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1. RESUMO  

O presente projeto de pesquisa em andamento, objetiva desenvolver uma 

análise sobre os novos paradigmas evidenciados nas diversas expressões da 

questão social na perspectiva dos profissionais de educação, visando a 

ampliação do debate e consequentemente da prática do Serviço Social na área 

educacional. 

 2. INTRODUÇÃO 

O tema proposto embora relativamente recente no Serviço Social encontre seu 

arcabouço teórico também em outras áreas do conhecimento, como a história, 

a pedagogia, as ciências sociais, a economia e sem duvida, o próprio Serviço 

Social como maior representante dos marcos teóricos a serem utilizados. Esse 

diálogo com outras disciplinas por certo se configura num grande patrimônio, já 

que no processo de construção do conhecimento, a interdisciplinaridade e a 

transversalidade são elementos fundamentais. 

 3. OBJETIVOS  

 Conhecer as novas demandas do Serviço Social no campo educacional a 

partir das experiências do espaço escolar identificadas pela equipe 

pedagógica, considerando os principais aspectos das diversas expressões 

da questão social; 

 Discriminar o contexto social o qual cada Unidade Escolar está inserida; 

 Conhecer os principais equipamentos da rede utilizados e não utilizados no 

entorno da Unidade Escolar de cada município; 

 Elaborar uma análise comparativa sobre as principais demandas na 

perspectiva das equipes pedagógicas das escolas relacionando-as as 

expressões da questão social na contemporaneidade. 

 4. METODOLOGIA 

A pesquisa utilizará como instrumental metodológico, a pesquisa qualitativa, 

que para o autor abrange um campo transdisciplinar, e envolve as ciências 

humanas e sociais, na busca de encontrar o “sentido desse fenômeno quanto 

interpretar os significados que as pessoas dão a ele” (CHIZZOTTI, 2008, 28). 



Com base na pesquisa bibliográfica, o segundo momento da pesquisa será 

operacionalizado através do contato prévio com as Unidades Escolares dos 

municípios de Valença, Barra do Piraí, Piraí, Volta Redonda e Barra Mansa e 

consistirá em etapas específicas, a saber: levantamento do contexto sócio 

histórico de cada município na área de educação, visita institucional e 

apresentação da proposta de pesquisa, aplicação de questionários 

semiestruturados a fim de conhecer a perspectiva da equipe, levantamento, 

análise comparativa e interpretação dos dados coletados. 

5. DESENVOLVIMENTO  

O Conjunto CFESS/CRESS no ano de 2001 ampliou o debate sobre a inserção 

do/a assistente social na área de educação coerente com o projeto ético-

político profissional. Diversas experiências no país foram iniciadas, sendo 

amplamente divulgadas em artigos e internet. Entretanto ainda se faz 

necessário uma construção coletiva sobre esse campo de atuação profissional 

que a cada dia aponta para novas perspectivas de pesquisa e de intervenção.  

Tais perspectivas são impulsionadas pelas transformações societárias 

explicitamente evidenciadas pela globalização, pelas novas imposições do 

mercado internacional e a necessidade em aumentar os índices de 

desenvolvimento escolar e diminuir o analfabetismo, não com o objetivo de 

proporcionar a formação de sujeitos sociais capazes de assumirem suas ideias 

e ideais, mas de preparar uma mão de obra qualificada e arregimentada para 

as novas exigências do mercado de trabalho. 

A região foi escolhida por alguns motivos específicos. Não há pesquisa sobre o 

Serviço Social e Educação entre os municípios citados nessa perspectiva; por 

serem municípios limítrofes e de médio e grande porte, por oportunizar a 

criação de um banco de dados sobre as principais demandas identificadas pela 

comunidade escolar na visãor da equipe pedagógica, que poderá servir para 

que outros profissionais a utilizem e possam elaborar novas propostas de 

intervenção profissional; por saber que o resultado desse trabalho poderá 

contribuir para destacar a relevância desse campo de atuação; como também, 

proporcionar a articulação entre educação e as políticas sociais. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  



 Reunião para definir toda a instrumentalização teórica; 

 Levantamento bibliográfico; 

 Reformulação do Projeto (metodologia, técnicas); 

  Elaboração das ações e instrumentais a serem aplicados para coleta de 

dados (questionários e entrevistas) 

 Contato com as respectivas Secretarias Municipais de Educação propostas 

no Projeto. 

 Discussão acerca dos contextos sócio históricos e ocupacionais, onde as 

respectivas escolas estão inseridas. 

  Início da redação do artigo científico. 
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