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RESUMO 
 
O artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa que tem como 
objetivo central caracterizar e analisar os espaços sócio-ocupacionais 
de atuação do assistente social na política de educação em Salvador. 
Configura-se em uma pesquisa de situação concretas acerca do 
trabalho profissional, das relações sociais em que se inscreve, das 
especificidades de seus objetivos, das condições particulares do 
exercício profissional, das especificidades regionais da “questão 
social” em que esse trabalho está inserido. A metodologia utilizada 
contempla a realização de um levantamento bibliográfico-documental e 
a aplicação de um questionário fechado e posterior realização de 
entrevistas. 
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ABSTRACT 
 
The article presents the partial results of the research was aimed at 
characterizing and analyzing the socio-occupational areas of action for 
social assistance in education policy in Salvador. Sets up in a concrete 
situation of research on professional work, social relations in which it is 
included, the specifics of its objectives, the particular conditions of 
professional practice, the regional characteristics of the "social 
question" where this work is inserted. The methodology includes the 
realization of a bibliographical and documentary survey and the 
application of a closed questionnaire and subsequent interviews. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo faz parte de uma pesquisa maior financiada pelo CNPq 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – Chamada Universal 

CNPq/CAPES Nº43/2013), que analisa o trabalho do assistente social nas áreas de saúde, 

educação, assistência social, previdência, habitação, jurídico-formal, em empresas privadas, 

Organizações Não-Governamentais (ONGs), associações, cooperativas, movimentos 

sociais e entidades do chamado Terceiro Setor.  

O artigo está voltado à Política de Educação, principalmente à atuação 

profissional dentro da referida política, que por sua vez, está ligada à Política de Assistência 

Estudantil, na perspectiva do direito de acesso e de permanência para os estudantes nas 

instituições de ensino, essa política viabilizou para o profissional de Serviço Social atuar no 

ambiente escolar, desempenhando ações que vão para além da Política de Assistência 

Estudantil estendendo seu trabalho no acompanhamento e encaminhamento sócio-

assistenciais, articulação comunitária e estudantil, dentre outras execuções.  

A formação em Serviço Social no estado da Bahia durante anos ficou reservada 

às instituições privadas de ensino superior, sendo recente o ingresso da Universidade 

Federal da Bahia como instituição de ensino superior formadora de profissionais do Serviço 

Social. Nesse sentido, a nossa pesquisa de forma geral pretende contribuir com o 

fortalecimento da pesquisa e da produção de conhecimento em Serviço Social no âmbito da 

Universidade Pública em função da relevância do seu papel social e acadêmico.  

A investigação está sendo realizada em duas fases: na primeira, foi realizado um 

levantamento bibliográfico de artigos, periódicos e livros que abordam a temática estudada, 

com enfoque voltado para alguns eixos: trabalho, condições de trabalho, espaços sócio-

ocupacionais e demandas profissionais, com ênfase nos trabalhos que abordam a temática 

da educação e do trabalho do assistente social na educação. Como parte deste 

levantamento, foi feito também um levantamento documental para a identificação e 

quantificação dos profissionais do Serviço Social que atuam na cidade de Salvador. A 

segunda fase será composta de uma pesquisa de campo, de natureza quanti-qualitativa que 

contemplará dois momentos: um primeiro momento, de aplicação de um questionário, que 

será encaminhado por meio de endereço eletrônico, com questões fechadas aplicadas ao 

conjunto dos profissionais (cerca de 80% dos profissionais identificados) inscritos no CRESS 

que atuam na educação em Salvador, e posteriormente, pretende-se realizar entrevistas a 

partir de uma amostra pré-identificada.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 



 

 

                  

 

A política educacional brasileira é resultante da particularidade da formação social do 

país, das contradições entre as classes antagônicas, portanto como o modo de produção 

capitalista se desenvolveu no Brasil num determinado momento da história, tendo o Estado 

como “gestor” desse processo, buscando conferir ações institucionalizadas em resposta ao 

acirramento da questão social (CFESS, 2013). 

A trajetória da política educacional no Brasil evidencia como as desigualdades 

sociais são reproduzidas a partir dos processos que restringiram, expulsaram e hoje buscam 

“incluir” na educação escolarizada largos contingentes da classe trabalhadora. (CFESS, 

2013, p. 19). 

Isto posto, Pinto (1986) demarca alguns aspectos históricos e legais da Política 

Educacional no país e estes estando em consonância com todas as modificações 

societárias e econômicas que ocorreu nos últimos anos no Brasil.  

a) Período entre 1500 a 1930: 1º fase da trajetória da educação do qual durante este 

período não existia um Sistema Educacional. “[...] a ausência de um sistema educacional 

pode ser apontado como um evento ao desenvolvimento econômico, uma vez que este 

exigia (ao menos para as autoridades da época) qualificação de mão-de-obra: Não se pode 

considerar sistema de ensino as magras cadeias de primeiras letras, Latim e Grego, que 

havia nalguns dos maiores centros da Colônia [...]” (PINTO, 1986, p.57). 

b) Período entre 1930 a 1960: a 2º fase foi marcada por transformações sócio-políticas na 

realidade brasileira, a sociedade passava a ser urbana-industrial a partir dos processos de 

industrialização e urbanização em uma sociedade marcada pela ruralidade; esse período 

também fora marcado pelo regime autocrático burguês e pela entrada do capital 

monopolista no país, voltando-se para a concentração e centralização de capital. Este 

período pós-independência, já é marcado pela ideia de constituir um sistema educacional 

embrionário, como afirma Pinto (1986), se pretendeu garantir escolas primárias e a criação 

de colégios e até universidades. E neste cenário educacional o que se destaca são as 

fundações das escolas técnicas e acadêmicas no país (um modelo de educação 

profissional, voltada para o trabalho). “A educação profissional é destinada às atividades de 

caráter mais terminal da produção cuja perspectiva está orientada para aspectos 

instrumentais do processo produtivo.” (CARVALHO, 2012, p. 136).  

c) Período entre 1960 – atuais: a 3º fase dessa trajetória que dar início nos anos 60 e 

contempla os diais atuais que fora marcado após 64 por então se estabelecer uma Política 

Educacional visto que o Estado assumiu o seu papel de condutor primeiro da educação. “Na 

medida em que o poder político alinhou a política educacional ao processo econômico, a 

educação serviu como utilíssimo instrumento para a manutenção da ordem econômica e 



 

 

                  

social, pois, enquanto qualificou a força de trabalho, aumentou também a retenção de mais-

valia, quase cristalizando a estrutura de classe.” (PINTO, 1986, p.72). Reflexo da educação 

profissional no Brasil que apresenta um histórico da forma desigual de desenvolvimento do 

país, juntamente com o advindo da industrialização que cominou do desenvolvimento das 

forças produtivas. “O saldo das políticas, pós anos 1990, para a educação profissional é o 

reforço das formas fragmentadas de oferta educacional e da clássica dualidade estrutural 

presente desde as protoformas da educação brasileira.” (CARVALHO, 2012, p. 140). 

A década de 1980, eivada de mobilizações e das reivindicações pela 

redemocratização do país, aprova uma Constituição Federal em 1988 que trouxe à tona 

aspectos até então não evidenciados: “elege direitos à população e responsabilidades ao 

Estado” (GONÇALVES, 2013, p. 80), como foi o caso do direito à educação. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 2014) institui regras de funcionamento da política 

de educação no Brasil. A referida Lei estabelece (artigo 21º) que a educação se divide em 

duas grandes etapas: a educação básica, que inclui a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, e a educação superior. A LDB, em seu artigo 7º, abre a 

possibilidade de que o “ensino é livre à iniciativa privada”, desde que cumpra as condições: I 

- cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino; 

II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; e III - 

capacidade de autofinanciamento (BRASIL, 2014, p. 3). Assim sendo, as últimas décadas 

inauguraram mudanças significativas no contexto das políticas educacionais, principalmente, 

no que se refere à implementação de política avaliativas (Exame Nacional do Ensino Médio, 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, Prova Brasil e Provinha Brasil) e à 

inauguração de políticas voltadas à expansão do ensino superior, mais especificamente, o 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), criado pelo Decreto n. 5.493/2005 e o 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) criado pelo 

Decreto n. 6.096/2007. 

Outro reflexo das mudanças nas políticas educacionais nos últimos anos foi o 

expressivo crescimento da oferta de cursos superiores na modalidade de Educação à 

Distância que a partir da aprovação da LDB de 1996 vai se alastrando por todo pais e vem 

ampliando consideravelmente o cenário da atuação profissional em diversas áreas, a 

exemplo do Serviço Social. 

A educação é um complexo constitutivo da vida social que tem uma função 

social importante na dinâmica da reprodução social, ou seja, nas formas de reprodução do 

ser social, e que numa sociedade organizada a partir da contradição básica entre aqueles 

que produzem a riqueza social e aqueles que exploram os seus produtos e expropria sua 

produção. (CFESS, 2013, p.16). Ao percebermos o espaço escolar para além de uma área 



 

 

                  

educacional abastecida de conhecimento, teorias, enriquecida de valores e significados, que 

por sua vez, são extraídos da sociedade e pensarmos suas limitações e múltiplas demandas 

que se expressam nesse campo, entendemos a educação como parte da lógica capitalista 

da qual se encontra inserida. Nesse sentido, pensamos uma educação ampliada que vai 

além do espaço escolar, e abrange a comunidade e a família no processo de construção do 

ser social, assim como descrito na Constituição Federal em seu artº 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, 2004, p.121).  

Ao entender a educação inserida no cenário em que predomina a lógica 

capitalista na qual “deve” atender as necessidades sociais deste contexto societário. Faz-se 

necessário referir-se à trajetória da Política Educacional no Brasil em concomitância com a 

trajetória econômica e política do país. A política educacional brasileira é resultante da 

particularidade da formação social do país, das contradições entre as classes antagônicas, 

portanto como o modo de produção capitalista se desenvolveu no Brasil num determinado 

momento da história, tendo o Estado como “gestor” desse processo, buscando conferir 

ações institucionalizadas em resposta ao acirramento da questão social (CFESS, 2013). A 

trajetória da política educacional no Brasil evidencia como as desigualdades sociais são 

reproduzidas a partir dos processos que restringiram, expulsaram e hoje buscam “incluir” na 

educação escolarizada largos contingentes da classe trabalhadora (CFESS, 2013, p. 19).  

O assistente social inserido na atual esfera educacional atua com o 

compromisso teórico-metodológico, ético-político e técnico-instrumental diante da 

perspectiva crítica de emancipação política do sujeito e na defesa intransigente dos direitos 

humanos (CARVALHO, 2012), formulando e executando Políticas Sociais, num trabalho 

pautado na interdisciplinaridade juntamente com uma equipe multidisciplinar, trabalhando na 

execução e proposição de programas, projetos e ações que visam à permanência do 

estudante no ambiente escolar. Podemos salientar que o Serviço Social atua na perspectiva 

em contribuir para o desenvolvimento quantitativo e qualitativo dos estudantes, diante das 

dificuldades apresentadas pelos mesmos, fazendo com que o usuário reflita sobre a sua 

condição de ator social através dos projetos, orientações e ações, contribuindo dessa forma 

para a permanência do estudante na Instituição.  

De acordo com o processo de investigação proposto obtivemos alguns 

resultados preliminares. Ao que se refere ao levantamento do quantitativo de assistentes 

sociais que atuam na Política de Educação e tem projetos voltados para a área de educação 

nas diversas modalidades de ensino. O levantamento conseguiu identificar profissionais do 

Serviço Social atuando no ensino superior público e privado, no ensino básico privado 



 

 

                  

confessional e em apenas uma escola pública, nos Institutos Federais (IFbaiano e IFBA) e 

em  ONGs que atendem, em sua maioria, pessoas com deficiência. Ao todo, foi possível 

constatar a atuação de profissionais de Serviço Social na cidade de Salvador em 35 (trinta e 

cinco) instituições, sendo 4 (quatro) instituições públicas; 26 (vinte e seis) instituições 

privadas – entre escolas e faculdades e 5 (cinco) ONGs. Quanto ao efetivo de profissionais 

atuando entre estas instituições não foi possível realizar o levantamento com exatidão, 

sabemos que pode variar de um a seis profissionais ou mais, a depender da modalidade de 

ensino. Já o levantamento bibliográfico identificou dissertações de mestrado, artigos 

publicados em revistas e monografias de conclusão de curso sobre o tema da educação, 

além de alguns livros (publicados por estudiosos da área, como também, pelo Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS) sobre o trabalho do assistente social na educação, 

enfim, materiais diversos que discutem a temática Educação e Serviço Social. 

Estes resultados são significativos e dão margem para aprofundamento da 

investigação com direcionamento nos dados já coletados. E apontam para a ampliação do 

espaço de atuação do assistente social na educação nos últimos anos. No que se refere à 

atuação do assistente social na educação superior, o profissional atua nas universidades 

públicas, nos Institutos Federais e nas faculdades privadas. A nova lógica de expansão do 

ensino superior no país, através do PROUNI e REUNI interfere diretamente na ampliação 

dos postos de trabalho do assistente social na educação, quer seja pelas exigências 

maiores no que se refere à assistência estudantil no caso das universidades e institutos 

federais, quer seja na ampliação de concessões de bolsas de estudos nas instituições 

privadas de ensino superior.  

No que se refere ao trabalho do assistente social na educação básica 

constatamos que as escolas particulares confessionais têm o assistente social atuando em 

suas equipes pedagógicas, atuando especificamente na avaliação social para concessão de 

bolsas de estudo. Outro aspecto identificado na pesquisa foi a completa ausência do 

profissional do Serviço Social na educação básica ofertada pelas instituições públicas. A 

cidade de Salvador possui uma rede de educação básica que conta com 492 unidades 

(escolas e creches) e em nenhumas destas unidades foi identificado a presença de 

assistentes sociais. 

A temática acerca do trabalho nos possibilita um debate amplo da profissão, da 

condição de trabalho e do espaço sócio-ocupacional. Ainda que o Serviço Social na 

educação não seja uma área de atuação nova, recentemente nos últimos 20 anos têm se 

discutido a ampliação desse campo de ação profissional. As políticas sociais; as Leis que 

regulamentam a profissão; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, todos esses aportes 

legais sejam profissionais ou para nortear a educação no Brasil, trouxeram um suporte para 



 

 

                  

os trabalhadores da área educacional. Afinal é um campo em que se manifestam as 

múltiplas expressões da “questão social”, que podem influenciar na relação ensino-

aprendizagem dos estudantes. Segundo Silva 2012, a luta é pela inserção do profissional de 

Serviço Social no campo da educação como via de formação de sujeitos e de efetivação de 

direitos, principalmente quando nos referimos à classe trabalhadora e aos seus filhos e 

filhas, a Lei de Diretrizes e Bases, por compreender a educação como direito social, diz que: 

“Desde sua promulgação, em 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional vem redesenhando o sistema educacional brasileiro em todos os níveis: 

da creche, desde então incorporada aos sistemas de ensino, às universidades, além de 

todas as outras modalidades de ensino, incluindo a educação especial, profissional, 

indígena, no campo e ensino a distância.” (BRASIL, 2014, p. 30).  

Conforme Piana (2009, p. 03) a presença do Serviço Social na educação se 

configura desde a década de 1940, pois há relatos históricos de que os estados de 

Pernambuco e Rio Grande do Sul no ano de 1946 foram pioneiros no debate e no início do 

trabalho acerca do Serviço Social Escolar. Há contradições acerca da inserção do Serviço 

Social na educação e, entre as décadas de 1950 a 1970 há um vazio com relação a 

discussões sobre o Serviço Social na educação. E a partir da década de 1990 as discussões 

se ampliariam no decorrer dos anos configurando uma crescente demanda aos assistentes 

sociais, no entanto, apesar dessa ampla discussão nesse campo de atuação profissional 

ainda considera-se pequeno o quadro de profissionais atuantes nesse espaço. 

A atuação profissional no contexto educacional inserido num quadro da 

educação no mundo mercantilizado é extremamente desafiadora e de enfrentamento das 

diversas expressões da “questão social” que se manifestam nesse espaço no bojo do 

sistema capitalista. “A contribuição do Serviço Social consiste em identificar os fatores 

sociais, culturais e econômicos que determinam os processos que mais afligem o campo 

educacional no atual contexto, tais como: evasão escolar, o baixo rendimento escolar, 

atitudes e comportamentos agressivos, de risco, etc. Estas se constituem em questões de 

grande complexidade e que precisam necessariamente de intervenção conjunta, seja por 

diferentes profissionais (Educadores, Assistente Sociais, Psicólogos, dentre outros), pela 

família e dirigentes governamentais, possibilitando consequentemente uma ação mais 

efetiva”. (CFESS, 2001, p.12).  

O trabalho do assistente social na educação consiste em, orientar à comunidade 

escolar quanto à viabilização dos direitos sociais e os meios de exercê-los, pautado nos 

Princípios do Código de Ética Profissional, juntamente com os aparatos legais, seja na 

Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/90) e 

na Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB, n. 9.394/96), dentre outros que garantem o 



 

 

                  

direito à educação, bem como o direito ao acesso e à permanência na escola. “Tendo como 

finalidade a formação do sujeito para o exercício da cidadania, preparação para o trabalho e 

sua participação na sociedade. Assim, a qualidade dos serviços prestados à população e de 

modo especial ao usuário da escola pública, tem como objetivo seu pleno desenvolvimento” 

(CFESS, 2001, p.10). 

O profissional de Serviço Social está inserido na lógica capitalista, sendo 

trabalhador assalariado que vende sua força de trabalho. “A profissão se consolida então 

como parte integrante do aparato estatal e de empresas privadas, e o profissional, como um 

assalariado a serviço das mesmas” (IAMAMOTO, 2011, p. 86). Esse debate nos imprime um 

significado muito importante enquanto profissional que está para atender as demandas da 

classe trabalhadora lhes conferindo direitos, assim como previsto no III Princípio do Código 

de Ética Profissional: “Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial 

de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticas das classes 

trabalhadoras.” (CFESS, 2012, p. 23). O Assistente Social é dotado de direitos e deveres 

assim como qualquer cidadão, esse profissional é amparado por legislações que regem a 

profissão e nela que se pauta para exercer de forma coerente na defesa intransigente da 

classe trabalhadora ao qual faz parte. E isto ocorre sem perder de vista à relação do Projeto 

Profissional está ligado aos projetos societários sendo eles quem concebem matrizes e 

valores para atuação. “Expressam um processo de lutas pela hegemonia entre as forças 

sociais presentes na sociedade e na profissão” (CFESS, 2012, p. 41). 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O trabalho do assistente social na política de educação em Salvador se dá em 

diferentes frentes da política, ou seja, na educação básica, na educação profissional, na 

educação superior e na educação promovida por ONGs e entidades do terceiro setor. Os 

assistentes sociais que atuam no âmbito da educação básica se concentram em escolas 

confessionais de ensino e é visível o esvaziamento dos espaços públicos de educação 

básica no que se refere à inserção do referido profissional. A pesquisa revelou, pois, que na 

cidade de Salvador quase inexiste a presença do profissional do Serviço social nas escolas 

públicas que ofertam a educação básica, a não ser por um assistente social que dá 

atendimento às crianças e adolescentes com deficiência, profissional lotado na Secretaria 

Municipal de Educação e responde pelo universo de escolas municipais (492 escolas) e um 

profissional que atua na Escola Parque, escola estadual. 

A educação profissional agrega os profissionais que atuam nos Institutos 

Federais na cidade e desenvolvem um trabalho voltado à assistência estudantil. Esta área 



 

 

                  

vem se configurando uma estratégica área de luta dos assistentes sociais da educação no 

País. Neste espaço, os assistentes sociais vêm contribuindo para a construção de políticas 

de assistência estudantil pensadas a partir da realidade local. 

No que se refere à educação superior identificou-se duas grandes frentes de 

atuação do assistente social em Salvador: a educação superior pública e a educação 

superior ofertada por instituições privadas de ensino. No âmbito do ensino superior público 

identificamos a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Estadual da Bahia, ambas 

com a presença de profissionais do Serviço Social atuando na implementação do Plano 

Nacional de Assistência estudantil. Vale ressaltar que a expansão do ensino superior via 

REUNI vem ampliando a demanda de trabalho do referido profissional. A educação superior 

privada passa também por modificações motivadas pela ampliação do acesso ao ensino 

superior através do PROUNI que oferece bolsas integrais e parciais a estudantes que 

advém de escolas públicas ou foram bolsistas durante o ensino médio. O trabalho do 

assistente social nas ONGs e terceiro setor se restringe às instituições que atuam com 

pessoas com deficiência e tem um caráter para além das questões estritamente 

educacionais, ou seja, oferecem atividades diversificadas de lazer, saúde e educação. 
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