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O PROCESSO DE TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO: impasses, 

desafios e a tendência do conservadorismo 

 

Cibele da Silva Henriques1 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo visa repensar sobre o trabalho do assistente 
social na política de educação. Então, como se mediatiza a 
atividade profissional do assistente social sob a condição do 
assalariamento, com o intuito de compreender os 
condicionantes que incidem em seu processo de trabalho nas 
instituições empregadoras, uma vez que tais espaços 
ocupacionais mediatizados, em sua maioria, por órgãos 
públicos estão em consonância com os pressupostos 
econômicos e políticos da política governamental em vigor, que 
é parametrizada pelos organismos internacionais. 
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ABSTRACT 
 
This article aims to rethink the work of the social worker in 
education policy. Then, as if mediates the professional activity 
of the social worker on the condition of wage labor, in order to 
understand the conditions affecting their work process in health 
organizations, since such mediated occupational areas, mostly 
by public bodies are in line with the economic and political 
assumptions of government policy in force, which is 
parameterized by international organizations. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

É a partir da intervenção do Estado burguês na ―questão social‖, de modo contínuo e 

sistemático, por meio da prestação de serviços sociais e assistenciais que se fomentou a 

constituição de um mercado de trabalho para os assistentes sociais, que passaram a atuar 

no campo das políticas sociais.   

 
―[...] a profissionalização do Serviço Social tem sua base nas modalidades 
através das quais o Estado burguês se enfrenta com a ―questão social‖, 
tipificadas nas políticas sociais‖ [...] Neste âmbito está posto o mercado de 
trabalho para o assistente social: ele é investido como um dos agentes 
executores das políticas sociais‖ (Netto, 2011, p. 74) 

 
Iamamoto (1982) menciona que a inscrição do Serviço Social na divisão social e 

técnica do trabalho como ―uma especialização do trabalho coletivo‖ está intimamente ligada 

ao ―processo de desenvolvimento do capitalismo industrial e da expansão urbana‖ (IBIDEM, 

1982, p.77). Reafirma que foi no processo de hegemonia do capital industrial e financeiro 

que se gestou as condições sociais, históricas e políticas para a organização dos 

trabalhadores em prol da reivindicação do seu reconhecimento como classe na cena política 

e, por conseguinte requisição dos seus direitos políticos, civis e sociais.   

 Ainda, pontua que é sob tais condições sociais, históricas e políticas que emergiu a 

―questão social‖, base de justificação da inscrição desse profissional na divisão social do 

trabalho. E que, inicialmente, os assistentes sociais foram recrutados pela classe dominante 

para disseminar a sua ideologia junto às classes trabalhadoras por meio da mediação dos 

serviços sociais (IAMAMOTO, 1982). 

Destaca que o exercício profissional é mediatizado pelo interesse das duas classes, 

podendo ser cooptado por uma ou pela outra. No entanto, é a opção política do assistencial 

social que vai determinar se ele vai ser um ―[...] intelectual orgânico a serviço da burguesia 

ou das forças populares‖ (IAMAMOTO, 1982, p.75-96).  

Adverte que essa especificidade da interelação entre classes sociais – a 

contraditoriedade – se expressa no cotidiano profissional do assistente social. Haja vista, 

que ele é chamado para mediar justamente essa relação entre capital e trabalho. 

 Então, ao receber esse ―mandato do Estado‖ para intervir junto as classes 

trabalhadoras, o profissional de Serviço Social, tanto participa de ―mecanismos de 

dominação e exploração‖ como também da intermediação de respostas que corroborem 

com os interesses e as necessidades das classes trabalhadoras.  

Tal característica inerente ao processo de trabalho do assistente social se adensa, na 

medida em que a atuação profissional ocorre sob a condição de assalariamento. Pois, o 
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assistente é contratado pelo empregador para prestar serviços sociais à população usuária, 

para tanto recebe sob a forma de salário seu pagamento, e é designado a cumprir metas 

institucionais e, concomitantemente, a atender as demandas da população usuária dos 

serviços sociais. Tais demandas, em sua maioria, questionam e colocam em xeque os 

objetivos institucionais e a forma de operacionalização das políticas sociais. 

 Além disso, soma-se a isso a difícil questão de que os assistentes sociais 

necessitam da compra e da venda da sua força de trabalho, para sobreviver. Desse modo, o 

assistente social precisa se subordinar à classe capitalista para a efetivação do seu trabalho 

em mercadoria. 

Iamamoto (1982) infere que o Serviço Social não se insere, majoritariamente, no 

―processo de criação de produtos e de valor‖. Contudo, tal característica não indica o seu 

afastamento da ―produção social em sentido amplo‖. Desse modo, afirma que o assistente 

social se inscreve tanto no processo de produção como do processo de redistribuição da 

riqueza social. 

Ainda, situa que o profissional de serviço social ao desempenhar suas atividades em 

cooperação com os demais profissionais quer seja esfera privada ou na pública, intervém de 

modo a engendrar ―condições favorecedoras da reprodução da força de trabalho, através da 

mediação dos serviços sociais‖ (IBIDEM, 1982, p.85-94), que são ofertados pelo Estado, por 

meio das políticas sociais. 

Iamamoto (2007) salienta que é inimaginável pensar o exercício profissional como 

uma atividade em si mesma. 

 [...] não se pode pensar a profissão no processo de reprodução das 
ralações sociais independente das organizações instituições a que se 
vincula, como se a atividade profissional se encerrasse em si mesma e seus 
efeitos sociais derivassem, exclusivamente, da atuação do profissional. 
(IAMAMOTO e CARVALHO, 2007, p.79). 
 

Nesse sentido, aclara que o processo de trabalho do assistente social é mediatizado 

pelos seus empregadores que dispõem das condições necessárias para o seu 

desenvolvimento que faz parte do trabalho coletivo produzido pelo conjunto da sociedade.  

E ainda, indica que a atividade profissional do assistente social no que concerne as 

suas competências e atribuições, conforme disposto nos artigos 4º e 5º da Lei de 

Regulamentação Profissional (Lei 8.662/93), denota a especificidade de ser um trabalho 

com ―caráter não rotineiro‖, que mantém um ―contato direto‖ com o usuário dos serviços 

sociais, e que possui ―liberdade no exercício de suas funções institucionais‖ – autonomia 

relativa.  

 Contudo, essa inserção do assistente social na divisão social e técnica do trabalho 

mediante um contrato de trabalho com instituições empregadoras públicas ou privadas 
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fomenta tensionamentos no que tange a autonomia profissional. Pois os interesses dos 

empregadores vão de encontro a essa ―relativa liberdade‖ que o profissional possui quanto à 

condução do seu exercício profissional na medida em que as requisições institucionais 

impõem funções e atribuições que não condizem com o estatuto legal e ético que 

regulamenta a profissão do Serviço Social.  

Somam-se a isso, as normas contratuais específicas do trabalho empreendido no 

âmbito coletivo que são intrínsecas a esse processo, como por exemplo, a jornada de 

trabalho, a questão do reajuste salarial, entre outras, que também atribuem limites e 

possibilidades ao exercício profissional.  

Dessa forma, a maneira como o Estado se estrutura e se organiza financeiramente e 

politicamente para atuar nas políticas sociais incidem de modo direto e ou indireto na 

intervenção do Serviço Social junto à população usuária dos serviços sociais.  

Por exemplo, o aparato técnico-burocrático erigido pelo Estado para organizar as 

políticas sociais, que possibilitou a promoção dos direitos e da vida social e arregimentou a 

ampliação do quadro de intelectuais, dentre os quais, o assistente social, também é 

promotor de limites técnico-operativos na medida em que estabelece, sem diálogo, as bases 

orçamentárias e conceituais em que se alicerçará o processo de trabalho coletivo, no qual 

se insere o processo interventivo do Serviço do Social.  

Os assistentes sociais, assim como os demais profissionais inscritos na divisão 

social do trabalho não estão imunes ao processo de mercantilização da força de trabalho. 

Assim como não são refratários ao processo de alienação que é intrínseco ao modo de 

produção capitalista.  Apesar da dificuldade da categoria profissional se perceber como 

partícipe desse processo, tal condição ainda promove tensionamentos significativos no que 

tange ao exercício profissional.   

Essa tensão entre uma regulação externa que pode favorecer autonomia 
técnica e a lógica estrutural do trabalho capitalista pode ser atenuada em 
favor dessa segunda dimensão, se levarmos em conta dois outros fatores 
de natureza coercitiva no trabalho: o assalariamento e a burocratização. Na 
realidade, essa autonomia legal é confrontada com a própria condição de 
assalariamento com que o assistente social sempre exerceu o seu trabalho. 
Pois, ao vender sua força de trabalho para sobreviver, fica privado ou tem 
reduzido o controle sobre os meios de produção do seu trabalho, 
submetendo-se às normas regulatórias e hierarquias administrativas que 
organizam os serviços (BARBOSA, CARDOSO & ALMEIDA, 1998, p. 118). 

 

Tais prerrogativas vão dificultar que os assistentes sociais consigam imprimir uma 

―direção social‖ ao seu exercício profissional. Pois, o estabelecimento desta assertiva 

perpassa pela efetivação da ―relativa autonomia‖ que possuem e, é referendada pela 

legislação profissional. E ainda, isso vai depender da correlação de forças presentes no 
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espaço ocupacional assim como das condições de trabalho e das relações sociais 

existentes, pelas quais se mediatizam o exercício profissional (IAMAMOTO, 2007, p.220). 

Iamamoto (2007) expõe que a profissão ―dispõe de condicionantes sociais, que 

ultrapassam a vontade e a consciência de seus agentes individuais‖ (IBIDEM, 2007, p.221-

224). Por isso, é importante apreender as múltiplas determinações societárias que incidem 

no trabalho profissional do assistente social, pois tais determinações podem facilitar ou 

dificultar a realização dos projetos profissionais. 

Tal pressuposto é importante porque o trabalho dos assistentes sociais é realizado, 

em sua maioria, com indivíduos, grupos e famílias e tais grupos ou segmentos são 

atravessados por determinações de classe.   

 É nesse contexto, que os assistentes sociais vêm sendo requisitados historicamente 

pelo Estado para intervir de forma educativa nas expressões da ―questão social‖. Como 

também para a realização de avaliações sobre a realidade socioeconômica dos usuários 

para fins de acesso/seleção a serviços sociais e ou benefícios assistenciais oferecidos por 

órgãos públicos e ou empresas privadas. 

O profissional é chamado para desenvolver uma ação pedagógica voltada 
para a construção de ideologia e cultura adequadas aos requisitos de uma 
nova sociabilidade capitalista, fundadas em valores, comportamentos, 
atitudes e práticas cooperativas, cívicas e, supostamente, destituídas de 
quaisquer antagonismos. Enfim, representando a face ―humanitária e 
benévola‖ da empresa junto aos seus empregados e à ―comunidade‖, 
através dos programas sociais desenvolvidos, o assistente social estende 
sua ação sobre o modo de ver, de agir, de pensar e de sentir dos indivíduos 
em sua inserção na sociedade, na perspectiva de articular sua integração à 
empresa (CESAR & AMARAL, 2009, p. 17). 

Assim, os profissionais são desafiados cotidianamente a lidar com as mais variadas 

expressões da ―questão social‖, o que requer competência nas dimensões ético-política e 

teórico-metodológica e uma minuciosa leitura das condições de vida da população usuária 

dos serviços sociais.  

 Na contemporaneidade, o processo de globalização e o ressurgimento das ideias 

associadas ao liberalismo econômico ―laissez-faire‖, enfeixadas em políticas econômicas e 

sociais de corte  neoliberal tem complexificado as condições sócio-históricas de intervenção 

profissional do Serviço Social.  

 O Estado ao retomar tais pressupostos liberais tem promovido a sua 

desresponsabilização no que diz respeito a condução das políticas sociais e agenciado  sua 

privatização da prestação de serviços sociais, por meio da instituição de parcerias com 

entidades filantrópicas e privadas.  

Tal cenário também trouxe rebatimentos no que tange ao acesso a tais serviços 

sociais, pois tem estabelecido critérios de seletividade para a concessão dos direitos sociais. 
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Esse panorama de retrocesso tem ocasionado gradativa perda dos direitos sociais 

historicamente conquistados pelos trabalhadores. 

Iamamoto (2007) menciona que é a partir desse contexto de privatização que se 

constatou uma progressiva mercantilização do atendimento as necessidades sociais. Nesse 

painel, os serviços sociais deixam de expressar direitos para se inserir no circuito de compra 

e venda de mercadorias.    

E infere que essa reconfiguração do tratamento das expressões da ―questão social‖ 

promoveu mudanças no trabalho dos assistentes sociais. Pois o Estado, por meio das 

parcerias público-privadas, passou a recrutar os assistentes sociais para operacionalizar 

serviços sociais inscritos nessa órbita mercantil, com vista à produção de valor 

(IAMMAMOTO, 2007). 

Expõe que essa requisição arregimentou mudanças importantes no significado sócio-

histórico da profissão de Serviço Social que deixa de implementar políticas públicas tendo 

como público-alvo o ―cidadão‖ para ―voltar-se aos direitos e deveres referentes às operações 

de compra e da venda‖ que tem como público-alvo o ―consumidor‖ (IAMAMOTO, 2007). 

 Ainda, adverte que tal processo mercantil despolitiza o processo de lutas 

engendrado pelas classes no cenário político, metamorfoseando o conflito interclasses para 

outra esfera – a do mercado (IAMAMOTO, 2007). 

É a partir dessa conjuntura que analisaremos como se gesta e se desenvolve o 

trabalho do assistente social no setor de serviços, a fim de compreender os determinantes 

históricos, econômicos, políticos e sociais que na atualidade incidem no seu cotidiano 

profissional.  

 

2. O PROCESSO DE TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL: impasses, desafios e 

tendência ao conservadorismo.  

 

Para Marx (2013) o trabalho consiste numa relação social proveniente do 

metabolismo do homem com a natureza que ocorre em qualquer modo de produção. Reitera 

que desde os primórdios o trabalho se constituiu em uma atividade de natureza social e foi 

necessária a instituição da divisão de tarefas inicialmente por gênero e posteriormente por 

técnicas para a extração dos bens necessários a sobrevivência humana, como por exemplo, 

o desenvolvimento de atividades de agricultura, de pesca, de artesanato e comerciais.  

A reconfiguração dessa organização do trabalho somente se deu com a emergência 

da Revolução Industrial, que fomentou a passagem do processo de produção artesanal para 

o modo de produção baseado em manufaturas. 
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Esse fato desencadeou com que os trabalhadores perdessem o controle sobre as 

etapas do processo produtivo, haja vista que não dispunham da posse do objeto de trabalho, 

do meio de produção e do produto final, nem tampouco do lucro obtido com a venda, pois 

estavam submetidos à ordem do patrão (donos das manufaturas) que determinava como iria 

ser o seu trabalho e quanto receberiam na forma de salário.  

É a partir da apreensão dessa concepção marxiana de trabalho que alguns 

estudiosos vão tecer importantes considerações sobre o trabalho do Serviço Social.   

Iamamoto (2007) advertidamente reitera em suas obras que o Serviço Social é ―uma 

especialização do trabalho, uma profissão particular inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho coletivo da sociedade” (IAMAMOTO, 2007, p.22, grifos do autor). Em que ―a pratica 

profissional se apresenta como trabalho e se insere num processo de trabalho‖, no qual a 

força de trabalho do assistente social para ser consumida e transformada em atividade 

precisa de ―meios ou instrumentos de trabalho e uma matéria-prima ou objeto de trabalho 

que sofrerá alterações mediante a ação transformadora do trabalho‖ (IBIDEM, 2007, p.94).  

Então, a autora define que a matéria-prima ou objeto de trabalho do assistente social 

é a ―questão social e suas múltiplas expressões‖. E ainda que os instrumentos ou meios de 

trabalho são os recursos institucionais que são fornecidos pelas entidades empregadoras e 

que o produto final ou o resultado do trabalho é a viabilização do acesso aos serviços 

sociais que vai incidir sobre o processo de produção das mercadorias e da reprodução das 

relações sociais (IAMAMOTO, 2007, p.94).  

 A partir de tais argumentos, Iamamoto (2007) expõe que tratar ―a pratica profissional 

como trabalho‖ não consiste apenas numa simples redefinição de nomenclatura, pelo 

contrário, supõe ―apreender a chamada ‘pratica profissional’ profundamente condicionada 

pelas relações entre Estado e Sociedade civil [...] entre classes na sociedade, rompendo 

com a endogenia do Serviço Social” (IAMAMOTO, 2007, p.23, grifos do autor) 

Lessa (2007) defende que o Serviço Social não pode ser considerado trabalho, haja 

vista que não transforma a natureza e, por conseguinte não obtém dela um resultado 

objetivo – material. Também pontua que a ―questão social‖ não pode ser tida como objeto de 

trabalho do Serviço Social, pois é fruto da ação dos homens que a produzem, portanto, é 

um objeto de natureza social e não natural o que impede ser transformada pelos homens. E 

que os assistentes sociais não podem ser nomeados como ―trabalhador coletivo‖, visto que 

somente os trabalhadores que atuam diretamente na produção é que pode assim ser 

denominados.  

 Porém, Netto (2001) parte da premissa que o Serviço Social atua nos ―mecanismos 

elementares de preservação e de controle da força de trabalho‖ que são engendrados pelo 

Estado através de ―serviços‖, típicos da ordem monopólica que visam ―a reprodução, 
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acumulação e valorização do capital‖. Nesse sentido, afirma que o Serviço Social não 

―desempenha funções produtivas‖ (IBIDEM, 2001, p.73-76), mas sua intervenção corrobora 

com o desenvolvimento de tais atividades supracitadas. 

 No entanto, Barbosa, Cardoso e Almeida (1998) consideram o trabalho como ―[...] um 

processo social de transformação que visa atender necessidades sociais de reprodução 

humana‖ e que se ‖[...] apresenta sob a forma de processo, conduzido pelo homem‖ que 

pressupõe dispêndio de energia física e vital com vistas a atender finalidades coletivas 

(IBIDEM, 1998, p.111). 

 Cabe destacar que tais autores não citam a questão da natureza como em outros 

textos, nem tecem considerações endógenas sobre o exercício profissional do Serviço 

Social. Barbosa, Cardoso e Almeida (1998) explicitam considerações sobre o Serviço Social 

como trabalho, haja vista que acreditam que o trabalho do assistente social se inscreve num 

―processo de trabalho‖ e que está inserido na esfera dos serviços com vistas a satisfazer as 

necessidades humanas.  

 

[...] a pressão estrutural sobre o processo de trabalho do assistente social 
não decorreria somente daquele interesse burguês por uma camada média 
especializada no trato da sobrevivência dos subalternizados, mas da própria 
lógica estruturante do trabalho capitalista, que supõe a conversão de todas 
as formas de trabalho em trabalho assalariado – mercadoria – fragmentado 
e parcelado em diferentes atividades laborativas (BARBOSA, CARDOSO & 
ALMEIDA, 1998, p.114).  
 

 O resgate desse debate se faz necessário, pois a discussão sobre processo de 

trabalho do Serviço Social nos auxilia a pensar sobre o trabalho do assistente social na 

política de educação. E também nos permite ultrapassar a visão endógena presente na 

profissão que leva a alguns assistentes sociais a buscarem saídas internas e individuais 

(isoladas) para driblar os obstáculos, inerentes do exercício profissional, que advém das 

determinações que incidem no campo das políticas sociais.  

  Nesse sentido, não podemos desconsiderar que a ―unidade de serviço‖ e a ―política 

social‖ influenciam no processo de trabalho dos assistentes sociais.  Consideramos como 

―unidade de serviço‖ as instituições públicas e privadas que realizam a execução dos 

serviços sociais com o intuito do controle e da reprodução da força de trabalho com a 

finalidade de apaziguar o conflito entre capital e trabalho.  E a ―política social‖ é concebida 

como uma ―instituição social‖ que vem perdendo seu significado sócio-histórico na medida 

em tem se tornado um mecanismo estatal de natureza gerencial (BARBOSA, CARDOSO & 

ALMEIDA, 1998, p.127). 

  Nessa lógica contábil, os serviços sociais têm sido mercantilizados e o acesso tem 

sido restringido cada vez mais, pois é baseado na esfera do consumo. Então, as instituições 
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e entidades públicas ou privadas tem que atingir metas produtivistas para receber recursos 

financeiros. Os recursos institucionais tendem a ser racionalizados e a atenção tem sido 

dispensada somente para os mais pobres que conseguem ter sua situação de 

vulnerabilidade social comprovada por meio do velho conhecido ―teste de meios‖.  

Esse processo de retomada dos pressupostos liberais tem agenciado a 

desresponsabilização do Estado no que concerne à formulação, gestão e execução das 

políticas públicas. Tal ação tem ocasionado a terceirização da prestação dos serviços sociais 

públicos para empresas privadas que visam a obtenção de lucros. Tal reconfiguração tem 

metamorfoseado os direitos sociais, que tem sofrido um desmonte progressivo, no qual 

passaram a ser ―atributo‖ do mercado.  

Tais pressupostos neoliberalizantes vêm afetando o processo de trabalho dos 

assistentes sociais que atuam na política de educação.  Ainda a implantação da gestão 

burocrática, gerencial dos recursos institucionais e a focalização da alocação dos benefícios 

vão impactar no trabalho dos assistentes sociais que têm que realizar avaliações 

socioeconômicas entre quem são ―merecedores e não merecedores‖ da assistência social 

no âmbito estudantil.  

Esse processo de refuncionalização das políticas sociais atinge todos os 

trabalhadores das instituições públicas de educação. Pois, tanto os trabalhadores 

especializados como aqueles não especializados participam de um processo de trabalho 

coletivo. Logo, se inscrevem numa relação de assalariamento e compõem a divisão sócio-

tecnica do trabalho. Assim ficam a mercê das mudanças que ocorrem na política econômica 

e social.  

Esse cenário regressivo tem promovido impasses de difíceis soluções, como por 

exemplo, a escassez de recursos frente à expansão do número de matriculas no ensino 

superior. Essa situação acarreta desafios aos assistentes sociais que trabalham na 

assistência estudantil, pois tem que racionalizar os ínfimos recursos institucionais existentes 

a fim de atender um número maior de alunos.  

Além disso, a expansão do acesso ao ensino superior não arregimentou a garantia 

de permanência, por meio de auxílios estudantis, para os alunos das camadas mais pobres. 

O que se verifica no cotidiano dos profissionais de Serviço Social que atuam nas Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), nosso foco de análise, é que esse cenário recessivo 

tem dificultado a construção de respostas concretas às expressões da questão social que 

são exponenciadas pelos alunos, filhos de trabalhadores que se encontram cada vez mais 

desprotegidos e sem condições de assegurar a reprodução material e social dos filhos que 

estão inseridos no ensino universitário. 

Tal panorama de difícil solução compõe o cotidiano profissional dos assistentes 
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sociais que estão atuando nas IFES. No entanto, em nossa pesquisa preliminar, o que 

percebemos é que os assistentes sociais frente aos impasses e aos desafios postos na 

realidade acabam reatualizando respostas antigas, tradicionais, para tentar minimizar os 

efeitos dessa política privatizante que assola a Educação Superior Brasileira.  

É a partir dessa hipótese que desenvolveremos considerações iniciais sobre tal 

pesquisa, pois sua realização se encontra em curso. Ao analisar o cotidiano profissional dos 

assistentes sociais que trabalham na política de Educação Superior, pudemos perceber que 

diante dos dilemas políticos e econômicos já mencionados, tendem a ter posturas ―fatalistas 

e messiânicas‖.  Bem como nos advertiu Iamamoto (1998), tais posturas não levam a 

resolução dos problemas dos usuários dos serviços sociais, pelo contrário, as ações 

pautadas por tais pressupostos levam a juízos de valor que hiperdimensionam ou 

despontencializam a concreticidade real e histórica das demandas apresentadas pelos 

estudantes.   

 Cabe ainda frisar que tais visões ―fatalistas ou messiânicas‖ corroboram para que o 

Serviço Social promova ações individuais, isoladas e endógenas que não dialogam com as 

demais categorias profissionais seja no âmbito intra ou extra-institucional. Contudo, cabe 

frisar que essa direção profissional não é engendrada por todos os assistentes sociais que 

atuam na política de Educação. Pois existem experiências profissionais críticas e 

propositivas, apesar da diminuição dos recursos financeiros e do assédio moral institucional 

que assola as instituições públicas federais.  

 Porém, a adoção e a perpetuação dessas visões pessimistas ou irreais pelos 

profissionais de Serviço Social podem levar ao resgate do conservadorismo que nos gestou 

e que intentamos romper com o movimento de Renovação no Brasil, como expõe Netto 

(1991). Ainda é sabido que o chamamento a tais valores conservadores tem crescido na 

contemporaneidade e precisamos estar atentos para que os assistentes sociais não 

reproduzam intervenções a partir de tais pressupostos e realizem falsos juízos de valor.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de trabalho do Assistente Social na educação é influenciado pelos 

parâmetros políticos e econômicos que parametrizam a política de educação no Brasil. 

Desse modo o trabalho do assistente social se funde as normas e regras rígidas impostas 

pelos organismos multilaterais pertencentes a Organizações das Nações Unidas (FMI, 

BIRD, OIT, UNESCO, UNICEF).  

 Assim, as práticas operacionais padronizadas ensejadas por tais organismos 

internacionais são inseridas verticalmente no cotidiano das Instituições Federais de Ensino 
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Superior, nosso foco de análise. E tais ―práticas‖ são absorvidas acriticamente por alguns 

assistentes sociais que operam as políticas assistenciais no âmbito estudantil.  Partimos da 

hipótese de que a construção dessa linguagem institucional comum, da qual corroboram 

alguns assistentes sociais, propicia a constituição de consensos em torno dos ―interesses 

comuns‖.  

 Silveira (2014) menciona que as agências multilaterais promovem esse ―consenso‖ 

por meio do estabelecimento de mecanismos representativos, de negociação e participação 

social. Então, se aliam ao Estado e a instituições privadas de interesse público (ONGS) com 

vistas a intermediar a negociação dos recursos financeiros e impor a direção política e social 

dos serviços prestados. Para tanto, tais organismos internacionais promovem a realização 

de espaços de representatividade, como por exemplo, Fóruns e Conferências. Porém, tais 

ações possuem como objetivo principal a sistematização de informações/ recomendações; 

elaboração de projetos assistenciais; produção de dados e pesquisas; transferências de 

fundos e financiamentos condicionados a interesses privados.  

 Esses pressupostos contidos na Política Social Brasileira, especificadamente na 

política de educação, alavancam demandas de difícil solução, que se tornam desafios aos 

assistentes sociais, como a administração e operacionalização de recursos institucionais 

escassos frente a crescente demanda de usuários em situação de ―vulnerabilidade 

socioeconômica‖, que é definida pelas agências multilaterais em seus documentos e nos é 

repassado de modo irrefletido nos documentos normativos que dão legalidade as políticas 

assistenciais.  

 Nesse sentido, a direção social postulada por tais organizações externas emolduram 

os pressupostos teóricos e normativos da Política de Educação. E alguns assistentes sociais 

que operam tais serviços assistenciais na Educação tendem a incorporara tais postulados 

de forma assistemática e acrítica. Essa ação irrefletida por parte de alguns profissionais de 

Serviço Social tem levado a um processo de reatualização de práticas tradicionais, de bases 

conservadoras, que tendem a busca de respostas utópicas ou irreais que sinalizam ora uma 

fuga da realidade ora uma elevação das ―expressões da questão social‖ para outra esfera 

de cunho moralizante, em que há uma valorização dos dogmas religiosos como o 

―messianismo‖.  

 Por fim, concluímos que o cenário atual da Política de Educação Brasileira impõe 

impasses e desafios ao processo de trabalho do Assistente Social na Educação. Porém, 

compartilhamos do entendimento que os profissionais de Serviço Social não podem ter um 

agir profissional endogenista, pessimista ou messiânico quanto ao seu processo de trabalho.  
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