
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

INGREDI PALMIERI OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL  

NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM ARACAJU/SE:  

Um estudo de demandas e respostas socioprofissionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão  

Sergipe – Brasil 

2014 



 

 

 

 

O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE 

EDUCAÇÃO EM ARACAJU/SE: Um estudo de demandas e respostas socioprofissionais 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social da Universidade 

Federal de Sergipe, como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre em Serviço 

Social. 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Nailsa Maria Souza 

Araújo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão  

Sergipe – Brasil 

2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

O48e 

 
Oliveira, Ingredi Palmieri 
    O exercício profissional do assistente social na 
política de educação em Aracaju/SE : um estudo de 
demandas e respostas sócio-profissionais / Ingredi 
Palmieri Oliveira ; orientadora Nailsa Maria Souza 
Araújo. – São Cristóvão, 2014. 

159 f. : il. 
 
 

Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - 
Universidade Federal de Sergipe, 2014. 

 
 
 

1. Serviço social – educação. 2. Assistentes sociais – 
Aracaju (SE). I. Araújo, Nailsa Maria Souza, orient. II. 
Título. 

 
CDU 364.4:37(813.7) 

 



 

 

 

 

 

INGREDI PALMIERI OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE 

EDUCAÇÃO EM ARACAJU/SE: Um estudo de demandas e respostas socioprofissionais 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social da Universidade 

Federal de Sergipe, como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre em Serviço 

Social. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Nailsa Maria Souza 

Araújo. 
 

 

 

 

 

Aprovada, em 27 de Janeiro 2014. 

 

 

________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Josiane Soares Santos (Examinadora interna). 

(UFS) 

 

________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Rosa Lúcia Prédes Trindade (Examinadora externa). 

(UFAL) 

 

________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Nailsa Maria Souza Araújo 

(Orientadora).  

 



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Na trajetória de construção e conclusão desta empreitada, vários sujeitos ofereceram 

apoio e colaboração, sem os quais, certamente, eu não teria conseguido caminhar. Assim, 

agradecer, além de um gesto nobre de reconhecimento, constitui-se também em um ato de 

justiça. Portanto, tais agradecimentos se dirigem: 

A Deus, pelo discernimento, coragem na condução da minha vida e humildade diante 

dos desafios, mais especificamente na caminhada do mestrado e na produção deste trabalho, 

depois de tantas incertezas. 

Aos meus pais, Maria e Jorge, pelo cuidado, amor, afeto e apoio que me enchem de 

forças para continuar. 

À minha irmã Arlanda, pela sua incondicional companhia, compreensão e 

colaboração, muitas das vezes tomando para si responsabilidades que eram minhas, mas que 

eu não podia dar conta.  

Aos meus familiares, pela compreensão das minhas ausências, também pelo auxílio e 

carinho, destacando-se minhas tias Maria Helena e Conceição, meu tio Giacinto, meus primos 

Tatiane, Thompson, Flávio, Bruno e Fernanda. 

Aos meus amigos, por permaneceram ao meu lado e pelas palavras e momentos de 

conforto, alegria e descontração, partilhando angústias e incertezas. Foram tantos que 

estiveram comigo que, se eu citar seus nomes, posso incorrer no esquecimento de alguns. 

Aos companheiros do CRESS/SE, pelas palavras e gestos de incentivo e apoio, bem 

como pela oportunidade de militância, que serviu de sustentáculo para continuar. 

Aos colegas de trabalho do IF-SE, pelos desafios enfrentados em conjunto e por 

entenderem minhas ausências em alguns momentos. 

Ao corpo docente e à coordenação da PROSS/UFS, pelas orientações, diálogos francos e 

posicionamento compreensivo, principalmente, nos prazos que não conseguia cumprir. 

Aos assistentes sociais que participaram desta pesquisa, pois revigoraram em mim o 

desejo de continuar atuando numa profissão cada vez mais desafiante. 

À minha orientadora Nailsa, por sua paciência e por não ter desistido de mim diante 

dos meus longos períodos de ausência no envio dos materiais. 

À banca avaliadora do presente trabalho, por aceitar este desafio de colaborar com um 

trabalho tão denso. 

Diante de tanto apoio, agradecer nunca é pouco!  



 

 

 

 

RESUMO 

 

O estudo em questão teve como alicerce analisar as demandas e respostas socioprofissionais 

do assistente social na área de educação, no município de Aracaju/SE. Seu objeto de estudo 

consistiu sobre o exercício profissional na forma como se expressa em tal política. Pautada no 

método dialético, esta pesquisa possui caráter exploratório e descritivo, com abordagem quali-

quantitativa, e utiliza como procedimentos metodológicos não só a revisão bibliográfica como 

a aplicação de formulários com 14 (quatorze) assistentes sociais que trabalham na política de 

educação em Aracaju/SE em diversos níveis de ensino. O capítulo I aborda o debate da 

educação enquanto política social, para posteriormente relacioná-la ao campo de atuação do 

assistente social, realizando uma incursão sobre a constituição e configurações da política 

social de forma mais abrangente, em suas relações com o modo de produção capitalista, 

principalmente nos contextos de crise, dialogando com as demandas e contradições que a 

mesma assume na atualidade. O capítulo II trata dos determinantes do exercício profissional 

do assistente social, de maneira geral, suscitando suas particularidades na educação. Realiza-

se nesta etapa textual um resgate histórico do surgimento e funcionalidade da profissão de 

assistente social, mostrando as alterações nas suas requisições, características e respostas, bem 

como as demandas e debates que o circunscrevem na atualidade, no âmbito do seu projeto 

profissional. Já o capítulo III constitui-se da exposição e análise dos dados coletados, à luz do 

percurso teórico dos capítulos anteriores, mostrando como resultado as seguintes situações: o 

contexto socioinstitucional não oferece muitos limites ao exercício profissional do assistente 

social na educação, na opinião da maioria das profissionais; não obstante os desafios, a prática 

do assistente social está de acordo com o que preceituam as legislações básicas da profissão e 

da área educacional; as demandas requeridas pela instituição ao assistente social na escola 

relacionam-se, majoritariamente, à garantia/ampliação do acesso e da permanência, além da 

execução de programas e projetos institucionais e, de forma também relevante, àquelas 

voltadas ao ajustamento de condutas; as respostas profissionais são bem diversificadas, sendo 

a maioria relacionada com atendimento e orientação direta aos usuários e ações 

socioassistenciais e socioeducativas; apesar das dificuldades, a articulação das dimensões 

teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política consegue ser materializada. 

 

Palavras-chave: Educação; Demandas Socioprofissionais; Serviço Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the demands and responses socio- professional social worker in 

the area of education, in the city of Aracaju / SE. The object of study was the exercise 

professional in the way you expressed in this policy. Guided the dialectical method , research 

has owned exploratory and descriptive character, with qualitative and qualitative approach 

and used as instruments to literature and forms applied to fourteen (14) Social workers who 

work in education policy in Aracaju / SE at various levels education. Chapter I approached 

the discussion of education as social policy, to further relate it as a field of action for social 

assistance, conducting a raid on the constitution and configuration of social policy more 

broadly, in their relations with the capitalist mode of production especially in times of crisis, 

dialoguing with the demands and contradictions that it takes today. Chapter II addressed the 

determinants of the professional practice of social workers in general, inspiring its special 

education. Conducted a historical review of the appearance and functionality of the social 

work profession, showing changes in their requests, responses and characteristics as well as 

the demands and debates that circumscribes today, as part of its professional design. Have 

chapter III consisted of exposure and analysis of collected data, the light of the theoretical 

trajectory of the previous chapters, showing the following results: the socio- institutional 

context does not offer too many limitations on the exercise of professional social workers in 

education, in the opinion most professionals, despite the challenges, the practice of social 

workers is in accordance with the provisions of the basic laws of the profession and the 

educational area, the demands required by the institution to the social worker in school relate 

mostly to the warranty/expansion access and permanence beyond the implementation of 

programs and institutional projects, and also relevant way those intended for the adjustment of 

conduct; professional responses are well diversified, with the majority related to direct care 

and guidance to users and social assistance actions and socio; despite the difficulties, the 

articulation of theoretical and methodological dimensions, technical-operative and ethical-

political can be materialized . 

 

Keywords: Education, social and professional demands; Social Work 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação analisou o exercício profissional do assistente social na área de 

educação, na cidade de Aracaju, com o intuito de apreender as diversas requisições e 

consequentes respostas profissionais no âmbito de tal política social. 

Ainda se nota escassa divulgação de estudos com eficazes aprofundamentos teóricos 

sobre o Serviço Social em atuação no meio educacional – do qual, diante da análise das 

observações e pesquisas empreendidas disponíveis, percebe-se uma predominância apenas de 

relatos de experiência.  

Contudo, se, por um lado, há insuficiência teórica sobre a área; há, por outro lado, o 

nítido interesse dos profissionais e estudantes de Serviço Social, que, com frequência, buscam 

informações sobre este fazer profissional – tendo em vista as constantes solicitações de visitas 

à instituição de educação na qual desenvolvo minhas atividades enquanto assistente social, 

tanto para visualizarem como se dá a prática como para realizarem trabalhos de pesquisas. 

Além disso, é visível a intensificação de algumas ações promovidas pelo conjunto do 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselhos Regionais de Serviço Social 

(CRESS), no intuito de articular e aprofundar o debate em torno da inserção e consolidação 

do assistente social na área de educação. Exemplo disto foi a criação de um Grupo de 

Trabalho de Serviço Social na Educação, promovido pelo CFESS
1
, bem como a criação de 

uma comissão de educação no âmbito do CRESS 18ª Região/Sergipe.  

Nessa perspectiva, o conjunto CFESS–CRESS elaborou e publicou, através do GT 

Serviço Social na Educação, um documento com discussões e orientações, intitulado 

“Subsídios para atuação de assistentes sociais na Política de Educação”
2
, e promoveu, em 

junho de 2012, o Seminário Nacional de Serviço Social na Educação, precedido de seminários 

estaduais, como prova da intensificação deste debate na categoria profissional. 

                                                 
1
 A formatação de grupo de trabalho teve início no ano de 2006, como deliberação do 35° Encontro Nacional 

CFESS/CRESS, mas este só conseguiu efetivar ações a partir de 2008, depois da mudança de gestão do CFESS. 

Antes disso, o CFESS tratou da temática através de grupo de estudo no ano 2001, que teve como fruto o 

documento “Serviço Social na Educação” (CFESS, 2011b). 
2
 De acordo com o CFESS: “O objetivo do documento é contribuir para que a atuação profissional na Política de 

Educação se efetive em consonância com os processos de fortalecimento do projeto ético-político do serviço 

social e lutar por uma educação pública, laica, gratuita, presencial e de qualidade, que, enquanto um efetivo 

direito social, potencialize formas de sociabilidade humanizadoras.” (CFESS, disponível em 

http://www.cfess.org.br/publicacoes_livros.php). 

http://www.cfess.org.br/publicacoes_livros.php
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Tais ações ganham mais força com a tramitação de alguns Projetos de Lei que dizem 

respeito ao Serviço Social na Educação, sendo o de maior repercussão o PLC 060/2007, que 

dispõe sobre a prestação de serviços de Psicologia e Serviço Social nas escolas públicas de 

educação básica
3
. 

A educação não tem relação somente com a esfera da reprodução social, dando-se por 

meio de repasse de concepções, valores, comportamentos, ela deve ser entendida também na 

sua vinculação com a esfera da produção, quando qualifica a mão de obra para o exercício de 

suas atividades, bem como produz novos conhecimentos que subsidiam o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia, configurados como fatores de produção.  

Por conta das diversas possibilidades e vinculações, a educação se insere no campo de 

disputas entre as diferentes classes, e, sob a ótica dos trabalhadores, a luta se dá para efetivá-la 

com qualidade enquanto direito universal. Entendida como direito social, a educação pode se 

configurar enquanto espaço para o exercício profissional do assistente social, visto que este 

contribui na formulação, gestão e execução de políticas públicas. 

Como profissional que viabiliza direitos por meio de projetos, programas e políticas, o 

assistente social também pode contribuir na efetivação de alguns princípios contidos na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996 – LDB, dentre eles o que versa sobre “Igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”.  

Nesse sentido, a legislação e a forma de organização da educação em nosso país já 

sinalizam a legitimidade do profissional de Serviço Social na educação. Não obstante, outros 

fatores da própria dinâmica cotidiana demonstram a necessidade de tal categoria profissional 

nessa política.  

A complexificação das relações produtivas e sociais e o aumento da exploração do 

capital sobre o trabalho tornam mais agudas as expressões da questão social, objeto de 

intervenção do Serviço Social. Tais expressões encontram-se nos mais diversos espaços, 

inclusive no escolar, onde se tornou recorrente tratar de assuntos como violência, trabalho 

infantil, discriminação de diversas naturezas, gravidez na adolescência, dentre outras. Estas 

questões, sem dúvida, interferem no processo de ensino-aprendizagem, e a figura do assistente 

social se concretiza como o profissional qualificado na formulação de respostas a tais 

demandas. 

                                                 
3
 De acordo com o relatório de gestão do CFESS do ano de 2010, além do PLC 060/2007, também estão em 

tramitação o PEC 13/2007, o PL 6478/2009 e o PL 6874/2010. (CFESS, 2011a) 
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Junto a essas questões, que são reflexos da própria forma como hoje se desenvolve a 

sociabilidade burguesa, outras se particularizam no espaço educacional e não são claramente 

perceptíveis no processo de ensino-aprendizagem, mas também impactam na política de 

educação. As precárias condições sociais, econômicas, políticas e culturais dos estudantes e 

suas famílias são fatores que contribuem para os altos índices de evasão e repetência, 

reafirmando a necessidade de uma atuação ampla, que compreenda o trabalho de diferentes 

profissionais para viabilização do direito à educação. 

Assim, o breve panorama aqui exposto sinaliza que a educação, no conjunto 

multifacetado próprio das relações sociais capitalistas, configura-se como um campo de várias 

demandas, muitas delas compreendidas como objeto de atuação para o Serviço Social. Estas, 

aliás, podem não se restringir ao espaço escolar, como também não se limitar à atuação com 

estudantes. Elas podem abranger a educação popular, no âmbito de associações comunitárias, 

sindicatos, partidos políticos, entre outros, além das ações de planejamento e gestão, numa 

ótica propositiva, de ações, programas e projetos no campo educacional, ou seja, a perspectiva 

aqui adotada é da educação como um todo e não somente da escola. 

Destarte, esta pesquisa teve como objetivo geral identificar as demandas e respostas 

socioprofissionais do assistente social na área de educação no município de Aracaju/SE. Seus 

objetivos específicos foram: examinar os determinantes socioinstitucionais que impactam o 

exercício profissional do assistente social; verificar se a prática do assistente social está de 

acordo com o que preceituam as legislações que orientam e regulamentam o exercício 

profissional; expor e analisar as demandas apresentadas ao assistente social, relacionando-as e 

situando-as no contexto socioinstitucional; avaliar as repostas profissionais e seus impactos no 

contexto institucional e educacional; analisar como se dá a articulação das dimensões teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política no exercício profissional na política de 

educação. 

Quanto às hipóteses sinalizou-se que: o contexto socioinstitucional limita, em grande 

parte, o exercício profissional do assistente social; apesar dos desafios, a prática do assistente 

social está de acordo com o que preceitua as legislações que orientam e regulamentam o 

exercício profissional; as demandas requeridas pela instituição ao assistente social na escola 

relacionam-se majoritariamente com a assistência estudantil e com o ajustamento de 

comportamentos; grande parte das respostas institucionais diz respeito à garantia da 

permanência do estudante, no âmbito da assistência estudantil, e a trabalhos pontuais com 
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seus familiares, sendo poucos os profissionais a trabalharem com a comunidade do entorno 

escolar; a articulação das dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, 

no exercício profissional na política de educação, é perseguida constantemente pelo 

profissional, porém materializa-se de forma superficial. 

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, este estudo baseou-se no 

método dialético, visto que o mesmo se propõe ir além da realidade aparente e busca 

desvendar as contradições existentes por trás das aparências fenomênicas. Nesse sentido, 

procurou-se chegar à sua essência, reproduzindo a realidade pesquisada no plano do 

pensamento, enquanto real pensado (KOSIK, 1995). Assim, entende-se que a verdade 

encontra-se no próprio movimento da realidade, reservando ao pesquisador a tarefa de 

descobri-la e reproduzi-la idealmente. 

Quanto à caracterização, esta foi exploratória e descritiva, situando-se no âmbito 

quali-quantitativo. Como instrumentos de coleta de dados, formulários
4
 foram aplicados aos 

profissionais de Serviço Social da área de Educação.  

Do levantamento realizado através de contatos telefônicos e envio de ofícios a 

instituições
5
, foram identificadas 15 instituições que contavam com assistente social em seu 

quadro funcional, na cidade de Aracaju
6
. Algumas destas instituições se desdobravam em várias 

unidades, que se constituíam em espaços sócio-ocupacionais diferenciados, nos quais se 

encontravam profissionais de Serviço Social, tornando os 15 ambientes de pesquisa, portanto, 

em 24 espaços Deste universo, a amostragem foi definida por acessibilidade, preocupando-se 

em abranger profissionais que atuassem em diversos níveis de educação (básica, profissional, 

superior, especial) e que se encontravam em instituições de natureza pública, particular ou do 

terceiro setor. Assim, chegou-se ao quantitativo de 14 espaços sócio-ocupacionais, com 14 

profissionais diferentes, o que correspondeu à aproximadamente 58% do universo.  

                                                 
4
 A construção do formulário desta pesquisa (ver apêndices) teve como base a Lei de Regulamentação da 

Profissão (lei 8662/93); Resoluções profissionais instituídas pelo conjunto CFESS/CRESS, dentre elas a que 

estabelece o Código de Ética do Assistente Social de 1993; Os Parâmetros para a atuação do Assistente Social 

nas políticas de Saúde e Assistência Social; o documento “Subsídios para atuação do assistente social na política 

de educação”; algumas referências teóricas do presente estudo e os objetivos e hipóteses da pesquisa. 
5
 As instituições oficiadas foram: Secretaria Municipal de Educação de Aracaju – SEMED; Secretaria Estadual 

de Educação do Estado de Sergipe – SEED; Conselho Estadual de Educação – CEE, Conselho Municipal de 

Educação de Aracaju - Conmea, Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de Sergipe – 

FENEN/SE e Conselho Regional de Serviço Social – 18ª Região/SE – CRESS/SE. 
6
 Tais instituições foram: Colégio Arquidiocesano, Colégio do Salvador, Colégio Salesiano, Colégio Adventista, 

Instituto Dom Fernando Gomes, Nossa Escola, Externato São Francisco de Assis, Universidade Tiradentes, 

Creche e Escola Tia Selma, Centro de Referência em Educação Especial, Escola de Educação Especial João 

Cardoso do Nascimento Júnior, Serviço Social do Comércio – SESC, Centro Educacional Irmão Menor, Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS e Universidade Federal de Sergipe. 
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Para o embasamento teórico deste estudo, foi traçado um levantamento bibliográfico 

acerca da temática em questão, reportando-se a autores que travam esta discussão, e também 

um levantamento das legislações e documentos concernentes ao tema. Para melhor 

compreensão destes tipos de pesquisa nos valemos das orientações de Gil (1999, p. 66): 

 

a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos 

autores sobre determinado assunto e [...] a pesquisa documental vale-se de materiais 

que não receberam ainda tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados 

de acordo com os objetivos da pesquisa. 

 
 

Portanto, foi identificado e analisado, à luz das diferentes determinações impostas nos 

diversos espaços e relações de trabalho, como se processa e desenvolve o exercício 

profissional do assistente social na educação, apreendendo suas demandas e respostas 

socioprofissionais, captadas a partir do perfil profissional, das determinantes 

socioinstitucionais e da operacionalização de aspectos do projeto ético-político profissional. 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro trata do debate da 

educação enquanto política social, para relacioná-la enquanto campo de atuação do assistente 

social. Para isso, fez-se uma incursão sobre a constituição e as configurações da política social 

de uma forma mais abrangente, desnudando suas relações no modo de produção capitalista, 

principalmente nos contextos de crise. Aliada a essa exposição, problematizou-se a 

particularidade da política de educação no contexto social, político e econômico do Brasil e as 

demandas e contradições que a mesma assume na atualidade. 

O segundo capítulo analisa os determinantes do exercício profissional do assistente 

social de uma maneira geral para suscitar os elementos desta atividade profissional na educação. 

Assim, realiza-se um resgate histórico do surgimento e funcionalidade da profissão de assistente 

social, mostrando as alterações nas suas requisições, características e respostas, bem como as 

demandas e debates que a circunscrevem na atualidade no âmbito do seu Projeto Ético-Político. 

O terceiro capítulo realiza uma análise do objeto de estudo que se propõe a pesquisar, 

qual seja, as demandas e respostas profissionais que se apresentam na educação em 

Aracaju/SE. Expõem-se, nesta etapa do texto, os dados coletados por meio dos seguintes 

itens: perfil profissional; determinantes socioinstitucionais e contratuais; atuação profissional, 

com demandas e respostas; e, por fim, a efetivação e materialização do Projeto Ético-Político 

Profissional – PEP.  
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CAPÍTULO I - TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO ENQUANTO POLÍTICA SOCIAL 

NO BRASIL 

 

 

O presente capítulo tem o intuito de trazer o debate da educação enquanto política 

social, para relacioná-la enquanto campo de atuação do assistente social. Para isso, fará uma 

incursão sobre a constituição e as configurações da política social de uma forma mais 

abrangente, desnudando suas relações no modo de produção capitalista, principalmente nos 

contextos de crise. Aliada a essa exposição, será problematizada a particularidade da política 

de educação no contexto social, político e econômico do Brasil e as demandas e contradições 

que a mesma assume na atualidade, que podem ser possíveis demandas para o exercício 

profissional do assistente social. 

 

 

1.1 Capitalismo e Política Social: Fundamentos 

O capitalismo se constitui em um modo de produção e reprodução da vida em 

sociedade que utiliza a exploração da força de trabalho (trabalhadores) para extração de mais-

valia, objetivando acumular e concentrar capital, ou seja, é através das horas de trabalho não 

contabilizadas no pagamento do trabalhador, mas que continuam gerando riqueza, que o 

capitalista retira a mais-valia e garante o lucro. Verifica-se, portanto, uma relação de 

exploração do trabalho, realizada pelo capital. Tem-se, então, a essência contraditória do 

capitalismo: a apropriação privada de uma parte do trabalho gerado pela coletividade se 

constitui como base do desenvolvimento das desigualdades, ao tempo em que as aprofundam. 

Esta contradição é um dos elementos que fundam a questão social.  

Como um dos resultados político-sociais desta contradição – produção socializada e 

apropriação privada – tem-se a emergência das lutas e organização dos trabalhadores, no 

século XIX, expondo os conflitos entre as classes e exigindo uma intervenção do capital. Este 

(capital) se manifesta, principalmente, através da ação do Estado, com a implementação de 

ações que garantem a acumulação do mesmo, ao tempo em que incorporem algumas 

reivindicações dos trabalhadores, reconfigurando assim as bases de legitimação do Estado na 

condução e regulação das relações sociais sob a hegemonia do capital. Este cenário traz à tona 

a questão social, que corresponde:  
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Ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade 

capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no 

caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade 

humana – o trabalho -, das condições necessárias à sua realização, assim como de 

seus frutos. É indissociável da emergência do “trabalho livre”, que depende da 

venda de sua força de trabalho como meio de satisfação de suas necessidades vitais. 

Esse processo é denso de conformismos e rebeldias forjados ante as desigualdades 

sociais, expressando a consciência e o exercício da cidadania dos indivíduos sociais. 

Historicamente a questão social tem a ver com a emergência da classe operária e seu 

ingresso no cenário político, por meio das lutas desencadeadas em prol dos direitos 

atinentes ao trabalho, exigido o seu reconhecimento como classe por parte do bloco 

do poder, e, em especial, do Estado e do empresariado industrial (IAMAMOTO, 

2000, p. 54). 

 

 Outra característica necessária para o entendimento e análise dos diferentes processos 

gestados no capitalismo é a lógica mercantil a ele inerente – responsável por transformar 

todas as coisas e relações em mercadorias à disposição para serem negociadas na esfera da 

circulação. Tal lógica se dissemina por todas as esferas da vida em sociedade e, na atualidade, 

se consolida nos diferentes campos pertencentes à reprodução da coletividade, inclusive no 

âmbito dos direitos, conjugando-se com os interesses de acumulação do capital, conforme 

assevera Pereira (2008, p. 28): 

 

De acordo com a lógica apresentada, o capital – na busca incessante por sua 

sobrevivência e sob a forma de grandes monopólios – joga-se constantemente numa 

luta feroz por mercados, cria necessidades e avança em todas as esferas ainda não 

atravessadas pela lógica mercantil, como aquela dos direitos sociais. 

 

Este processo, na atualidade, tem sido exponenciado, em virtude da transformação 

massiva do conjunto de bens sociais em mercadoria, como forma de enfrentar a operação da 

lei do valor que põe inexoravelmente o capitalismo em crises cíclicas. Cabe aqui uma breve 

explicação sobre a lei do valor, visto que esta possui estreita relação com o processo de crises 

inerentes ao capitalismo, ou seja,  

 

[...] ainda que seja intenso o debate sobre a causalidade das crises, parece não haver 

dúvidas quanto a sua função: é através delas que a lei do valor se impõe. […] A lei 

do valor é, no âmbito da produção de mercadorias, o único regulador efetivo da 

produção e da repartição do trabalho e funciona à revelia dos homens, como algo 

completamente fora do seu controle; no modo de produção capitalista, ela 

comparece no mecanismo das crises econômicas [...] (NETTO; BRAZ, 2006, 

passim, grifos originais). 
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Nesta ótica, segundo os argumentos elencados por Netto e Braz (2006), baseados nas 

ideias marxianas sobre economia política, a lei do valor é uma das principais leis do 

capitalismo. Na tentativa de garantir o seu processo de acumulação, o capital, num 

movimento de concentração e centralização, intensifica a extração de mais-valia, ao tempo em 

que necessita fazer frente à concorrência, que se processa na esfera de mercado. Nesta 

prerrogativa, o capital se apropria de várias estratégias, dentre elas, a inovação técnica que 

moderniza a produção e reduz o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de 

mercadorias. Todavia, em vez de reduzir o preço das mercadorias, o capitalista as mantém 

para obter superlucros e, quando o processo é atingido por uma crise, a lei do valor se impõe, 

pondo fim à diferenciação de preços e restabelecendo a quantidade de trabalho socialmente 

necessário, provocando perda de lucro e desvalorização de capitais (NETTO; BRAZ, idem). 

No que se refere ao Estado, Mandel (1985, p. 333-334) expõe as funções que este 

assume, fornecendo subsídios para o entendimento posterior da relação deste com a política 

social. Vejamos:  

 

Podemos classificar as principais funções do Estado da seguinte forma: 

1) Criar as condições gerais de produção que não podem ser asseguradas pelas 

atividades privadas dos membros da classe dominante; 

2) Reprimir qualquer ameaça das classes dominadas ou de frações particulares das 

classes dominantes ao modo de produção corrente através do Exército, da polícia, do 

sistema judiciário e penitenciário; 

3) Integrar as classes dominadas, garantir que a ideologia da sociedade continue 

sendo a da classe dominante e, em consequência, que as classes exploradas aceitem 

sua própria exploração sem o exercício direto da repressão contra elas [...]. 

 

Tais argumentos denotam que o Estado exerce três funções que se complementam: 

uma repressiva, outra integradora e outra de suporte às condições gerais de produção, sendo 

esta última caracterizada por se relacionar diretamente com a produção, articulando infra e 

superestrutura. Dentro desta última função, destacam-se os aspectos voltados para a dimensão 

econômica como “o estabelecimento de leis, moeda, mercado, Exército e barreiras 

alfandegárias a nível nacional” (MANDEL, 1985, p. 337). 

Ainda dentro da função do Estado de garantir as condições de produção, é importante 

sinalizar a relação que este assume diante das crises, cujas características acabam incidindo 

sobre as bases de recomposição e legitimação da ordem ao se utilizar do conceito de cidadania 

através da implementação das políticas sociais, além de serem acionadas, de acordo com Mota 

(2008), para a reconstrução de estratégias de hegemonia das classes dominantes. 
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[...] a “administração das crises” é uma função tão vital do Estado na fase tardia do 

capitalismo quanto sua responsabilidade por um volume enorme de “condições 

gerais da produção” ou quanto seus esforços para assegurar uma valorização mais 

rápida do capital excedente. Economicamente falando, essa “administração das 

crises” inclui todo arsenal de políticas governamentais anticíclicas, cujo objetivo é 

evitar, ou pelo menos adiar tanto quanto possível o retorno de quedas bruscas e 

catastróficas como a de 1929/32. Socialmente falando, ela envolve esforço 

permanente para impedir a crise cada vez mais grave das relações de produção 

capitalista por meio de um ataque sistemático à consciência de classe do 

proletariado. Assim, o Estado desenvolve uma vasta maquinaria de manipulação 

ideológica para “integrar” o trabalhador à sociedade capitalista tardia como 

consumidor “parceiro social” ou “cidadão” [...] (MANDEL, 1985, p. 340-341, grifos 

originais). 

   

Com as crises, observa-se uma reconfiguração das bases da acumulação e alteração na 

relação entre o Estado, o capital e o trabalho. Consequentemente, ocorrem mudanças nas 

políticas sociais por conta das estratégias políticas e econômicas que devem ser colocadas em 

prática para a saída da crise e retomada da hegemonia e da acumulação. Outra consideração 

importante sobre as políticas sociais, incorporando-a ao debate de caráter mais econômico e 

os elementos sinalizados até então, é que esta também se constitui como uma mediação no 

circuito do valor.  Em síntese:  

 

Uma dimensão fundamental e orientadora da análise é a ideia de que a produção é o 

núcleo central da vida social e é inseparável do processo de reprodução, no qual se 

insere a política social – seja como estimuladora da realização da mais valia 

socialmente produzida, seja como reprodução da força de trabalho (econômica e 

política). Nesse sentido a teoria do valor-trabalho, cuja operação também é histórica 

e permeável à ação dos sujeitos – não é, portanto, uma espécie de respiração natural 

do capitalismo -, constitui uma ferramenta importante para pensar a política social, 

já que esta é uma mediação no circuito do valor. A condição/possibilidade de 

implementar políticas sociais relaciona-se aos movimentos da taxa de lucro e 

extração/realização/apropriação da mais-valia socialmente produzida, à relação 

capital/trabalho, em sentido político e econômico, e que estão na origem dos grandes 

ciclos econômicos de estagnação e expansão do capitalismo (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2006, p.43-44). 

 

Concomitantemente ao papel do Estado e suas funções, resgata-se o conceito de 

questão social exposto anteriormente, cuja composição se dá por aspectos de natureza objetiva 

(produção socializada e apropriação privada da riqueza, com exploração de uma classe sobre 

outra e extração de mais-valia) e subjetiva (emergência dos trabalhadores enquanto classe no 

cenário político reivindicando direitos); infere-se que é a partir da necessidade de respostas a 

esta questão social, objetivando interferir tanto na sua dimensão econômica quanto política, 

que se verifica o surgimento das políticas sociais.  



20 

 

 

 

Articulando as ideias expostas até aqui, resgatam-se os argumentos de Pastorini (1997, 

p. 91), os quais caracterizam a política social como uma “forma de manutenção da força de 

trabalho econômica e politicamente articuladas para não afetar o processo de exploração 

capitalista e dentro do processo de hegemonia e contra-hegemonia da luta de classes”.  A 

autora explica que existe uma relação múltipla e conflituosa entre as classes hegemônicas, o 

Estado intermediador e as classes subalternas, na qual as políticas sociais devem ser 

entendidas como resultado dessa relação conflituosa e tensa que se estabelece entre esses 

diferentes protagonistas sociais. Pastorini (1997) ainda recomenda o estudo das políticas 

sociais não focalizando somente seus resultados (os benefícios e os serviços prestados pelo 

Estado), a fim de não desconsiderar as lutas que antecederam essa ação estatal. Na realidade, 

não dá para dissociar uma análise sobre políticas sociais das lutas de classes, sendo esta 

relação conflituosa entre os sujeitos sociais – elemento fundamental para a compreensão das 

políticas sociais –, pois não se deve considerá-las de forma unilateral. Pelo contrário, é 

importante levar em consideração o fato de que em todas as políticas sociais há, em 

determinados momentos, “concessões” e “conquistas” para alguma das partes (sujeitos 

sociais).  

A autora em questão também argumenta que as políticas sociais não podem ser 

consideradas como simples mecanismos de prestação de serviços. É preciso fazer uma análise 

aprofundada sobre sua contraparte política, como instrumento de legitimação da ordem, e de 

seus aspectos econômicos, de liberação da renda dos trabalhadores para o consumo, 

funcionando como salário indireto e viabilizando uma parte da reprodução da força de 

trabalho e, consequentemente, a reprodução das relações capitalistas. Nesse sentido, Mandel 

(1985, p. 338), tratando sobre a ampliação da legislação social, que serve de base para 

elaboração de políticas e serviços sociais, expõe: 

 

[...] Em certo sentido tratou-se de uma concessão à crescente luta de classe do 

proletariado, destinando-se a salvaguardar a dominação do capital de ataques mais 

radicais por parte dos trabalhadores. Mas ao mesmo tempo correspondeu também 

aos interesses gerais da reprodução ampliada do modo de produção capitalista, ao 

assegurar a reconstituição física da força de trabalho onde ela estava ameaçada pela 

super-exploração [...]. 

 

 

Portanto, a perspectiva marxista propõe analisar as políticas sociais como mecanismo 

de integração dos aspectos políticos (promovem consenso social, mobilização ou 

desmobilização da população, etc.) e econômicos (diminuição dos custos da sustentação e 
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reprodução da força de trabalho, protegendo a acumulação e valorização do capital). Deve-se 

também levar em consideração na análise o pressuposto da totalidade e a história das lutas de 

classes, para assim correlacioná-las com os elementos econômicos, sociais e políticos. 

Em 1929, o capitalismo vivenciou uma de suas maiores crises. De acordo com 

Behring e Boschetti (2006), a crise de 1929, juntamente com a intensificação dos 

questionamentos e lutas dos trabalhadores, dirimiu as bases do Estado liberal, o qual 

disseminava a supremacia do mercado como regulador das relações sociais (esfera da 

produção e reprodução), em oposição às características anteriores do Estado absoluto. A partir 

da crise, houve a implementação de estratégias de saída da mesma, com medidas que 

reativassem o emprego e, consequentemente, o consumo, para continuar garantindo a 

sobrevivência do capital. Ancoradas nas ideias de Keynes, propunham a intervenção do 

Estado na economia para garantir a produção e circulação, tornando-o tanto um produtor 

quanto um regulador das relações econômicas, diferenciando-o dos princípios do liberalismo. 

Fazendo um paralelo entre os direitos sociais e sua manifestação através de políticas 

sociais, Pereira (2008, p. 33) afirma que: 

 

Os direitos sociais permitem aos cidadãos uma participação mínima na riqueza 

material e espiritual criada pela coletividade, sendo resultado das lutas da classe 

trabalhadora no século XIX, mas também das necessidades econômicas e ético-

políticas do capital, de manutenção do status quo. 

 

  Assim, fica evidente uma forte relação entre os conflitos de classe no capitalismo e 

ações que se constituem em políticas sociais, cujo intuito seria atender algumas reivindicações 

da classe trabalhadora por meio da viabilização de direitos historicamente pleiteados, a fim de 

manter as bases de acumulação de capital. 

Portanto, cabe pontuar que políticas sociais não se constituem como a solução das 

desigualdades no capitalismo. Conforme relata Pereira (2008, p. 35) ao fazer referência ao 

período de expansão e consolidação das políticas sociais sob o projeto fordista-keynesiano, a 

“base programática da cidadania foi a socialização do consumo e não dos meios de produção, 

tal como na programática socialista”. Todavia, não se pode cair no imobilismo e 

desconsiderar o papel estratégico das políticas sociais na garantia e efetivação de direitos nos 

marcos do capital. 
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O reconhecimento desses limites não invalida a luta pelo reconhecimento e 

afirmação dos direitos no marco do capitalismo, mas sinaliza que a sua conquista 

integra uma agenda estratégica da luta democrática e popular, visando a construção 

de uma sociedade justa e igualitária. Essa conquista no âmbito do capitalismo não 

pode ser vista como um fim, como um projeto em si, mas como via de ingresso, de 

entrada ou de transição para um padrão de civilidade que começa pelo 

reconhecimento e garantia de direitos no capitalismo, mas que não se esgota nele 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2006, p. 195). 

 

Partindo dessa concepção, podem-se entender os limites e a natureza complexa e 

contraditória da política social, que compõem o movimento próprio das relações capitalistas, 

servindo tanto para atender às reivindicações por direitos dos trabalhadores quanto para suprir 

as necessidades de acumulação de capital e manutenção da ordem vigente.  

No final do século XIX, nota-se que o Estado capitalista liberal já começa a assumir e 

realizar ações sociais de uma forma mais ampla. Tal fato se explica por duas questões: a 

necessidade da nova fase capitalista, qual seja, a monopólica, na qual o Estado passa a 

assumir funções econômicas bem definidas; e a luta da classe trabalhadora por direitos 

políticos e sociais.  

No que diz respeito à função econômica do Estado, Mandel (1985, p. 339-340) 

exemplifica o capital monopolista 

 

Exemplos diretos dessa tendência são o uso crescente dos orçamentos do Estado 

para financiamento de pesquisas e dos custos do desenvolvimento, e as despesas 

estatais destinadas a financiar ou subsidiar usinas nucleares, aviões a jato e grandes 

projetos industriais de todos os tipos. Exemplos indiretos são o fornecimento de 

matérias-primas baratas mediante a nacionalização das indústrias particulares que as 

produzem, subvencionando assim, de forma dissimulada, o setor privado. O capital 

estatal funciona portanto como um esteio do capital privado (e, em particular, do 

capital monopolista). 

 

Quanto à luta das classes trabalhadoras, esse fator acabou contribuindo para o 

questionamento e a mudança do papel do Estado em relação à garantia de direitos sociais. As 

iniciativas deste período estavam ligadas à lógica do seguro social da Alemanha, no governo 

de Bismarck, exemplo do reconhecimento público de proteção ao trabalhador, apesar do seu 

caráter não-universalista. Também são importantes, no período, as iniciativas do chamado 

Estado-providência francês, que estabelece a proteção social aos trabalhadores e a cobertura 

aos acidentes de trabalho sob responsabilidade estatal. 

Essas ideias se concretizaram em mecanismos de intervenção na relação entre 

capitalistas e trabalhadores, através da política salarial (salário mínimo), do controle de 
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preços, de incentivos fiscais, de uma política tributária mais incisiva e das políticas sociais, a 

fim de garantir o pleno emprego e uma maior igualdade social por meio do aumento da renda 

e da oferta de serviços sociais. Assim, na emergência da crise do capitalismo em 1929, as 

ações para seu enfrentamento, no âmbito estatal, continham a disseminação da implementação 

de políticas sociais, na perspectiva de intervenção do Estado frente às consequenciais do 

colapso e das estratégias de retomada de acumulação. Nesse contexto, a relação entre a crise e 

as políticas sociais se processa da seguinte maneira: 

 

[...] a política social – funcionando com salários indiretos por meio dos bens e 

serviços sociais – constituiu-se num dos mecanismos anticrise pela reprodução da 

força de trabalho e também do financiamento ao capital para o processo de 

acumulação capitalista, por intermédio de isenções fiscais e dos subsídios ao capital 

para que este se pudesse desenvolver, como, por exemplo, o investimento em 

infraestrutura urbana para a instalação de fábricas (PEREIRA, 2008, p. 35). 

 

Na verdade, o fundo público, que é fruto da contribuição de todos, é utilizado para 

cobrir os custos de reprodução da classe trabalhadora e para financiar o próprio capital em seu 

processo de acumulação. 

A estratégia exposta por Pereira é posta em ação com base no modelo de acumulação 

fordista/keynesiano. Vigente até meados dos anos 1970, visava o crescimento econômico 

aliado à promoção do pleno emprego, no qual o Estado intervia na economia e nas relações de 

trabalho para garantir a produtividade e a expansão do regime capitalista. Essa fase do capital 

ficou conhecida como “Anos Dourados” (final da Segunda Guerra ao início dos anos 1970), 

ou 30 Anos Gloriosos, cujas altas taxas de crescimento econômico, somadas à elevação dos 

salários reais, à expansão dos gastos sociais do Estado e à redução da miséria e da pobreza 

nos países centrais são favoráveis tanto aos interesses do grande capital quanto aos da classe 

trabalhadora, caracterizando assim um período “virtuoso” do capitalismo. 

É nesse período que acontece a expansão e generalização das políticas sociais, dada a 

sua função complementar na reprodução da força de trabalho, viabilizando acesso a direitos e 

serviços sociais. A universalização do acesso da população à saúde, educação, habitação, 

transporte e previdência social, disponibilizados pelo Estado keynesiano como forma de 

salário indireto, garantiam o escoamento da renda dos trabalhadores para o consumo de 

massa, obviamente na experiência europeia ocidental e outros poucos espaços do planeta. 

Os variados modelos de proteção social nos países centrais do capitalismo tiveram 

suas particularidades de acordo com as características de cada país. Mas a maioria dos autores 
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costuma denominar essa crescente preocupação e inserção do Estado na instauração de 

políticas sociais como Welfare State, tomando como parâmetro o Plano Beveridge, 

implantado na Inglaterra nesse período. A experiência inglesa introduziu e ampliou serviços 

sociais como seguridade social, saúde, educação, habitação, emprego e assistência a idosos, 

crianças e pessoas com deficiência, numa perspectiva de unificação e universalização. 

Todavia, no início dos anos de 1970, o capitalismo vivenciou mais uma de suas crises, 

o que reconfigurou as características da política social a partir de então. Cabe registrar que as 

crises do modo de produção capitalista fazem parte da sua dinâmica e constituição. Segundo 

Pereira (2008, p. 28):  

 

A revolução constante das forças produtivas busca formas de máxima extração de 

mais-valia, o que desemboca nos processos de concentração e centralização do 

capital, formando os monopólios. Contudo, é uma tendência – observada por Marx 

(1988) e confirmada ao longo da história da ordem burguesa – a eclosão periódica 

de crises, decorrentes da superprodução de mercadorias.  

 

Fruto da configuração que o Estado assume nos diferentes momentos e 

particularidades históricas, que interfere na organização, regulamentação e implementação das 

políticas sociais, verifica-se uma relação de determinação entre as crises do capitalismo e as 

configurações que assumem a política social, como exposto anteriormente.  

Assim, em contraposição ao período de expansão e consolidação de direitos sociais 

através das políticas sociais, naquela etapa “virtuosa” do capitalismo, estas passam a ser 

interpretadas e consideradas como uma das causas da crise contemporânea, na perspectiva dos 

ideólogos do capital, e sofrem uma drástica redução na sua oferta, em consonância com o 

novo modelo de intervenção estatal baseado em ações mínimas para a esfera social e máximas 

para a acumulação do capital, sob a perspectiva do neoliberalismo. 

Diante do novo padrão de atuação assumido pelo Estado na atualidade, que dita grande 

parte da configuração das políticas sociais contemporâneas, faz-se necessário entender, de 

forma mais profunda, os elementos da crise do pós-1970, que engendram as ações do presente. 

A superprodução, unida ao subconsumo, foi o fator crucial da referida crise, pois a 

produção em larga escala estava em desacordo com a demanda de consumo, gerando assim a 

perda de investimentos e rentabilidade do capital e sua consequente recessão. Houve uma 

queda notória nas taxas de crescimento e investimento. De acordo com Soares (2002), a crise 

do pós-1970 tem como elementos característicos a crise do capital financeiro e do comércio 
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internacional, além da inflação crônica associada ao baixo crescimento, cenário que a autora 

denomina de estagflação
7
.  

Foi necessário efetivar mudanças para que o capital tentasse ultrapassar a crise e 

continuasse garantindo sua acumulação, diga-se de passagem sem grandes sucessos até o 

momento. Portanto, houve transformações no sistema produtivo, na forma de regulação das 

relações de trabalho e na função que o Estado desempenhava na regulação da vida em 

sociedade, para que fosse possível acompanhar e possibilitar a nova dinâmica do capital. 

Diante de tal quadro, os impactos, consequências e soluções da crise diferem entre os países, 

de acordo com suas particularidades históricas e posição que ocupam na divisão internacional 

do trabalho. Os referidos impactos são expressos em respostas sociais e políticas. 

A proposta condizente à flexibilização do setor produtivo não deveria ser um Estado 

forte, rígido, mas sim uma configuração que facilitasse o movimento e a liberdade do capital 

especulativo e financeiro, deixando o poder decisivo sobre os rumos da acumulação em suas 

mãos. Segundo Soares (2002), o ajuste neoliberal não é só econômico, mas sim político, 

social e também das relações sociais. É a partir de então que o Estado começa a se 

desresponsabilizar de parte dos custos de reprodução direta da vida social, postos nas políticas 

sociais, repassando parte dessa função para o próprio capital – quando são passíveis de 

significar nichos de lucratividade –, ao tempo em que minimiza o seu leque interventivo, 

concentrando e focalizando sua ação em determinadas políticas. É o que se denomina Estado 

Mínimo, no qual se verifica uma reconfiguração no padrão das respostas estatais às 

expressões da questão social. Observa-se seu enxugamento em algumas esferas, com o 

repasse de grande parte das ações ao denominado terceiro setor, destituindo-as de seu caráter 

público estatal. Essas características estatais remetem ao modelo de Estado Liberal, anterior à 

época dos “Anos Dourados” e, por isso, é chamado, atualmente, de Estado Neoliberal. 

O que se visualiza, na esfera social, é a perda e/ou redução significativa dos direitos 

sociais e restrição da concepção de cidadania; aprofundamento da separação entre o público e 

o privado, com o desenvolvimento da esfera da reprodução delegada a este último; legislação 

trabalhista que não protege a força de trabalho, principalmente se se trata de formações sócio-

históricas de capitalismo periférico. Concomitante a esse cenário, na periferia do sistema, 

onde os graus de miséria e exposição à pobreza são mais alarmantes, as ações são cada vez 

                                                 
7
 O termo “estagflação”, criado por Milton Friedman nos anos 60 do séc. XX, designa uma situação econômica 

caracterizada pela ocorrência simultânea de estagnação econômica e inflação persistente (disponível em: 

http://www.knoow.net/cienceconempr/economia/estagflacao.htm#vermais) 

 

http://www.knoow.net/cienceconempr/economia/estagflacao.htm#vermais
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mais focalizadas na política de assistência, lógica coerente com o individualismo que dá 

sustentação ideológica a tal modelo, sob a batuta do mercado como regulador. Este panorama 

expressa e define novas condições das lutas sociais (SOARES, 2002). 

Na particularidade da crise do pós-1970, manifestada principalmente nos países 

centrais, a socialização dos custos da reprodução da força de trabalho via fundo público foi 

desarticulada e descaracterizada do seu papel funcional à acumulação do capital e foi 

colocada apenas como responsabilidade das pressões dos trabalhadores por melhores 

condições de trabalho e vida e luta pelos seus direitos. Com a crise do socialismo real, tal 

falácia ganhou o reforço necessário para transferir a responsabilidade pela crise do capital aos 

trabalhadores, suas organizações e ao Estado.  

Esses argumentos não atingem o fundamento da sociabilidade do capital, qual seja a 

exploração do capital sobre o trabalho, expressa na sua contradição fundamental de 

socialização da produção e apropriação privada da riqueza daí oriunda. Assim, apesar de a 

crise ser da sociabilidade do capital, sua explicação ideológica neoliberal e seu enfrentamento 

na forma como vem se dando não tocam na sua essência e, quando o fazem, é de forma difusa 

e superficial.  

Nesse movimento histórico de relações sociais capitalistas, várias forças estão em 

disputa e, nos momentos de crise, sofrem os rebatimentos da ofensiva do capital na tentativa 

de reestruturação. Não que as forças contrárias ao capitalismo não sejam passíveis de críticas 

e revisões, como é o caso do socialismo real na contemporaneidade. Contudo, diante da 

tendência do capital em não tocar na sua essência excludente, transferindo as consequências 

do seu colapso para o conjunto das relações sociais, ou seja, naturalizando-as, os 

trabalhadores e suas formas de resistência acabam sendo os mais afetados pelos impactos da 

crise do capital. 

No caso brasileiro, as particularidades de nossa inserção capitalista imprimem outros 

elementos na organização da produção e na relação Estado/sociedade, os quais indicam 

especificidades para as políticas sociais. No âmbito da organização da produção, Iamamoto 

(2009, p. 29) afirma: 

 

Aquela inserção impõe um ritmo peculiar ao processo de mudanças em que tanto o 

novo quanto o velho alteram-se em direções contrapostas: a modernidade das forças 

produtivas do trabalho social convive com padrões retrógrados nas relações no 

trabalho, radicalizando a questão social. 
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 Aliado a tais configurações, a formação sócio-histórica brasileira impõe 

características singulares às relações entre as classes sociais, as quais marcam medularmente a 

configuração do Estado. Sob forte influência das relações coloniais assentadas na propriedade 

rural, com sua aristocracia agrária e escravidão, o capitalismo no país assentou-se no 

patrimonialismo, sem romper abruptamente com o poder e a riqueza advindas do meio rural. 

Segundo Fernandes (2004, p. 426),  

 

a crise do poder oligárquico não é propriamente um “colapso”, mas o início de uma 

transição que inaugurava, ainda sob a hegemonia da oligarquia, uma recomposição 

das estruturas de poder, pela qual se configurariam, historicamente, o poder burguês 

e a dominação burguesa. 

 

 Assim, o moderno se constrói através do arcaico e as mudanças estruturais acontecem 

num pacto entre as classes dominantes, ou seja, através da “revolução pelo alto”
8
, distante de 

qualquer tendência democrática. Conjuntamente, a ideologia do favor perpassa as relações 

entre as classes populares e dominantes, como pressuposto para o ingresso das primeiras à 

vida social. (IAMAMOTO, 2009) 

 

Podia discordar da oligarquia ou mesmo opor-se a ela. Mas fazia-o dentro de um 

horizonte cultural que era essencialmente o mesmo, polarizado em torno de 

preocupações particularistas e de um estranho conservantismo sociocultural e 

político [...]. Era um conflito que permitia fácil acomodação e que não podia, por si 

mesmo, modificar a história. Além disso, o mandonismo oligárquico reproduzia-se 

fora da oligarquia (op. cit., p. 428). 

 

Tais particularidades trazem rebatimentos para a constituição das políticas sociais no 

país. 

 

Na trajetória da construção dos direitos no Brasil, pesa a determinação de elementos 

fundamentais da formação histórica brasileira: a grande propriedade territorial, as 

relações de poder, apoiadas em relações de dependência pessoal, no compadrio e na 

ideologia do favor [...]. Essa herança favorece o cultivo dos interesses privados, 

inclusive o uso privado de recursos públicos, impeditivos da constituição de uma 

cidadania sólida e universal (IAMAMOTO, 2009, p. 35). 

 

                                                 
8
 Segundo Coutinho (2006), os conceitos “revolução pelo alto”, “modernização conservadora” e “revolução 

passiva” são utilizados pelos pensadores brasileiros Caio Prado Jr. e Florestan Fernandes. Tais conceitos também 

possuem relação com elaborações teóricas feitas por Gramsci (“revolução passiva”), Lenin (“via prussiana”) e 

Barrington Moore Jr (“modernização conservadora”). Basicamente esses conceitos têm como fundamento “que 

há processos de transição que se dão pelo alto, que resultam do acordo entre frações das classes dominantes e 

que têm como objetivo principal a exclusão de qualquer protagonismo das camadas subalternas” (COUTINHO, 

2006, p.143). Diz ainda que: “A especificidade deste tipo de transição é [...]: que o novo surge na história 

marcado por uma profunda conciliação com o velho, com o atraso” (COUTINHO, 2006, p. 144). 
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 No Brasil, até os anos 1980, não ocorreram reformas com base na social-democracia, 

mas sim sistemas de modernização conservadora ou de revolução passiva
9
. Na 

contemporaneidade, o período compreendido dos anos 1990 até os dias atuais tem sido 

marcado pela contrarreforma do Estado (BEHRING; BOSCHETTI, 2006), que difere dos 

processos de revolução pelo alto, e vem desestruturando e/ou redirecionando as conquistas 

garantidas na Constituição de 1988. As reformas democráticas formuladas na Constituição de 

1988 foram influenciadas, em alguns pontos, pelas estratégias social-democratas e pela 

concepção do Welfare State, sinalizando até chances políticas de reformas mais estruturais no 

País. Contudo, a ofensiva de retração na implementação dos diretitos sociais se manifesta em 

diversas ações executadas pelo prórpio apararelho estatal, descaracterizando o cumprimento 

das conquistas constitucionais.  

Dos anos 1990 em diante, difundiu-se a influência das mal-chamadas “reformas”
10

, 

principalmente no período de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Nesse período, as 

“reformas” tinham o foco para o mercado, lembrando que o contexto vigente era de profunda 

crise econômica que se arrastava desde os anos 1980. Uma das medidas utilizadas foi a 

adoção de um “novo projeto de modernidade”, o qual ampliava a necessidade de “reformas”, 

com enfoque nas privatizações e na reestruturação do padrão de previdência social. Esses 

processos geraram transformações nas condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora. 

A necessidade de reformas parte do pressuposto que o Estado é o foco dos problemas, 

com base no discurso de sua ineficiência e privilégios e suas práticas de corrupção, sendo 

assim necessário corrigir as distorções e diminuir custos. Diante de tal ideia, essa crise teria 

partido do Estado, que fez investimentos financeiros no mercado internacional, 

comprometendo a estabilidade econômica do país. Era preciso reduzir custos para desacelerar 

e controlar as dívidas internas e externas.  

Em consequência disso, há um acelerado processo de privatizações, tendo fortes 

repercussões no âmbito socioeconômico, para assim afastar o Estado de suas funções 

produtivas. A ideia defendida, suporte do processo de privatizações, sustentava que era 

                                                 
9
 Ibid., p.35 

10
 O uso do termo “reforma”, durante os anos 1990, se expressava como uma apropriação inadequada de seu 

sentido, pois esta está vinculada ao conteúdo redistributivo de viés social-democrata. Só é comparar essas 

chamadas “reformas” com as que ocorreram no século XX em nível mundial, que se vinculavam à legislação 

social e, no pós-guerra, ao Welfare State. Estas realmente se configuram como reformas, advindas da luta dos 

trabalhadores, resultando numa ampliação do papel do Estado; visando, com algumas limitações, a proteção da 

vida e do trabalho dos trabalhadores (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). 
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necessário: “atrair capitais, reduzindo a dívida externa; reduzir a dívida interna; obter preços 

mais baixos para os consumidores; melhorar a qualidade dos serviços; e atingir a eficiência 

econômica das empresas, que estariam sendo ineficientes nas mãos do Estado” (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2006, p. 153). 

Durante a instalação e expansão desse processo de privatizações, as estatais 

conseguiram obter um desempenho lucrativo; em contrapartida, a população brasileira só foi 

lesada com a implantação desse sistema. A fim de estimular o crescimento, reduzir a inflação 

e diminuir os gastos públicos, a alternativa encontrada pelo Estado foi a redução da 

participação estatal, desregulamentação e privatização das políticas sociais.  

Outro ponto da contrarreforma do Estado foi o Programa de Publicização, que instituiu 

uma parceria do público com o privado. Há uma regulamentação do chamado terceiro setor
11

 

(ONG‟s, Instituições Filantrópicas, etc.), que começa a se responsabilizar pela implantação de 

um largo espectro de serviços sociais. A concepção vigente era incentivar a solidariedade da 

população que, por meio do voluntariado, passa à condição de parceiro na execução das 

políticas sociais. O Estado minimiza sua intervenção e reduz custos sociais e, desse modo, 

transfere suas obrigações para a sociedade civil, neste caso, representada pelo terceiro setor. O 

conceito de terceiro setor “foi cunhado por intelectuais orgânicos do capital, e isso sinaliza 

clara ligação com os interesses de classe, nas transformações necessárias à alta burguesia” 

(MONTAÑO, 2007, p. 53, grifos originais). Esta setorização tem por base uma visão 

fragmentada e autonomizada entre Estado, mercado e sociedade civil, cujas ações 

desenvolvidas por organizações da sociedade civil assumem funções de resposta às demandas 

sociais, a partir de valores de solidariedade local, autoajuda e ajuda mútua
12

. Além disso, o 

Estado fragiliza a relação de formulação e execução de políticas sociais, passando a formular 

suas políticas para que entidades autônomas a executem.  

Era forte o descompasso em torno das políticas sociais porque o Estado, em nome da 

“reforma”, buscava desregulamentá-las, flexibilizá-las, sendo mais incisivo no que diz 

respeito à seguridade social. Com o agravamento do desemprego e da pobreza, a demanda 

                                                 
11

 De acordo com Montaño e Duriguetto (2010, p. 307, grifos originais) a funcionalidade do terceiro setor, dentre 

outras, consiste em: “justificar e legitimar o processo de desestruturação da Seguridade Social e 

desresponsabilização do Estado na intervenção social; desonerar o capital da responsabilidade de cofinanciar as 

respostas às refrações da “questão social” mediante políticas estatais; despolitizar os conflitos sociais dissipando-

os e pulverizando-os, e transformar as „lutas contra a reforma do Estado‟ em „parceria com o Estado‟; criar a 

cultura/ideologia do „possibilismo‟; Reduzir os impactos (negativos ao sistema) do aumento do desemprego, 

produto da reestruturação produtiva [...]”. 
12

 Ibid., p. 184 
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social aumentou e não obteve respaldo de ações estatais efetivas, desconfigurando o Estado 

“protetor” e garantidor mínimo de direitos. Behring e Boschetti (2006) analisam que as 

políticas sociais serão adequadas ao contexto vigente, por isso origina-se o trinômio do 

neoliberalismo para as políticas sociais – “privatização, focalização/seletividade e 

descentralização”. 

Outro traço das políticas sociais na atualidade é a sua crescente focalização, que se 

contrapõe à ideia de universalização de direitos. O caminho desta focalização é uma ação 

voltada aos mais necessitados dentre os mais necessitados, não promovendo uma ação mais 

ampla e efetiva. A justificativa baseia-se na escassez de recursos e no ajuste econômico.  

O problema central da privatização, da descentralização e da focalização consiste na 

promoção de serviços desiguais, na baixa capacidade de controle social, na fragilização do 

direito de cidadania e na não concepção de serviços sociais como bens públicos. 

 

 

1.2 A Educação enquanto Política Social no Brasil 

A educação ocupa uma posição estratégica nas esferas da produção e reprodução das 

relações sociais, ontem e hoje. Ela mantém uma estreita relação com o setor produtivo, 

atendendo às exigências de qualificação da força de trabalho e contribui com a produção e a 

difusão do conhecimento, necessárias ao desenvolvimento científico e tecnológico, que 

impacta diretamente na produção de riquezas.  

Outra função importante da educação situa-se no nível da reprodução das relações 

sociais, pois constrói e dissemina – através do ensino – cultura, valores, comportamentos e 

modos de vida presentes em todo o contexto social, ou seja, molda uma determinada ideia de 

homem e de sociedade. Levando em consideração que as ideias dominantes de uma época são 

as ideias da classe dominante (Marx, 2008), a educação acaba servindo à construção de 

ideologia para e de hegemonia pela classe dominante. Porém, frente à contradição inerente ao 

movimento do real, a educação configura-se, no capitalismo, como uma arena de disputa para 

a tomada da direção dos rumos desta sociedade. 

Portanto, a educação diz respeito não somente à instituição escolar, com suas 

diretrizes, princípios e organização, mas também aos diferentes modos de ensino-

aprendizagem presentes nos mais diversos espaços, sejam eles produtivos, culturais, políticos, 
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religiosos, entre outros, fazendo assim referência a todo o processo de reprodução de uma 

dada sociedade. Corroborando com tal ideia, afirma Mészáros (2008, p. 53): 

 

Nunca é demais salientar a importância estratégica da concepção mais ampla de 

educação, expressa na frase: “a aprendizagem é a nossa própria vida”. Pois muito do 

nosso processo contínuo de aprendizagem se situa, felizmente, fora das instituições 

educacionais formais. Felizmente, porque esses processos não podem ser 

manipulados e controlados de imediato pela estrutura educacional formal legalmente 

salvaguardada e sancionada. 

 

O germe da educação universal, obrigatória, gratuita e subordinada aos interesses do 

Estado já era encontrado no Século das Luzes (século XVIII). Com o advento da Revolução 

Francesa, no final do século XVIII (1789), a educação adquire uma concepção de direito do 

cidadão, passando inclusive de estatal para nacional e fazendo parte da declaração dos direitos 

do homem e do cidadão (PEREIRA, 2008). O objetivo desta alteração explica-se pela 

necessidade de imprimir uma cultura relacionada aos interesses da burguesia que, a partir 

deste marco histórico, se afirmava enquanto classe política que dirigia o Estado. A educação 

afirmava-se enquanto 

  
possibilidade de ascensão social em decorrência do talento individual, constituindo-

se como uma necessidade de todos [...]. O Estado, portanto [...], deveria oferecer a 

educação ao cidadão, com a função de criar uma consciência nacional 

essencialmente burguesa. (ibidem, p. 39) 

 

Porém, a relação da educação com as relações sociais capitalistas, numa perspectiva de 

subordinação da primeira diante da segunda, acontecia com tensões. Primeiramente, ao tempo 

em que o acesso à educação atendia à necessidade de distinção entre o capitalismo e as formas 

servis do antigo regime, tinha que se organizar para reproduzir a força de trabalho por meio da 

disciplina e subordinação às novas formas de produção (FRIGOTTO, 2010). Ou seja, ela 

tinha que ajudar a romper as práticas do passado, mas não criar elementos para ruptura desta 

ordem. 

Verifica-se que as discordâncias e polêmicas em torno da educação estavam presentes 

em alguns pensadores. Voltaire defendia que as massas eram indignas de serem esclarecidas. 

Já Diderot preconizava uma instrução para todos. J. Mill dizia que a educação nacional das 

crianças das classes trabalhadoras era necessária para o cultivo do bom senso
13

. Smith “para 
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evitar a degeneração completa do povo em geral, oriunda da divisão do trabalho, recomenda 

[...] o ensino popular pelo Estado, embora em doses prudentemente homeopáticas” (MARX; 

ENGELS, 2006, p. 31). Diante de tais polêmicas, da consolidação do capitalismo e da 

estruturação de sistemas nacionais de ensino, a organização da educação acaba incorporando 

um caráter dualista, constituindo-se, então, em uma educação disciplinadora e adestradora 

para a classe trabalhadora e formativa para as classes dirigentes (FRIGOTTO, 2010). 

Contudo, outra ordem de tensões, para além das que aconteciam dentro do próprio 

ideário capitalista, emergia. Enquanto que, historicamente, para as classes dominantes, a 

educação dos trabalhadores deve objetivar a habilitação técnica, social e ideológica para o 

trabalho, subordinando sua função social de forma controlada para atender às necessidades do 

capital, a perspectiva da classe trabalhadora é de uma educação que proporcione o 

desenvolvimento de potencialidades e apropriação do saber historicamente produzido pela 

humanidade, expresso num conjunto de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores, para 

buscar a melhor compreensão da realidade
14

.  

Tais tensões intensificam cada vez mais o campo de disputa em torno da educação, e é 

nesta direção que Marx e Engels tecem críticas da subordinação da escola ao capital e ao 

descumprimento de diminutas conquistas dos trabalhadores contidas em cláusulas educativas 

nas leis fabris, em um claro reforço à perspectiva de educação para a classe trabalhadora na 

direção do socialismo. Pela importância estratégica que uma proposta de educação vinculada 

às aspirações dos trabalhadores tem no horizonte de disputa hegemônica, cumpre pontuar 

alguns de seus elementos, visto que será perceptível ao longo da exposição a predominância 

da execução de uma política educacional mais próxima aos anseios oriundos das classes 

dominantes. 

O pensamento de Marx sobre educação não foi alvo de uma obra específica em sua 

antologia. O que ele expôs sobre esse tema encontra-se presente em algumas palestras e 

conferências ou em alguns substratos de sua obra em conjunto com Engels, em sua maioria. 

Assim, nas discussões postas pelo referido autor sobre a educação, ele a vincula ao trabalho, 

elegendo-o como princípio educativo. Por conta da base da sociabilidade humana defendida 

por Marx residir no trabalho, é através dele que as bases para a constituição das relações 

sociais e dos diversos complexos a ela inerentes devem ser pensadas.  
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 Ibidem. 
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Dessa forma, parte das atividades desenvolvidas pelos homens, aquelas caracterizadas 

como trabalho, não se realizam através de determinações genéticas e, portanto, passam “a 

exigir habilidades e conhecimentos que se adquirem inicialmente por repetição e 

experimentação e que se transmitem mediante aprendizado” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 31, 

grifos originais). Tais características evidenciam a dimensão educativa presente no trabalho. 

Ainda nessa perspectiva, ressaltam Netto e Braz (2006, p. 33, grifos originais): 

 

[...] a partir das experiências imediatas do trabalho, o sujeito se vê impulsionado e 

estimulado a generalizar e a universalizar os saberes que detém. Ora, tudo isso 

requer um sistema de comunicação que não deriva de códigos genéticos, uma vez 

que se relaciona a fenômenos que não se configuram como processos naturais, mas a 

fenômenos surgidos no âmbito do ser que trabalha – por isso, o trabalho requer e 

propicia a constituição de um tipo de linguagem (a linguagem articulada) que, 

além de aprendida, é condição para aprendizado [...]. 

 

Certamente, esta relação não é direta e mecânica. A união entre ensino e trabalho 

proposta por Marx tem, como pano de fundo, as características do capitalismo da época, cujas 

condições de trabalho foram impostas pela Revolução Industrial e tinham no trabalho infantil 

uma das formas mais perversas de exploração (ARANHA, 1999). 

De acordo com Jesus (2005), encontra-se no Manifesto do Partido Comunista a 

afirmação de uma educação mantida pelo Estado, devida a todas as crianças desde o momento 

em que possam prescindir do cuidado da mãe, revelando assim uma inspiração democrática 

quanto à universalidade e gratuidade da educação. Ainda no “Manifesto”, conforme expõe 

Jesus (2005), estão sinalizadas algumas premissas para se chegar a uma educação socialista: 

 

1. a grande indústria, liberada dos encargos da propriedade privada, alcançará seu 

pleno desenvolvimento, produzindo, em abundância, o suficiente para a necessidade 

de todos; 

2. isto tornará “supérflua” e “impossível” a divisão da sociedade em classes. Na 

nova sociedade, homens novos desenvolverão suas aptidões em todos os sentidos, 

desaparecendo a divisão do trabalho. 

Nesse momento, a educação “proporcionará aos jovens a possibilidade de assimilar 

rapidamente, na prática, todo o sistema de produção, permitindo-lhes passar 

sucessivamente de um ramo de produção para outro, segundo as necessidades da 

sociedade e de suas próprias inclinações. Por conseguinte, a educação os libertará 

deste caráter unilateral que a divisão atual do trabalho impôs ao indivíduo”. 

(MARX, OE, I, 95 apud JESUS, 2005, p. 46) 

 

Nesse contexto, uma das principais questões defendidas pelo teórico era a luta do 

proletariado pelo acesso à cultura técnica, visto que a luta pelo saber referente ao processo de 

trabalho remete à questão do poder no interior da fábrica. O conhecimento relativo à atividade 
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produtiva permitirá aos trabalhadores o controle do processo de trabalho, que não mais lhe 

pertencia, colocando a educação como uma importante arma nesse combate, inclusive para o 

domínio dos processos científico e tecnológico (NOGUEIRA, 1993 apud ARANHA, 1999). 

A divisão manufatureira do trabalho opõe-lhes as forças intelectuais do processo 

material de produção como propriedade de outrem e como poder que os domina [...]. 

Esse processo desenvolve-se na manufatura, que mutila o trabalhador, reduzindo-o a 

uma fração de si mesmo, e completa-se na indústria moderna, que faz da ciência 

uma força produtiva independente do trabalho, recrutando-o para servir ao capital. 

(MARX; ENGELS, 2006, p.30). 

 

Ainda sobre a dominação dos processos científicos, Marx e Engels (2006, p. 103) 

sinalizam: 

[...] somente a classe operária pode [...] fazer da ciência um instrumento não de 

dominação de classe, mas sim uma força popular; fazer dos próprios cientistas não 

alcoviteiros dos prejuízos de classes parasitas do Estado à espera de bons lugares e 

aliados ao capital, mas sim agentes livres de espírito. A ciência só pode jogar seu 

verdadeiro papel na República do Trabalho. 

 

Na tentativa de conjugar a possibilidade de transformação social que Marx percebia 

nas relações de produção da época com o potencial revolucionário das crianças e jovens é que 

o mesmo, em conjunto com Engels, propôs uma escola que combinasse ensino com trabalho 

produtivo. Diante desse panorama, compreendia a educação em três aspectos:  

 

1) Educação intelectual. 

2) Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de ginástica e 

militares. 

3) Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter científico de 

todo processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as crianças e os 

adolescentes no manejo das ferramentas elementares dos diversos ramos 

industriais. (MARX; ENGELS, 2006, p.68). 

 

Aranha (1999), referenciando-se em Marx, traz uma observação importante, margem a 

muitos reducionismos no que diz respeito à concepção de educação marxiana: a ênfase e 

consequente redução de tal concepção à educação politécnica, desconsiderando a educação 

corporal e intelectual, perdendo de vista a sua amplitude. Ainda, de acordo com Manacorda 

(1991, p. 95 apud Souza, 2010, p. 50): 

 

Parece que esta polêmica acerca do conteúdo do ensino técnico é atual ainda hoje. 

Até mesmo no seio da organização e luta dos trabalhadores há, por vezes, uma 

tendência de reduzir o conceito de politécnica, ou melhor, o ensino tecnológico, 

teórico e prático, a uma mera questão de disponibilidade múltipla, de polivalência. 
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Outra discussão presente na concepção de educação marxiana é a formação 

omnilateral que seria “a formação do homem completo, que trabalha não apenas com as mãos, 

mas também com o cérebro e que, consciente do processo que desenvolve, domina-o e não é 

por ele dominado” (SOUZA, 2010, p. 150). Numa perspectiva mais detalhada: 

 

A educação era [...] uma arma muito importante para acabar com a divisão entre 

trabalhadores e intelectuais, pois, por ela, o trabalho teria acesso ao saber [...] o 

“saber” unindo-se ao “fazer” fará com que o operário ultrapasse os seus limites do 

senso comum e destrua a barreira que existe entre ele e o intelectual. O fundamental, 

na defesa da necessidade do saber, é reconhecê-lo como imprescindível para a 

recuperação da unidade perdida pela evolução da sociedade. A busca desta unidade é 

a única condição para se passar da unilateralidade para a onilateralidade do homem, 

para se chegar ao homem completo ou integral. (JESUS, 2005, p. 47, grifos 

originais). 

 

Complementando tal conceito, como também a concepção de homem integral, Aranha 

(1999, p.149) diz: “[...] para Marx, o desenvolvimento do homem integral, tanto objetiva 

quanto subjetivamente só é possível com a superação da propriedade privada”. 

Com base nessa mesma interpretação, Frigotto (2010, p.34) afirma que a qualificação 

humana se constitui no: 

 

[...] desenvolvimento de condições físicas, mentais, afetivas, estéticas e lúdicas do 

ser humano (condições omnilaterais) capazes de ampliar a capacidade de trabalho na 

produção dos valores de uso em geral como condição de satisfação das múltiplas 

necessidades do ser humano no seu devenir histórico. Está, pois, no plano dos 

direitos que não podem ser mercantilizados e, quando isso ocorre, agride-se 

elementarmente a própria condição humana. 

 

Ainda debruçando-se sobre a concepção de educação encontrada em autores de inspiração 

marxista, temos a notória contribuição de Gramsci. A importância de sua contribuição reside no 

fato de o mesmo potencializar a incorporação das diferentes esferas sociais (a exemplo da cultura 

e do Estado ampliado) à sua proposição teórica, numa interlocução com a proposição marxiana 

mais direcionada à esfera produtiva (ARANHA, 1999). 

Muitas das formulações teóricas e práticas de Gramsci sobre a educação e, mais 

especificamente, sobre a escola precisam ser compreendidas à luz de outras categorias por ele 

formuladas e estabelecendo com elas total relação. De acordo com Coutinho (2011), na 

Introdução da obra intitulada “O leitor de Gramsci”, as inquietações e preocupações de 

Gramsci que alimentavam sua elaboração teórica e prática visavam responder ao seguinte 

questionamento: por que diante da crise econômica vivenciada na Itália e em boa parte da 
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Europa no início dos anos 1920, que cria uma condição objetivamente revolucionária, não foi 

possível repetir a experiência revolucionária da Rússia. Para ele, uma possível resposta estava 

na dimensão cultural das massas. 

Gramsci propõe uma alternativa de educação para a classe trabalhadora, caracterizada 

como “escola desinteressada do trabalho, de caráter humanista” (SOUZA, 2010, p. 151), 

incorporando o trabalho como princípio educativo numa proposta de “escola unitária”. 

(ARANHA, 1999, p. 151). Para Gramsci (2011a, p. 214), a proposta se constitui em:  

 

[...] escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de 

modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 

(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho 

intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas experiências de 

orientação profissional, passar-se-á a uma das escolas especializadas ou ao trabalho 

produtivo.   

 

Articulam-se as ideias da escola desinteressada, de essência humanista e 

implementada pela classe burguesa e cuja finalidade é idealista; e da escola do trabalho, cuja 

proposta baseia-se num processo de ensino-aprendizagem direcionada a aplicar ciência e 

tecnologia no processo produtivo de forma direta e objetiva (SOUZA, 2010). 

 

A escola desinteressada do trabalho é, portanto, a síntese entre o que há de positivo 

na escola desinteressada e na escola do trabalho e, por conseguinte, a negação do 

idealismo inerente à primeira e do pragmatismo inerente à segunda, constituindo-se 

em uma concepção pedagógica que se distingue daquelas anteriores, uma concepção 

nova, revolucionária. Nesse sentido, reafirma-se a preocupação central de Gramsci 

que é integrar a corrente humanista e a profissional, que se chocam no plano do 

ensino popular, lembrando que, antes do operário, existe o homem que não deve ser 

subjugado à máquina, impedido de percorrer os mais amplos horizontes do espírito. 

[...] Esta proposta é menos tradicional e mais orgânica ao mundo industrial moderno, 

baseada em princípios científicos e tecnológicos, capaz de constituir um espaço de 

síntese entre a prática e a teoria, entre o trabalho manual e o intelectual. Justamente 

por isso a escola desinteressada do trabalho é uma “escola unitária”. (Ibidem, 

p.153. grifos originais). 

 

Não obstante os tensionamentos polarizados entre a proposta de educação da classe 

trabalhadora e a da classe dominante, a expansão e massificação do acesso ao direito à 

educação, principalmente através de sistemas educacionais estatais, dá-se no século XX, sob a 

concepção de educação vinculada aos interesses do capital. Assim, a educação conjugava-se 

com a necessidade de criação de um homem adequado ao padrão fordista de consumo e 

produção para atender os interesses do capital monopolista da época e ao processo crescente 

de socialização política. 
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 Nessa direção, Gramsci (2011b), em sua obra “Americanismo e Fordismo” revela no 

binômio taylorismo/fordismo um modo de vida por ele denominado americanismo, o qual se 

configura como um fenômeno político, ideológico e econômico que, a partir do chão de 

fábrica, abarca as dimensões mais íntimas da vida da classe proletária e colabora com a 

recomposição da hegemonia burguesa após a crise de 1929. Este tem por características a 

cultura do proibicionismo, através da proibição do consumo de bebida alcoólica, a repressão e 

controle sexual e o pagamento de altos salários
15

. Sintetizando: 

 

Na América a racionalização do trabalho e o proibicionismo estão indubitavelmente 

conectados: as investigações dos industriais sobre a vida íntima dos operários, os 

serviços de inspeção criados em algumas empresas para controlar a “moralidade” 

dos operários são necessidades do novo método de trabalho. [...] o significado e o 

alcance objetivo do fenômeno americano, que é também o maior esforço coletivo 

conferido até agora realizado para criar [...] um tipo novo de trabalhador e de 

homem. [...] Taylor expressa com brutal cinismo o objetivo da sociedade americana: 

desenvolver em seu grau máximo, no trabalhador, os comportamentos maquinais e 

automáticos, quebrar a velha conexão psicofísica do trabalho profissional 

qualificado, que exigia uma certa participação ativa da inteligência, da fantasia, da 

iniciativa do trabalhador, e reduzir as operações produtivas apenas ao aspecto físico 

maquinal. (GRAMSCI, 2011b, p. 266) 

 

Diante da necessidade constante de revolução das forças produtivas, da qual o 

conhecimento toma parte, a escola tem o papel de fornecer conhecimento geral articulado a 

um saber específico, na perspectiva do treinamento para a esfera produtiva, estabelecendo, 

assim, um vínculo indireto e mediato com a mesma. Nesse movimento, o acesso à escola não 

se constitui enquanto obstáculo aos interesses do capital. Pelo contrário, a universalização do 

acesso à escola denota uma aparente democratização da ordem burguesa, imprimindo à 

educação uma funcionalidade política, econômica e ideológica. O que é negado pela 

burguesia é o controle da organização escolar pelos trabalhadores e a qualidade das escolas 

voltadas para estes (PEREIRA, 2008). Diante dessa possibilidade, gestada pelo próprio capital 

e cobrada pelas forças sociais a ele contrárias, verifica-se elementos para construção de uma 

alternativa de sociedade e educação democráticas. 

Segundo Neves (2005, p. 17), na atualidade, a especificidade dos sistemas 

educacionais “deve ser buscada nas repercussões econômicas e político-sociais das aplicações 

diretamente produtivas da ciência no processo de trabalho”. Cabe pontuar que o modo de 

produção capitalista assenta-se na constante revolução das forças produtivas que 

                                                 
15

 Ibid. 



38 

 

 

 

reconfiguram sua base técnica e sob a relação trabalho-ciência. A aplicação tecnológica da 

ciência no processo de produção passa a imprimir transformações nos meios de produção e na 

organização do processo produtivo. 

O acesso e produção do conhecimento que possibilitam a produção científica e sua 

aplicação técnica se colocam no horizonte de disputas entre as classes. Para o capital esta se 

configura enquanto fator competitivo na concorrência intercapitalista, na medida em que 

aumenta o trabalho morto (máquinas) e diminui o trabalho vivo, produzindo mercadoria com 

menor custo. Para os trabalhadores, possibilitam a ampliação da capacidade de satisfação das 

necessidades humanas, liberando tempo livre para liberdade e fruição. (FRIGOTTO, 2010) 

Por isso, não se pode vincular as transformações no âmbito educacional somente às 

necessidades de acumulação do capital. Assim como nas demais políticas sociais, elas têm a 

dimensão de luta dos trabalhadores. A educação, enquanto reprodutora das relações sociais, 

expressa o espaço de luta de classes contido em tais relações, veiculando ideologias 

dominantes e contraditórias. Portanto, com referência na concepção gramsciana, a educação 

se constitui enquanto aparelho privado de hegemonia, necessário para a conquista de direção 

da sociedade civil e inserida na dimensão da luta de classes (NEVES, 1991 apud PEREIRA, 

2008). 

É importante observar que a expansão da educação, no marco do capitalismo 

monopolista, não se deu de forma homogênea. Pondera-se que nos países periféricos, de uma 

maneira geral, esta era funcional à ideologia desenvolvimentista, ao tempo em que colaborava 

com a ideologia anticomunista ao propagar que a educação é um instrumento para a passagem 

do subdesenvolvimento ao desenvolvimento, sem o questionamento da ordem vigente e 

amortecendo as tensões. Nos países centrais, a educação possuía uma perspectiva mais 

progressista, ancorada na concepção de direito conquistado
16

. 

No caso do Brasil, o aspecto dual de educação para as elites e para os trabalhadores é 

acentuado pela particularidade do desenvolvimento desigual e combinando característico da 

inserção do país no desenvolvimento capitalista. Segundo Frigotto (2010, p. 39), em síntese 

diante da relação que faz entre a educação e a formação social e econômica brasileira, “hoje, 

continuamos a ser colonizados mediante à integração subordinada ao grande capital”. Até o 
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final do século XIX a educação no país não mereceu uma atenção mais cuidadosa por parte do 

Estado e nem de teóricos especialistas na área (ARANHA, 1996). 

Cumpre registrar que no cenário da constituição da educação enquanto política social 

no Brasil, alguns sujeitos sociopolíticos se destacam. Além da classe trabalhadora e 

dominante, a Igreja católica e os organismos internacionais também fazem parte desse 

processo. A partir de tais atores, a configuração da educação, em linhas gerais, caracteriza-se 

pelo caráter dual e privatista, sob forte hegemonia das elites, não destoando da cultura 

nacional que tenta encobrir as crises e diluir o conflito capital/trabalho, a desigualdade social 

e a discriminação por meio do patrimonialismo e clientelismo (FRIGOTTO, 2010).  

No período inicial do Brasil República, verifica-se a incidência de influências liberais 

e positivistas na educação do país. No caso do positivismo, ela se expressa, mesmo que de 

forma superficial, na inserção de ciências físicas e naturais nas escolas de 1º e 2º graus. 

Destaca-se que nesse período a educação já possuía seu caráter dual com oferta de ensino 

humanista e profissional, além da laicização do ensino já existir. A Igreja, 

compreensivelmente, se manifestava contrária ao positivismo. Ressalta-se que a Igreja, no 

âmbito da educação, representava o conservadorismo da oligarquia e tinha como base o 

neotomismo.  Assim, ela defendia o retorno do ensino religioso às escolas, considerando que a 

verdadeira educação vinculava-se à moral cristã (ARANHA, 1996). 

Com o término da 1ª Guerra Mundial a pressão pela expansão do ensino se intensifica, 

tanto por parte dos extratos emergentes da pequena burguesia, que reivindica uma educação 

acadêmica e elitista, desvinculada da formação técnica; como por parte do operariado, que 

exige o mínimo de escolarização
17

. 

Diante de tais conflitos, alguns movimentos políticos e culturais marcaram os anos de 

1920. Na área da educação, a característica desse período era a tentativa de empreender 

reformas para superar o atraso brasileiro, sendo constituinte desse processo o Movimento da 

Escola Nova, baseado no pensamento liberal que defendia a escola para todos. Daí em diante, 

os combates contra a escola acadêmica e elitista, monopolizada pela Igreja, intensificaram-se, 

culminando na publicação do Manifesto dos Pioneiros pelos escolanovistas. Tal documento 

defendia a educação obrigatória, pública, gratuita, laica, como dever do Estado, ao tempo em 

que critica o sistema dual reivindicando uma escola única
18

. 
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Todavia, destaca-se que a tendência escolanovista representava os anseios da 

burguesia urbana em ascensão à época e, por isso, não tinha uma perspectiva questionadora 

do sistema. Os grupos socialistas e anarquistas da área de educação que possuíam tal caráter 

contestador acabaram tendo pouca expressão diante da sociedade conservadora da época, 

sendo reprimidos. Ainda na década de 1920, outro acontecimento destaque é a implementação 

de reformas educacionais em alguns estados
19

. 

Entretanto, as forças políticas e econômicas, oriundas da oligarquia, continuavam em 

cena prosseguindo com suas práticas. Fato emblemático é que a “Revolução de 30” não 

rompeu com as oligarquias, deixando a elite industrial dependente dela, num misto de 

modernidade com práticas atrasadas (FRIGOTTO, 2010).  

Contraditoriamente, “somente em 1930 se efetiva um esforço para a criação de um 

sistema nacional de educação”
20

. Tal fato tem relação com a crise do modelo agroexportador e 

fortalecimento do modelo nacional desenvolvimentista da primeira era Vargas, assentado na 

industrialização, que exige uma melhor escolarização, principalmente para a população 

urbana (ARANHA, 1996). Ainda em 1930 ocorre a criação do Ministério da Educação e 

Saúde, sob a direção de Francisco Campus, o qual implementou uma reforma com seu nome 

que tratava do ensino universitário e secundário, imprimindo maior autonomia ao primeiro
21

. 

Essa reforma não se configurou enquanto uma revolução educacional, pois pouco alterava a 

situação da maioria da população frente à educação (FRIGOTTO, 2010). 

Na década de 1940, merece destaque a reforma Capanema. Não obstante a tentativa de 

reestruturação do curso secundário, constituindo-o em quatro anos de ginásio e três de colegial, 

este último, subdividido em clássico e científico, permanece a escola acadêmica propedêutica. 

Além disso, a lei orgânica cria dois tipos de ensino profissional, sendo um mantido pelo sistema 

oficial e outros pelas empresas, através do SENAI e SENAC, aprofundando o dualismo no ensino 

(ARANHA, 1996). Conforme Frigotto (2010), verifica-se, nesse período, uma ótica 

instrumentalista e pragmática de adequação ao mercado de trabalho. 

Com o desenvolvimentismo, ganha destaque a discussão da educação popular no 

início dos anos de 1960. Tal discussão, contudo, é tecida sob o argumento da liberdade do 

ensino, em defesa da iniciativa privada na oferta de ensino, inclusive possibilitando o seu 
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financiamento estatal. O movimento em direção a reformas de base, juntamente com a 

educação popular e de base e a pedagogia de Paulo Freire, logo foram interrompidos pela 

ditadura militar instaurada no país em 1964.  

Ocorre, nesse período, a reforma tecnicista na educação, baseada na racionalização e 

na aplicação do modelo empresarial para a escola, objetivando adequá-la às exigências 

industriais e tecnológicas da época. (ARANHA, 1996). O economicismo, expresso na teoria 

do capital humano, se apresenta com o discurso da educação para o desenvolvimento e 

equalização social. Tem-se por capital humano a ideia “de que a um acréscimo marginal de 

instrução, treinamento e educação, corresponde um acréscimo marginal de capacidade de 

produção” (FRIGOTTO, 2010, p. 44). Assim, o investimento em capital humano tornou-se a 

base da educação no período. 

 Na verdade, a intenção era adequá-la ao modelo associado e subordinado ao grande 

capital
22

. A perspectiva do adestramento e treinamento vigorou até pouco tempo atrás.  Outros 

processos desencadeados nessa época foram a Reforma Universitária de 1968, no bojo da 

repressão ao movimento estudantil e às forças democráticas, e a LDB de 1971, com forte 

incidência no ensino técnico, ambas baseadas na mesma perspectiva tecnicista (ARANHA, 

1996). Percebe-se a forte presença dos organismos representantes dos interesses dos grandes 

grupos econômicos internacionais por meio da assinatura de vários acordos de implementação 

de reformas para a educação,  

Diante da crise do pós-1970 houve a reconfiguração do Estado de bem estar nos países 

centrais, engendrando a disputa pelo fundo público; nos países de capitalismo periférico, 

efetiva-se uma tensão na ideologia do desenvolvimentismo. 

De acordo com Leher (1998), a ideologia do desenvolvimento constitui-se a partir da 

afirmação da hegemonia política e econômica dos EUA. Ela tinha como objetivo “„manejar‟ 

as tensões sociais decorrentes da pobreza”, visto que ela (pobreza) “é a mãe do comunismo, 

pois subdesenvolvimento sem algum desenvolvimento gera instabilidade”. O autor ainda 

destaca que “A promessa de desenvolvimento a todos aqueles que compartilhassem do 

„mundo livre‟ funcionou como um meio de garantir a ordem social”
23

. 

Os elementos para o enfraquecimento do regime ditatorial no País começam a se 

evidenciar, diante das refrações da crise estrutural, agravada por uma política econômica 
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sustentada no crédito internacional que foi minando o “milagre econômico” e, nas tensões 

decorrentes da direção política do aparato militar em conjunto com a burguesia nacional 

aliada à estrangeira (MOTA, 2008). Diante disso, os sujeitos sociais e políticos que lutavam 

pela democracia vão ganhando espaço.  

A década de 1980 demostra a abertura ao processo democrático, recolocando vários 

protagonistas na cena política do país. A elaboração da Constituição dá a tônica do período, 

com a discussão e inserção de vários direitos sociais com diversos tensionamentos e disputas. 

Assim, afirmando uma abordagem da educação enquanto política social com organização 

própria, entendida como um direito social, a Constituição Federal de 1988 estabelece: 

 

Art. 205. 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. (BRASIL, 1988). 

 

Tal prerrogativa denota a obrigatoriedade do Estado na sua efetivação, enquanto 

política pública. Assim, a educação insere-se num contexto mais amplo de lutas para 

efetivação de direitos, principalmente por parte da classe trabalhadora, entendida como um 

direito social. 

 Todavia, as disputas de diferentes ordens para a implementação dos diversos direitos 

constitucionais, dentre eles a educação, dificultou e, muitas vezes, retardou sua efetiva 

aplicabilidade. Prova disso foi o longo período de tramitação da LDB após a promulgação da 

Constituição de 1988, devido à oposição das forças conservadoras e do capital privado, 

expressa nos cortes ao texto original que defendia uma educação pública, laica e unitária.  

Além disso, os ajustes e transformações oriundos da crise do capitalismo do pós-1970, 

na tentativa de retomada de suas taxas de lucro, reconfiguram as bases políticas e econômicas 

do modo de produção capitalista. Tais elementos, em consonância à Terceira Revolução 

Industrial, que traz inovações à base técnica do processo produtivo, corroboram um novo 

perfil de trabalhador e demandam alterações para a qualificação, a formação e, 

consequentemente, para a educação. 

No que diz respeito ao tensionamento da ideologia do desenvolvimentismo nos países 

periféricos no bojo da crise do pós-1970, registra-se ainda que, em consonância com os 

preceitos do neoliberalismo e sob a direção dos organismos internacionais representantes do 
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capital, principalmente o Banco Mundial, nos anos 1990, ocorre uma alteração da ideologia 

do desenvolvimento para a ideologia da globalização (LEHER,1998).  

Essa transição enseja a reformulação da estratégia de “superação” da pobreza para a de 

“alívio” da pobreza, num processo de naturalização da exclusão social, que é configurada 

como estrutural e não mais temporária. Esse contexto traz para a educação um papel 

fundamental, posto que ela “é chamada a operar ideologicamente as contradições para as 

quais o capital [...] não tem alternativas a oferecer, constituindo o núcleo sólido da ideologia 

da globalização”
24

. 

Resgatando a relação existente entre os momentos de crise do capital, reconfiguração 

do Estado e alterações para as políticas sociais de uma forma geral, tenta-se desvendar como 

tal conexão se processa no âmbito educacional. No processo de constituição e recomposição 

das bases de hegemonia depois do período de crise, tem-se a necessidade de intervenção na 

cultura e daí emerge a importância estratégia da educação na construção de uma cultura que 

se proponha hegemônica. Assim, não causa estranheza o conjunto de reformas que tem sido 

processadas na política educacional, alterando tanto sua gestão quanto seu financiamento. 

Aliando-se aos preceitos neoliberais difundidos pelo mundo, a educação configurou-se 

enquanto uma mercadoria necessária e valiosa à necessidade de expansão do capital, bem 

como foi reduzida a instrumento de alívio da pobreza, principalmente nos países periféricos, 

conforme sinalizado anteriormente por Leher (1998). Castro (2009) tece uma crítica a essa 

relação entre pobreza e baixa escolaridade, afirmando que diversas variáveis como sexo, 

região, cor, dentre outras, perpassam esse debate – o que impossibilita esta relação de ser 

tomada de forma linear. Além disso, a autora afirma que tal ideia de vinculação entre 

educação e pobreza não faz referência à questão central da causa da desigualdade – a renda – 

e defende que nada confirma a tese de que a educação reduza a desigualdade. Todavia, 

verifica-se na reforma educacional do Brasil nos anos 1990 o reaparecimento da educação 

como elemento de combate à pobreza. 

Assiste-se também a difusão da ideia de ascensão social por meio da educação no 

contexto de crise da atualidade, pregada principalmente por organismos internacionais como 

Banco Mundial, UNESCO, OIT, CEPAL, entre outros (BATISTA, 2012). Em consonância 

com tal ideia, verifica-se a propagação de que as reformas educacionais, que integram o 

                                                 
24

 Ibid., p.52 



44 

 

 

 

conjunto de reformas direcionadas às diversas políticas sociais, através da reconfiguração do 

Estado, contribuem para a redução das desigualdades, na medida em que promovem a 

igualdade de oportunidades (CASTRO, 2009).  

Tais ideias são alvo de análises críticas, visto que o cerne das desigualdades, como 

visto no início desse texto, resulta da própria dinâmica do modo de produção capitalista e não 

da configuração da educação na atualidade, ainda que não se possa desprezar a contribuição 

que a educação tem na formulação de consensos de classe, no processo de disputa 

hegemônica e na construção de conhecimentos que se expressam enquanto força produtiva 

através da ciência e tecnologia. Assim, é necessário cuidado na análise e exposição de tais 

opiniões no sentido de não falsear o movimento da realidade iludindo, principalmente, a 

classe trabalhadora. 

 Segundo Batista (2012), vivencia-se, na época, um revigoramento e adaptação de 

conceitos e ideologias da era de ouro do capitalismo: a formação com enfoque na teoria do 

capital humano no contexto do capitalismo global; afirmação também expressa por Castro 

(2009). Esse revigoramento associa-se com o discurso da empregabilidade, 

empreendedorismo e noção de competências, articuladas aos pilares do capitalismo no século 

XXI: saber fazer, saber aprender, saber ser, saber viver juntos, saber sonhar (BATISTA, 

2012). Tem-se, então, uma ideologia da educação voltada para o trabalho e a cidadania e na 

qual o ser é dotado de capacidades extraordinárias para resolução não só de problemas 

rotineiros, mas inusitados
25

. 

Tal concepção de cidadania, alardeada principalmente pelos organismos multilaterais, 

a exemplo especificamente da CEPAL e da UNESCO, e composta por princípios neoliberais, 

propaga que a educação voltada para a cidadania conduziria o indivíduo à participação na 

sociedade, garantindo-lhe autonomia, acesso à informação e capacidade de exercer sua 

cidadania de forma crítica.  

Além disso, percebe-se a disseminação de uma educação focalizada no mercado de 

trabalho, por meio da capacitação e qualificação profissional, disseminando a ideologia de 

que este modelo é capaz de gerar novas competências e habilidades profissionais, visto que 

proporciona a empregabilidade dos indivíduos em qualquer situação, uma vez que o mesmo 

pode sobreviver no mercado como empreendedor.  
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Diante das configurações assumidas pela educação ao longo do capitalismo, verifica-

se a funcionalidade da mesma como estratégia que assume a função de redentora das 

consequências nefastas deste sistema. No caso do Brasil, quando o país era caracterizado 

como subdesenvolvido, a teoria do capital humano colocava a educação enquanto ferramenta 

produtora do desenvolvimento. Atualmente, com o aumento vertiginoso da exclusão e 

desigualdade, a educação é vista como solução para o fim de ambas. 

De acordo com Batista (2012), a principal disseminadora, no País, da ideia de 

educação exposta acima é Guiomar Namo de Mello. Ela reforça a necessidade de reformas 

nos sistemas educativos do país, justificando que as mesmas ajudariam a enfrentar a 

revolução tecnológica dos processos produtivos e suas implicações sociopolíticas, ao tempo 

em que seriam mais eficientes e proporiam uma nova cidadania, ou seja, “no contexto da 

globalização, […] o conhecimento e a capacidade dos indivíduos de selecionar e processar 

informações, somados à autonomia, criatividade e iniciativa, [são] matérias-primas vitais para 

o desenvolvimento e a modernidade”
26

. 

Além disso, para Mello, o intuito seria conter novos mecanismos de seletividade e 

exclusão social a partir da preparação da sociedade para incorporar os avanços tecnológicos, 

utilizando-os para uma melhor qualidade de vida. As exigências dos novos padrões 

organizacionais e gerenciais são: visão de conjunto, autonomia, iniciativa, capacidade de 

resolver problemas, flexibilidade (MELLO, 1993 apud BATISTA, 2012). Tal retórica norteou 

a reforma da educação inserida no contexto da reforma do Estado na década de 1990. 

Sob a ótica das transformações no sistema produtivo e da construção de uma cidadania 

política que desconsidera as questões de classe e a contradição capital/trabalho, a educação e a 

escola deveriam dar conta da formação de um novo perfil de trabalhador, por meio da 

construção de algumas competências e habilidades, as quais seriam os novos desafios 

educacionais. São elas: compreensão, pensamento analítico e abstrato, flexibilidade de 

raciocínio para entender novas situações e solucionar problemas, iniciativa, liderança, 

capacidade de tomar decisões, autonomia no trabalho, habilidade de comunicação. 

Uma sagaz crítica à concepção de cidadania política defendida pela reforma do 

capitalismo manipulatório, inserida no contexto da globalização, é feita por Batista (2012). 

Segundo o autor, a concepção de cidadania fica reduzida à aparência e secundariza os fatos 
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reais de desemprego, trabalho precário, temporário, subcontratado e que exerce múltiplas 

funções. Diante da crença de que o mundo atual não é mais marcado pelas contradições do 

capital com o trabalho, decorrentes dos antagonismos de classe, numa postura de aversão à 

crítica ao sistema, a reforma exige uma educação escolar voltada para valorização da ética, da 

austeridade e da convivência mais solidária. 

A escola deve desenvolver também os “códigos da modernidade”: ler, escrever, 

contar, expressar-se e resolver problemas, dando prioridade ao atendimento das necessidades 

primárias de aprendizagem, visto que estes são instrumentos necessários para a vida na 

sociedade da informação, onde o conhecimento é fator decisivo para a melhoria de vida, 

desenvolvimento produtivo com equidade e exercício da cidadania. Além desses códigos, três 

elementos são relevantes para as estratégias nacionais de educação: capacidade de resolver 

problemas (exige flexibilidade e adaptabilidade a novas situações), capacidade de tomar 

decisões fundamentadas e capacidade de continuar aprendendo. 

Frente ao exposto, Batista (2012) tece as seguintes ponderações a fim de captar a 

essência que se esconde nessa propagada concepção de educação na atualidade:  

 

[...] Como pensar, na sociedade do estranhamento, na ética da austeridade? Como 

argumentar a favor de uma construção da solidariedade por meio da cidadania 

política e, ao mesmo tempo, articulá-la com os conceitos burgueses de produtividade 

e competitividade? Como pensar em indivíduos solidários, quando se é negada toda 

a possibilidade de transformar a realidade para construir outra forma de 

sociabilidade? Isso só se explica se considerarmos a ideologia do capitalismo 

manipulatório, porque desde o século XIX a crítica marxiana já “desocultou” o fato 

de a “essência” do mercado constituir-se no lucro (Ibidem, p. 29, grifos originais). 

 

Verifica-se na reforma uma concepção instrumental e reducionista da educação, 

atrelada às demandas do processo produtivo, com uma visão utilitária que desvincula política 

de histórica, se prende ao presente (hoje e agora) e não se importa com o passado e com o 

futuro, pois não reconhece a possibilidade de transformação da realidade através dos 

interesses coletivos de classe, prometendo uma emancipação independente da sociedade em 

que se vive. Tal desprezo pela história nega a importância da transmissão do conhecimento, já 

que este é considerado ultrapassado, retrógado e autoritário e valoriza o que o indivíduo 

aprende sozinho a partir de suas experiências 

Em síntese:  

[...] a retórica que persiste na necessidade de elevar a educação e qualificação do 

indivíduo – visando garantir-lhe a emancipação conquistada pela inclusão no 
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mercado de trabalho por meio de competências cognitivas, voltadas para a 

construção da empregabilidade, garantindo, assim, a sua cidadania – é um embuste 

ideológico. Esse serve para ocultar e falsear a realidade, negando as contradições 

concretas de uma sociedade alienada, reificada e fetichizada (Ibidem, p. 32). 

 

Nos dias atuais, sob a direção dos governos Lula e Dilma, percebe-se o 

aprofundamento do neoliberalismo no país, com a adoção de políticas sociais cada vez mais 

focalizadas e seletivas. É visível, na educação, a expansão do acesso ao ensino através de 

vários programas que ampliam a quantidade de vagas, principalmente no ensino técnico e 

tecnológico e superior
27

.  

Nesse período, pode- se dizer que houve um avanço no reconhecimento, por parte do 

Estado, de algumas disparidades do próprio sistema educacional no país, como diagnosticado 

no PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) no governo Lula. Tal documento sinaliza 

questões que denominam de falsa oposição, quais sejam: oposição entre educação básica e 

superior; entre a Educação Infantil e os ensinos fundamental e médio; entre o ensino médio e 

a educação profissional; alfabetização dissociada da educação de jovens e adultos (EJA); 

oposição entre educação regular e especial. (PDE, s.d). Ainda no PDE são sinalizadas 

propostas e diversas áreas e níveis de ensino, como, por exemplo, o piso salarial nacional do 

magistério, IDEB
28

, IFET
29

, dentre outros. 

Contudo, questiona-se se tais propostas se coadunam às propostas de educação 

defendidas pela classe trabalhadora e em que medida reforçam ou vão ao encontro das 

proposições do capital, sinalizadas via reformas e ajustes dos organismos internacionais.  

Verifica-se que o aumento de vagas no ensino público nem sempre tem ultrapassado 

as do ensino privado. No ensino superior na rede pública, mesmo com a retomada do 

crescimento nos últimos anos, em 2001 esta correspondia a 30,2% das matrículas e em 2010 

este percentual caiu para 27,3% (ARAÚJO, 2012).    

 

De um lado, no ensino obrigatório (Ensino Fundamental) e no ensino médio, a oferta 

foi majoritariamente pública. De outro, nas etapas não obrigatórias (Educação 

Infantil, ensino profissionalizante e ensino superior) houve um ritmo inferior de 

oferta pública e isso permitiu que o setor privado alcançasse percentuais mais altos 

de participação (idem, p.147). 
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Além disso, indica-se uma pulverização das formas de avaliação dos diversos níveis 

de ensino com a adoção de diversos indicadores, mas problematiza-se se as reponsabilidades 

dos sujeitos envolvidos nos processos educativos estão devidamente estabelecidas como, por 

exemplo, a emblemática reinvindicação para a alocação de 10% do PIB para a educação que 

não foi contemplada no Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação.  “É evidente que 

aplicar 10% do PIB em educação pública contraria a lógica conservadora vigente que prioriza 

o uso do fundo público para apagamento da dívida pública” (ibidem, p.152). 

 Outra questão a ser colocada é a crescente agenda de lutas de professores e 

funcionários para fazer frente às investidas do capital na educação via governos Federal, 

Estadual e Municipal, expressas nas múltiplas greves ocorridas nos últimos anos.  

 

A defasagem entre o salário médio dos professores, comparativamente ao salário 

médio de outros profissionais com igual escolaridade, é de 60%. Na educação 

básica, a maioria dos estados e municípios ainda não cumpre a Lei do Piso Salarial 

Nacional do Magistério, que deveria garantir o valor íntimo de R$ 1.451,00 como 

básico dos planos de carreira para uma jornada de até 40 horas semanais e 1/3 da 

jornada destes profissionais com atividades extraclasse. Certamente, investir pelo 

menos 10% do PIB na educação pública constitui uma eficiente estratégia para 

ajudar o país a reverter esses vergonhosos indicadores (ARAÚJO, 2012, p.152). 

 

Avalia-se que, apesar de afirmar-se enquanto direito, a educação vem sendo praticada 

pela mediação dos interesses do capital. Tal fato é perceptível através da utilização cada vez 

mais recorrente do fundo público para que os empresários da educação a desenvolvam. Tal 

utilização de recursos públicos pelo capital tem como pano de fundo as decisões dos 

organismos internacionais e a assunção dos governos nacionais quanto aos gastos nas e das 

políticas sociais, principalmente da educação na atualidade, exemplificados na priorização de 

recursos para o Ensino Fundamental (LEHER, 1998) e na utilização do orçamento público 

para financiar a educação privada (PROUNI
30

, PRONATEC
31

 e EaD
32

), a fim de cumprir as 

metas estabelecidas pelos organismos internacionais e aprofundar a lógica de 

compartilhamento da oferta de ensino com o setor privado, principalmente em níveis de 

ensino não obrigatórios. No caso do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego), ocorre o 

 

estímulo ao crescimento da oferta de vagas gratuitas em instituições privadas do 

Sistema S e outras entidades privadas, por meio da concessão de bolsas. A 
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participação privada na oferta de vagas no ensino profissionalizante em 2011 era de 

56,3%. A estratégia do governo é manter ou aprofundar esta participação, por meio 

de audacioso programa de subsídios públicos ao setor privado. Tal postura diminui a 

pressão social sobre o governo federal e governos estaduais para que ocorra 

ampliação de suas respectivas redes educacionais profissionais (ARAÚJO, 2012, 

p.148). 

 

 Nesse processo, o acesso à educação é ampliado, mas sua perspectiva enquanto 

direito, viabilizado e garantido pelo Estado, fica distorcida. Assim, não obstante o pleito 

histórico da ampliação do acesso, permanência e qualidade, a luta pela educação pública, 

gratuita, laica e presencial está na ordem do dia. Tais questões apenas sinalizam os elementos 

que se configuram, minimamente, em demandas contemporâneas para a educação. 

O quadro analítico geral traçado aqui demonstra que a política educacional brasileira 

está engolfada na mesma lógica das demais políticas sociais: reestruturada para responder aos 

interesses de ampliação da mercantilização da vida social; distante cada vez mais das 

demandas oriundas dos seus usuários; mecanicista, dualista, desigual e excludente. É com esta 

realidade que têm de conviver os trabalhadores da educação. Dentre eles, historicamente, está 

o assistente social. No próximo capítulo cuidaremos de mapear o contexto de inserção do 

Serviço Social na educação e problematizar suas relações e configurações. 
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CAPÍTULO II – EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL: SITUANDO 

DEMANDAS E RESPOSTAS 

 

 

Este capítulo pretende entender e analisar os determinantes do exercício profissional 

do assistente social de uma maneira geral para suscitar os elementos desta atividade 

profissional na educação. Assim, realizou-se um resgate histórico do surgimento e 

funcionalidade da profissão de assistente social, mostrando as alterações nas suas requisições, 

características e respostas, bem como as demandas e debates que a circunscrevem na 

atualidade. 

 

2.1. A Gênese da Profissão no Marco do Capitalismo dos Monopólios 

Quais elementos contribuem para o entendimento dos diversos tipos de demandas e 

respostas profissionais que se colocam na atualidade para o assistente social? Primeiramente, 

é necessário que se compreenda que a profissão é fruto de um conjunto de relações sociais 

que a determinam e particularizam e que tais relações estão em constante movimento. Assim, 

para desvendar o que fundamenta as demandas e respostas profissionais se faz imperioso 

relacionar os diversos elementos que as compõem no interior das relações sociais.  

Deste modo, “a prática profissional não tem o poder miraculoso de revelar-se a si 

mesmo. Ela adquire inteligibilidade e sentido na história da sociedade da qual é parte e 

expressão” (IAMAMOTO, 2005, p.150), ou seja, para desvendar a prática profissional é 

preciso compreender a totalidade social, considerando desde as relações produtivas, fundadas 

pelo trabalho, até as relações entre as classes e suas frações e destas com o Estado. 

 Apreender os elementos da realidade que se manifestam cotidianamente nos sujeitos e 

nas situações que demandam intervenção profissional, ao tempo de captar um tipo de 

individualidade social que é gestada na forma como os sujeitos se organizam na produção dos 

meios de vida é importante para o entendimento das diferentes demandas, considerando que é 

no âmbito da produção que a riqueza social é criada. A partir dessa dimensão também se 

depreendem os elementos das desigualdades sociais e políticas e das alienações. 

Salienta-se a necessidade de compreender tais relações a fim de distinguir se 

determinadas demandas e respostas são inerentes aos profissionais de Serviço Social, de 

acordo com as competências adquiridas na formação e as atribuições previstas nas legislações 
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que regem o fazer. Existem requisições que são colocadas ao assistente social e que não são 

de competência deste, porém elas não deixam de se configurar enquanto solicitações 

pertinentes e que necessitam de intervenção, mas cuja ação não é da alçada do Serviço Social. 

De uma forma geral, o Serviço Social se caracteriza como uma especialização do 

trabalho coletivo que dispõe de um conjunto de técnicas para execução de políticas e serviços 

sociais, objetivando intervir nas expressões da questão social que se colocam no cotidiano das 

classes subalternas para, assim, colaborar com o processo de reprodução das relações 

capitalistas, por meio de ações que incidem sobre a reprodução tanto material quanto 

ideológica de tais classes. 

Considerando que o Serviço Social é fruto das relações de reprodução da sociedade, 

estas dizem respeito à reprodução das forças produtivas e relações de produção, como 

também à produção espiritual, de formas de consciência social (jurídica, filosófica, religiosa, 

artística) por meio das quais se toma consciência (ou não) das mudanças nas condições 

materiais de produção (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006). Este processo de reprodução 

gesta e recria as lutas entre as classes sociais, expressando a disputa pelo poder e pela 

hegemonia. Assim, apresenta-se a totalidade da vida em movimento, onde se recriam as 

condições de continuidade desse modelo de sociedade, bem como seus antagonismos, 

revelando o aspecto contraditório das relações em sociedade
33

.  

Montaño (2009) afirma que existem duas teses opostas sobe a gênese do Serviço 

Social: a endogenista e a histórico-crítica. Tais teses oferecem elementos que colaboram com 

o entendimento de questões que se colocam na profissão ao longo de sua trajetória e na 

atualidade. 

A perspectiva endogenista explica a origem da profissão a partir das diferentes formas 

de ajuda, caridade, filantropia e assistência existentes. Assim, a profissão teria se constituído, 

para esta perspectiva, através da evolução de tais práticas, culminando na sua 

profissionalização. Nessa tese, existem as mais variadas concepções de filantropia, desde 

aquelas que aconteciam no início da história da humanidade, perpassando as vinculadas à 

Igreja, à Idade Média e às das sociedades industriais, que já se vinculam à questão social
34

. 

Também se ressalta neste percurso a influência da teoria e da ciência.  

 

                                                 
33

 Ibid. 

34
 Ibid. 
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[…] a constituição da profissão seria a resultante de um processo cumulativo, cujo 

ponto de arranque estaria na “organização” da filantropia e cuja culminação se 

localizaria na gradual incorporação, pelas atividades filantrópicas já “organizadas”, 

de parâmetros teórico-científicos e no afinamento de um instrumental operativo de 

natureza técnica; em suma, das protoformas do Serviço Social a este enquanto 

profissão (NETTO, 2005, p. 69). 

 

Além disso, a tese supracitada explica a legitimidade profissional “através da 

especificidade de sua prática” (MONTAÑO, 2009, p. 54), tendo o Serviço Social espaço 

específico diante das demais profissões, com objeto e métodos próprios, a exemplo da 

especificidade de trabalho com setores empobrecidos e carentes, inclusive percebendo alguns 

campos de atuação profissional como tradicionais, imprimindo-lhes certa exclusividade. 

Tal perspectiva concebe alguns aspectos de forma problemática. De acordo com 

Montaño (2009), pouco se percebe a incorporação de elementos econômicos, políticos e 

sociais e, quando existem, aparecem de forma superficial, ou seja, “não consideram o real (e a 

história da sociedade) como fundamento e causalidade da gênese e desenvolvimento 

profissional, apenas situando as etapas do Serviço Social em contextos históricos”
35

, 

imprimindo-lhe certa “autonomia histórica”. Além disso, atribuir a gênese profissional à 

profissionalização dos filantropos redunda numa visão particularista ou focalista e reduz o 

surgimento do Serviço Social à opção pessoal de tais sujeitos. 

Outra crítica diz respeito à concepção de história presente na perspectiva endogenista, 

entendendo-a como cenário para o acontecimento dos fatos e não como determinante dos 

mesmos. Isto leva à naturalização das coisas, não captando a sua processualidade histórica e 

incorrendo num etapismo entre a história e a história profissional. Em resumo: 

 

Aqui não aparece uma análise do contexto social, econômico e político como 

determinante ou condicionante do processo de criação desta profissão; apenas, na 

melhor das hipóteses, situa-se historicamente este fenômeno sem que ele redunde 

em uma análise exógena, estrutural, do surgimento do Serviço Social. A relação, 

portanto, do Serviço Social com a história e a sociedade é adjetiva, circunstancial, 

acidental. […] Não se analisa as lutas das classes fundamentais como substrato no 

qual se elaboram projetos de sociedade antagônicos, o que permite ver o vínculo da 

nossa profissão, como de tantas outras, ao predomínio hegemônico de uma delas, a 

alta burguesia. Não se analisa o Estado como instrumento do referido projeto de 

classe, mas apenas o concebe como o campo privilegiado de emprego desses 

profissionais (MONTAÑO, 2009, p. 28-29). 

 

                                                 
35

 Ibid., p.26-27 
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No que diz respeito à legitimidade profissional expressa por essa vertente, a crítica 

também reside na rigidez que a especificidade de campos, métodos e objetos profissionais 

acarreta. Nessa direção: 

 

[…] as refrações da “questão social” existentes num dado período do 

desenvolvimento do capitalismo são as mesmas agora e, consequentemente, serão as 

mesmas no futuro: esta visão congela o desenvolvimento social, econômico e 

político e leva à consideração ou à interpretação dos “problemas sociais” como 

“disfunções”, desajustes que mantêm as mesmas características (ahistoricamente) no 

decorrer do tempo. (Ibidem, p. 56). 

 

Apesar dos aspectos problemáticos que esta visão da gênese profissional traz, ela não 

pode ser totalmente desconsiderada, pois contém bases para o entendimento de algumas 

características profissionais, que carregam algumas semelhanças com as práticas de caridade e 

filantropia, posto que os primeiros assistentes sociais estavam vinculados à instituições que 

desenvolviam tais práticas: “[...] as características dos primeiros profissionais (práticas 

voluntaristas, assistenciais, confessionais etc) passam a caracterizar a profissão de Serviço 

Social”
36

. 

Percebe-se a relevância que tal perspectiva pode ter no entendimento do surgimento da 

profissão na particularidade do Brasil, visto que as práticas caritativas, principalmente as 

vinculadas à Igreja Católica, ajudam a explicar algumas posturas tanto do exercício como da 

formação desta profissão. Considerando o movimento de transição do agente benévolo das 

obras particulares das classes abastadas – que possuía caráter de apostolado e teor humanista e 

cristão – para o agente técnico proveniente das camadas médias da sociedade, que atua por 

canais legalizados e tenta minimizar seu conteúdo de classe (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2006), revelam-se características do perfil profissional que podem ser encontradas inclusive 

na atualidade
37

. 

Contudo, tal aspecto não pode supor a adesão à tese endogenista, como querem os seus 

defensores, incorrendo mais uma vez numa análise que considera a gênese da profissão 

descolada da perspectiva histórico-social. Netto (2005, p.69), ao tratar das implicações em 

conceber elementos de continuidade com a perspectiva endogenista diz: “menosprezá-la ou 

                                                 
36

 Ibid., p.48 
37

 A esse respeito, Iamamoto e Carvalho (2006, p. 167) consideram a importância dessas instituições e obras, e 

de sua centralização, a partir da cúpula da hierarquia, não pode ser subestimada na análise da gênese do Serviço 

Social no Brasil. Se sua ação concreta é extremamente limitada, se seu conteúdo é assistencial e paternalista, será 

a partir de seu lento desenvolvimento que se criarão as bases materiais e organizacionais, e principalmente 

humanas, que a partir da década seguinte permitirão a expansão da Ação Social e o surgimento das primeiras 

escolas de Serviço Social. 
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reduzi-la não contribui para a compreensão da profissão; no entanto, ademais de explicável, 

ela está longe de fornecer a chave para dilucidar a profissionalização do Serviço Social”. 

Essas relações serão melhor compreendidas com a exposição da outra tese sobre a 

origem da profissão: a histórico-crítica. Esta perspectiva busca um caminho diverso, oposto à 

tese anterior, para explicar o surgimento do Serviço Social. Ela entende a origem da profissão: 

 

[…] como produto da síntese dos projetos político-econômicos que operam no 

desenvolvimento histórico, onde se reproduz, material e ideologicamente a fração de 

classe hegemônica, quando, no contexto do capitalismo na sua idade monopolista, o 

Estado toma para si as respostas à “questão social” (MONTAÑO, 2009, p. 30). 

 

É a partir da intervenção do Estado monopolista na questão social, por meio de 

políticas sociais dirigidas à classe trabalhadora, que se tem a necessidade de uma profissão 

que se insere na divisão sociotécnica do trabalho. Ou seja, o Serviço Social surge histórica, 

política, social e economicamente situado. 

 A organização monopólica no capitalismo caracteriza-se pela tentativa de manter e 

aumentar os lucros através do controle de mercados. Para isso, grandes empresas se fundem e 

ocorre o redimensionamento do papel dos bancos, que se associam aos grandes industriais 

para formar o capitalismo financeiro, elevando-se a centralização de capitais (NETTO; 

BRAZ, 2006).  

 Dessa forma, os principais traços do capitalismo monopolista são: 

 

1)concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de 

desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel 

decisivo na vida econômica; 2) a fusão do capital bancário com o capital industrial e 

a criação, baseada neste capital financeiro, da oligarquia financeira; 3) a exportação 

de capitais, diferentemente da exportação de mercadorias, adquire uma importância 

particularmente grande; 4) formação de associações internacionais monopolistas de 

capitais, que partilham o mundo entre si; 5) o termo da partilha territorial do mundo 

entre as potências capitalistas mais importantes (Lênin, 1977, I, p. 641-642 apud 

NETTO; BRAZ, 2006, p. 180). 

 

 Diante dos objetivos capitalistas de elevação dos lucros, em conjunto com a força que 

os monopólios passam a adquirir, muitos novos fenômenos são introduzidos na economia 

capitalista
38

.  

                                                 
38

 Quais sejam: a) os preços das mercadorias (e serviços) produzidos pelos monopólios tendem a crescer 

progressivamente; b) as taxas de lucro tendem a ser mais altas nos setores monopolizados; c) a taxa de 

acumulação se eleva, acentuando a tendência descendente da taxa média de lucro e a tendência ao subconsumo; 
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Tais aspectos impactam diretamente no processo de acumulação, que agora será 

centralizado pelos monopólios, principalmente, no que diz respeito à taxa de lucros, com a 

existência de superlucros, e em relação à classe trabalhadora, visto que, decorrente da 

economia de trabalho vivo para estimular a inovação tecnológica, há uma elevação do 

exército industrial de reserva. Alia-se a estes fatores a questão da supercapitalização, visto que 

o montante de capital acumulado encontrava dificuldade de valorização e os mecanismos para 

reverter tal situação foram a emergência da indústria bélica, a migração de capitais excedentes 

e a queima de excedentes em atividades que não criam valor
39

. 

  Tais características não são idênticas em todos os países. O circuito necessário à 

supercapitalização e concentração de capitais requer uma divisão internacional da produção e 

do trabalho, implicando situações de exploração cada vez mais diversas entre os países 

periféricos e centrais do capitalismo, os quais, diante de suas particularidades sócio-históricas, 

expressam a sua vinculação à fase monopolista do capital de maneiras diferenciadas.  

Ao passo em que tais modificações na esfera econômica aconteciam, traziam 

implicações difíceis de serem controladas. De acordo com Netto (2005, p. 223-24): 

 

Estabelecendo-se no mercado mundial – no qual a monopolização rearranja 

inteiramente a divisão internacional capitalista do trabalho, dando curso a renovadas 

políticas neocoloniais –, o capitalismo monopolista conduz ao ápice a contradição 

elementar entre a socialização da produção e a apropriação privada: 

internacionalizada a produção, grupos de monopólios controlam-na por cima de 

povos e Estados. 

 

  Dessa maneira, ocorrem mudanças também em outra esfera, a estatal, para que este 

deixe de assumir somente funções políticas, mas abarque a economia, garantindo êxito ao 

objetivo monopolista dos superlucros. Assim, ocorre a refuncionalização do Estado, que 

intervém também na organização e dinâmica econômicas, unindo funções econômicas e 

políticas. 

  No que diz respeito às funções econômicas assumidas pelo Estado temos: atuação 

como empresário nos setores básicos não rentáveis; controle de empresas capitalistas com 

                                                                                                                                                         
d) o investimento se concentra nos setores de maior concorrência, uma vez que a inversão nos monopolizados 

torna-se progressivamente mais difícil (logo a taxa de lucro que determina a opção do investimento se reduz); e) 

cresce a tendência a economizar trabalho vivo, com a introdução de novas tecnologias; f) os custos de venda 

sobem, com um sistema de distribuição e apoio hipertrofiado – o que, por outra parte, diminui os lucros 

adicionais nos monopólios e aumenta o contingente de consumidores improdutivos (contrarrestando, pois, as 

tendências ao subconsumo). (NETTO, 2005, p. 20-21). 
39

 Ibid. 
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dificuldades para socializar perdas; subsídios imediatos aos monopólios; entrega de 

complexos construídos com fundo público aos monopólios; compras a grupos monopolistas 

para assegurar a valorização de capitais excedentes; investimentos em transporte e 

infraestrutura; gastos com pesquisas e preparação da força de trabalho (NETTO, 2005). 

  Um dos principais traços diferenciadores das funções do Estado vai se configurar na 

sua intervenção junto à classe trabalhadora, com ações para garantir sua reprodução e 

manutenção e possibilidades de consumo, além de buscar a incorporação sócio-política de tal 

classe para ampliar sua legitimidade, bem como institucionalizar as demandas conflitivas que 

questionavam a ordem, principalmente as de cunho revolucionário. 

 

[…] o capitalismo monopolista, pelas suas dinâmicas e contradições, cria condições 

tais que o Estado por ele capturado, ao buscar legitimação política através do jogo 

democrático, é permeável a demandas das classes subalternas, que podem fazer 

incidir nele seus interesses e suas reivindicações imediatos (NETTO, 2005, p. 29). 

 

  Dessa forma, a questão social receberá respostas diferentes das que aconteciam no 

capitalismo concorrencial, deixando de ser “caso de polícia” para ser “caso de política”, 

através de políticas sociais, as quais acabam configurando-se como instrumento de 

legitimação e consolidação de hegemonia. A partir de então, surge a demanda para a inserção 

profissional do Serviço Social, a fim de operacionalizar tais políticas. Percebe-se, portanto, 

que o Estado, ao implementar majoritariamente as políticas sociais, se constitui como campo 

privilegiado de atuação profissional, legitimando a demanda por assistentes sociais. 

  Não se pode esquecer que a política social possui um viés legitimador do Estado, que é 

hegemonizado pela classe dominante (burguesia), apesar de atender às necessidades 

reivindicadas pela classe trabalhadora. Isso implica uma prática profissional tensionada, 

permeada por contradições, uma vez que o assistente social é contratado pelo Estado para 

trabalhar com demandas das classes subalternas, ou seja, a demanda profissional não deriva 

dos que são alvo de seus serviços (classes subalternas), mas sim do patronato, que, segundo 

objetivos relacionados à ação com setores dominados, remunera o assistente social para 

intervir junto a tais segmentos, revelando assim um nítido caráter de classe das demandas 

conferidas oficialmente pelo Estado, através de um suporte jurídico-institucional para se 

impor ao usuário (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006).   

  Apesar de ser demandado pelo Estado, empresa ou instituições do Terceiro Setor, que 

estabelecem uma relação de assalariamento com o profissional e são responsáveis pelas 
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demandas a este colocadas, as necessidades sociais são oriundas e se apresentam nas classes 

subalternas, tendo nelas o seu ponto de partida, ou seja, são para estas necessidades que as 

ações profissionais vão se dirigir, reafirmando o caráter tenso e contraditório que permeia as 

demandas profissionais.  

  Nessa direção, Montaño (2009) trata a legitimidade profissional em duas dimensões: a 

hegemônica e a subalterna, as quais devem ser percebidas em sua unidade, derivando do 

processo de necessidade/demandas/respostas. Apesar da contradição deste processo, ele é 

travestido numa dualidade de relações, na qual “retira-se do imaginário profissional o vínculo 

direto com a verdadeira demanda social, aparecendo ao profissional sua relação com a 

população como mediada pelo Estado e organizações”
40

. 

  Essa contradição, presente na gênese da profissão, se estende até a atualidade. Ela tem 

vinculação com os antagonismos presentes na relação entre o capital e o trabalho, bem como 

na disputa de classes engendradas pelos mesmos, ou seja, a contradição está presente na 

sociedade e se apresenta na constituição das demandas e respostas da profissão desde sua 

constituição. Compreender o movimento contraditório das relações sociais e das classes abre 

possibilidades ao profissional de se colocar a serviço de um projeto de classe alternativo 

àquele para o qual é chamado a intervir. 

  No que diz respeito às respostas profissionais, essa tensão também se revela, 

considerando que a profissão não reproduz monoliticamente os interesses da classe burguesa, 

pois participa das respostas às necessidades legítimas de sobrevivência dos trabalhadores; mas 

por serem mediatizadas por instituições que possuem caráter de classe, as respostas às 

necessidades de sobrevivência dos trabalhadores são subordinadas aos interesses político-

econômicos de tais instituições (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006). Todavia, deve-se ter em 

conta o poder de pressão dos movimentos políticos das classes subalternas. 

  Na perspectiva histórico-crítica afirma-se que a gênese da profissão se dá: 

 

[…] somente na ordem societária comandada pelo monopólio [....] [quando] se 

gestam as condições históricos-sociais para que, na divisão social (e técnica) do 

trabalho, constitua-se um espaço em que se possam mover práticas profissionais 

como as do assistente social. A profissionalização do Serviço Social não se relaciona 

decisivamente à “evolução da ajuda”, à “racionalização da filantropia” nem à 

“organização da caridade”; vincula-se à dinâmica da ordem monopólica (NETTO, 

2005, p. 73). 

                                                 
40

 Ibid., p.65 
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  No debate da origem da profissão exposto pela perspectiva histórico-crítica, a sua 

funcionalidade possui um aspecto político-econômico, na medida em que é demandada pelo 

Estado no capitalismo monopolista para ser executor de políticas sociais.  

  Tal função se distingue, tanto na natureza como na funcionalidade, da defendida pela 

perspectiva endogenista, visto que a emergência profissional não tem relação direta com a 

evolução das práticas filantrópicas e caritativas, ou seja, não é um desdobramento destas. 

Assim, a explicação sobre a gênese da profissão, partindo da concepção histórico-crítica, se 

dá com a ruptura das formas caritativas presentes nas suas protoformas, posto que se tratam 

de papéis e significados totalmente distintos. Todavia, há que se considerar algumas 

semelhanças presentes na profissão que decorrem da visão endogenista, entendendo-as como 

um processo de continuidade (semelhanças aparentes) e rupturas (NETTO apud MONTAÑO, 

2009). 

  Assim, percebe-se que a perspectiva histórico-crítica da gênese da profissão é a que 

mais se aproxima do movimento da realidade ao explicar o surgimento de tal ocupação, pois 

tenta apreender os variados aspectos que corroboram a natureza da mesma e captar a relação 

contraditória de continuidade/ruptura com a ação caritativa que até hoje se expressa na 

imagem do Serviço Social. 

Diante disso, pode-se afirmar que o que demanda a profissão de Serviço Social é a 

necessidade de respostas à questão social numa particularidade sócio-histórica dada.  Note-se, 

como já exposto no capítulo I, que a constituição da questão social supõe elementos objetivos 

e subjetivos. Todavia, a análise das demandas postas à profissão reside na captura da 

particularidade desses elementos que se manifestam em suas expressões, visto que a sua 

essência, inerente ao modo de produção capitalista, não é alterada. Sobre isso, Iamamoto 

(2000, p.53) expõe a necessidade de “resgatar a origem da questão social, imanente à 

organização social capitalista, o que não elide a necessidade de apreender as múltiplas 

determinações que assume”.  

Verifica-se que a questão social é consequência de relações sociais contraditórias. 

Entretanto, a realidade não é estática, mas movimento, revelando seu caráter histórico. Os 

processos contraditórios entre o capital e o trabalho, com o advento do trabalho livre e da 

apropriação privada da riqueza produzida socialmente através do não pagamento do trabalho 
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excedente do trabalhador (mais-valia) são a base de sustentação do modo de produção 

capitalista.  

A eliminação dessas contradições, que também fundam a questão social, possibilitaria 

a extinção do capitalismo. O que se quer dizer é que os elementos que constituem a questão 

social só têm a possibilidade de inexistir com a superação da ordem do capital. Porém, o fato 

da base de sustentação da questão social permanecer inalterada não significa que o trabalho 

do assistente social não seja requisitado a atender questões diferenciadas. Como afirmado 

anteriormente, a sociedade está em movimento e essa contradição fundamental assume 

diferentes modos de se apresentar na realidade, ou seja, diversas expressões, que são 

alimentadas por processos de cunho social, econômico, político e cultural.  

Desta feita, o que se reconfigura não é a questão social em si, mas a forma de 

expressão dos elementos que a compõem, ou seja, a configuração do seu elemento objetivo 

(as formas de organização da produção do processo de trabalho), bem como o seu elemento 

subjetivo (as formas de organização das classes sociais e sua relação com o Estado). Decorre 

daí a necessidade de o profissional, através de estudos da realidade, acompanhar tais 

processos, a fim de captar as novas e diversas expressões da questão social que estão no 

fundamento das demandas profissionais. 

Na época do surgimento da profissão no país, a demanda do setor público, no caso 

específico do Estado de São Paulo, era centralizada pelo Departamento de Serviço Social do 

Estado, por algumas funções de Inspetores de Trabalho de mulheres e crianças, no 

departamento Estadual do Trabalho, e pelo Juízo de Menores. Alguns cargos foram 

decretados como privativos do assistente social no âmbito do Serviço Social de Menores, 

quais sejam: o de subdiretor de vigilância, de comissários de menores e monitores de 

educação. Além disso, os cargos de Assistentes técnicos e Auxiliares, elaborador de estatística 

e pesquisador do Departamento de Serviço Social eram preferencialmente preenchidos por 

assistentes sociais. Também ganha destaque o campo de ação particular, como os Centros 

Familiares organizados pelo CEAS – Centro de Estudos de Ação Social, disponibilizando 

serviços de plantão para atendimentos, visitas domiciliares, bibliotecas infantis, reunião 

educativa para adultos, curso de formação familiar, restaurante para operários. Os casos eram 

respondidos através de encaminhamento, colocações em empregos, abrigos provisórios para 

necessitados, regularização de situação familiar (casamentos), entre outros
41
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No caso das ações de educação familiar realizadas pelo CEAS, que objetivavam 

“educar” os trabalhadores, estas requisitavam dos profissionais conhecimentos e ações no 

âmbito da “pedagogia do ensino popular e trabalhos domésticos” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2006, p.177). Nesse sentido, sinalizava-se que a educação popular, dentre 

outras áreas, se constituía como campo de atuação para os primeiros assistentes sociais, sendo 

que, até meados da década de 1940, algumas escolas compunham os campos de atuação 

profissional tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo
42

. 

Segundo Pinheiro (1985 apud Witiuk, 2004), o governo do Estado de Pernambuco, 

através do Ato Governamental N.° 1239, de 27 de novembro de 1928, determinou a criação 

de um corpo de visitadoras para as escolas, evidenciando assim a demanda estatal na área de 

educação, ainda no período das denominadas protoformas. Tais visitadoras tinham como 

função “zelar pela saúde dos escolares e visitar as famílias dos alunos a fim de conhecer o 

meio em que eles viviam, e incentivar nos pais hábitos sadios” (PINHEIRO, 1985, p. 46 apud 

WITIUK, 2004, p. 23). 

Amaro (2012, p.19) indica que há registros de um serviço social educacional no 

Estado do Rio Grande do Sul, em 1946, articulado ao programa de assistência escolar com 

ações de “identificação de problemas sociais emergentes que repercutissem no 

aproveitamento do aluno, bem como à promoção de ações que permitissem a „adaptação‟ dos 

escolares ao seu meio e o „equilíbrio‟ social da comunidade escolar”. Eram intervenções 

direcionadas a atuar em situações de desvio e anormalidade, centradas em ações junto aos 

estudantes e sua família. Nestas, as assistentes sociais tinham como funções: 

 

examinar a situação social e econômica dos alunos e suas famílias; 

identificar casos de desajuste social e orientar pais e professores sobre o tratamento 

adequado; 

orientar a organização e o funcionamento de entidades que congreguem  professores 

e pais de alunos; 

orientar as famílias no encaminhamento dos alunos a instituições previdenciárias; 

realizar triagem de alunos que necessitem de auxílio para material escolar, 

transporte, tratamento médico e dentário; 

preparar relatórios e prestar informações sobre suas atividades; 

manter articulação com os grupos da escola (professores, pais) e outras entidades 

comunitárias; 

Esclarecer e orientar a família e a comunidade para que assumam sua parcela de 

responsabilidade no processo educativo. (AMARO, 2012, p.20). 
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Já em meados da década de 1950, identificam-se, como instituições que ofereciam 

bolsas aos estudantes de Serviço Social, órgãos de Serviço Social escolar vinculados às 

prefeituras municipais em São Paulo (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006). É o período em 

que o Serviço Social brasileiro tem como influência a experiência norte-americana, fruto da 

aproximação político-econômica entre os dois países, principalmente depois da II Guerra 

Mundial. A tônica da influência estadunidense no Serviço Social deu-se principalmente na 

área instrumental, com a incorporação dos métodos de caso, grupo e comunidade, sendo que, 

na atuação profissional da educação, o método dos casos individuais teve forte destaque. De 

acordo com Witiuk (2004, p. 26):  

 

por meio do atendimento individual a pais, professores e alunos, com a aplicação de 

inquéritos realizados prioritariamente no domicílio da criança, o Serviço Social 

procura detectar as causas da dificuldade de aprendizagem bem como aproximar 

casa/escola, ou escola/comunidade. 

 

A característica do Serviço Social tradicional assegurava a ação educativa como 

fundamental para a mudança de comportamento e de valores, sustentando assim a inserção 

deste profissional na escola, que tinha a preocupação de promover o equilíbrio social, numa 

perspectiva integradora e de ajustamento social (WITIUK, 2004).  

Esse breve resgate histórico das ações profissionais na área da educação indica que 

sempre houve uma ligação entre o Serviço Social e o contexto escolar.  Tais características 

também estão presentes nos dias atuais, porém são mediadas pelas particularidades 

diferenciadas que assume tanto a Educação quanto o Serviço Social e a formação sócio-

histórica brasileira na atualidade, como parte da configuração global do capitalismo em 

âmbito internacional.  

Analisando a trajetória do Serviço Social e sua atuação na educação, verifica-se que o 

desempenho de suas ações foi marcado pelo caráter conservador característico da profissão 

até meados da década de 1970, aliado ao perfil ajustador e disciplinador da própria educação. 

Particularizando a atuação do assistente social nas ações de assistência estudantil na década de 

1960, Santos (2009, p. 78) informa que a intervenção profissional: “possuía uma orientação 

conservadora e funcionalista ao regime ditatorial dos militares, objetivando a adequação, o 

ajustamento dos estudantes à instituição escolar”. 

Além disso, considera-se uma relação entre o Serviço Social e a Educação a partir das 

funções que ambos podem desempenhar na sociedade, quais sejam, contribuir com a 
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reprodução das relações sociais através da legitimação da ordem estabelecida, destacando o 

papel de construção e implementação de estratégias hegemônicas. 

Todavia, há que se considerar também o perfil humanista que perpassa tais áreas, no 

intuito de defender princípios e implementar ações que possibilitam o questionamento da 

ordem vigente e a construção de bases para uma sociedade que não se baseie na exploração, 

conectando as ações dos diferentes profissionais. Segundo Souza (2008, n.p.):  

 

A crença em uma sociedade com equidade e justiça social e a luta profissional de 

construir com os sujeitos sociais um espaço onde a cidadania seja a mola mestre nas 

relações e nas condutas humanas é uma idealização que perpassa o mundo dos 

Assistentes Sociais. Acredita-se que esta ideia também faça parte do imaginário dos 

educadores/professores que têm uma visão da Educação como propulsora do 

respeito, crescimento e participação social de homens e mulheres. 

 

De acordo com Amaro (2012), os desdobramentos críticos da Reconceituação do 

Serviço Social interferem, mais expressivamente, a partir dos anos de 1980, quando se 

problematiza e se atribui foco aos “aspectos econômicos, sociopolíticos e culturais e nas 

contradições entre a escola e a realidade social”, incorporando o diálogo e a participação da 

família na escola tanto no processo de aprendizagem do aluno e da gestão da escola, como 

também ampliando a capacitação sociopolítica da comunidade escolar. 

Corroborando com tais desdobramentos no âmbito do Serviço Social, numa 

perspectiva mais crítica, Iamamoto (2005, p.154) diz que “são as mudanças verificadas no 

mundo do trabalho que alteram, dimensionam e redimensionam a demanda das políticas 

sociais que nós, por meio do exercício profissional, implementamos na linha de ponta da 

prestação dos serviços sociais”. Já de acordo com Serra (2001, p.158): 

  

Conhecer as alterações no mundo do trabalho é imprescindível para os assistentes 

sociais, no sentido de que possam apreender as mudanças na função social do 

Serviço Social nessa nova etapa do capitalismo internacional, a partir da 

identificação de novas demandas à profissão em respostas às necessidades do capital 

e da força de trabalho, demandas essas que definem tendências do mercado de 

trabalho público e privado. 

 

No caso da esfera governamental, além do quadro exposto anteriormente, verifica-se 

uma ampliação da municipalização da execução de políticas públicas, exigindo um 

conhecimento do poder local e questão regional por conta da interiorização da demanda. 

Também fica evidente que a descentralização da gestão de políticas públicas tem demandado 

uma importante intervenção por parte dos assistentes sociais no que diz respeito à atuação nos 
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diversos conselhos de políticas e direitos, prestando assessoria aos mesmos, como também 

desempenhando ações de formulação de políticas públicas nas diversas áreas. Neste processo, 

os profissionais de Serviço Social, segundo Iamamoto (2000, p. 64): 

 

[...] Estão sendo chamados a atuar na esfera da formulação e avaliação de políticas, 

assim como do planejamento e gestão, participando de equipes multidisciplinares. 

Ampliam seu espaço ocupacional para atividades relacionadas à implantação e 

orientação de conselhos de políticas públicas, à capacitação de conselheiros, à 

elaboração de planos de assistência social e acompanhamentos de projetos 

específicos. [...] domínio de conhecimentos para realizar diagnósticos 

socioeconômicos de municípios, para leitura e análise dos orçamentos públicos 

identificando recursos disponíveis para projetar ações; o domínio do processo de 

planejamento; a competência no gerenciamento e avaliação de programas e projetos 

sociais; a capacidade de negociação, o conhecimento e o know-how na área de 

recursos humanos e relações no trabalho, entre outros. Somam-se possibilidades de 

trabalho nos níveis de assessoria e consultoria para profissionais mais experientes e 

altamente qualificados em determinadas áreas de especialização. Registram-se ainda 

requisições no campo da pesquisa, de estudos e planejamento, dentre inúmeras 

outras funções. 

 

Veremos à frente que algumas destas demandas realmente se apresentam no caso 

específico da pesquisa em tela. Já outras estão subalternizadas do horizonte profissional. 

Percebe- se que as demandas sinalizadas acima se encontram também, de uma maneira geral, 

nas demais esferas. No caso do setor privado, mais especificamente nas empresas, tem-se que: 

 

[...] o trabalho do assistente social tem sido desenvolvido nas políticas sociais 

empresariais, no âmbito da filantropia, através da chamada responsabilidade social e 

na área de Recursos Humanos para satisfazer “necessidades humanas” – prestando 

serviços sociais – e intervindo nas questões que interferem na produtividade. Nessa 

perspectiva, esse profissional assume novos papéis e trabalha diretamente na esfera 

da assessoria gerencial; na criação dos comportamentos produtivos favoráveis à 

exploração da força de trabalho, na perspectiva do “clima social” da empresa; dos 

Círculos de Controle de Qualidade, nos programas de qualidade total; nos programas 

de saúde do trabalhador; no sindicalismo na empresa; administração de benefícios 

institucionais; na elaboração de orçamentos sociais. 

Na área de Recursos Humanos requer [...] funções de recrutamento, seleção, 

treinamento, desenvolvimento de pessoal, administração de salários, avaliação de 

desempenho e benefícios, capacitação de treinamento e reciclagem de pessoal, 

desenvolvimento de programas voltados à saúde do trabalhador, dentre outros 

(ARANHA; JESUS; SANTOS, 2008, p.35). 

 

Já no que diz respeito à atuação nas ONG‟s, verificam-se demandas que dizem 

respeito à gestão de políticas e programas sociais, demandando competências no campo do 

planejamento, formulação e avaliação de políticas sociais, assessoria e consultoria a 

movimentos sociais, requerendo do profissional conhecimento de legislações sociais e 

atualização permanente, análise das relações de poder e da conjuntura, pesquisa, diagnóstico e 
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indicadores sociais, com tratamento técnico dos dados para estabelecer demandas e 

prioridades; leitura de orçamentos públicos; domínio de captação de recursos, do processo de 

planejamento, gerenciamento e avaliação de programas e projetos sociais. (ALENCAR, 

2009). 

Nota-se que tais requisições não destoam do que é preconizado na legislação 

profissional, no âmbito das suas competências e atribuições. São elas: 

 

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 

administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 

populares; II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 

que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade 

civil; III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos 

e à população; IV - (Vetado); 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; VI - planejar, organizar e administrar 

benefícios e Serviços Sociais; VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que 

possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 

profissionais; VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração 

pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às 

matérias relacionadas no inciso II deste artigo; IX - prestar assessoria e apoio aos 

movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na 

defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; X - planejamento, 

organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; XI 

- realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e 

serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades. 

Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 

I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, 

programas e projetos na área de Serviço Social; II - planejar, organizar e administrar 

programas e projetos em Unidade de Serviço Social; III - assessoria e consultoria e 

órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras 

entidades, em matéria de Serviço Social; IV - realizar vistorias, perícias técnicas, 

laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; V - 

assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como pós-

graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos 

em curso de formação regular; VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de 

estagiários de Serviço Social; VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos 

de Serviço Social, de graduação e pós-graduação; VIII - dirigir e coordenar 

associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social; IX - 

elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de 

concursos ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam 

aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social; X - coordenar seminários, 

encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; XI - 

fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais; XII - 

dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; XIII - 

ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e 

entidades representativas da categoria profissional (BRASIL, 1993). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8661-1993.pdf
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Portanto, apesar de algumas demandas configurarem-se como novas, fruto das 

alterações nas relações sociais na atualidade, elas estão inscritas dentro da funcionalidade que 

a profissão cumpre no âmbito da reprodução social, mediatizadas pela relação entre Estado, 

mercado e sociedade, para dar respostas às expressões da questão social. Corrobora-se tal 

afirmação quando se detém à análise dos históricos campos de atuação e suas consequentes 

demandas expostas desde o início da profissão. 

 

A atuação prática desenvolvida pelos primeiros Assistentes Sociais estará, assim, 

voltada essencialmente para a organização da assistência, para a educação popular, e 

para a pesquisa social. Seu público [...] se constituirá de famílias operárias, 

especialmente as mulheres e crianças. As visitas domiciliares, os encaminhamentos 

[...] a distribuição de auxílios materiais e a formação moral e doméstica através de 

círculos e cursos, serão as atividades mais frequentemente desenvolvidas pelos 

primeiros assistentes sociais (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p.196- 197). 

 

No caso das empresas, existe semelhança das primeiras atuações profissionais com 

algumas ações apresentadas anteriormente sobre este campo na atualidade. No início da 

intervenção nas empresas, o assistente social se deparava com: 

 

[...] racionalização dos serviços assistenciais ou na sua implantação, assim como em 

atividades de cooperativismo, ajuda mútua e organização de lazeres educativos. 

Paralelamente, interferirão crescentemente nos encaminhamentos necessários à 

obtenção dos benefícios da legislação social junto aos órgãos de Previdência 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p. 196). 

 

Frente ao exposto, percebe-se a coexistência de atividades e funções consideradas 

tradicionais com as consideradas novas. Tal fato pode ser explicado pela não alteração da base 

de fundação da profissão, que é a questão social, reafirmando o que foi dito anteriormente – 

ou seja, o que se modifica não é a questão social em si, mas sim as suas expressões.  

Todavia, o que se pode inferir como uma reconfiguração no quadro das demandas 

profissionais é que, aliado à função tradicional de executor terminal de políticas sociais, como 

apontou Netto, encontra-se uma maior incidência da requisição de formulador e gestor de tais 

políticas, o que demanda ações de estudos, execução, acompanhamento; bem como, a partir 

do desenvolvimento dessas requisições, atuação enquanto assessor e consultor nas mais 

variadas políticas.  

Tratando das novas e antigas demandas para o Serviço Social na educação, Santos 

(2009) expõe exemplos como o analfabetismo, a exploração do trabalho infantil, os sujeitos 

em situação de rua, a violência, a gravidez na adolescência, a drogadição e as formas de 
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discriminação, além da precarização das condições de trabalho dos educadores e do 

sucateamento da infraestrutura escolar. Souza (2008, n.p.) também informa que “casos de 

dificuldades de aprendizagem, agressividade, evasão escolar e maus-tratos” são demandas 

frequentes ao assistente social na escola. Tais questões desdobram-se em ações de gestão e 

execução, as quais se desenvolvem numa dinâmica complexa e burocrática dentro da política 

educacional. No âmbito da gestão 

 

Sua capacidade interventiva pode ser materializada através da ação interdisciplinar, 

junto à equipe de gestores, coordenadores, assessores, consultores e demais 

profissionais; da intersetorialidade, por meio da proposição e da sua capacidade de 

articulação entre os órgãos, setores e serviços do governo, da sociedade civil, ou até 

mesmo do setor privado, se considerar necessário; da contribuição do seu 

conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo; e principalmente, do seu 

poder de convencimento e argumentação [...]. 

Na esfera do gerenciamento, pode contribuir na mobilização de informações, seja 

através do diagnóstico, de caracterizações para subsidiar construções de ações; 

promoção de atividades que debatam as expressões da “questão social” na educação; 

acompanhamento e monitoramento e avaliação dos programas sociais educacionais 

para ter um retorno do trabalho executado; contribuir na formulação de ações que 

considerem a dinâmica das relações sociais e a realidade do usuário (SANTOS, 

2009, p. 61-62). 

 

Verifica-se ainda que as ações que historicamente cabiam ao assistente social na 

educação, a exemplo do trabalho com as famílias e com a assistência ao estudante, foram 

ampliadas, incorporando a complexidade da realidade educacional como também a 

reconfiguração das políticas sociais na atualidade. Isto vem expandindo tanto seu perfil 

educativo e político quanto de gestão. Segundo SOUZA (2008, n.p.), o assistente social na 

educação: 

 

[...] deve estar habilitado para desenvolver estratégias de atuação não apenas a 

determinados perfis de educandos (carentes, desassistidos) e suas famílias, mas, 

também, contribuindo com a formação social dos educadores, na elaboração e 

operacionalização de ações conjuntas do Projeto Político-Pedagógico, decifrando a 

realidade social onde a escola se insere [...]. 

 

Percebe-se também que tal realidade relaciona-se com o quadro mais geral posto ao 

conjunto dos trabalhadores pela reestruturação produtiva do pós-1970, qual seja, a mínima 

separação entre concepção e execução de tarefas para intensificar o ritmo de trabalho e 

consequentemente a extração de mais valia, apropriando-se do elemento intelectual e 

cognitivo do trabalhador; além da requisição de múltiplas funções a um mesmo profissional. 

Do mesmo modo, essa nova exigência decorre da própria reorganização do mercado de 
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trabalho profissional com as alterações e transferências de funções do próprio Estado na 

perspectiva da terceirização de serviços, bem como da complexificação da própria questão 

social.  

O atual processo de organização social estruturado na flexibilização da produção e das 

relações de trabalho; a subproletarização, precarização do emprego, terceirização, trabalho 

informal e parcial e desemprego estrutural; aliados à heterogeneidade e fragmentação da 

classe trabalhadora e à redução do Estado nas suas responsabilidades sociais se configuram 

como as novas expressões da questão social trazidas pelas alterações da dinâmica produtiva, 

as quais demandam competências que consigam captar e entender as transformações em 

curso. Ao tempo, exige-se a reformulação das alternativas de intervenção profissionais, 

garantido assim a legitimidade da profissão e o atendimento das exigências a ela requeridas, 

visto que o quadro atual é de agravamento das expressões da questão social.  

Além de todas estas mutações, as transformações contemporâneas trazem implicações 

para o profissional de Serviço Social como trabalhador. Como “força de trabalho assalariada 

que se oferece no mercado, ele tem que competir pelo emprego escasso e pela manutenção de 

sua empregabilidade” (KOIKE, 1999, p. 105). Dessa forma, 

 

o desemprego em massa, a perda crescente de direitos sociais historicamente 

conquistados pelos trabalhadores, o trabalho precarizado, autonomizado, 

desassalariado; a desqualificação profissional; a diminuição das funções sociais do 

Estado; a crescente apropriação do fundo público a favor da reprodução do capital e 

o consequente desinvestimento nas políticas sociais públicas; a flexibilização do 

sistema de proteção social; a desregulamentação do mercado de trabalho; o 

incremento do papel intervencionista estatal em todos os níveis da vida social; e o 

arrefecimento dos movimentos sociais, são aspectos complexos de grande 

repercussão nas condições atuais de trabalho e de formação do assistente social [...] 

(Idem, 1999, p.106). 

 

Com os desafios postos pelos novos tempos ao exercício profissional, se faz 

necessário um repensar coletivo da profissão com a finalidade de estruturar respostas mais 

incisivas às novas exigências. Este repensar passa, necessariamente, por um aprofundamento 

e articulação das três dimensões constitutivas da profissão, a saber, teórico-metodológica, 

técnico-operativa e ético-politica. 

Atualemnte, percebe-se um cenário de complexificação das necessidades sociais, 

causado pelas novas determinações impostas ao trabalho e mercado de trabalho e suas formas 

de regulação capitaneadas principalmente pela intervenção estatal. Apesar da ampliação das 

ações de algumas políticas sociais, que muitas vezes não dão conta da crescente demanda, o 
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capitalismo intensifica sua lógica de expansão e concentração, agravando a situação de 

barbárie social por conta dessas próprias características impostas por tais transformações, 

expressando o seu movimento contraditório. 

No caso do Serviço Social, esta tendência se afirma, ou seja, os elementos que 

compõem as expressões da questão social, objeto de intervenção profissional, assumem um 

caráter de intensificação, exigindo uma postura diferenciada do profissional, ao tempo em que 

as condições de enfrentamento destas sofrem uma restrição diante da reconfiguração das 

possibilidades organizacionais e orçamentárias expressas, principalmente, nos serviços sociais 

disponibilizados pelo Estado.   

Para fazer frente a este panorama, as estratégias exigem a retomada e/ou consolidação 

de ações coletivas tanto no âmbito das organizações da categoria quanto da própria classe 

trabalhadora, com o intuito de expor o caráter estrutural desta realidade. Além disso, estas 

visam também ao aprofundamento do estudo e análise da mesma, a fim de captar sua essência 

e dinâmica para propor estratégias efetivas de enfrentamento. 

Na tentativa de acompanhar esse movimento do real, sinalizando algumas estratégias 

que podem ser implementadas e reforçadas pela categoria dos assistentes sociais, a hegemonia 

do Serviço Social brasileiro, considerando aí suas entidades organizativas, propõe um projeto 

profissional baseado na vertente crítica. 

 

 

 

2.2 O Exercício Profissional na Atualidade: Mediações a partir do Projeto Ético-político 

do Serviço Social 

Os projetos profissionais inscrevem-se no marco dos projetos coletivos, fornecendo 

valores e princípios para a construção da imagem profissional, através de aspectos teóricos, 

políticos, organizativos e jurídicos (BRAZ, 2007). Segundo Braz; Teixeira (2009, p. 189): 

“temos um pressuposto fundante do projeto ético-político: a sua relação ineliminável com os 

projetos de transformação ou conservação da ordem social. [...] nosso projeto filia-se a um ou 

outro projeto de sociedade não se confundindo com ele”. 

O debate sobre o projeto ético-politico do Serviço Social data da década de 1990. 

Contudo, sua construção remonta às décadas de 1970 e 1980, quando da crítica e denúncia do 

conservadorismo profissional. A gênese da nova moralidade profissional foi constituída na 
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participação política, no trabalho com os movimentos populares, na influência das vertentes 

críticas do Movimento de Reconceituação
43

, na aproximação com o marxismo e com os 

movimentos revolucionários na militância católica progressista.  

Tem-se como marco na história profissional o Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais - CBAS de 1979, que assinalou o posicionamento ético-político da profissão no 

compromisso com os setores populares
44

. Na década de 1980, verifica-se o início do 

amadurecimento teórico-político do Serviço Social, através da superação dos equívocos do 

marxismo vulgar evidenciado nas leituras mecanicistas. Todavia, o Código de 1986 não 

expressava uma apreensão da especificidade ética, posto que se comprometia com uma classe, 

a trabalhadora, ao invés de se comprometer com valores mais universais.  

Na década de 1990, com a sensibilização da sociedade civil para a questão ética 

expressa em mobilizações que a reivindicam junto à política na vida pública, levando ao 

impeachment do presidente; bem como a aproximação do caráter ontológico do pensamento 

marxiano, temos a consolidação e amadurecimento das bases de ruptura com o 

conservadorismo, e a emergência do projeto ético-político do Serviço Social, confirmado com 

o Código de Ética de 1993 (BARROCO, 2001). 

Braz; Teixeira (2009) identificam elementos constitutivos do projeto ético-político do 

Serviço Social que se materializam através de componentes constituídos pelos próprios 

profissionais, a exemplo da produção de conhecimentos do Serviço Social, que sistematizam e 

refletem a prática profissional através da dimensão investigativa, com tendências teórico-

críticas; das instâncias político-organizativas da profissão, que envolvem as entidades e fóruns 

deliberativos da profissão; e da dimensão jurídico política que envolve um conjunto de leis 

estritamente vinculadas à profissão como o Código de Ética Profissional, a Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei n. 8662/93), as Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Serviço Social da ABEPSS que foram aprovadas com alterações pelo MEC e leis mais 

abrangentes como a Ordem Social da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA, a Lei Orgânica da Saúde – LOS, a Lei Orgânica da Assistência Social 

– LOAS (BRAZ; TEIXEIRA, 2009). Todos esses componentes proclamam a liberdade como 

valor ético central, concebida como possibilidade de escolhas entre alternativas concretas, 

                                                 
43 O Movimento de Reconceituação aglutinou vários movimentos profissionais em diversos países da América Latina, com a 

perspectiva de questionamento do conservadorismo. A esse respeito, cf. Ditadura e Serviço Social de José Paulo Netto. 
44 O CBAS de 1979 ficou conhecido como “Congresso da virada”, tendo como ação emblemática a destituição da mesa de 

abertura composta por personalidades do governo ligadas à ditadura militar e sua substituição por trabalhadores. Sobre este 

congresso, cf. publicação organizada em 2009 pelo CFESS, ABEPSS, ENESSO e CRESS/SP, intitulada “30 anos do 

Congresso da Virada”.  
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além de defender a construção de uma outra ordem social sem exploração, a partir da defesa 

de direitos, equidade, justiça social, cidadania e democracia. 

A hegemonia que o projeto ético-político tem atualmente no interior da categoria não 

significa que ele seja completo e disponha de exclusividade dentro da profissão, pois 

democraticamente outros projetos podem ser encontrados, debatidos e disputados, inclusive 

aqueles de natureza conservadora. Por isso, o debate em torno do projeto profissional deve ser 

uma constante, mesmo para aqueles que são contrários à afirmação de sua crise na atualidade, 

visto ser necessário apreender seu movimento histórico e os determinantes e desafios 

impostos pela realidade a tal projeto. 

Problematizando o projeto ético-político, expondo os limites e possibilidades postos 

pela atualidade, todo projeto, seja ele societário ou profissional, dado o seu caráter de prévia 

ideação, se inscreve no nível da possibilidade e não da efetividade. Além disso, sua 

possibilidade de concretização não se dá de forma imediata, mas através de várias mediações. 

Guerra (2007, p. 22), expondo tal ideia, afirma: “É importante considerar que os 

projetos profissionais [...] ocupam o âmbito da projeção. Trata-se de uma antecipação ideal, 

de modo que circunscreve o espaço da possibilidade”.  

No caso do projeto ético-político do Serviço Social, têm-se em destaque as mediações 

de natureza ético-política, não descartando as de natureza teórica e prática. Entender o próprio 

exercício profissional como mediação entre a realidade posta e as possibilidades contidas no 

projeto ético-político colabora com a sua efetivação. 

Verifica-se inicialmente a existência de três determinantes para o entendimento da 

efetivação e processualidade do projeto profissional na atualidade: a compreensão de que o 

exercício profissional está circunscrito na lógica do mercado de trabalho; o contexto de 

ofensiva neoliberal e de fragilidade de projetos societários contrários ao capital; e a 

cotidianidade em que se estabelece a prática do assistente social. 

Quanto ao primeiro determinante, considera-se que o assistente social é um 

trabalhador e que só se realiza enquanto tal quando vende sua força de trabalho no âmbito do 

mercado (GUERRA, 2007). Ao não se perceber como trabalhador assalariado, desprovido dos 

meios de produção, o assistente social pode acreditar na sua autonomia, que somente se 

explicita no plano jurídico-formal (GUERRA, 2011). Essa mediação com a esfera do 

mercado, além de colocar limites para os trabalhadores através da precarização das relações 
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contratuais, também traz determinantes para as instituições de trabalho e para os serviços e 

políticas que oferecem, incidindo em suas demandas e respostas.  

Há uma limitação estrutural, própria da organização do trabalho e da produção, 

particulares à realidade profissional, que precisa ser exposta e entendida para clarificar os 

desafios do projeto ético-político. Relaciona-se a essa primeira questão, as novas 

configurações da realidade, algo constante no cotidiano, dada a dinâmica do próprio modo de 

produção capitalista com suas constantes crises e reformulações para atender às suas 

necessidades de valorização e acumulação. Essa dinâmica vem intensificando as expressões 

da questão social e exigindo respostas profissionais que acompanhem esse movimento, 

entendendo seus fundamentos. Por isso, a permanente atualização do profissional numa 

perspectiva crítica que desnude a raiz das questões se faz tão necessária. Concomitantemente, 

assiste-se a implementação do neoliberalismo como forma de regulação econômica e social 

do capital. 

Mota (1998) apud Brites; Sales (2003) caracteriza a sociedade atual como marcada 

pela cultura da improdutividade e segurança, privatização, supressão de direitos, 

sucateamento dos serviços públicos, trabalhos precários, desemprego, super-exploração 

naturalizada, diminuição dos postos de trabalho. 

Segundo Brites; Sales (2003), de um lado o neoliberalismo apregoa a necessidade de 

processos de ajustes por meio de medidas governamentais austeras e antipopulares, com 

reformas institucionais para atender aos interesses do capital, principalmente o financeiro; de 

outro, traz implicações para a relação Estado/sociedade civil.  

O ambiente político neoliberal é marcado por crise e fragmentação dos partidos 

políticos, prepotência burocrática do Executivo, capitulação do Legislativo, passividade da 

Justiça, corrupção estatal, impunidade para grandes criminosos e severidade para os pequenos 

delinquentes (idem). Tal contexto de intensa crise “exige o posicionamento individual e 

coletivo dos assistentes sociais de denúncia, a ser publicizado. O nosso compromisso é [...] 

com aqueles que estão sendo lesados em todos esses processos [...]” (BRITES; SALES, 2003, 

p. 56-57). 

Apesar da conjuntura atual, expressa pelo neoliberalismo, imprimir limites ao projeto 

ético-político, o futuro deste reside no combate àquele em diversas dimensões: ética, teórica, 

política e prático-profissional (NETTO, 2012). Contudo, tal projeto não pode ser entendido 
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isoladamente e precisa da força do movimento democrático e popular, ultimamente 

pressionado e acuado, visto que a práxis ético-política não diz respeito apenas ao profissional.  

Assim, existem diferenças, relações e limites que a prática profissional estabelece com 

a práxis social mais ampla e com a práxis revolucionária. Elas são coisas distintas que podem 

se complementar, mas uma não substitui a outra. Embora a transformação dessa realidade 

adversa seja tarefa de homens organizados politicamente em um projeto de ruptura, e as ações 

profissionais cotidianas tenham seus limites, não se confundindo com a práxis revolucionária, 

estas podem consolidar politicamente o agir profissional coletivo como forma de resistência 

objetiva coerente com os posicionamentos éticos. Dessa forma, se faz necessário avançar no 

campo dos valores, como uma mediação necessária ao combate da ofensiva neoliberal e à 

defesa da democracia e igualdade.  

 

[...] a função da prática profissional é distinta da função da práxis revolucionária 

[...]. Porém, a prática interventiva do Serviço Social, apesar de não fazer a 

revolução, de não se tratar de uma transformação radical [...], pode contribuir para o 

fortalecimento de uma consciência revolucionária e de uma materialidade de 

ampliação da cidadania que [...] colide com a lógica do Capital [...] (SANTOS, 

2012, p.49).  

 

 A prática profissional é operada na dimensão cotidiana, tanto do sujeito profissional, 

quanto do sujeito usuário e, para ultrapassar o seu nível da aparência e imediaticidade, é 

preciso estabelecer com ele uma relação com a história, conectando-se ao desenvolvimento 

global da sociedade e percebendo-a em seu caráter processual. O cotidiano é o território da 

espontaneidade, das motivações efêmeras, da repetição do modo de vida e o seu pensamento 

se fixa na experiência, na dimensão empírica da realidade. Ele é pragmático e 

ultrageneralizador, assentado na unidade imediata entre pensamento e ação. É ainda força que 

automatiza e direciona para o conformismo. Porém, é no cotidiano que se encontram as bases 

para o pleno desenvolvimento da humanidade. De acordo com Barroco (2001, p. 37): 

 

A vida cotidiana é insuprimível; nela o indivíduo se socializa, aprende a responder 

às necessidades práticas [...]. Ao incorporar tais mediações, vincula-se à sociedade, 

reproduz o desenvolvimento humano-genérico, mas as formas dessa incorporação 

caracterizam-se por uma dinâmica voltada à singularidade, não à genericidade. 

 

A riqueza das situações humanas postas ao exercício profissional sugere a sua 

condução pela via da eticidade, posicionando-se diante das alternativas e realizando escolhas 

postas pelo próprio cotidiano. A ética sinaliza horizontes maiores onde se situam as práticas 
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sociais, além de indagar e nortear as condições objetivas no espaço de trabalho, arguindo 

sobre os meios a serem utilizados, ajudando a defini-los. Assim, os profissionais são 

mobilizados e pressionados eticamente no desenvolvimento de suas ações, visto que é de sua 

competência realizar as escolhas dentre as alternativas postas pela realidade profissional, 

apoiando-se no Código de Ética, que resguarda a direção ética, política e social das respostas 

profissionais.  

Além disso, verifica-se que os espaços de atuação profissional são determinados por 

interesses de classes, configurando-se em uma intervenção que não é neutra, revelando o 

caráter contraditório da profissão e o conteúdo ético-politico de sua intervenção. Nesse 

contexto, a categoria de mediação auxilia na compreensão das respostas profissionais, bem 

como na superação dos interesses imediatos da instituição, através de análises mais amplas 

que identifiquem as determinações geradas pela totalidade social. A totalidade é constituída 

de três dimensões que se articulam: universalidade, singularidade e particularidade. A 

universalidade compreende à dimensão da legalidade social, onde ocorre o máximo 

afastamento das evidências imediatas com a máxima generalização possível e apreensão das 

leis que envolvem o singular e particular. Tal legalidade social se expressa no nível da 

singularidade, determinando o ser. Ela é o lugar onde se expressa a ação prática dos homens. 

Já a particularidade é o campo das mediações entre o universal e o singular (SANTOS, 2012).  

Portanto, a categoria de mediação deve ser entendida como uma possibilidade 

metodológica entre a realidade e as requisições ético-profissionais. Define-se mediação como 

uma categoria de natureza reflexiva e ontológica, por ser ela responsável pela articulação 

dinâmica, processual, entre as partes na sua ação recíproca e o todo, considerando que cada 

parte é uma totalidade social complexa. A mediação é responsável também pela densidade 

dos processos totais, enfim, de sua complexidade, e constitui os processos concretamente, 

compondo o ser social, sendo, portanto, ontológica.  

Enquanto categoria reflexiva, a mediação se manifesta enquanto “movimento 

autômato da razão que recebeu um impulso do real” (PONTES, 2010, p.81), ou seja, 

constitui-se enquanto estrutura lógica criada pela razão. Destacar a natureza ontológica e 

reflexiva da categoria de mediação se faz necessário porque a identidade entre real e racional 

não se processa de modo imediato. Ela emerge mediante um longo processo que se constitui 

de continuidades e descontinuidades.  
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No exercício profissional, as demandas se apresentam enquanto totalidades e a 

verdade que se encontra na totalidade não está acessível na imediaticidade da realidade, mas 

se constitui na síntese de um processo contraditório na relação parte-todo, em que as 

mediações são a expressão da complexidade deste processo que a razão deve apanhar no seu 

movimento imanente (LUKÁCS, 1976 apud PONTES, 2010, p.46). 

A mediação articula a relação imediato-mediato e aparência-essência e dá a 

visibilidade à dialética, visto que deixa transparentes as articulações do “núcleo racional” do 

método dialético, manifestado na relação dinâmica totalidade-negatividade-mediação. A 

incorporação da categoria de mediação favorece a apreensão do objeto de intervenção 

profissional, na medida em que materializa a construção da particularidade profissional, 

contribuindo para que o profissional mensure as possibilidades e limites de sua intervenção e 

estabeleça procedimentos com solidez teórico-metodológica e política (PONTES, 2010).  

Assim, verifica-se a necessidade da reconstrução teórico-reflexiva das situações do 

cotidiano de trabalho, a fim de avaliar as possibilidades contidas na dinâmica institucional e 

na prática profissional, indicando assim que é na própria realidade que estão os elementos 

para a construção de propostas de intervenção que se coadunam com a defesa e garantia dos 

direitos dos usuários. Além disso, a mediação colabora para a superação da dicotomia teoria-

prática, colocada como um dos componentes da crise do projeto ético-político. 

 
Este é o dilema em que vivem os assistentes sociais, quando não percebem que do 

reino da possibilidade (teoria) ao reino da efetividade (prática) há mediações que 

precisam ser conhecidas e trabalhadas. Esse projeto profissional de ruptura encontra-

se no reino da possibilidade[...]. Para alcançar a efetividade, precisam-se conhecer as 

mediações postas na realidade [...] como elementos constituintes dessa prática e não 

como elementos que a “impedem” (SANTOS, 2012, p.50). 

    

Os valores contidos no projeto ético-político podem se constituir na mediação 

necessária entre a possibilidade e efetividade do exercício profissional, como sinaliza Brites; 

Sales (2003, p.75): “Os valores e princípios, por sua vez, só se traduzem em compromisso 

ético-político quando incorporados como mediação na análise de situações, que legitimam 

sempre um determinado projeto social e profissional [...]”. 

Cumpre registrar que a própria dinâmica social, na qual a prática profissional se 

desenvolve, oferece novas demandas e desafios que devem ser trabalhados à luz de uma 

concepção crítica, inclusive atualizando fundamentos e determinações. Assim, com o intuito do 

aprimoramento das competências profissionais, faz-se necessário o constante debate dos temas 
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encontrados na realidade, indicando “um esforço coletivo na construção das necessárias 

mediações entre as análises teóricas sobre as determinações sociais mais amplas, e as expressões 

das particularidades no espaço de atuação profissional” (BRITES; SALES, 2003, p.53).  

Verificou-se que, na crise da sociabilidade engendrada pelo capital, este se utiliza de 

estratégias ofensivas para intensificar seu objetivo de retomada de lucratividade – as quais 

impactam diretamente nas demandas e respostas profissionais. Além disso, percebe-se um 

enfraquecimento dos movimentos de contestação à ordem vigente e da luta por direitos, como 

também a minimização do aprofundamento teórico tanto na formação profissional quanto no 

exercício profissional, fatores que acabam por influenciar a intensidade da combatividade no 

âmbito da categoria dos assistentes sociais e que dificultam a materialização de alguns 

princípios e valores.  

Todavia, entendendo os limites que são impostos cotidianamente ao exercício 

profissional comprometido com a efetivação do projeto ético-político do Serviço Social, 

verifica-se o recurso à categoria de mediação como uma alternativa para efetivação dos 

valores democráticos e emancipatórios afirmados no referido projeto, bem como seu 

embasamento numa teoria crítica que sustente o método dialético de conhecimento da 

realidade.  

Para além disso, faz-se necessária a constante vinculação do profissional com as 

demandas postas pelos setores dominados, o que pode ser traduzido em apoio aos 

movimentos democráticos e progressistas que se direcionam para a contestação da ordem do 

capital, entendendo a dimensão de colaboração que o projeto ético-político pode ter com as 

lutas sociais e a práxis revolucionária. Cabe lembrar que as entidades da categoria (ABEPSS, 

Conjunto CFESS/CRESS e ENESSO) têm desenvolvido ações neste âmbito, mas as mesmas 

precisam sempre reafirmar seus posicionamentos a partir da participação da base nos espaços 

de discussão e luta coletiva da categoria. 

 Concomitantemente a esse processo de “virada crítica” do Serviço Social brasileiro e 

da constituição de seu arcabouço jurídico-normativo, expresso pelas legislações pertinentes ao 

exercício e à formação profissionais, tem-se um movimento de regulamentação da política de 

educação, após a Constituição Federal de 1988, materializado pela LDB de 1996.  

Nesse cenário, percebe-se que as lutas e ações profissionais que tinham como foco a 

educação recuperam o fôlego e recebem novos direcionamentos. A conjuntura anterior de 

recessão, crescimento da miséria, sucateamento da coisa pública e arrocho salarial, 
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principalmente na educação, fizeram com que os assistentes sociais que lá trabalhavam 

migrassem para outras políticas em busca de melhores condições de trabalho e de salário 

(WITIUK, 2004).  

 Contudo, a perspectiva que embasa o projeto profissional crítico, ancorada no acesso e 

garantia aos direitos sociais, identifica que a luta pelo acesso à educação também diz respeito 

ao acesso à cultura e à democracia, possibilitando a elaboração de uma cultura própria a 

diversos segmentos sociais. Assim, o reconhecimento constitucional da educação enquanto 

direito social “aponta para a contribuição que o Serviço Social pode dar nesta política social” 

(MARTINS, 2007, p. 80), considerando o princípio de luta por direitos sociais e de 

consolidação da cidadania estabelecidos no projeto ético-político profissional. 

  Paralelo a isso, amplia-se a proposição dos projetos de lei que objetivavam a inserção 

do assistente social na educação, incorporando inclusive as competências profissionais 

estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão de 1993. Portanto,  

 

[...] o Serviço Social vai incorporar na agenda política a defesa de uma escola 

democrática garantidora do acesso às demais políticas públicas. Uma escola 

democrática que permita a constituição de sujeitos históricos críticos e criadores de 

novas formas de sociabilidade, fundamentando-se numa concepção crítica de 

homem e mundo no processo de construção de uma nova cultura e de uma nova 

sociedade (WITIUK, 2004, p.139). 

 

Por isso, as entidades da categoria endossam a defesa de uma educação pública, 

gratuita, laica e de qualidade feita pelos segmentos mais críticos da educação e seus 

movimentos sociais, ao tempo em que faz o debate de ampliação do serviço social escolar pra 

o serviço social na educação, no intuito de uma visão mais total de contribuição do exercício 

profissional com o processo educativo. 

Quanto ao aparato jurídico que regulamenta a educação na atualidade, que 

compreende a LDB e outras legislações que a regulamentaram, podem-se identificar três eixos 

que mantêm estreita relação com a ação profissional do assistente social, a saber: o processo 

de democratização da educação; a prestação de serviços socioassistenciais e socioeducativos e 

a articulação da educação com as demais políticas sociais (MARTINS, 2007). Também cabe 

ressaltar que as exigências legais de outros documentos como a LOAS, o ECA e o SUS 

reforçaram a necessidade de ações que envolvessem o espaço escolar, numa perspectiva de 

atuação para o assistente social. 
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Todavia, não se pode desconsiderar o processo de disputa aí presente, no qual o 

neoliberalismo lança mão de várias tentativas para deslocar a educação tanto para o âmbito do 

mercado quanto para principal estratégia de sobrevivência para indivíduos e países nas 

relações de competitividade da divisão internacional do trabalho, ou seja, como possibilidade 

de inserção de países pobres no mundo globalizado, passando a ser prioridade no cenário 

internacional e nacional (MARTINS, 2007).  

 

Nessa ótica, a ampliação da atuação profissional no espaço da escola converte-se em 

mais um dos desafios no sentido de valorizá-lo como aparelho fundamental para a 

organização da cultura no espectro dos direitos. São espaços institucionais 

contraditórios e dinâmicos que podem ser direcionados de forma que permitam a 

formação de sujeitos individuais e coletivos numa perspectiva de protagonismo, 

emancipação e autonomia (WITIUK, 2004,p.140-141). 

 

No seio destas contradições, a atuação do assistente social na educação 

contemporânea é requisitada a responder demandas de acesso e permanência, a partir das 

mediações de programas governamentais, num processo contraditório entre a democratização 

e a qualidade da educação, o qual, ao mesmo tempo em que resulta da luta em defesa da 

universalização do acesso, também se subordina à agenda e aos diagnósticos dos organismos 

multilaterais sintonizados ao capital para a formação e qualificação da força de trabalho 

(CFESS, s.d.). Além da demanda por acesso e permanência, também se colocam aquelas 

vinculadas à garantia da qualidade na educação e de consolidação da gestão democrática
45

.  

Ainda com base no documento do CFESS “Subsídios para a atuação do assistente 

social na política de educação”, são expostas algumas diretrizes sobre os eixos de atuação 

expostos no parágrafo anterior. No que se refere ao eixo “acesso e permanência”, reconhece-

se a sua posição estratégica, mas o potencial e o alcance do trabalho profissional na educação 

não podem ser por eles limitados e esgotados, ampliando assim a ação centrada no público 

estudantil e nas abordagens individuais para a atuação com familiares, professores, demais 

servidores, gestores, profissionais e redes das demais políticas sociais, instâncias de controle 

social e movimentos sociais, trazendo à tona o caráter administrativo e organizacional, de 

investigação, articulação, formação e capacitação profissional
46

. 

No caso da dimensão que trata da “qualidade da educação”, ocorre a problematização 

de qual noção de qualidade deve ser defendida, uma vez que a qualidade propagada deve 

                                                 
45

 Ibid. 

46
 Ibid. 
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pautar-se em uma educação que contribua para uma emancipação humana com a apropriação, 

pela classe trabalhadora, do acervo cultural, científico e tecnológico produzido pela 

humanidade, desenvolvendo capacidades intelectuais e manuais que subsidiem a construção 

de novas formas de produção e de distribuição. Isso requer dos profissionais ações de 

execução, orientação, acompanhamento, investigação e socialização, além de atividades 

interdisciplinares, interinstitucionais e intersetoriais, visto que a qualidade não se alcança com 

a ação de um profissional apenas, mas sim por meio de uma construção coletiva, 

distinguindo-se das formulações abstratas de democracia e cidadania
47

. 

Quanto às ações para “garantia da gestão democrática na educação”, estas afirmam 

os pressupostos éticos e políticos de projeto profissional, que compreendem o significado da 

educação no bojo das lutas sociais, ou seja, nos processos de luta pela democracia na 

sociedade. Para isso, faz-se necessária uma intervenção coletiva junto aos movimentos 

sociais, com maior expressão nas ações de educação popular do que em estabelecimentos 

formais de educação. Além disso, é importante a inserção em espaços democráticos de 

controle social e construção de estratégias de participação dos estudantes, familiares, 

professores e demais trabalhadores em conferências e conselhos, com ações voltadas para a 

discussão e modificação da composição e funcionamento dessas instâncias. 

Para a efetivação de tais eixos, o profissional também deve consolidar uma dimensão 

pedagógico-interpretativa e socializadora de informações e conhecimentos sobre direitos 

sociais e humanos, políticas sociais, redes de serviço e legislação social. Assim, a 

possibilidade de viabilizar direitos no âmbito da educação pode contribuir para a formação de 

um sujeito conhecedor de seus direitos e que se reconheça no processo de socialização, 

tornando-o cada vez mais autônomo nas suas decisões e escolhas e na busca pela 

emancipação. 

Portanto, para além de mais um espaço de inserção do assistente social no mercado 

de trabalho, o que marca as ações da categoria para a política educacional, embasada no seu 

projeto ético-político, é a objetivação de um compromisso profissional com a efetivação e a 

qualidade das políticas sociais na ótica da luta pela cidadania e efetivação de direitos. 

 

Um aspecto preponderante para o fortalecimento desse espaço ocupacional foi a 

reconstrução do sentido teórico-prático das políticas sociais,  como locus 

privilegiado da ação profissional. As discussões dentro da categoria têm se dado no 

                                                 
47

 Ibid. 
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sentido de pensar a inserção do Assistente Social nesse espaço não como uma 

especulação sobre a possibilidade de ampliação do mercado de trabalho, mas como 

uma a objetivação do  compromisso político-profissional em relação às estratégias 

de luta pela construção histórica da cidadania e da defesa e ampliação de direitos 

sociais no processo de democratização das relações, tendo como substrato o projeto 

ético-político da categoria organicamente vinculado a uma projeto societário voltado 

à construção de uma nova sociedade em articulação com os movimentos sociais e 

categorias profissionais que partilham dos mesmos princípios, capitaneados pelo 

conjunto CFESS/CRESS. (WITIUK, 2004, p.143-144). 
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CAPÍTULO III – EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NA 

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM ARACAJU/SE: DEMANDAS E RESPOSTAS 

SOCIOPROFISSIONAIS  

 

Com base nas análises teóricas realizadas sobre a educação enquanto política social no 

Brasil e o Serviço Social enquanto profissão que dispõe de elementos teóricos, técnicos e 

éticos para intervir nesta política, o objetivo do presente capítulo é realizar uma análise do 

objeto de estudo que se propõe a pesquisar; qual seja, as demandas e respostas profissionais 

que se apresentam na educação em Aracaju/SE. 

Diante disso, os dados coletados na pesquisa de campo serão expostos e analisados 

considerando os seguintes itens: perfil profissional; determinantes socioinstitucionais e 

contratuais; atuação profissional, com suas demandas e respostas; e, por fim, a efetivação e 

materialização do Projeto Ético-Político Profissional – PEP. O intuito desta análise é buscar 

algumas das particularidades do objeto, através da confirmação ou refutação das hipóteses 

elencadas.  

 

 

3.1 Perfil do Profissional de Serviço Social inserido na Política de Educação em 

Aracaju/SE 

Além de ter se identificado o fato de o assistente social que trabalha na educação ser, 

em sua totalidade ser do sexo feminino, a pesquisa levantou o perfil destes com idade entre 24 

e 61 anos, e com maioria perfazendo renda mensal entre 3 e 4 salários mínimos (de R$ 

2034,00 à R$ 2712,00)
48

, como mostram os gráficos 01 e 02 (página seguinte) 

No que diz respeito ao sexo, tal incidência aponta para duas vertentes. A primeira 

corrobora com a particularidade feminina da profissão de assistente social, incorporando assim à 

profissão vários atributos “destinados” a mulher, como pontua Iamamoto (2008, p. 447):  

 

o que faz da questão da mulher (ou de gênero) determinantes-chaves para decifrar o 

trabalho do assistente social: o mercado e as condições de trabalho, a efetivação das 

competências e atribuições profissionais, a imagem social da profissão e os dilemas 

da identidade profissional. 

 

 

                                                 
48

 À época da coleta de dados da presente pesquisa (maio a setembro de 2013) o valor estabelecido para o salário 

mínimo é de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais). 
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Gráfico 01 

Renda Mensal Individual das assistentes sociais da educação em Aracaju/SE 

2013 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

A outra vertente que se pode apontar em relação ao sexo condiz com o fato de que, na 

área de educação, de uma forma geral, predomina o trabalho feminino, no sentido de atuar 

sobre a esfera da reprodução social imprimindo valores pertinentes a tal gênero. Em relação à 

renda mensal proveniente da instituição em que trabalha, juntando os valores referentes às 

categorias mais incidentes, isto é, de 3 e 4 salários mínimos (de R$ 2.034,00 à R$ 2.712,00) e 

5 e 6 salários (R$ 3.390, 00 à  R$ 4.068,00), assistentes sociais que trabalham na educação 

perfazem remuneração que garante o atendimento das condições mínimas de sobrevivência 

(Gráfico 01), visto que, de acordo com pesquisa realizada pelo DIEESE
49

, o salário mínimo 

necessário para os meses de agosto e setembro de 2013 (mês da aplicação dos formulários) 

seria de R$ 2.685,47 e R$ 2.621,70, respectivamente.  

Conforme pesquisa do CFESS (2005, p. 31), a renda total na área de Serviço Social 

apresenta-se com maior expressão na faixa de 4 a 6 SM, seguidas das de 7 a 9 SM, mais de 9 

SM e até 3 SM. Assim, os dados encontrados para os assistentes sociais que trabalham na 

educação em Aracaju, seguem a tendência nacional de remuneração do profissional.  

Todavia, nem todas essas faixas salariais encontradas nesta pesquisa imputam 

reconhecimento financeiro para um profissional de nível superior, como é o caso do assistente 

social. Segundo DIEESE, a média dos pisos salariais para profissionais de nível superior em 

2012 ficou em R$ 1.679,49
50

, e foram encontrados profissionais de Serviço Social na área de 

                                                 
49 Salário mínimo nominal e salário mínimo necessário Janeiro de 2005 a Fevereiro de 2013. Disponível em: 

http://meusalario.uol.com.br/main/salario-e-renda/salario-minimo-nominal-x-salario-minimo necessario 
50

 Balanço dos pisos salariais negociados em 2012. Estudos e pesquisas N° 67 – julho de 2013. Disponível em 

http://www.dieese.org.br/balancodospisos/2012/estPesq67BalPisos2012.pdf. Acesso em 29 de outubro de 2013. 

http://www.dieese.org.br/balancodospisos/2012/estPesq67BalPisos2012.pdf
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educação que recebem de 1 a 2 salários (R$ 678,00 a R$ 1356,00) ou que exercem trabalho 

voluntário. Apesar de não ser a maioria, tais dados apontam um quantitativo que não deve ser 

desconsiderado, visto que tal remuneração não garante condições dignas de sobrevivência e 

nem o reconhecimento de um profissional de nível superior. Vale observar que boa parte dos 

que perfazem tal faixa salarial têm carga horária de 20 horas semanais e/ou pouco tempo de 

trabalho na instituição. Ademais, está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de 

lei N.º 5257/2009 que institui o piso salarial de R$ 3.700,00 para o assistente social, ou seja, 

um valor mínimo de remuneração para a profissão, ao tempo em que tenta minimizar uma 

desvalorização salarial. 

Quanto à faixa etária, visualiza-se que a maioria das profissionais possuem idade entre 

36 e 50 anos e as demais se distribuem em faixas etárias diversas (Gráfico 02), com 

quantidades próximas ou iguais, sendo a menor prevalência na faixa etária até 25 anos. 

Resgatando os dados da pesquisa realizada pelo CFESS, em 2005, no quesito idade, na qual a 

faixa etária que prevaleceu foi de 35 a 44 anos, pode-se afirmar que a realidade de Aracaju 

acompanha a tendência nacional.  

 

Gráfico 02 

Faixas de idade das assistentes sociais da educação em Aracaju/SE 

2013 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Verifica-se pelo tempo de formação das profissionais (Gráfico 03), que a maioria 

situa-se historicamente no período de reformulação curricular implementado pela ABEPSS a 

partir de 1996. Com expressões menores e iguais, estão as que são fruto da reformulação 

curricular de 1982 e as formadas no currículo anterior a este. Infere-se então que a maioria 

dos assistentes sociais da área de educação inseriu-se em uma formação que preconizava 
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bases críticas de entendimento e análise da sociedade e da profissão, dadas as particularidades 

e superações de cada momento histórico desse processo.  

Gráfico 03 

Tempo de formação das assistentes sociais da educação, 

 em Aracaju/SE 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Independentemente dos distintos tempos de formação encontrados nas respostas, 

percebe-se que os profissionais de Serviço Social da educação buscam a qualificação (11 

profissionais), como denota o Gráfico 04, com maiores incidências nos níveis de 

especialização e mestrado (5 profissionais em ambas), além da capacitação permanente 

também ser efetivada (100%), como preconiza os princípios éticos profissionais no intuito de 

prestar um atendimento de qualidade aos usuários.  

Quando se pergunta sobre as áreas da qualificação (Gráfico 05) registram-se as 

relacionadas à Educação, Direito, Sociologia, Saúde, Serviço Social, Psicopedagogia, Meio 

Ambiente, políticas sociais, entre outras. E referente às capacitações vinculadas à área tem-se 

as que pautam a educação, criança e adolescentes, drogas, assistência social, saúde mental, 

Língua Brasileira de Sinais e participações em eventos e palestras promovidos por instituições 

de ensino, instâncias de controle social e entidades da categoria. Em relação a capacitações 

que não possuem vinculação direta com a profissão e/ou com a área de educação encontram-

se informática, língua estrangeira, e rotinas administrativas. 

 

 

 



84 

 

 

 

Gráfico 04  

Qualificação profissional da amostra 

2013 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Gráfico 05 

Capacitações realizadas pelas assistentes sociais da educação, em Aracaju/SE 

2013 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

 

3.2 Determinantes socioinstitucionais e contratuais 

Registra-se, pela variável tempo de trabalho na instituição (Gráfico 06), que a maioria 

das profissionais pesquisadas provém de inserção recente nos seus espaços de trabalho. 

Somando-se os valores até 10 anos de tempo de trabalho, obtém-se um quantitativo de dez 

profissionais, sendo dois profissionais com menos de 1 ano de trabalho na instituição, cinco 

entre 1 e 5 anos e três profissionais entre 6 a 10 anos.  
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Gráfico 06 

Tempo de trabalho das participantes 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Acredita-se que tal fato pode ter relação com a intensificação (e retomada, em alguns 

locais) das discussões sobre a educação como área de atuação para o Serviço Social, bem 

como com a ampliação da inserção deste profissional na referida área. Outro fator é a 

coincidência deste tempo de trabalho com os governos na esfera federal de Lula e Dilma, os 

quais vêm implementando diversas ações com direcionamentos parecidos na política de 

educação do país, principalmente no que se refere à oferta de matrículas e programas que 

tentam incluir os segmentos historicamente alijados do acesso à educação, conforme discutido 

no capítulo I. 

Quanto ao tipo de vínculo observa-se um empate, nas maiores incidências (estatutários 

e CLT, ambas com 6 profissionais cada, conforme Gráfico 07). Isso demonstra uma certa 

segurança no vínculo de trabalho, com garantia de direitos trabalhistas e previdênciários e 

estabilidade, no caso dos estatutários. Além da estabilidade no emprego, importante para 

continuidade de ações, a alternativa de vínculo estatutário denota o tipo de relação de trabalho 

enquanto servidor público, reafirmando o trabalho na educação enquanto um direito e um 

serviço público que deve ser gerido pelo Estado em todas as esferas, inclusive a trabalhista. 

Vale lembrar que o setor que mais emprega o assistente social de uma forma geral ainda é o 

público, sendo que 78,16% dos profissionais do país atuam neste setor (CFESS, 2005), visto 

que o mesmo concentra parte significativa da oferta de serviços e políticas sociais na 

perspectiva dos direitos de cidadania.  
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Gráfico 07 

Tipo de vínculo empregatício da amostra 

2013 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Por outro lado, ao somar os percentuais correspondentes ao vínculo via CLT e contrato 

determinado, obtém-se um total de 54%, revelando que a maioria dos vínculos empregatícios 

do assistente social na educação não se configuram na condição de estatutário. Tais 

observações referentes ao vínculo empregatício possuem relação e podem ser melhor 

entendidas quando se visualizam os dados referentes à natureza da instituição, expostos 

abaixo, no Gráfico 08. 

 

Gráfico 08 

Natureza da instituição de atuação da amostra 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 
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Corroborando com a análise sobre vínculo empregatício, verifica-se que grande parte 

dos profissionais de Serviço Social da educação em Aracaju encontra-se em instituições de 

natureza particular (5 profissionais), seguida das públicas federais (4 profissionais) e públicas 

estaduais e filantrópicas (2 profissionais em cada uma). Entretanto, ao se agrupar tais dados 

nas categorias “público” e “não público”, tem-se os quantitativos de 6 profissionais para a 

categoria “público”, com a junção do público estadual e federal e 8 profissionais para a 

categoria “não público”, somando-se as opções particular, filantrópica e ONG. Chama a 

atenção o fato de não aparecer a esfera pública municipal na amostra pesquisada e a 

justificativa para tal é a inexistência de assistente social na educação em tal esfera, constatada 

documentalmente como resposta à coleta de dados para a presente pesquisa (ver anexos). 

Esta situação de ausência de assistente social na esfera pública municipal da educação, 

juntamente a outras diversas situações que assolam a educação como um todo, é preocupante. 

Se é de responsabilidade da esfera municipal a oferta e gestão do Ensino Fundamental, 

caracterizado como nível básico, obrigatório e com maior tempo de oferta, e o assistente 

social é um profissional que colabora com a viabilização de direitos através de políticas e 

serviços, resta saber de que forma estão sendo encaminhadas as ações referentes a tais 

necessidades na educação municipal de Aracaju. 

Reforça-se que, dadas as crescentes investidas governamentais para ampliação da 

oferta e do acesso à educação, muitas das quais orientadas pelas metas dos organismos 

internacionais (ver discussão realizada no capítulo I desta pesquisa), principalmente no que 

diz respeito ao Ensino Fundamental, os espaços educativos são ocupados e requisitados por 

uma diversidade de públicos em diferentes situações sociais, e a presença do assistente social 

em tais espaços pode contribuir para implementação de serviços e políticas direcionadas ao 

acesso, permanência e gestão democrática. Contudo, apesar de o setor privado estar 

reconhecendo esta necessidade, não se pode esquecer que tal setor tem a primazia da 

lucratividade em detrimento da efetivação de direitos e o setor público, que deve primar pelo 

cumprimento e viabilização dos mesmos, deixa a desejar, não reconhecendo, em algumas 

esferas, a necessidade tanto do assistente social quanto de outros profissionais.  

 Nesse sentido, salienta-se que o Conjunto CFESS/CRESS lançou, no ano de 2012, 

uma campanha para realização de concurso público para assistentes sociais, entendendo a 

necessidade de inserção e/ou aumento do quantitativo deste profissional na esfera pública em 

todos os níveis governamentais e objetivando colaborar com a efetivação de melhores 
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condições de trabalho para a categoria, além da viabilização de acesso a direitos e a prestação 

de serviços de qualidade nas diversas instituições públicas. 

 

A campanha defende que o concurso público garante acesso amplo às vagas no 

serviço público; permite realizar prova de conhecimento igual para quem se 

candidata, impedindo o clientelismo; possibilita que assistentes sociais tenham 

estabilidade e direitos trabalhistas garantidos, o que fortalece a autonomia 

profissional e a defesa por melhores condições de trabalho; instituições 

empregadoras podem ter assistentes sociais com qualificação e competência 

para exercer a profissão; contribui para que a população tenha acesso a direitos 

como saúde, educação, previdência social, assistência social, trabalho, entre outras. 

Para isso, foram elaborados cartaz e folder, que serão distribuídos pelos Conselhos 

Regionais, bem como um material específico para as redes sociais [...]
51

 

 

Ressalta-se que na categoria “níveis de ensino”, uma mesma instituição pode ofertar 

diferentes níveis, sendo que, na maioria dos casos, os profissionais que lá trabalham 

desenvolvem ações com todos os níveis ofertados, com exceção de dois espaços sócio-

ocupacionais pesquisados (ver tabela 01).  

Percebe-se que as instituições pesquisadas, cuja amostra foi retirada de um universo 

exaustivamente perscrutado, como descrito na Introdução, ofertam em maior proporção a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental (8 instituições em ambas), seguidas do ensino 

médio (7) e da educação superior (6), conforme Gráfico 09. 

 

Tabela 01 

Instituições pesquisadas por natureza e níveis de atuação 
 

Instituição Natureza Níveis de ensino ofertados 
Níveis com os quais 

trabalha o Assistente Social 

Centro Educacional 

Irmão Menor 
Particular 

Educação Infantil e Ensino 

Fundamental 
Todos os ofertados 

Nossa Escola Unidade I Particular 
Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino médio 

Todos os ofertados, com 

ênfase na Educação Infantil 

Arquidiocesano Particular 
Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino médio 
Todos os ofertados 

Salesiano Filantrópica 
Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino médio 
Todos os ofertados 

Escola de Educação 

Especial João Cardoso 

do Nascimento Jr. 

Pública 

Estadual 

Educação Infantil com ênfase na 

educação especial 
Todos os ofertados 

                                                 
51

 Trecho extraído do site do CFESS http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/872. Acesso em 31 de 

outubro de 2013. 

http://www.cfess.org.br/
http://www.cfess.org.br/arquivos/CARTAZ_CONCURSOPUBLICO.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/FOLDER_CONCURSOPUBLICO.pdf
http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/872
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Instituição 

(Cont.) 
Natureza Níveis de ensino ofertados 

Níveis com os quais 

trabalha o Assistente Social 

Centro de Educação e 

Saúde da UNIT 
Particular Ensino Fundamental Todos os ofertados 

Universidade 

Tiradentes 
Particular Educação Superior Todos os ofertados 

Instituto Dom Fernando 

Gomes 
Filantrópica 

Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino médio 
Todos os ofertados 

Centro de Referência 

em Educação Especial 

Pública 

Estadual 

Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino médio, 

EJA, Educação Superior, todos 

com ênfase em Educação 

Especial 

Todos os ofertados 

IFS – Campus Aracaju 
Pública 

Federal 

Ensino médio, EPT N. Médio, 

EPT, EJA, Educação Superior, 
Todos os ofertados 

IFS – Reitoria/DIAE 
Pública 

Federal 

Ensino médio, EPT N. Médio, 

EPT, EJA, Educação Superior, 
Todos os ofertados 

UFS – PROEST 
Pública 

Federal 

Ensino Fundamental,  Ensino 

médio, Educação Superior 
Educação Superior 

Externato São 

Francisco de Assis 
ONG Educação Infantil Todos os ofertados 

UFS – HU 
Pública 

Federal 

Ensino Fundamental,  Ensino 

médio, Educação Superior 
Educação Superior 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Gráfico 09 

Níveis de ensino ofertados pelos lugares em que trabalham 

as assistentes sociais da educação em Aracaju/SE 

2013 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 



90 

 

 

 

Relacionando as informações anteriores sobre os níveis de ensino com os de natureza da 

instituição, conforme Tabela 01, percebe-se que, apesar do maior número de assistentes sociais da 

educação em Aracaju encontrar-se em instituições que ofertam Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, níveis estes que, constitucionalmente, são da competência da esfera municipal, não 

se pode afirmar que estes profissionais localizam-se nesta esfera, visto que, na presente pesquisa, 

não foi possível localizar nenhum profissional de Serviço Social em seu quadro funcional. Ou 

seja, ao invés de ser incorporado como profissional da esfera municipal, consubstanciando-se em 

servidor público que trabalha com serviços públicos, o assistente social na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental encontra-se, majoritariamente, na rede particular.  

Assim, indaga-se se, na educação pública municipal de Aracaju, inexiste a necessidade 

de assistentes sociais, visto que na Educação Infantil e Ensino Fundamental eles são 

abarcados por instituições de outras naturezas e esferas. Tal quadro pode indicar cenário de 

precarização da esfera pública no atendimento a determindas demandas e na contratação de 

determinadas áreas profissionais, evidenciando uma relação de desresponsabilização e/ou 

diminuição do Estado nas políticas sociais. 

Do montante pesquisado, verificou-se que a maior incidência na oferta de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental e a maior parcela que possui em seu quadro funcional 

assistentes sociais é de instituições de natureza não pública (7 instituições), ou seja, tais 

espaços estão recebendo e reconhecendo as demandas relativas ao Serviço Social na educação 

nos níveis mencionados, ao contrário da esfera pública municipal. 

As demais aparições de oferta das etapas de ensino em questão dizem respeito a 

instituições de natureza pública estadual que trabalham voltadas para oferta de educação especial 

(2 instituições) e tabmém a instituição pública federal que oferta o Ensino Fundamental, mas os 

profissionais que lá trabalham atendem demandas somente do ensino superior. 

No que se refere à organização política e social dos assistentes sociais da educação 

(Gráfico 10), a maior parte (8 profissionais) apresenta tal característica, sendo que destes, 5 

profissionais informaram que se organizam em sindicatos (SINTESE, SINTUFS e 

SINASEFE), todos pertencentes à esfera pública (estadual e federal) e 3 informaram que se 

organizam em movimentos sociais, citando o CRESS e Congregações religiosas, embora o 

CRESS não seja um movimento social e sim uma autarquia pública. Talvez a identificação do 

CRESS como movimento social, por parte das profissionais pesquisadas, se dê pelas ações 

deste na efetivação de direitos sociais e profissionais.    
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Gráfico 10 

Vinculação social e política da amostra 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Ressalta-se que as organizações citadas, em sua maioria, são importantes espaços de 

luta por direitos e, assim, colaboram com a efetivação dos princípios ético-políticos da 

profissão, reafirmando a direção hegemônica do PEP. Contudo, o quantitativo dos 

profissionais que não participam de tais organizações (6), apesar de ser menor, também é 

expressivo, principalmente pelo fato de tal quantitativo corresponder aos profissionais que 

trabalham em instituições particulares, filantrópicas e ONG.  

Sobre a carga horária de trabalho registra-se que metade dos pesquisadas (7) executam 

30 horas de atividade semanais, seguidas de 4 profissionais que trabalham 40 horas, 2 que 

trabalham 20 horas e uma que faz 16 horas (Gráfica 11).  

Gráfico 11 

Carga horária de trabalho da amostra 

2013 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 
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A maioria (10 profissionais) está conseguindo se enquadrar na Lei 12.317/2010, que 

estabelece a jornada máxima de trabalho em 30 horas semanais para os assistentes sociais. 

Nos casos de descumprimento desta legislação percebe-se que ocorrem situações ou de 

acúmulo de funções, sendo, além de assistente social, professora ou coordenadora (2 

profissionais); ou da instituição pertencer à esfera pública federal
52

 (2 profissionais). A carga 

horária se configura como um fator relevante, pois possui relação com os desgastes oriundos 

da atividade, impactando em condições de saúde do profissional e, consequentemente, na 

qualidade e continuidade dos serviços ofertados pelos mesmos.   

A maioria dos profissionais de Serviço Social pesquisados trabalha sozinho (8), no que 

diz respeito a outros assistentes sociais na instituição, sendo a maior incidência de tal fato em 

instituições particulares, filantrópicas e ONG (Gráfico 12). 

Gráfico 12 

Trabalho com equipe de profissionais também de Serviço Social 

2013 

 

  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Como foi visto anteriormente, uma mesma instituição oferta diferentes níveis de 

ensino (Tabela 01) acarretando públicos e demandas diferenciadas e atribuindo a um único 

profissioanal de Serviço Social o atendimento de demandas tão díspares afirmadas pelas 

crescentes e complexas expressões da questão social. Com número menor (6), porém 

expressivo, encontram-se os profissionais que atuam com mais assistentes sociais na 

                                                 
52

 No âmbito do funcionalismo público federal, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, 

através da Orientação Normativa n° 1, de 1º de fevereiro de 2011 da Secretaria de Recursos Humanos, 

estabeleceu que, para os servidores públicos federais com cargo de assistente social, a adequação de sua carga 

horária para 30 horas semanais resultará em remuneração proporcional à jornada de trabalho. Várias ações 

judiciais estão sendo abertas pelos assistentes sociais desta esfera para garantir-lhes o direito das 30 horas de 

trabalho semanal sem redução salarial.  
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instituição e destes a maioria ocorre nos órgãos públicos federal e estadual. A ocorrência de 

mais de um profissional de Serviço Social trabalhando em espaços sócio-ocupacionais da 

esfera pública pode ser explicada por alguns fatores, tais como a expansão da oferta de vagas 

no ensino público e a retomada de contratação de pessoal, via concurso público, nos governos 

de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef, fatores estes que implicam o crescimento das 

demandas e o reconhecimento da necessidade de ampliação da área, quantitativamente. 

Dentre os profissionais que trabalham junto a outros profissionais de Serviço Social na 

educação em Aracaju a totalidade respondeu o profissional de psicologia, seguido do 

professor e do pedagogo (Gráfico 13). Na categoria outros aparecem profissionais ligados à 

saúde, como odontólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos; 

profissionais da área de gestão administrativa como contador, técnicos e auxiliares 

administrativos. Tais dados reforçam a ideia de que o profissional de Serviço Social 

desenvolve suas atribuições inserido em processos de trabalho que envolvem diversos 

profissionais, trazendo bases mínimas para efetivação do trabalho multidisciplinar, situação 

que será analisada posteriormente nos aspectos relacionados à concretização do exercício 

profissional. 

Gráfico 13 

Parceria de trabalho das assistentes sociais da educação, em Aracaju/SE 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Além disso, indicam que as instituições de educação de Aracaju que possuem 

assistentes sociais também reconhecem a necessidade de outros profissionais, muitos deles 

não vinculados originalmente à esfera educacional, o que pode denotar uma certa concepção 

mais ampla de educação por parte de tais instituições. 
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Quando caracterizam o trabalho desenvolvido com outros profissionais, a maioria 

afirma ser este de natureza multidisciplinar, sendo que alguns indicaram que há momentos em 

que ele é multidisciplinar e, em outros, é interdisciplinar (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 

Natureza do trabalho do assistente social na educação 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

O trabalho multidisciplinar é bastante presente no contexto escolar, segundo Souza 

(2008). Já o trabalho interdisciplinar envolve uma complexidade maior, visto que exige 

posturas de interrelação de saberes e práticas. Segundo tal autora
53

, o assistente social 

“absorve o olhar do outro sobre dada situação ou sujeito, mas apresenta seus próprios 

conceitos, representações que definem a sua postura e ação profissional”. 

A legitimidade profissional passa pela institucionalização e, por isso, se faz necessário 

entender como se dá esse processo na instituição, avaliando como o profissional se situa 

administrativa e organizativamente. Assim, sobre a situação administrativa da profissão na 

instituição de trabalho, a maioria (8 respondentes) afirma que o Serviço Social possui setor 

específico dentro da instituição, sendo que, destas, 4 são públicas, 3 particulares e 1 

filantrópica (ver Gráfico 15). 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 

                                                 
53

 Ibid., n.p. 
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Situação administrativa das instituições de trabalho da amostra 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Quanto ao organograma, 6 profissionais informaram que o Serviço Social está nele 

previsto, sendo 3 de natureza pública, 1 particular, 1 filantrópica e outra ONG. Ao tempo, 5 

profissionais responderam que o Serviço Social está previsto no Projeto Político Pedagógico - 

PPP, sendo 2 em instituições públicas, 1 em instituição particular, 1 em ONG e 1 em 

instituição filantrópica. Tais dados implicam dizer que, apesar de a maioria possuir setor 

específico, caracterizado por um espaço físico, nem todos aparecem no organograma ou no 

PPP da instituição, que são documentos institucionais de suma importância.  

Não obstante, verificou-se que apareceram casos em que o Serviço Social está previsto 

no regimento ou estatuto da instituição, organiza-se enquanto coordenação, desenvolvendo 

ações multidisciplinares ou, além de possuir setor específico, o profissional está lotado em 

diversos setores. Apenas uma das pesquisadas indicou que o Serviço Social não possui setor 

específico na instituição.  

Tais dados levam a crer que há uma organização administrativa que prevê e/ou 

reconhece a necessidade do Serviço Social na instituição, embora nem sempre este 

profissional esteja incluso em alguns documentos institucionais. Também infere-se que pode 

haver relação entre os casos de existência de setor específico e a exigência das condições 

éticas e técnicas da profissão, as quais exigem espaço específico e adequado ao atendimento. 
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3.2.1 Avaliação das características da instituição 

  Neste item, buscou-se avaliar de que maneira alguns aspectos socioinstitucionais 

interferem no exercício profissional do assistente social na educação, por entender que a ação 

profissional é determinada de diversas formas, seja por aspectos inerentes à organização da 

política social e suas particularidades na instituição, seja pela própria dinâmica social, política 

e econômica da sociedade, dentre outros. 

Deste modo, foram elencadas algumas características da instituição, tentando 

considerar questões pertinentes ao corpo de funcionários, à forma de organização e gestão do 

espaço escolar, perpassando pelos seus aspectos culturais e políticos e chegando às 

especificidades inerentes às atividades do Serviço Social na instituição, em seus aspectos 

éticos e técnicos. Assim, procedeu-se ao agrupamento das características elencadas, mediante 

os elementos que as aproximavam, para facilitar a análise. Dentre as avaliações feitas 

apareceram as respostas “limita as ações”, “colabora com as ações”, “nem limita e nem 

colabora” (ou seja, são indiferentes) e, “limita e colabora ao mesmo tempo” (ou seja, sofrem 

variações).  

 

3.2.1.1 Corpo técnico 

Este item diz respeito às características do conjunto de servidores que atuam em 

determinada instituição (incluindo o assistente social), bem como às ações e políticas para eles 

estruturadas. Nesta etapa, há os seguintes pontos a serem analisados: qualificação do corpo 

técnico; quantidade e diversificação do corpo técnico; estímulo à capacitação por parte da 

instituição; política de gestão de pessoas na instituição e plano de carreira, cargos e salários. 

Percebe-se, a partir do Gráfico 16, que tais aspectos, de uma maneira geral, possuem 

avaliações positivas por parte dos profissionais, visto que, dos aspectos elencados, afirmou-se 

majoritariamente que todos vêm colaborando com as atividades profissionais desenvolvidas, 

sendo a característica apontada como mais colaborativa para com as ações é a qualificação do 

corpo técnico (com 13 respostas).  

Relacionando este dado sobre a qualificação dos assistentes sociais, infere-se que, no 

quesito qualificação, o cenário é promissor, tanto para os assistentes sociais quanto para os 

demais profissionais que estão atuando na educação em Aracaju. Mesmo com um número 

expressivo de boas avaliações sobre os aspectos do corpo técnico, alguns itens tiveram 
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algumas respostas indicando limitação, a exemplo de “estímulo à capacitação” e “plano de 

carreiras, cargos e salários” (5 respostas cada). Isso revela que, não obstante a maioria dos 

aspectos do corpo técnico colaborarem com as ações institucionais, ainda há de se ter avanços 

em alguns áreas.  

 

Gráfico 16 

Aspectos do corpo técnico-institucional em que 

trabalham as participantes 

2013 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

 

3.2.1.2 Aspectos políticos e culturais 

A partir desses elementos, pretendeu-se avaliar como se dá a relação entre os valores que 

se expressam na instituição de trabalho e as relações de poder dentro e fora deste local, através da 

análise dos itens cultura institucional e interferência político-partidária (ver Gráfico 17). 

Verificou-se que de todas as características institucionais avaliadas, a interferência 

político-partidária é a que apresenta um dos maiores impactos, pois, além de não apresentar 

incidência de sua colaboração com o exercício profissional, apresenta quantidades 

significativas de respostas que indicam este fator como limitador da ação do assistente social 

na instituição, o que pode trazer implicações para a autonomia do assistente social em suas 
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atividades. Também chama a atenção o quantitativo a afirmar que a interferência político-

partidária “nem limita e nem colabora com as ações”, levando a crer que tal característica 

pode não se apresentar ou então ser indiferente na instituição, possibilidades mais evidentes 

quando se considera o aspecto “cultura institucional”, o qual apresentou uma alta incidência 

de colaboração com as ações (10 respostas). 

 

Gráfico 17 

Aspectos político-culturais dos ambientes em que trabalham as participantes 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

A percepção revelada na pesquisa chama atenção, principalmente considerando que 

historicamente o nosso país possui um perfil marcado pelo conservadorismo cultural, baseado 

em parâmetros elitistas desconsideradores da cultura popular – perfil que influencia a política, 

revelando-a em muitos momentos como antidemocrática, inclusive misturando o âmbito 

público com o privado nas ações estatais. A forma como tais questões são avaliadas pode 

levar ao entendimento de que estas foram superadas ou então nunca existiram. 

 Possivelmente, em suas respostas, as profissionais pesquisadas não estejam conseguindo 

analisar a realidade considerando os aspectos de particularidade, singularidade e totalidade nela 

presentes, utilizando-se minimamente do arcabouço teórico crítico que deve subsidiar as ações 

profissionais no desvelamento das contradições e mediações presentes na realidade.  
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3.2.1.3 Gestão, estrutura e recursos  

Nos aspectos de gestão, estrutura e recursos, buscou-se identificar como a instituição 

se articula com a sua comunidade interna e externa e de que forma aspectos indispensáveis 

como estrutura física e recursos financeiros interferem nas ações. Foram avaliados os 

seguintes itens: “Disponibilidade de recursos financeiros”, “Estrutura física”, “Gestão 

institucional”, “Concepção de educação defendida pela instituição”, “Intersetorialidade com 

outras políticas”, “Participação e controle social”, “Articulação com a família e a 

comunidade” (ver Gráfico 18). 

 

Gráfico 18 

Perfil da gestão, estrutura e recurso do ambiente em que trabalham 

as assistentes sociais da educação em Aracaju/SE 

2013 

  

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

No aspecto avaliado no gráfico acima, visualizam-se quantitativos mais expressivos de 

características que limitam o exercício profissional, porém elas não ultrapassam as avaliações 

que indicam a colaboração de tais itens, o que pode ser considerado um panorama positivo, 

como colocado anteriormente em outras características institucionais. Destaca-se que o item 



100 

 

 

 

“recursos financeiros” teve o mesmo percentual de limitação e colaboração da atividade 

profissional na opinião das pesquisadas, bem como o item “articulação família e comunidade” 

que apresentou um quantitativo bastante expressivo de colaboração. 

Não que os aspectos positivos inexistam na análise da operacionalização das políticas 

públicas ou que os avanços conquistados ao longo de tal processo sejam inexpressivos. 

Contudo, dados o processo de constituição e de execução das políticas públicas no Brasil 

determinados, dentre outras coisas, pelos traços político e cultural mencionados na análise do 

item 3.2.1.2, a tendência é que os aspectos de gestão, estrutura e recursos apresentem um 

panorama diferenciado do colocado pelas pesquisadas. Quando questões como 

“intersetorialidade com outras políticas públicas”, “participação e controle social” e 

“articulação com a família e a comunidade” apresentam índices satisfatórios de colaboração, 

remetem a um padrão de política pública mais avançado, realidade um pouco distante do que 

se costuma visualizar nas políticas sociais como um todo e mais especificamente na política 

de educação, conforme discussões expostas nos capítulos I e II desta pesquisa. 

Além disso, identificam-se algumas contradições nas avaliações expostas, e/ou 

análises isoladas das mesmas, visto que itens como “gestão institucional” tiveram quantidades 

próximas de limitação e colaboração. Ademais, outros itens que podem estar vinculados a este 

como “concepção de educação da instituição”, “intersetorialidade com outras políticas 

públicas”, “participação e controle social” e “articulação com a família e a comunidade” não 

acompanharam a mesma linha de raciocínio por parte das pesquisadas. 

 

3.2.1.4 Aspectos profissionais (Serviço Social) 

Este item considerou aspectos mais específicos para o exercício da profissão de 

assistente social na instituição, quais sejam: reconhecimento da profissão na instituição, 

autonomia do profissional para implementar suas ações e condições éticas e técnicas 

disponibilizadas.  

A maioria das respostas afirmou que todos os aspectos acima citados colaboram com 

as ações, ou seja: os aspectos profissionais têm sido implementados na instituição, sendo 

“autonomia profissional” o elemento mais relevante para a colaboração das ações 

institucionais (12 respostas) do assistente social. 
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O aspecto “condições éticas e técnicas” apresentou o maior número de limitações       

(3 respostas). Estas, contudo, ainda ficam distantes dos valores que indicam o oposto. 

Levando em consideração o sinalizado anteriormente sobre a existência de setor específico 

(gráfico 15) e sobre a gestão, estrutura e recursos da instituição (gráfico 18), entendem-se 

alguns dos motivos que podem influenciar positivamente as condições éticas e técnicas. 

Relacionando ainda o conjunto das respostas deste item aos demais, verifica-se a 

tendência de um panorama institucional positivo para as ações profissionais confirmadas mais 

uma vez. Porém, ao se considerar a característica “interferência político-partidária”, esta foi 

apontada como uma das que mais limitam as ações profissionais segundo os sujeitos da 

pesquisa – e, uma vez que este é um determinante importante para efetivação da autonomia 

profissional, evidencia-se mais uma vez contradição nas respostas. 

 

Gráfico 19 

Aspectos profissionais do Serviço Social 

2013 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Diante do exposto, afirmando o abordado outrora, na percepção dos profissionais que 

participaram do presente estudo, expressas nas respostas ao formulário, os aspectos 

socioinstitucionais acima elencados, em sua maioria, colaboram com a efetivação das ações 

profissionais. Tal incidência refuta uma das hipóteses elencadas nesta pesquisa, a saber: “O 

contexto socioinstitucional limita em grande parte o exercício profissional do assistente 

social”. 
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Dentre as características que, isoladamente, mais colaboram com o exercício 

profissional, segundo as pesquisadas, estão: qualificação do corpo técnico/profissional (13 

respostas), seguidos de articulação com a família e comunidade (12 respostas), autonomia 

profissional (12) e reconhecimento profissional (11). De uma forma geral, os assistentes 

sociais pesquisados afirmam que os aspectos ligados ao próprio exercício profissional na 

instituição são os que mais colaboram com o exercício profissional, conforme gráfico 19. 

Todavia, esses dados não subentendem a ausência de aspectos institucionais que 

impactem, de modo a limitar as ações, o exercício profissional. Verifica-se que, de forma 

geral, os aspectos político-culturais das instituições são os que mais limitam as ações 

profissionais, na opinião das pesquisadas. Referindo-se a características mais específicas, 

aquelas que apresentam os maiores índices de limitação ao exercício profissional são: 

disponibilidade de recursos financeiros (7 aparições), gestão institucional e interferência 

político partidária (ambos com 6 aparições) e plano de carreira, cargos e salários, estrutura 

física, concepção de educação da instituição, estímulo a capacitação/qualificação (todos com 

5 aparições cada).  

Frente a esse panorama, problematizam-se possíveis justificativas para tentar explicar 

o cenário do contexto socioinstitucional apresentado: há uma fragilidade na apreensão do 

referencial teórico crítico da profissão, em grande parte das pesquisadas, acompanhada de 

uma despolitização das mesmas e/ou de uma insegurança,  que faz com que as análises não 

sejam aprofundadas e denotem uma percepção fragmentada da realidade; ou a percepção 

exposta tem como fundamento outras linhas teóricas de análise da realidade, diferentes da 

direção crítica hegemônica na profissão. 

Ressalta-se ainda que tal avaliação diz respeito à opinião das profissionais 

pesquisadas, opinião esta determinada por aspectos objetivos e subjetivos. Assim, uma 

compreensão mais ampla, que capte maiores mediações, necessitaria de dados mais concretos, 

os quais não foram alvo da presente pesquisa, a exemplo de análises de documentos 

institucionais, diálogo com gestores, funcionários, estudantes, familiares de estudante, entre 

outros.  
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3.3 Atuação do assistente social na educação (demandas e respostas)  

De acordo com as profissionais pesquisadas, as expressões da questão social que mais 

se apresentam na realidade institucional da educação dizem respeito à falta de informação 

sobre políticas e direitos (12 respostas); violência intrafamiliar/doméstica (11 respostas) e 

precariedade/falta de acesso a políticas e direitos (10 respostas). As que apresentam menor 

incidência são: distorção idade–série (1 resposta); trabalho infantil e preconceito religioso 

(com 2 respostas cada); preconceito de orientação sexual (3 respostas); dificuldade/restrição 

de participação política e em instâncias de controle social, analfabetismo funcional, 

preconceito étnico-racial (com 4 respostas cada). O Gráfico 20 expressa melhor estas nuances. 

 

Gráfico 20 

Principais expressões da questão social 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Na categoria “Outra”, foram relatadas questões relacionadas a “bullying” entre os 

estudantes e entre familiares de estudantes, inadimplência de mensalidades e lanches no caso 

das instituições particulares, mudança de emprego de familiares, dificuldade de mobilização 

por parte dos estudantes, deficiências e déficits cognitivos, desmotivação para o estudo, baixo 
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rendimento acadêmico, negligência, descaso, falta de cuidado e humanização, assédio moral, 

falta de recurso financeiro e sua melhor organização.  

Agrupando as respostas, conforme ilustrado no Gráfico 21, notam-se maiores 

expressões da questão social na educação em relação à violência, violação de direitos e falta 

de acesso a políticas; seguidas de questões de ensino-aprendizagem. Assim, reforça-se a ideia 

de que as instituições de educação são um reflexo do contexto social vivenciado e de que os 

fatos ocorridos “extra-muros” da escola se manifestam também dentro desta, particularizando-

se em expressões concernentes às questões educacionais.  

Gráfico 21 

Expressões da questão social relatadas na pesquisa, por categoria 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados 

 

Como o assistente social é um dos profissionais habilitados a intervir nas expressões 

da questão social e estas se manifestam no contexto educacional, fica visível a necessidade 

deste profissional na educação em um quantitativo e com condições de trabalho que consigam 

minimamente intervir nas questões apresentadas. 

Sobre o público-alvo das ações profissionais no campo educacional (Gráfico 22), 

percebe-se que a maior expressão se encontra nos estudantes (13 profissionais) e nos 

familiares de estudantes (12 profissionais). Os menores percentuais estão em Outros (2 

profissionais citaram associações, unidades de formação acadêmica, CRESS, grêmio 

estudantil e DCE) e movimentos sociais (5 profissionais). 

 



105 

 

 

 

Gráfico 22 

Público-alvo para o qual as participantes desenvolvem ações 

2013 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Tais resultados mostram que o assistente social intervém majoritariamente com os 

usuários diretos da política de educação, os estudantes. Além disso, as ações com os familiares 

acontecem historicamente em diversos espaços socioocupacionais e políticas sociais, como a 

saúde, a assistência social, o campo sociojurídico, dentre outros. Cruzando este dado com um dos 

itens avaliados nos aspectos socioinstitucionais, mais especificamente sobre gestão, estrutura e 

recursos (como exposto no Gráfico 18), percebe-se que a relação família e comunidade foi 

avaliada positivamente pelos profissionais, denotando que as ações voltadas à família são 

legitimadas institucionalmente. Todavia, de acordo com Souza (2008, n.p.) 

 

[...] Família e escola pensadas há muito como a base de desenvolvimento humano 

travam uma disputa de poder cujo ideário de articulação para a melhoria no processo 

educativo termina por não acontecer. Cada uma, em seu individualismo, sabe da 

importância de uma ação conjunta entre escola e família, entretanto, na prática, 

nenhuma aceita ser a detentora do “fracasso” alheio. Torna-se mais fácil culpabilizar 

outrem do que buscar as reais causas do não desenvolvimento produtivo. 

 

Diante disso, no caso específico da educação, a ação junto aos familiares de estudantes 

pode denotar duas questões: ou aproximação com vistas à efetivação de uma relação família–

escola, concretizando o previsto na LDB e no ECA, através de ações de participação e 

controle sociais como conselhos de pais e mestres; ou excessiva responsabilização e cobrança 

da família na medida em que a instituição se exime do seu dever de educar, reforçando, assim, 

em alguns casos, a perspectiva de culpabilização da família. 

Ressalta-se ainda que as ações voltadas para as famílias devam estar articuladas às 

ações destinadas a outros públicos, principalmente com os educadores. Segundo Martins 

(2007, p.141): 
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Esta ação unilateral com a família, sem o envolvimento dos educadores, limita o 

entendimento  da  totalidade  do  processo  educativo e  das  nuanças  que  envolvem 

as expressões sociais e culturais presentes no espaço educacional, considerando a 

complexidade da realidade social. 

 

No caso de ações voltadas para os conselhos e instâncias de controle social e 

movimentos sociais, percebe-se um baixo quantitativo. Já que, em relação às características 

socioinstitucionais, os itens “participação e controle social” e “gestão institucional” e “relação 

família/comunidade” tiveram avaliações positivas, esperava-se mais expressividade no 

contexto institucional quanto à ação com os conselhos e movimentos sociais. Infere-se ainda 

que as ações de participação e controle social expostas devem estar circunscritas a contextos  

público-institucionais e não internos.  

Certamente, cada espaço institucional tem sua dinâmica própria que interfere nas 

relações políticas e, em alguns contextos, não há grande procura e/ou inserção de segmentos 

diferenciados. Porém, os movimentos sociais e os conselhos são públicos importantes diante 

do compromisso da profissão com as lutas e reivindicações dos diversos movimentos sociais 

(dentre eles os que pautam a luta pela educação). Nesse sentido, se ambos pouco se 

aproximam, cabe uma postura propositiva e provocativa no sentido de aproximá-los, dada a 

sua importância na construção de uma educação pública, gratuita e de qualidade.   

Registra-se a incidência significativa de trabalho com os servidores das instituições, 

denotando uma concepção de educação ampliada que compreende a importância de todos que 

constituem suas relações, não focando apenas no estudante e na sua família. 

Quando for analisado o item das respostas profissionais, pode-se resgatar a discussão 

do público-alvo para incorporar outras mediações e melhor entender que tipo de ação é 

desenvolvida.  

 

3.3.1 Demandas 

Entende-se por demanda tudo aquilo que o espaço/instituição de trabalho requisita a 

determinado profissional. Contudo, nem tudo o que é demandado faz parte das competências 

e habilidades estabelecidas para uma dada profissão. Na pesquisa em tela, verificou-se que as 

maiores demandas postas ao assistente social na educação dizem respeito a: 

“ampliação/garantia do acesso à educação”, “ampliação/garantia da permanência” e 

“execução de programas e projetos institucionais” (todas com 11 respostas); “ajustamento de 



107 

 

 

 

condutas e comportamentos dos usuários”; “gestão institucional” e “supervisão de estágio” 

(10 respostas cada). Com menor incidência, aparecem demandas referentes a educação 

popular (3 respostas) e a ações de cunho assistencialista (4 respostas).  

Na categoria outras foram identificadas as seguintes demandas: renegociação de 

mensalidades, com políticas de descontos e sensibilização para combate à inadimplência; 

intervenção em conflitos e desentendimentos familiares em relação à condução da educação 

do filho, à separação de pais, à agressividade e ao “bullying”; acompanhamento do 

rendimento escolar e orientação a familiares e estudantes bolsistas; ações de voluntariado e 

solidariedade; ações de bem-estar com funcionários; orientação a funcionários, estudantes e 

familiares; acompanhamento de vítimas de abuso; demandas de outras políticas 

operacionalizadas pela instituição (saúde, assistência social), algumas na perspectiva da 

intersetorialidade; situações que professores não conseguem lidar em sala de aula; promoção 

de eventos (gincana); participações em atividades inerentes ao servidor público (comissões de 

trabalho, fiscalização de contratos, sindicância); realização de matrículas; contato com 

familiares para tratar da frequência dos discentes; ouvidoria; humanização; articulação com a 

rede de serviços e políticas (Gráfico 23). 

Gráfico 23 

Principais demandas das instituições em Aracaju/SE 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Diante do exposto, infere-se que a maioria das demandas possui relação com as 

competências estabelecidas ao assistente social, apesar da sua diversidade e da quantidade 



108 

 

 

 

elevada. Algumas não dizem respeito às atribuições do profissional ou dão margem a isso, 

como: realização de matrículas, questões que os professores não conseguem lidar em sala de 

aula, promoção de eventos e ajustamento de condutas e comportamentos. Outras, apesar de 

não serem tão comuns, circunscrevem-se na relação contraditória entre as classes, na qual o 

profissional está inserido e desenvolve suas ações, como a questão de renegociação de dívidas 

e combate à inadimplência. 

Com bases em tais dados, pode-se confirmar uma das hipóteses dessa pesquisa: “as 

demandas requeridas pela instituição ao assistente social na escola relacionam-se 

majoritariamente com a assistência estudantil e com o ajustamento de comportamentos”. 

Juntamente ao “acesso à educação” e à “execução de programas e projetos institucionais”, a 

“permanência”, que diz respeito à assistência estudantil, foi a demanda mais requerida ao 

assistente social na educação. No caso do ajustamento de condutas e comportamentos dos 

usuários, apesar de não ser a demanda com o maior quantitativo, ela se presenta entre as 

maiores incidências encontradas. 

Quando se relaciona as demandas que mais se apresentam aos profissionais com a 

natureza da instituição (Tabela 02), obtém-se que os pontos “ampliação/garantia do acesso à 

educação”, “ampliação/garantia da permanência” são mais incidentes em instituições 

particulares e públicas federais. O fator “execução de programas e projetos institucionais” 

aparece mais em instituições públicas federais, enquanto “ajustamento de condutas e 

comportamentos dos usuários” teve maior quantitativo nas particulares, bem como “gestão 

institucional” nas instituições particulares. O tópico “supervisão de estágio” prevaleceu tanto 

na esfera pública federal quanto na particular. 

 

 

Tabela 02 

Demandas por natureza da Instituição 

 

P. 

Munic. 

P. 

Estad. 

P. 

Feder. 
Particular Filantrópica ONG 

Acesso 0 2 3 3 2 1 

Permanência 0 2 3 3 2 1 

Gestão democrática 0 2 2 2 1 0 

Extensão da assist. 

social 
0 1 3 1 2 0 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Quando se cruzam as demandas aos níveis de ensino (ver Tabela 03), constata-se que a 

“ampliação/garantia do acesso à educação” é mais incidente na Educação Infantil, com 

quantitativos também expressivos e idênticos no Ensino Fundamental, Médio e Superior; 

“ampliação/garantia da permanência” aparece mais e com as mesmas quantidades nos níveis 

da educação básica (Infantil, Fundamental e Médio) e também é significativo no nível 

superior.  

Já “execução de programas e projetos institucionais” aparece mais na educação 

superior; “ajustamento de condutas e comportamentos dos usuários” teve maior quantitativo 

na Educação Infantil e Ensino Fundamental, níveis estes que comportam estudantes com 

faixas etárias menores.  

 

 

 

(Continuação) 
P. 

Munic. 

P. 

Estad. 

P. 

Feder. 
Particular Filantrópica ONG 

Ajustam. 

condutas/comporta

m. Usuários 

0 2 2 3 2 1 

Supervis. do estágio 0 2 3 3 1 1 

Program./projetos 

institucionais 
0 2 4 3 1 1 

Educação popular 0 1 1 0 0 1 

Gestão institucional 0 0 3 5 1 1 

Formaç./capacit. 0 1 3 1 1 1 

Estudos e pesquisas 0 1 2 3 2 1 

Ações 

assistencialistas 
0 2 2 0 0 0 

Outras 0 1 2 1 1 1 
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Tabela 03 

Demandas por nível de ensino 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Os dados do Gráfico 24 mostram quais são as avaliações das profissionais sobre as 

demandas que chegam até elas. Todas as pesquisadas avaliaram as demandas postas na 

educação para o assistente social em Aracaju como efetivas expressões da questão social, o 

que pode, inicialmente, ser considerado um aspecto positivo, visto que as expressões da 

questão social são o objeto de intervenção para o profissional e estão em consonância com as 

competências do assistente social.  

 

Educ. 

Infant. 

En. 

Fundam. 

En. 

Médio 
EJA 

EPT N. 

Médio 
EPT 

Educ. 

Super. 

Educ. 

Espec. 

Acesso 6 5 5 2 1 2 5 1 

Permanência 6 6 6 2 1 2 5 1 

Gestão 

democrática 
4 4 3 1 0 1 3 1 

Extensão da 

assist. social 
4 5 5 1 0 1 4 1 

Ajustam. 

condutas/comport

am. Usuários 

8 6 5 1 0 1 3 1 

Supervisão do 

estágio 
5 5 4 1 0 1 5 1 

Program./projetos 

institucionais 
5 5 5 2 1 2 6 1 

Educação popular 2 1 1 1 0 0 2 1 

Gestão 

institucional 
5 5 4 1 1 2 4 0 

Formaç./capacit. 4 4 4 1 0 1 4 1 

Estudos e 

pesquisas 
5 5 4 1 0 1 4 1 

Ações 

assistencialistas 
2 1 1 1 0 1 3 1 

Outra 3 3 2 1 0 1 3 1 
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Todavia, há que se ponderar que, quando as demandas são elencadas pelas 

profissionais pesquisadas no Gráfico 23, existem algumas que não condizem às competências 

do assistente social, a exemplo de “ajustamentos de condutas e comportamentos” (com 10 

respostas) e “ações assistencialistas” (com 4 respostas). E mais, quando avaliam se as 

demandas elencadas para o Serviço Social na instituição não condizem às competências 

profissionais, apenas três profissionais afirmam tal avaliação. Ou seja, alguns profissionais 

podem estar avaliando que estas demandas são passíveis de resposta do Serviço Social 

equivocadamente. 

As demais avaliações que se apresentam com expressividade sobre as demandas são: 

“complexidade e desgaste elevado” (10 respostas), “grande volume” (6 respostas) e “variam 

frequentemente” (6 respostas). Diante do caráter complexo da própria questão social em suas 

expressões e das tensões inerentes aos processos e relações de trabalho, estas outras 

avaliações são pertinentes, reafirmando as implicações que a ação profissional pode trazer à 

saúde do trabalhador. 

Gráfico 24 

Avaliação das demandas do trabalho da amostra 

2013 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Tecendo uma avaliação das demandas profissionais de uma forma geral, Montaño 

(2009, p.106-107, grifos originais) diz: 
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[...] o tipo de demanda encaminhada ao assistente social, por parte do contratante – 

que fragmenta e autonomiza a realidade social, que transforma a “questão social” em 

“problemáticas” isoladas, as contradições estruturais em “disfunções” individuais, as 

consequências em causas, a “demanda social” em “demanda por serviços 

institucional-profissionais”, os processos mediatizados pelas lutas de classe em 

questões imediatas e emergenciais – usualmente não exige conhecimento teórico-

crítico das teorias sociais e atualização acadêmica, numa perspectiva de totalidade, 

que permita o domínio dos fundamentos da “questão social” [...]. Pede-se ao 

assistente social atividades de triagem, encaminhamento, relatórios, comunicação e 

divulgação das ações, coordenação de grupos etc., ou seja, respostas imediatas e 

demandas emergenciais. 

Porém o profissional qualificado, comprometido e crítico não se conforma com tais 

demandas imediatistas e rotineiras. Ele procura ir além delas e desenvolver outro 

tipo de prática – que incorpore demandas (do empregador), mas que as transcenda 

(atingindo a compreensão das verdadeiras causas das necessidades/demandas da 

população e intervindo nesta perspectiva de totalidade).  

 

3.3.2 Respostas 

Sobre as respostas profissionais acionadas, várias foram apresentadas e estão 

expressas no Gráfico 25 abaixo: 

Gráfico 25 

Principais respostas profissionais acionadas 

pelos assistentes sociais na educação, em Aracaju/SE 

2013 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 
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No grupo de respostas dadas, verificam-se ações que historicamente são 

implementadas pelo assistente social de uma forma geral e na educação em particular, a 

exemplo de “atendimento e orientação direta aos usuários”, “ações socioeducativas” e 

“socioassistenciais”, “estudo socioeconômico para acesso a serviços e benefícios”, “ações 

junto à família”, “ações com a comunidade”, “perícias, laudos e pareceres sociais” e 

“assistência estudantil”.  

Do mesmo modo, foram expostas ações que podem ser consideradas novas, a exemplo 

de “ações de intersetorialidade”, “assessoria e qualificação”, “ações inter/multidisciplinares” e 

“planejamento e organização de benefícios”, conforme exposto no capítulo II. 

Destaca-se que as respostas profissionais demonstram uma forte relação com os 

instrumentais e técnicas, visto que estes são acionados enquanto mediações que colaboram 

com a concretização da ação, muitas vezes se confundindo com a mesma. Constata-se 

também que as respostas elencadas possuem relação com as competências e atribuições 

estabelecidas para o profissional de Serviço Social, conforme preceitua a Lei 8662/93, que 

dispõe sobre a regulamentação da profissão, bem como estão contidas no rol de ações 

elencadas pelos parâmetros de atuação do assistente social nas políticas de saúde e de 

assistência social e nos subsídios para a atuação do assistente social na política de educação, 

ambos elaborados pelo CFESS.  

Assim, apesar da diversidade de demandas institucionais, sendo algumas fora da alçada 

do assistente social, este profissional consegue efetivar respostas que afirmam os conhecimentos 

estabelecidos pela sua formação profissional, assegurando sua posição na divisão sociotécnica 

do trabalho. Diante desses elementos, também se supõe que a autonomia e as prerrogativas 

profissionais para implementação das respostas conseguem ser minimamente efetivadas, como 

confirmou dado anterior sobre a efetivação das condições éticas e técnicas e da autonomia 

profissional quando o profissional avaliou as condições socioinstituicionais, não obstante os 

casos de interferência política partidária que possam ocorrer. 

Das respostas profissionais acionadas pelo assistente social na área de educação, pode-

se afirmar, com base nos dados coletados, que as maiores incidências estão em: “atendimento 

direto aos usuários” (13 respostas), “ações socioassistenciais” e “ações socioeducativas” 

(ambas com 12 respostas). Também foram expressivas as alternativas: “ações junto a 

famílias” (11 respostas), “investigação, planejamento e gestão” e “estudo socioeconômico 
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para fins de benefícios e serviços sociais” (com 10 respostas cada). As respostas que são 

menos executadas são: “assessoria, capacitação e formação profissional” (2 respostas), “ações 

com a comunidade” (4 respostas), “mobilização, participação e controle social” e “vistorias, 

perícias, laudos e pareceres” (ambas com 5 respostas). Diante disso, confirma-se outra 

hipótese da presente pesquisa: grande parte das respostas institucionais diz respeito à garantia 

da permanência do estudante, no âmbito da assistência estudantil e a trabalhos pontuais com 

seus familiares, sendo que poucos profissionais trabalham com a comunidade do entorno 

escolar. 

Mais uma vez as ações junto às famílias apresentam quantitativo significativo de 

respostas, confirmando uma ação historicamente executada pelo assistente social em diversas 

políticas, inclusive na educação. Este trabalho pode acontecer para atender a diversos 

objetivos, como, por exemplo, a mobilização e a inserção dos mesmos nas instâncias de poder 

decisórios; a efetivação de ações socioassistenciais para atendimento às diversas necessidades 

familiares; ações socioeducativas que possibilitem a informação sobre acesso a direitos, 

reforçadas por encaminhamentos que materializem a intersetorialidade entre as políticas 

sociais ou de reflexão crítica sobre suas condições de existência e inserção política, na 

perspectiva de luta e conquista da cidadania. Segundo Martins (2007, p. 169), o trabalho com 

famílias: 

 

[...] tem sido um grande desafio para a profissão; a busca da visão da família como 

um grupo, uma unidade com características e dinâmicas próprias. O trabalho com 

famílias na área da educação envolve plantões sociais, visitas domiciliares, reuniões, 

atendimentos individuais. Este trabalho é provocado por situações de duas ordens: 

uma relacionada às diferentes necessidades concretas apresentadas pelos alunos, 

determinadas pela condição de classe social e condição socioeconômica, e outra 

relacionada à necessidade de informações e orientações referentes a diversos 

aspectos da vida familiar e comunitária clamando por uma ação socioeducativa 

desenvolvida pelo Serviço Social. 

  

Mantendo relação com as ações voltadas à família e extrapolando-a, tem-se as ações 

de cunho socioeducativo, que também tiveram incidência expressiva como respostas 

implementadas pelos profissionais. Essas podem ser efetivadas para os diferentes públicos da 

realidade escolar e considerando os dados que versam sobre o público-alvo das ações do 

assistente social na educação, pode-se inferir que ações socioeducativas são executadas tanto 

com os familiares de estudante, com os funcionários da escola e com os próprios estudantes. 

Assim, ela possui interfaces com as abordagens individuais, as ações com a comunidade, a 

mobilização, participação e controle social, as ações de intersetorialidade, a assessoria, 
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qualificação e formação profissional, o atendimento e orientação direta aos usuários, a 

assistência estudantil e as ações inter/multidisciplinares. 

Além disso, o assistente social pode, através de ações socioeducativas, trabalhar 

alguns temas transversais que integram os currículos escolares, a exemplo de ética, trabalho, 

meio ambiente, cidadania, saúde e orientação sexual. Assim, além das diversas possibilidades, 

as ações socioeducativas, ao porem em prática a dimensão educativa da profissão, também 

podem fortalecer a organização de uma nova cultura no âmbito educacional, referenciadas em 

princípios e valores expressos tanto no projeto ético-político profissional quanto nos 

educadores que concebem a educação numa perspectiva crítica (MARTINS, 2007). 

De acordo com os dados expostos e com base nas orientações do CFESS através do 

documento “Subsídios para atuação do assistente social na educação”, é mister um olhar 

crítico sobre a baixa incidência de respostas no que diz respeito à mobilização, participação e 

controle social. Diante das relações conflituosas entre as classes sociais e da consequente 

hegemonia da classe burguesa na sociedade, como um todo, e na política de educação em 

particular (conforme tratado no capítulo I deste estudo), ações de mobilização, participação e 

controle social pensadas e executadas por assistentes sociais são mais que necessárias, pois 

colaboram com a democratização da condução política no âmbito de tal política, fortalecendo 

assim os usuários da classe trabalhadora da educação. Apesar do cenário institucional positivo 

apontado no item sobre participação e controle social, isso não deve minimizar as ações nesse 

sentido, que podem estar voltadas para ações de fortalecimento de tal característica, 

articulando-se em ações que mantenham a mobilização social e proporcionem capacitação 

e/ou assessoria. Quando se relaciona tal incidência ao que foi analisado no público-alvo das 

ações, que também apresentou um baixo índice de trabalho com instancias de controle social e 

movimentos sociais, pode-se inferir que as ações neste âmbito, na realidade da educação 

aracajuana, encontram-se fragilizadas. 

Realizando uma análise das respostas profissionais mais acionadas por natureza da 

instituição empregadora (Tabela 04), verifica-se o seguinte: “atendimento/orientação direta 

aos usuários” encontra-se em maior número nas esferas pública federal e particular; “ações 

socioassistenciais” com maior incidência na esfera particular e pública federal, assim como 

“ações socioeducativas”; “ações junto a famílias” aparecem majoritariamente na esfera 

particular, assim como “investigação, planejamento e gestão” e “estudo socioeconômico para 

fins de benefícios e serviços sociais”. 
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Tabela 04  

Respostas por natureza da instituição 

 

 

P. 

Munic. 

P. 

Estad. 

P. 

Feder. 
Particular Filantrópica ONG 

Ações 

inter/multidisciplin. 
0 2 2 3 2 1 

Assistência estudantil 0 1 3 2 1 0 

Atendim./orient. a 

usuários 
0 2 4 4 2 1 

Assess./qualific./form. 

profiss. 
0 1 1 0 0 0 

Planejam./organiz./ 

administ./ benef. e serv. 
0 1 4 1 2 0 

Treinam./avaliaç./ 

superv. estag. de Serv. 

Soc. 

0 2 3 2 1 1 

Estudos socioeconôm. 

p/benef. e serv. 
0 0 3 4 2 1 

Vistoria, perícias, 

laudos, pareceres 
0 0 3 1 1 0 

Ações junto à familia 0 2 1 5 2 1 

Ações socioeducativas 0 2 3 4 2 1 

Ações c/comunidade 0 1 0 2 0 1 

Ações de 

intersetorialidade 
0 1 3 1 1 1 

Investig./ 

planejam./gestão 
0 1 3 4 1 1 

Mobiliz./particip./ 

controle social 
0 1 2 1 0 1 

Ações 

socioeassistenciais 
0 2 3 4 2 1 

Abordagens 

individuais 
0 2 3 1 2 1 

Categoria n° 17 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 
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No que diz respeito às respostas acionadas por níveis de ensino (Tabela 05), destacam-

se: “atendimento/orientação direta aos usuários” com o mesmo quantitativo nos níveis da 

educação básica (Infantil, Fundamental e Médio); “ações socioassistenciais” e “ações 

socioeducativas” com maiores incidências também na educação básica; “ações junto a 

famílias” aparecem majoritariamente na Educação Infantil e no Ensino Fundamental; 

“investigação, planejamento e gestão” e “estudo socioeconômico para fins de benefícios e 

serviços sociais” são mais expressivos no Ensino Fundamental. 

 

Tabela 05  

Respostas por nível de ensino 

 

 

Educ. 

Infant. 

En. 

Fundam. 

En. 

Médio 
EJA 

EPT N. 

Médio 
EPT 

Educ. 

Super. 

Educ. 

Espec. 

Ações 

inter/multidisciplin. 
6 5 5 2 1 1 4 1 

Assistência 

estudantil 
3 3 3 1 1 2 4 0 

Atendim./orient. a 

usuários 
7 7 7 2 1 2 6 1 

Assess./qualific./for

m. profiss. 
1 0 0 0 0 0 1 0 

Planejam./organiz./ 

administ./ benef. e 

serv. 

4 4 4 1 1 2 4 0 

Treinam./avaliaç./ 

superv. estag. de 

Serv. Soc. 

5 5 4 1 0 1 4 1 

Estudos 

socioeconôm. 

p/benef. e serv 

5 6 4 0 0 1 4 0 

Vistoria, perícias, 

laudos, pareceres 
1 2 2 0 0 1 4 0 

Ações junto à 

família 
8 7 5 1 0 0 3 1 

Ações 

socioeducativas 
8 8 6 1 0 1 4 1 

Ações c/ 

comunidade 
3 2 1 1 0 0 2 1 

Ações de 

intersetorialidade 
3 3 3 2 1 2 4 1 

Investig./ 

planejam./gestão 
6 7 5 1 0 1 4 1 

Mobiliz./particip./ 

controle social 
3 2 2 1 0 1 3 1 
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Educ. 

Infant. 

En. 

Fundam. 

En. 

Médio 
EJA 

EPT N. 

Médio 
EPT 

Educ. 

Super. 

Educ. 

Espec. 

Ações 

socioeassistenciais 
8 7 6 1 0 1 5 1 

Abordagens 

individuais 
6 5 5 1 0 1 4 1 

Categoria n° 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

As respostas/ações profissionais precisam assentar-se no conhecimento teórico-

metodológico, na vivência cultural e política que enseja elementos éticos e na experiência 

cotidiana, apoiada nos conhecimentos adquiridos (SOUZA, 2008). Diante disso, avaliar e 

repensar a prática, a partir de como percebe suas respostas, perpassa pela reflexão crítica e 

pela pesquisa para (re)construção de novos saberes e respostas, adensando os elementos 

necessários à autonomia. Contudo, poucas profissionais avaliaram que a dimensão 

investigativa consegue ser efetivada em suas respostas (Gráfico 26).  

 

Gráfico 26 

Avaliação das respostas profissionais das participantes 

2013 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 
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A pesquisa, juntamente ao conhecimento teórico, são essenciais para implementação 

de estratégias de adensamento da legitimidade social e da autonomia. De acordo com 

Montaño (2009, p.107, grifos originais): 

 

[...] Um profissional crítico, teoricamente sólido e atualizado é um ator que 

questiona, que propõe, que tem autonomia relativa (política e intelectual), mas é, 

fundamentalmente, um profissional que não responde “imediatamente” às demandas 

finalistas e emergenciais da organização. Desde a demanda até a resposta, este 

profissional interpõe reflexão crítica, análise de realidade, organização e/ou 

participação dos usuários. Quer dizer, este profissional desenvolve uma resposta 

crítica e mediata [...], duas características que o organismo demandante (e a classe 

por ele representada) pode não estar querendo. E, neste caso, a organização poderá 

opor sua burocracia contra esta atitude profissional, incentivando e premiando a 

rápida (e mais “eficiente”) resposta, alienada e terminal (imediata), desestimulando e 

castigando o profissional „lento” que medeia sua resposta com reflexão crítica e 

participação popular. 

 

Outro fator relevante é que as avaliações mais incidentes sobre as respostas 

profissionais dão conta que estas atendem tanto às necessidades dos usuários quanto às da 

instituição. Pode-se inferir que tais respostas têm como fundamento o caráter contraditório da 

natureza da profissão, na qual 

 

[...] a demanda de sua atuação não deriva daqueles que são alvo de seus serviços 

profissionais – os trabalhadores – mas do patronato, que é quem diretamente o 

remunera, para atuar, segundo metas estabelecidas por estes, junto as setores 

dominados. Estabelece-se, então, uma disjunção entre intervenção e remuneração , 

entre quem demanda e quem recebe os serviços do profissional. O que deve ser 

ressaltado é que esse profissional, embora trabalhe a partir e com a situação de vida 

do trabalhador, não é por ele diretamente solicitado [...]. (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2006, p. 83-84). 

 

Entende-se, a partir desses dados, que os profissionais conseguem compreender as 

necessidades da instituição e dos usuários como diferentes e que as respostas por eles 

acionadas ampliam a cidadania dos usuários (12 respostas) e consideram a sua autonomia 

profissional (11 respostas), mantendo assim relação com o PEP (11 respostas). Contudo, 

sinalizam que tais respostas profissionais exigem maior qualificação (11 respostas), o que, de 

certa forma, é alcançado quando se remete à constatação de que o assistente social na 

educação tem buscado capacitar-se e qualificar-se (conforme os gráficos 04 e 05). 

As técnicas/instrumentais mais utilizados são atendimento individual e reuniões (14 

respostas); seguidos de encaminhamentos (13 respostas); estudos socioeconômicos, relatórios 
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(12 respostas) e visitas domiciliares, visitas institucionais, entrevistas (11 respostas). O menos 

utilizado é o trabalho comunitário (3 respostas).  

 

Gráfico 27 

Principais instrumentais / Técnicas Utilizadas 

2013 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Verifica-se uma relação entre a maioria dos instrumentais e técnicas utilizados, as 

respostas profissionais e o público com os quais se desenvolve as ações, visto que respostas 

profissionais como atendimento e orientação direta ao usuário e ações socioeducativas e ações 

socioassitenciais podem ser operacionalizadas via atendimento individual, reuniões e 

encaminhamentos. No caso do baixo índice do trabalho comunitário, verifica-se uma relação 

deste dado com o também pequeno quantitativo de respostas de ações comunitárias – apesar 

de ocorrer uma avaliação positiva sobre a participação da família e da comunidade por parte 

dos profissionais 

Avalia-se que cada instrumental tem suas potencialidades e, no caso mais incidente, 

“atendimento individual”, concordando com Souza (2008), as possibilidades que o 

atendimento individual traz quando à individualidade é articulada ao coletivo, onde o 

assistente social age como mediador entre os direitos de cidadão e as regras institucionais. 
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3.4 Materialização e Efetivação do PEP 

 

3.4.1 Concepção de educação dos assistentes sociais 

Diante dos dados sobre concepções de educação defendidas pelas profissionais, 

ressalta-se que as mesmas foram bem diversas nas suas respostas. A maioria apontou em suas 

concepções elementos progressistas e críticos, os quais indicam uma concepção de educação 

que consegue apreender as características históricas e contraditórias da sociedade em sua 

disputa entre as classes. Concepção esta exposta no capítulo I do presente trabalho.  

Gráfico 28 

Concepção do conceito de Educação, da amostra 

2013 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

A concepção defendida pelo conjunto CFESS/CRESS e movimentos progressistas, a 

saber, “Educação pública, gratuita, de qualidade, laica e presencial” também teve sinalização 

expressiva e, embora também apresente elementos críticos e progressistas, foi destacada na 

apresentação dos dados por ser a expressão do que as entidades da categoria defendem. Tais 

concepções afirmam os princípios do Projeto Ético-político da profissão que estão assentados na 

defesa dos direitos de cidadania e na apreensão da realidade com rigoroso trato teórico e histórico.  

Entretanto, também se verificam, em quantidade significativa, outras concepções que 

destoam daquelas expostas acima, afirmando uma visão ora fatalista, ora messiânica da 

educação. Além de respostas com diretrizes defendidas pelo neoliberalismo e com preceitos 

dos organismos multilaterais, as quais não comungam com a direção do Projeto Ético-político 

profissional. Dessa análise, depreende-se o seguinte: ou há uma confusão de entendimento 

sobre as concepções de educação existentes, revelando uma fragilidade nas dimensão teórico-
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metodológica e ético-política do Serviço Social; ou se confirma que o movimento de disputa 

das concepções de educação, presente na sociedade, também se expressa na profissão, 

indicando que sua direção é hegemonizada pelos componentes do PEP, mas não é a única que 

se apresenta na categoria. Em outras palavras, apesar de se constituírem enquanto maioria, as 

concepções assentadas no PEP ainda são tensionadas no interior da profissão. 

 

3.4.2 Legislações e documentos 

Parte-se do suposto que o conhecimento dos documentos e legislações implica na 

construção dos saberes necessários à atuação, que auxiliam nas competências que podem 

levar para a autonomia. Neste item, buscou-se analisar como tem se desenvolvido a 

materialização do projeto ético-político profissional a partir da sua dimensão jurídico-

normativa, compreendendo as legislações e documentos que se relacionam ao exercício 

profissional. Nesta perspectiva, foram agrupadas legislações e documentos da seguinte forma: 

 Legislações/documentos básicos: leis e resoluções do conjunto CFESS/CRESS que 

trazem aspectos indispensáveis para o exercício profissional em qualquer espaço 

socio-ocupacional e área de atuação; 

 Legislações complementares: resoluções do conjunto CFESS/CRESS que tratam de 

questões específicas. Essas podem se apresentar no exercício profissional do assistente 

social ou não, mas são importantes para o entendimento do projeto ético-político da 

profissão; 

 Legislações/documentos sobre Educação: Legislações e documentos são 

indispensáveis ao trabalho na área de educação para qualquer profissional e 

documentos do conjunto CFESS/CRESS específicos para a atuação do assistente 

social na educação. 

Buscou- se então avaliar o nível de conhecimento de tais documentos pelos 

profissionais participantes da presente pesquisa e, assim, perceber de qual forma ocorre a 

efetivação dos mesmos no contexto institucional. No que tange aos conhecimentos sobre as 

legislações, utilizou-se as categorias “leu”, denotando um nível básico de conhecimento; 

“estudou ou debateu”, mostrando um nível mais aprofundado de conhecimento; e 

“desconhece”, identificando o profissional mais desconectado do debate ou sem essa leitura. 
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No caso da forma de efetivação de tais documentos, a proposta inicial era saber se a 

instituição consegue cumprir/efetivar ou não consegue cumprir/efetivar o que preceituam tais 

documentos e legislações. Contudo, quando da aplicação dos formulários, outras respostas 

quanto à forma de efetivação foram recorrentes e decidiu-se acrescentá-las às categorias. São 

elas: “cumpre em parte” para as respostas que queriam expressar que não havia o 

cumprimento de determinada legislação na íntegra, e “Não respondeu ou não tem 

aplicabilidade” para aqueles profissionais que preferiram não emitir sua opinião sobre a 

questão ou não viam relação direta de tal legislação com seu campo de atuação. 

 

Gráfico 29 

Conhecimento básico da amostra sobre os documentos 

concernentes ao exercício do Serviço Social 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Quantitativamente, revela-se um nível de conhecimento satisfatório da legislação 

básica da profissão considerando as respostas “leu” e “estudou e debateu” para a maioria das 

legislações consultadas. Entretanto, é importante destacar que ainda há profissionais que 

desconhecem algumas resoluções de suma importância para a profissão, tais quais: a 

Resolução CFESS 493/2006, que estabelece as condições éticas e técnicas, e a resolução 

CFESS 533/2008, que versa sobre a supervisão de estágio em Serviço Social. Apesar de não 

ser um número significativo, o desconhecimento implica a dificuldade de materialização e 

cobrança das condições mínimas necessárias à atividade profissional, que impactam na 

prestação de um serviço com qualidade. 
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Ao visualizar o gráfico abaixo (Gráfico 30), pode-se inferir que o desconhecimento 

dessas duas resoluções (493/2006 e 533/2008) pode ter relação com o seu cumprimento, pois 

apenas seis profissionais afirmaram que a resolução que trata das condições éticas e técnicas 

consegue ser cumprida/efetivada na instituição, contradizendo em parte as avaliações feitas 

sobre as características institucionais que tratam das condições éticas e técnicas. Outro dado a 

ser destacado diz respeito ao cumprimento da Lei de Regulamentação da Profissão, que 

apresentou descumprimento para três profissionais. Mesmo não sendo um quantitativo 

expressivo, ressalta-se que a Lei de Regulamentação é o instrumento que estabelece as 

competências, atribuições e prerrogativas profissionais, devendo ser cumprida na íntegra por 

todas as instituições que demandam o trabalho do assistente social. 

 

Gráfico 30 

Efetivação no exercício profissional 

dos documentos básicos 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Apesar do desconhecimento de algumas resoluções do CFESS não significar, num 

primeiro momento, implicações para a atividade cotidiana profissional, o mesmo denota que 

não há um acompanhamento contínuo dos documentos que orientam seu exercício, o que 

pode fragilizar a dimensão ético-política profissional em alguns casos (Gráfico 31). 
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Gráfico 31 

Conhecimento das participantes sobre os documentos complementares 

2013 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Assim, todas as resoluções elencadas neste item apresentaram níveis de 

desconhecimento, sendo as mais incidentes a Resolução que trata da Metodologia do 

Depoimento sem Dano (8 respostas) e as resoluções que tratam da vedação de realização de 

terapia e a de vedação de condutas discriminatórias (com 7 respostas cada).  

Ressalta-se que, nos casos das resoluções sobre a vedação de realização de terapia e de 

vedação de condutas discriminatórias, os profissionais podem estar descumprindo princípios 

éticos e/ou realizando ações que fogem às suas prerrogativas, por falta de conhecimento. 

Também chama atenção no aspecto “desconhecimento” o quantitativo referente à resolução 

sobre desagravo público e de lacração de material técnico (cada um com 4 respostas). 

Observando os dados do Gráfico 32 abaixo, sobre a efetivação e cumprimento de tais 

documentos, constata-se um alto grau da categoria “não respondeu/não tem aplicabilidade”, 

Dado, aliás, alarmante, tendo em vista a relação com o desconhecimento de tais 

documentos/legislações. 
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Gráfico 32 

Efetivação no exercício do Serviço Social na Educação 

dos documentos complementares, pela amostra 

2013 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

De forma geral, conforme o Gráfico 33, a respeito das e legislações (LDB e ECA) 

relacionadas à educação, percebe-se que os assistentes sociais vinculados à política 

educacional em Aracaju/SE tem total conhecimento destas – com alguns índices de 

desconhecimento no que se refere aos documentos PNE, PDE e subsídios do CFESS.  

Provavelmente os que apresentaram desconhecimento podem ter como motivação a 

publicação mais recente de alguns desses documentos - a exemplo dos subsídios do CFESS 

que foi publicado no ano de 2013. Todavia, ressalta-se que a capacitação permanente, no 

intuito de acompanhar as mudanças em curso é um dos princípios profissionais. Assim, 

documentos que direcionam e apresentam propostas de ação para a educação, a exemplo do 

PNE e PDE, deveriam ser mais conhecidos pelos profissionais que trabalham em tal política.  
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Gráfico 33 

Conhecimento da amostra a respeito dos documentos sobre Educação 

2013 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Consoante ao apresentado no gráfico anterior, a maioria das profissionais pesquisadas 

afirmou que as legislações e documentos sobre a educação conseguem ser cumpridos e 

efetivados (Gráfico 34).  

 

Gráfico 34 

Efetivação no exercício do Serviço Social  

dos documentos sobre Educação, pelas participantes 

2013 
 

 

  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 
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Porém, algumas respostas sobre algumas legislações - como a LDB e o ECA - são 

preocupantes, mesmo sendo pequenas em relação ao cumprimento. Isso reforça a necessidade 

constante de articulação com os movimentos sociais e espaços de controle social para 

efetivação das legislações sociais. 

Quando relacionamos tais dados com as respostas acionadas e o público-alvo das 

ações, percebe-se a urgência ainda de avanços da prática profissional nessa direção, dado o 

quantitativo pouco expressivo de ações de mobilização, participação e controle social, bem 

como de ações com movimentos sociais. Afinal, é a partir dessas e de outras atividades que o 

profissional colabora com a luta pelo cumprimento da legislação. 

 No caso do alto índice da resposta “não respondeu/não tem aplicabilidade” nos 

documentos PNE, PDE e Subsídios do CFESS, pode haver relação com o desconhecimento 

destes por parte das profissionais pesquisadas, como evidenciado nos outros itens analisados. 

 Portanto, diante das análises realizadas, confirmou-se a hipótese de que, apesar dos 

desafios, a prática do assistente social está de acordo com o que preceitua as legislações que 

orientam e regulamentam o exercício profissional. 

 

3.4.3 Dimensões da profissão 

As dimensões da profissão expressam os diferentes saberes requisitados ao assistente 

social. Considerando que “o saber é a base para competência, assim como, a competência é 

construída positivamente quando amparada pelo saber” (SOUZA, 2008, n.p.), e que 

competência tem relação direta com a ação, tais dimensões profissionais, quais sejam, teórico-

metodológica, ético-politica e técnico-operativa, expressam e alicerçam o fazer.  

Em linhas gerais, pode-se dizer que, na dimensão teórico-metodológica, o profissional 

embasa e sustenta a sua prática; a dimensão ético-política orienta suas ações e a técnico-

operativa materializa a sua intervenção. Por isso, elas são essenciais para o exercício 

profissional e não devem ser compreendidas de maneira isolada ou estanque, pois possuem 

uma unidade, apesar de serem diversas.  

Nesse sentido, grande parte das profissionais pesquisadas afirma que percebe unidade 

entre as dimensões profissionais, o que pode sinalizar que o exercício profissional está se 

materializando sem maiores prejuízos (Gráfico 35). 
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Gráfico 35 

Dimensões da Profissão, segundo a amostra 

2013 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Ainda assim, é significativo o índice de profissionais que percebe a predominância de 

determinada dimensão profissional ou que tem dificuldade na materialização de alguma delas, 

como mostram os gráficos 36 e 37 abaixo. 

 

Gráfico 36 

Dimensões predominantes 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 

 

Gráfico 37 

Dimensões com dificuldade de materialização 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados. 
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A predominância da dimensão técnico-operativa frente às demais dimensões pode 

estar relacionada a várias questões, como: ao papel de executor terminal de políticas e 

serviços, que marca a história da profissão; à racionalidade prática e instrumental presente na 

contemporaneidade, que atinge tanto a área de educação quanto a de Serviço Social; à 

tentativa de afirmação e/ou disputa de espaço do assistente social na área de educação, através 

de seu acervo técnico, posto que esta área encontra-se em vias de consolidação para o 

profissional; ao fato de a maioria dos vínculos empregatícios encontrados (conforme análise 

do gráfico) e a dimensão técnico-operativa possibilitarem uma maior visibilidade ao assistente 

social frente aos demais profissional. 

Além disso, alguns dados anteriormente expostos, como o desconhecimento de 

determinados documentos que orientam e referendam tanto o Serviço Social como a 

Educação, podem dificultar a materialização das dimensões ético-política e teórico-

metodológica, conforme mostra o Gráfico 37. 

Frente ao exposto, confirma-se mais uma hipótese da presente pesquisa, qual seja, a 

articulação das dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, no 

exercício profissional na política de educação, é perseguida constantemente pelo profissional, 

porém materializa-se de forma superficial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A incursão do presente estudo no debate dos determinantes do capitalismo nos 

contextos de crise evidenciou que as alterações, tanto na esfera produtiva, quanto nas relações 

entre Estado e sociedade impactam nos elementos que constituem a questão social e fazem 

com que esta se manifeste em novas expressões. Além disso, é nesse contexto de crise, com 

mutações nas funções do Estado, que as políticas sociais se reconfiguram para atender aos 

interesses de produção e reprodução do capital e é, a partir daí, que se apreende os elementos 

que reconfiguram a política de educação na atualidade, sem perder de vista os determinantes 

sócio-históricos que marcam a sua constituição e desenvolvimento no país.  

Assim, identificou-se que a política educacional brasileira é marcada por disputas 

entre as classes trabalhadora e capitalista na tentativa da sua direção, sendo hegemonizada, em 

grande parte, pelos capitalistas que lhe imprimem um caráter dual e privatista, aliando-se aos 

interesses de qualificação de mão de obra, num contexto de inserção periférica do Brasil na 

divisão internacional do trabalho. 

Além disso, no contexto de crise e de alternativas neoliberais, verificou-se que as 

alterações no âmbito da política de educação foram implementadas por meio de diversas 

reformas, introduzidas pelos organismos internacionais do capital para colaborar com seu 

ajuste estrutural. Nesse sentido, além de ter seu caráter mercantil aprofundado, a educação, 

diante do aumento vertiginoso da exclusão e desigualdade, passou a ser tratada, 

ideologicamente, como solução para o enfrentamento da desigualdade, no intuito de 

possibilitar a inclusão social e o combate à pobreza. 

Diante disso, verificou-se que houve uma expansão no acesso à educação no Brasil, 

porém sua efetivação enquanto direito está sendo distorcida, mediante a ampliação de vagas 

no setor privado com recursos públicos. Cenário este, aliás, que tem trazido novas 

configurações para a educação e demandado a atuação de vários profissionais, dentre eles o 

assistente social. 

Estes profissionais têm sido requisitados a responder novas demandas, mas estas não 

deixam de revelar o caráter contraditório tanto da profissão quanto do seu objeto de 

intervenção – a questão social.  

Nesse sentido, a presente pesquisa constatou, quanto ao perfil e aos determinantes 

socioinstitucionais e contratuais dos assistentes sociais da política de educação de Aracaju, 
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que grande parte possui faixa etária de 36 a 50 anos e perfaz rendimentos na faixa de 3 a 4 

salários mínimos, compondo, em sua totalidade, de integrantes do sexo feminino. Em seu 

perfil, condizem características tais quais a busca constante por capacitação e qualificação e a 

inserção recente nas instituições educacionais (até 10 anos), com os vínculos estatutário e 

celetista predominantes. Elas estão inseridas, em sua maioria, em instituições de natureza 

particular, que ofertam os níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Tais instituições 

possuem, em grande parte, apenas um profissional, sendo também constatada a inexistência 

de instituições públicas municipais que empreguem tais profissionais. Além disso, muitos não 

apresentam vinculação social e política a partidos políticos e movimentos sociais, trabalham 

30 horas semanais e executam suas atividades em parceria com profissionais de pedagogia, 

psicologia e docentes, desenvolvendo ações multidisciplinares, em um setor específico dentro 

das instituições em que estão inseridos. 

Quanto aos determinantes socioinstitucionais avaliados pelos profissionais na presente 

pesquisa, constatou-se que estes, em sua maioria, estabelecem uma relação de colaboração 

com o exercício profissional, principalmente nos aspectos ligados ao próprio exercício 

profissional na instituição. Assim, uma das hipóteses elencadas nesta pesquisa, foi refutada, a 

saber: “O contexto socioinstitucional limita em grande parte o exercício profissional do 

assistente social”. 

Diante disso, tem-se a preocupação de como os profissionais constroem sua percepção 

sobre o seu espaço de trabalho, mais especificamente em que bases teóricas e éticas estão 

assentadas suas análises, o que pode apontar certa fragilidade na direção hegemônica da 

profissão na realidade pesquisada. 

Foram identificadas, no âmbito educacional, demandas e respostas que podem ser 

consideradas tradicionais e emergentes ao assistente social. Dentre as demandas se destacam: 

“ampliação/garantia do acesso à educação”, “ampliação/garantia da permanência” e, 

“execução de programas e projetos institucionais”; “ajustamento de condutas e 

comportamentos dos usuários”; “gestão institucional” e, supervisão de estágio. Destacam-se 

também algumas demandas inerentes a instituições particulares, como a renegociação de 

mensalidades, com políticas de descontos e sensibilização para combate à inadimplência que, 

apesar de não serem tão comuns, circunscrevem-se na relação contraditória entre as classes, 

na qual o profissional está inserido e desenvolve suas ações. 
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Constatou-se que a maioria das demandas possui relação com as competências 

estabelecidas ao assistente social, apesar de algumas destoarem das atribuições do 

profissional, como ajustamento de condutas e comportamentos. De uma forma geral, as 

demandas foram avaliadas pelos profissionais como efetivas expressões da questão social e 

com nível de complexidade e desgaste elevados. 

Assim, confirmou-se a hipótese de que as demandas requeridas pela instituição ao 

assistente social na escola relacionam-se majoritariamente com a assistência estudantil e com 

o ajustamento de comportamentos. Cabe destacar ainda que as expressões da questão social 

mais identificadas na realidade educacional de Aracaju foram as que dizem respeito à 

violência e violação de direitos e às relacionadas a questões de ensino-aprendizagem. 

Ademais, o perfil do público com o qual as assistentes sociais mais desenvolvem ações são os 

estudantes e seus familiares. 

No caso das respostas, verificou-se que as predominantes são: “atendimento direto aos 

usuários”, “ações socioassistenciais” e “ações socioeducativas”, sendo também expressivas 

ações junto a famílias”, “investigação, planejamento e gestão” e “estudo socioeconômico para 

fins de benefícios e serviços sociais”. As respostas que são menos executadas são: “assessoria, 

capacitação e formação profissional”, “ações com a comunidade”, “mobilização, participação 

e controle social” e “vistorias, perícias, laudos e pareceres”. Diante disso, confirmou-se outra 

hipótese da presente pesquisa, qual seja: grande parte das respostas institucionais diz respeito 

à garantia da permanência do estudante, no âmbito da assistência estudantil e a trabalhos 

pontuais com seus familiares, sendo poucos profissionais a trabalharem com a comunidade do 

entorno escolar. 

Outro aspecto verificado e que mostrou relação com as respostas profissionais foi as 

técnicas/instrumentais, sendo os mais utilizados concernentes a atendimentos individuais, 

reuniões, encaminhamentos, estudos socioeconômicos, relatórios, visitas domiciliares e 

institucionais e entrevistas. O menos utilizado foi o trabalho comunitário. 

Constatou-se também que a maioria das legislações que possuem relação com a prática 

profissional na educação consegue ser cumprida e efetivada, apesar do desconhecimento de 

algumas legislações de caráter complementar por parte das pesquisadas. Assim, confirmou-se 

a hipótese de que, apesar dos desafios, a prática do assistente social está de acordo com o que 

preceitua as legislações que orientam e regulamentam o exercício profissional. 
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Quanto às dimensões profissionais, constatou-se que as pesquisadas conseguem 

materializá-las em seu cotidiano profissional, percebendo unidade entre elas, não obstante 

algumas dificuldades encontradas no que diz respeito à predominância da dimensão técnico-

operativa. Tal constatação também confirma mais uma hipótese da presente pesquisa: a 

articulação das dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, no 

exercício profissional na política de educação, é perseguida constantemente pelo profissional, 

porém materializa-se de forma superficial. 

Contudo, apesar do presente estudo ter conseguido verificar suas hipóteses e cumprir 

grande parte de seus objetivos, reconhece-se que existem limites nas análises realizadas, no 

que diz respeito ao seu aprofundamento e articulações, dadas a quantidade e complexidade 

dos dados apresentados que necessitavam de mais mediações, provocando assim a 

necessidade de sua revisão e continuidade.  

Não obstante a maioria das hipóteses terem sido confirmadas, ressalta-se que os dados 

encontrados apontam limites e possibilidades para o conjunto da categoria de assistentes 

sociais quanto a efetivação do direito à educação enquanto política pública, sendo que tais 

questões são colocadas não apenas no âmbito da organização do estado e sociedade na 

elaboração da política educacional de uma maneira geral, mas também no âmbito dos sujeitos 

profissionais que nela se insere. 

As possibilidades encontram-se, por exemplo, no aspecto da capacitação e 

qualificação presente no perfil das profissionais pesquisadas, os quais demonstram uma 

inclinação ao aprimoramento das ações que pode incidir na qualidade dos serviços prestados; 

também se considera como possibilidade a efetivação de algumas legislações profissionais, 

que podem demonstrar tanto um respeito à categoria, como um perfil de cobrança dos 

profissionais frente a tal regulamentação; ou ainda visualiza-se como possibilidade a 

diversidade de outras categorias presentes na educação, o que permite a passagem de uma 

ação multidisciplinar para interdisciplinar. 

No caso das limitações, destaca-se como principal a fragilidade teórica e ético-política 

frente ao projeto profissional crítico. Mesmo um perfil de capacitação não foi suficiente para 

garantir a efetivação da direção hegemônica do PEP. Não que os profissionais sejam 

obrigados a seguir o direcionamento da vertente crítica, coadunando com a construção de um 

modelo de sociedade diferente do capitalismo e com a teoria marxista. Isso seria uma 

imposição e uma afronta o princípio do pluralismo presente nesse mesmo projeto. Todavia 
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alguns princípios ainda aceitáveis na sociedade capitalista como a consolidação da 

democracia, cidadania, liberdade e defesa de direitos ficam ameaçados. 

Tal situação de fragilidade do compromisso ético e teórico ficou evidente em algumas 

análises feitas pelos profissionais e na pouca efetivação de algumas ações profissionais, como 

um trabalho incipiente no que diz respeito à mobilização, participação e controle sociais e nos 

seus desdobramentos com movimentos sociais, instâncias de controle social e educação 

popular. Obviamente que as limitações aqui apresentadas não têm o objetivo de culpabilizar 

as profissionais pesquisadas, mas sim apontar questões que podem ser revistas e 

aperfeiçoadas. Nesse sentido, destacam-se ainda as limitações da presente pesquisa que não 

pode buscar outras mediações para melhor entendimento dos fatos expostos, como também as 

limitações presentes na realidade de trabalho de cada uma, que devem interferir na execução 

de determinadas ações.  

Pondera-se neste cenário de fragilidade, a efetivação do compromisso de luta da 

educação enquanto um direito social de qualidade, que deve ser implementado pelo Estado, 

compromisso este que lança bases para consolidação e reconhecimento deste campo de 

atuação profissional. Sem isto, a luta neste âmbito pode ficar reduzida à inserção e ampliação 

de mais um espaço de trabalho para o assistente social, descaracterizando a luta pela educação 

enquanto política pública, minimizando o processo histórico de construção do Serviço Social 

nesta esfera.  

Ainda que as respostas profissionais identificadas pela presente pesquisa consigam 

atender às necessidades dos usuários e efetivem a cidadania, numa conjuntura de ameaça a 

direitos conquistados, faz-se necessário o posicionamento ético-político e o rigor teórico para 

mantê-las e ampliá-las.  

Por fim, deixa-se como provocação e reflexão qual modelo de educação deve estar no 

horizonte das lutas sociais e profissionais, resgatando as análises gramscianas sobre a escola: 

 

O proletariado precisa de uma escola desinteressada [...] Uma escola que não 

hipoteque o futuro da criança e não constrinja sua vontade, sua inteligência, sua 

consciência em formação a mover-se por um caminho cuja meta seja prefixada. Uma 

escola de liberdade e de livre iniciativa, não uma escola de escravidão e orientação 

mecânica [...]. A escola profissional não deve se tornar uma incubadora de pequenos 

monstros aridamente instruídos para um ofício, sem ideias gerais, sem cultura geral, 

sem alma, mas só com o olho certeiro e a mão firme. (GRAMSCI, 2011ª, p. 58-59). 
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Formulário de coleta de dados com assistentes sociais inseridos/as na política de educação em 

Aracaju 

 

 

1 – Sexo                                                                 2 – Idade: __________ 

(  ) Masculino      (  ) Feminino 

 

3 - Renda mensal individual proveniente da instituição de educação em que atua: 

(  ) De 1 a 2 salários mínimos         (  ) de 5 a 6 salários mínimos  

(  ) De 3 a 4 salários mínimos         (  ) Mais de 6 salários mínimos 

 

4 - Tempo de formação:_____________          

5 - Tempo de trabalho na instituição:  ________________ 

 

6 - Qualificação profissional posterior a formação acadêmica  

(  ) Aperfeiçoamento. Qual(is)? ________________________________________________  

(  ) Especialização. Qual (is)? __________________________________________________ 

(  ) Mestrado. Qual (is)?_______________________________________________________ 

(  ) Doutorado. Qual (is)? _____________________________________________________ 

(  ) Outro Curso Superior. Qual (is)?____________________________________________ 

(  ) Nenhuma 

 

7 - Tipo de vínculo empregatício  

(  ) Estatutário  (  ) CLT  (  ) Terceirizado  (  ) Contrato determinado  (  ) Contrato indeterminado 

 

8 - Natureza da instituição em que trabalha: 

(  ) Pública Municipal                   (  ) Pública Estadual        (  ) Pública Federal   

(  )Particular                                 (  ) Filantrópica               (  ) ONG 

 

9 - Nível (is) de Ensino ofertado (s) pela instituição onde trabalha: 

(  ) Educação Infantil   (  ) Ensino Fundamental     (  ) Ensino Médio   

(  ) Educação Profissional Técnica de Nível Médio  (  ) Educação de Jovens e adultos  

(  )Educação profissional e tecnológica   (  ) Educação superior     (  ) Educação Especial 

 

10 - Vinculada (o) a algum sindicato, partido político ou movimento social?  

(  ) Sim. Qual(is)?___________________________________________      (  )Não 

 

11 - Carga horária de trabalho semanal na instituição em questão: _____________ 

 

12 – Atua com mais profissionais de Serviço Social na instituição? 

(  ) Sim. Quantos?___________         (  ) Não 

 

13 - A instituição onde trabalha possui Projeto Político Pedagógico (PPP) ou documento 

semelhante? 

(  ) Sim. ______________________________________________________  (  ) Não 

 

14 - Em relação à situação administrativa na instituição, o Serviço Social: 

(  ) Possui setor específico    (  ) Não possui setor específico    (  ) Está previsto no PPP 

(  ) Está previsto no Organograma Institucional         

(  ) Outra(s) Qual(is):______________________________________________ 

 

15 – Qual a concepção de educação que defende? (pode marcar mais de uma alternativa) 

(  ) Importante lócus de reprodução das relações sociais, considerando os interesses das classes sociais; 
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(  ) Colabora com a esfera produtiva na medida em que amplia a produtividade do trabalho e produz 

ciência; 

(  ) Mediação entre o homem e seu patrimônio histórico, ligando-o ao gênero humano; 

(  ) Garante o desenvolvimento da nação, o alívio da pobreza e a ampliação da cidadania; 

(  ) Direito de todos e dever do Estado, devendo ser pública, gratuita, laica, de qualidade e presencial;  

(  ) Colabora para os processos de tomada de consciência e autonomia dos sujeitos; 

(  ) Inscreve-se no estabelecimento de consensos e na reprodução da força de trabalho; 

(  ) Necessária para garantia da empregabilidade e/ou empreendedorismo; 

(  ) Sempre reproduz a ideologia dominante (capitalista) e aprofunda a alienação do trabalhador;              

(  ) Principal caminho para emancipação dos sujeitos; 

Comente a(s) resposta(s) e/ou indique outros elementos: ____________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

16 - Público(s)-alvo com o(s) qual(is) desenvolve ações profissionais: 

(  ) Estudante                          (  ) Familiares de estudantes          (  ) Instâncias de controle social 

(  ) Comunidade externa     (  ) Servidores da escola              (  ) Movimentos sociais 

(  ) Instituições                (  ) Outro(s). Qual(is)?_______________________________________ 

 

17 - Principal(is) expressão(ões) da questão social que se manifesta(m) na instituição onde atua: 

(  ) Analfabetismo funcional     (  ) Distorção idade/série        (  ) Evasão                (  ) Repetência  

(  ) Infrequência escolar         (  ) Violência  Urbana               (  ) Dependência química     

(  ) Preconceito de gênero      (  ) Preconceito étnico-racial      (  ) Preconceito religioso 

(  )Preconceito às pessoas com deficiência    (  ) Preconceito de classe social   

(  ) Preconceito de orientação sexual            (  ) Violência intrafamiliar/doméstica         

(  ) Gravidez na adolescência                       (  ) Trabalho Infantil   

(  ) Defasagem salarial dos educadores         (  ) Sucateamento da infraestrutura escolar  

(  ) Precarização das condições de trabalho dos educadores 

(  ) Desemprego dos públicos atendidos     (  ) Precariedade nas ocupações e relações de trabalho  

(  ) Falta de informação sobre políticas e direitos  

(  ) Precariedade/falta de acesso à políticas e direitos  

(  ) Dificuldade/restrição de participação política e em instancias de controle social democrático 

Outra(s)expressão(ões):__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

18 – A(s) principal (is) demanda(s) da instituição para o Serviço Social diz(em) respeito a: 

(  ) Ampliação/garantia do acesso à Educação            (  ) Supervisão de estágio   

(  ) Ampliação/garantia da permanência        (  ) Execução de programas e projetos institucionais                                                     

(  ) Ampliação/garantia de gestão democrática (  ) Educação popular   (  ) Gestão Institucional   

(  ) Extensão de ações de assistência social      (  ) Formação/Capacitação   

(  ) Ações de cunho assistencialista (  ) Realização de estudos e pesquisas 

(  ) Ajustamentos das conduta e/ou comportamentos dos usuários 

Outra(s) demanda(s):__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

19 - Como avalia a(s) demanda(s) que chega(m) para o Serviço Social na instituição onde atua? 

(  ) São efetivas expressões da questão social  

(  ) Possuem um nível de complexidade e desgaste elevado                         

(  ) Grande volume de demandas para o profissional        (  ) São de natureza imediata 

(  ) Apresentam-se de forma fragmentada da realidade social (  ) Variam frequentemente 

(  ) Grande parte não condiz com as competências/atribuições da profissão 

Comente sua(s) resposta(s) e/ou indique outra(s):___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



143 

 

 

 

20 – Principal(is) instrumental(is)/técnica(s) utilizada/o(s) no exercício profissional na 

instituição: 

( ) Reuniões        (  ) Trabalhos com grupos       (  ) Entrevistas            (  ) Pareceres sociais 

( ) Estudo socioeconômico       (  ) Atendimento individual   (  ) Palestras/oficinas  

( ) Visitas domiciliares             (  )Visitas institucionais        (  )Trabalho comunitário          

( ) Diagnósticos/estudos           (  ) Encaminhamentos          (  ) Relatórios                           

( )Outro(s). Qual(is)? _________________________________________________________ 

 

21 – A(s) principal(is) resposta(s) profissional(is) acionadas na instituição diz(em) respeito a: 

(  ) Ações interdisciplinares/multidisciplinares                (  ) Ações junto à família  

(  ) Ações com a comunidade                                            (  ) Ações de assistência estudantil      

(  ) Ações socioeducativa                                               (  ) Abordagens individuais     

(  ) Ações de intersetorialidade                  (  ) Atendimento/orientação direta a usuários                          

(  ) Investigação, planejamento e gestão        (  ) Assessoria, qualificação e formação profissional                 

(  ) Mobilização, participação e controle social                (  ) Ações socioassistenciais             

(  ) Planejamento, organização e administração de benefícios e serviços sociais                               

(  ) Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social    

(  ) Realização de  estudos socioeconômicos para fins de benefícios e serviços sociais 

(  ) Realização de vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sociais 

Outra(s) resposta(s): _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

22 - Como avalia a(s) resposta(s) profissional(is) dada(s) na instituição onde atua? 

(  ) Conseguem ampliar a cidadania dos usuários         (  ) Permeadas por ingerência institucional 

(  ) Consideram a autonomia profissional               (  ) Predomínio da burocracia 

(  ) Atendem as necessidades da instituição            (  ) São insuficientes para as demandas 

(  ) Predomínio de respostas imediatistas       (  ) Efetivam a dimensão investigativa da profissão 

(  ) Exigem maior qualificação profissional   (  ) Conseguem articular as dimensões profissionais 

(  ) Atendem as necessidades dos usuários em sua maioria      

(  ) Descontínuas, desarticuladas e fragmentadas 

(  ) Conseguem manter relação com o Projeto Ético-Político Profissional 

(  ) Exigem maior comprometimento e recursos da instituição 

Comente sua(s) resposta(s) e/ou indique outra(s):___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

23 - Capacitações realizadas: 

Diretamente vinculadas à área de atuação: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Outras:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

24 – Quanto às legislações e documentos abaixo, marque a situação em que você se encontra: 

 Leu Estudou

/debateu 

Desconhece Consegue 

cumprir/efetivar 

Não consegue 

cumprir/efetivar 

Diretrizes Curriculares para o Serviço 

Social elaborada pela ABEPSS  

     

Lei 8.662/93 (Regulamentação da 

profissão) c/30h 

     

Código de Ética Profissional de 1993      

Resolução CFESS 418/2001, alterada 

pela Resolução CFESS 467/2005 

(Tabela referencial de honorários). 
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Resolução CFESS 493/2006 

(Condições éticas e técnicas). 

     

Resolução CFESS 533/2008 

(Supervisão direta de estágio no 

Serviço Social). 

     

Resolução CFESS 569/2010 (Vedação 

de realização de terapia). 

     

Resolução CFESS 557/2009 (Emissão 

de pareceres, laudos, opiniões técnicas 

em conjunto com outros profissionais) 

     

Resolução CFESS 556/2009 

(Lacração de material técnico) 

     

Resolução CFESS 554/2009 

(Metodologia do Depoimento sem 

Dano) 

     

Resolução CFESS 489/2006 (Vedação 

de condutas discriminatórias) 

     

Resolução CFESS 443/2003 

(Desagravo público) 

     

Lei 9394/2006 (LDB)      

Lei 8069/1990 (ECA)      

Plano Nacional de Educação (PNE)      

Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) 

     

Subsídios para Atuação de Assistentes 

Sociais na Política de Educação, 

elaborado pelo CFESS 

     

Outra(s) Legislação(ões): ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

25 - Com qual (is) profissional(is) desenvolve ações em conjunto na instituição onde atua? 

(  ) Professor                 (  ) Pedagogo            (  )Psicólogo                 (  ) Médico   

(  ) Administrador         (  ) Nutricionista       (  )Fisioterapeuta 

(  )Outro(s). Qual(is)?__________________________________________________________  

 

26 - Como caracteriza o trabalho desenvolvido com outros profissionais na instituição em que 

atua? 

(  ) Interdisciplinar                    (  ) Multidisciplinar 

Justifique a resposta:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

27 – Considerando as características presentes na instituição em que atua, avalie a relação das 

mesmas com seu exercício profissional: 

 Limita as ações Colabora com as 

ações 

Qualificação do corpo técnico/profissional   

Disponibilidade de recursos financeiros   

Reconhecimento profissional   

Quantidade/diversificação do corpo técnico/profissional   

Estrutura física   

Estímulo à capacitação/qualificação permanente   

Gestão institucional   

Política de gestão de pessoas   
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Plano de carreira, cargos e salários   

Cultura institucional   

Concepção de educação defendida pela instituição   

Interferência político-partidária   

Intersetorialidade com outras políticas   

Participação e controle social   

Articulação com a família e a comunidade   

Condições éticas e técnicas para o exercício profissional   

Autonomia profissional   

Comente sua(s) resposta(s) e/ou indique outra(s): _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

28- Considerando as características profissionais de uma forma geral, avalie a relação das 

mesmas com o exercício profissional: 

 Limita as ações Colabora com as 

ações 

Reconhecimento dos usuários/população   

Reconhecimento dos empregadores/colegas de trabalho   

Remuneração    

Relação teoria/prática   

Imagem da profissão   

Complexidade das atividades   

Atuação generalista   

Efetivação do Projeto Ético-Político profissional   

Trabalho multidisciplinar/interdisciplinar   

Atuação das entidades da categoria   

Comente sua(s) resposta(s) e/ou indique outra(s):____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

29 – Quanto às dimensões da profissão (teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política) 

você: 

(  ) Conhece     (  ) Desconhece 

(  ) Não percebe articulação entre as mesmas no seu cotidiano profissional. 

(  ) Percebe a predominância de uma dimensão sobre as demais. Qual? ___________________ 

(  ) Percebe unidade entre as dimensões, apesar das distinções entre elas. 

(  ) Tem dificuldade de materializar determinada dimensão no cotidiano profissional. Qual? __ 

Comente sua(s) resposta(s) e/ou indique outra(s):____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL - PROSS 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Formulários aplicados as/aos assistentes sociais que trabalham com a política de 

Educação em Aracaju/SE) 

 

Você está sendo convidada/o a participar de uma pesquisa de mestrado intitulada “O 

exercício profissional do assistente social na política de educação em Aracaju/SE: um 

estudo de demandas e respostas socioprofissionais”. O objetivo da pesquisa é identificar as 

demandas e respostas socioprofissionais do assistente social na área de educação no 

município de Aracaju/SE.   

O estudo será desenvolvido através da aplicação de formulários com perguntas 

fechadas e abertas às/aos assistentes sociais que exercem suas atividades laborativas na 

educação na cidade de Aracaju/SE. Concomitantemente, quando da aplicação dos 

formulários, será realizada visita aos espaços de trabalho dos participantes objetivando 

observar em que condições o exercício profissional é desenvolvido. A aplicação dos 

formulários e a observação/visita ocorrerão de acordo com a disponibilidade de datas e 

horários dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Ressalta-se que a participação na pesquisa não é 

obrigatória e cada sujeito participante é livre para interromper sua participação a qualquer 

momento, sem justificar sua decisão e não haverá qualquer atitude recriminatória do mesmo. 

Nenhum participante da pesquisa terá seu nome divulgado e não terá despesas ou recebimento 

de dinheiro por participar do estudo. Não há nenhum risco, prejuízo, desconforto ou lesões 

que podem ser provocados pela pesquisa.   

          Garantimos o sigilo absoluto da identidade de todos os sujeitos que participarem da 

pesquisa, no entanto, solicitamos o consentimento dos mesmos para que as informações 

obtidas nesta pesquisa sejam divulgadas e apresentadas em eventos científicos ou publicados 

posteriormente. Em nenhum dos casos haverá a identificação dos nomes dos 

participantes. Enfatizamos o nosso interesse em disponibilizar os resultados finais do estudo 

para todos os envolvidos na pesquisa. 

 Qualquer esclarecimento ou dúvida sobre a pesquisa estarão a disposição: 

Pesquisador Responsável:  

Assistente Social Ingredi Palmieri Oliveira  
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Telefone para contato: (79) 9951-3175 

e-mail: ingredi.palmieri@gmail.com 

Profa Orientadora: Drª. Naílsa Maria Souza Araujo 

 

 

Após estes esclarecimentos, eu,_____________________________________________, 

concordo em participar do estudo “O exercício profissional do assistente social na política 

de educação em Aracaju/SE: um estudo de demandas e respostas socioprofissionais”, 

mediante formulário de pesquisa. Fui devidamente informado/a e esclarecido/a sobre a 

pesquisa e seus instrumentos (formulário e visitas), bem como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Estou ciente de que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou atitude 

recriminatória.  Declaro ainda permitir a divulgação, apresentação e publicação das 

informações que serão resultantes deste estudo, sem identificação do meu nome. 

 

                                                                     Aracaju/SE, _______/_______/______ 

 

Assinatura do/a participante da pesquisa:  

 

 ______________________________________________________________________   
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