserção deste profissional no meio 

escolar ,problematizando suas demandas, suas possibilidades e limites como 

também identificando suas competências e atribuições dentro do contexto 

escolar relacionadas ao seu exercício  profissional, de forma a demonstrar no 

decorrer de todo estudo realizado, a importância e a necessidade deste 

profissional em todo processo de acessibilidade dos direitos sociais das 

pessoas com necessidades especiais, em especial na Educação Especial 

,objeto de estudo desta pesquisa. 

Com isso, de acordo com os dados coletados em pesquisas 

bibliográficas  e análise referentes ao contexto sócio histórico do Serviço Social 

na educação escolar, observamos e concluímos que a presença deste 

profissional  na Educação Especial e Inclusiva é de grande importância e se faz 

necessária em todo processo de construção do saber durante todo o  

desenvolvimento educacional, ou seja, no desenvolvimento cognitivo dos 

alunos e de suporte sócio familiar, na medida em que, constitui em um 

profissional articulador e mediador no processo da construção da cidadania 

social por meio de sua intervenção técnica e científica na elaboração de 

Políticas Públicas, que se transformarão em acesso aos  direitos e em 

consequência no direito de exercer a cidadania. 

Assim pode-se enfatizar que  a presença deste profissional  no meio 

escolar  acaba indo muito além da questão do ensinar e do aprender 

conteúdos, tendo em vista ser um profissional qualificado  para  atuar nas 

questões relacionadas aos conflitos sociais, na problematização e 
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enfrentamentos das questões sociais que surgem nos âmbitos escolares,  na 

relação aluno-escola-família, que acabam estando presentes na realidade dos 

estudantes e de seus familiares. 

Assim pode-se  concluir  a partir de toda análise e estudo realizado 

nesta  pesquisa, a grande relevância do trabalho deste  profissional no meio 

escolar, que acaba por  contribuir por meio de todo o seu suporte técnico-

operativa, ético-política, teórico-metodológico, para o enfretamento das 

problemáticas existentes no âmbito escolar, bem como dispor de uma gestão 

democrática que vise a garantia dos direitos humanos e consequentemente  a 

concretização de um espaço democrático de ensino que alcance além dos 

alunos ,as famílias e  a instituição de ensino como um todo. 
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