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Uma Visão do Serviço Social 

 

O trabalho social promove a mudança social, a resolução de problemas 

nas relações humanas e o empowerment dos indíviduos de forma a 

alcancarem um maior bem-estar, utilizando teorias do comportamento 

humano e dos sistemas sociais. 

 

O trabalho social cresceu a partir de ideais humanitários e 

democráticos, sendo os seus valores baseados no respeito pela 

equidade, valor e dignidade de todas as pessoas, focando a sua 

intervenção na satisfação das necessidade e no desenvolvimento do 

potencial humano. 
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Uma Visão do Serviço Social 

 

Solidariamente com os mais desfavorecidos, a profissão pretende 

diminuir as situações de pobreza, de forma a possibilitar a inclusão 

social das pessoas mais vulneráveis e oprimidas. 

 

Baseia a sua metodologia num corpo de conhecimentos científicos 

resultantes da investigação e da avaliação da prática, reconhecendo a 

complexidade das inter-relações entre os seres humanos e o seu 

ambiente e consequente inter-influência em todos os diferentes 

epistemas dos indivíduos. 
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Uma Visão do Serviço Social 

 

Na prática diária, os trabalhadores sociais: 

 

visa as barreiras, iniquidades e injustiças da sociedade;  

responde às crises e às emergências e aos problemas pessoais e 

sociais quotidianos; 

utiliza uma variedade de habilidades, técnicas e actividades 

consistentes com a sua visão sistémica da sociedade; 

intervêm desde os processos psicossociais dos indivíduos ao 

planeamento e desenvolvimento das políticas sociais. 
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Uma Visão do Serviço Social 

Nas escolas, esta intervenção:  

 traduz-se no apoio às crianças e aos adolescentes com dificuldades 

físicas, emocionais ou de aprendizagem; 

 envolve a intervenção junto de jovens abusados, negligenciados, 

vítimas de violência familiar, pobreza, divórcio, com os que se 

apresentam com depressões e com tendências suicidas, criminalidade, 

consumo de drogas e ainda no aconselhamento e planeamento de 

carreiras profissionais; 

 tem por objectivo evitar que os jovens, por não resolverem 

atempadamente os problemas com que se deparam, venham a 

desenvolver, mais tarde, comportamentos com maiores custos sociais, 

quer a nível pessoal quer social. 
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Reflexão Teórica sobre o Papel do 

Técnico de Serviço Social nas Escolas 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
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Breve Contextualização Histórica 

A intervenção dos profissionais nesta área, cresceu das preocupações com as 

crianças mais desfavorecidas (em 1906/1907), devido à necessidade de conhecer 

os professores das crianças que recorriam às respostas sociais existentes nos 

“bairros pobres”, de forma a trabalhar conjuntamente com as escolas e os grupos 

existentes na comunidade, promovendo a compreensão e a comunicação entre 

todos os sistemas, facilitando a educação dos mesmos. 

Durante as décadas seguintes, o número de trabalhadores sociais escolares 

cresceu e a ênfase da intervenção adaptou-se às alterações da sociedade. A 

obrigatoriedade da frequência escolar, e a conhecida relação desta com a pobreza 

e os indicadores de saúde, levou a um serviço que visava a ligação “casa-escola-

comunidade”. 

Actualmente, a base da intervenção é idêntica (sistémica) mas as problemáticas 

onde a intervenção é realizada alargou-se drasticamente. 
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Reflexão Teórica sobre o Papel do 

Técnico de Serviço Social nas Escolas 

A INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS 
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Providenciar a Ligação Vital 

escola 

comunidade casa 
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Tipologias de Intervenção 

Intervenção Directa 

 

 

Intervenção com os estudantes e 

as famílias para resolver as 

preocupações imediatas dos 

estudantes “em risco”. 

Intervenção Indirecta 

 

 

Trabalhar com a escola, comunidade 

e técnicos das agências para resolver 

as preocupações dos estudantes “em 

risco” 
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Intervenção Directa 

Problemas relacionados com: 

 

Família 
divórcio 

violência doméstica 

financeiros 

falta de controlo parental 

Escola 
Absentismo 

Realização académica 

Bullying 

Prevenção de abandono 

Assédio 

Mau comportamento 

Educação especial 

Problemas relacionados com: 

 

Perda/Luto 

Médicas 

Saúde Mental 

Educação Parental 

Negligência Física / Educacional 

Sexualidade 

Abuso de Substâncias 

Abuso Físico / Sexual / Emocional 
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Intervenção Indirecta 

Colaboração com a 

comunidade 

Desenvolvimento das Políticas 

Sociais 

Investigação 

Promoção do Planeamento 

Escolar 

Aconselhamento a Professores 

e demais agentes escolares 

Desenvolvimento Profissional 

Educação especial 
Gestão de Casos 

Coordenação dos Processos  

Aconselhamento 

Serviços Relacionados 
Avaliação bio-psico-social 

Avaliação comportamental 

Mobilização dos sistemas de forma 
a promover uma aprendizagem o 
mais efectiva possível 

Planos de Intervenção 
Comportamental 

Intervenção nos problemas que 
influenciam a capacidade de 
aprendizagem das crianças 
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Alguns Papéis Profissionais 

Intervenção Directa 

 

Avaliação bio-psico-social 

Intervenção em crises 

Aconselhamento familiar 

Ligação casa-escola-comunidade 

Aconselhamento / Terapia familiar 

Mediação 

Aconselhamento / Terapia de 

Grupo 

Intervenção Indirecta 

 

Advocacia 

Gestão de Casos 

Coordenação 

Facilitação 

Educação parental 

Encaminhamentos 

Prevenção 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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