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RESUMO: O objetivo central da pesquisa foi examinar a 

produção do conhecimento referente ao trabalho do 

assistente social na educação no Brasil, com a finalidade 

de identificar a relação entre educação e Serviço Social 

nas produções analisadas e a concepção de educação 

que fundamenta o trabalho do assistente social na 

educação. A pesquisa se configura como um estudo de 

cunho documental-bibliográfico e a metodologia utilizada 

contemplou o uso de uma ficha de trabalho com questões 

elaboradas a partir dos objetivos. Os resultados apontam 

para um acervo considerável de bibliografias acerca do 

trabalho do assistente social na educação, sendo que no 

período anterior ao ano 2000 há um destaque para 

relatórios de finalização de curso e Trabalho de 

Conclusão de Curso. Já a partir de 2000 foram 

identificados vários livros, teses de doutorado, 

dissertações de mestrado e artigos publicados em 

revistas da área do Serviço Social. 

Palavras-chave:Educação. Serviço Social. Produção do 

Conhecimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse artigo tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa intitulada “O 

Serviço Social na Política de Educação no Brasil: produção do conhecimento e 

legislação”, vinculada ao Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal da 

Bahia (cota 2016/2017). Esta pesquisa tem por objetivo examinar a produção do 

conhecimento existente sobre o trabalho do assistente social na política de educação 

Brasil. Buscou, ainda, analisar a legislação existente que dispõe sobre a inserção do 

assistente social na política de educação brasileira. Para tanto, os objetivos 

específicos propõe: mapear a produção do conhecimento em Serviço Social sobre o 

trabalho do assistente social na educação no Brasil; identificar semelhanças e 

diferenças no trabalho do assistente social na educação com destaque para três eixos 

(educação básica, educação profissional e tecnológica, educação superior); perceber 

as mudanças e permanências no trabalho do assistente social na educação brasileira; 

identificar e analisar a legislação que regulamenta a inserção do assistente social no 

Brasil e nos estados e municípios brasileiros; identificar e analisar os documentos do 

Conselho Federal de Serviço Social que fundamentam a inserção do profissional do 

Serviço Social na política de educação; e, elaborar sínteses explicativas sobre o 

trabalho do assistente social na educação no Brasil. 

        O trabalho do assistente social na educação em Salvador foi objeto de 

investigação em duas edições do Programa de Iniciação à Pesquisa Científica (PIBIC 

– cotas 2014/2015, 2015/2016). Na primeira pesquisa desenvolvida (2014/2015), com 

apoio do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) como parte de uma pesquisa maior 

intitulada “O trabalho do assistente social em Salvador: contribuições para o debate 

atual”, o objetivo central consistiu em identificar as instituições de educação que 

contam com assistentes sociais em suas equipes e analisar o trabalho do assistente 

social a partir de alguns eixos pré-definidos, a saber, as condições de trabalho, o 

arsenal técnico-operativo utilizado e as demandas e respostas profissionais. Na 

segunda etapa da pesquisa (2015/2016), como continuidade da pesquisa anterior, a 

referida pesquisa se direcionou para as três áreas com maior incidência de assistentes 

sociais na educação: a educação básica, a educação profissional e tecnológica e a 

educação superior/magistério. 



 
 
        Dessa forma, nos dois anos de pesquisas realizadas foi possível identificar 

uma produção considerável de artigos publicados em revistas indexadas, dissertações 

de mestrado, teses de doutorado, documentos oficiais publicados pelo Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS) e legislações promulgadas e em tramitação sobre 

a inserção do profissional do Serviço Social na educação no Brasil. 

Para fins de realização da investigação proposta, foi realizado um mapeamento 

da produção do conhecimento a fim de identificar artigos, monografias, dissertações, 

teses, livros e documentos publicados pelo CFESS. Na primeira fase foi realizada uma 

busca no acervo bibliográfico do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-BA 5ª 

Região), nos sites das Universidades de rede pública e privada, bem nos sites de 

instituições universitárias e periódicos disponibilizados pela plataforma da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Banco de 

Dados de Teses e Dissertações (BDTD). A segunda fase consistiu na definição da 

amostra coletada, assim, do universo de produções e legislação coletado foi 

estabelecido como critério de amostra a diversidade e natureza do trabalho 

identificados.   

O enfoque apresentado neste artigo busca analisar apenas os dados referente 

à produção do Serviço Social na Política de Educação. Assim, de acordo os trabalhos 

escolhidos foram utilizados vinte produções para cada eixo temporal: o primeiro 

período analisado compreende a década de 1930 a 2000 e o segundo corresponde ao 

período que vai de 2000 a 2016.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A atuação do assistente social no campo da Política Educação no Brasil 

remonta a década de 1930, momento que a profissão se insere no cenário do País em 

um contexto educacional vinculado a concepção de educação conservadora, pautada 

nas premissas ideológicas do sistema capitalista. Porém, foi a partir da década de 

1990 que se visualiza um aumento considerável destes profissionais no âmbito 

educacional de acordo com o amadurecimento do projeto ético político do Serviço 

Social (CFESS, 2011). 



 
 

A Constituição Federal de 1988, artigo 205, revela um conceito de educação no 

qual  “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, p. 118). Nesta mesma linha, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

em seu artigo 2°, define a educação como dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

O CFESS em seu documento Subsídios para atuação de assistentes sociais na 

Política de Educação apresenta um conceito de educação que vai muito além de 

pensar a educação apenas como um processo de escolarização, a saber, 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 
produtores e expropriam sua produção (CFESS, 2014, p. 16) 
  

Diante disso, o assistente social, quando inserido na educação, busca 

identificar os fatores sociais, culturais e econômicos que influenciam direta ou 

indiretamente na educação, desde a evasão escolar ao baixo rendimento escolar. A 

inserção do Serviço Social na educação brasileira ocorreu inicialmente nas instituições 

de ensino privado e filantrópico e posteriormente na educação pública, a partir do 

surgimento de leis municipais e estaduais. 

A inserção dos assistentes sociais na área de educação não se 
constitui em um fenômeno recente, sua origem remonta aos 
anos iniciais da profissão em sua atuação marcadamente 
voltada para o exercício de um controle social sobre a família 
proletária e em relação aos processos de socialização e 
educação na classe trabalhadora durante o ciclo de expansão 
capitalista experimentado no período varguista.(ALMEIDA, 
2007, p.13) 

         

A atuação do assistente social na educação no Brasil se dá em várias 

modalidades que são definidas de acordo com o público-alvo atendido pelos 

profissionais nas diversas instituições de educação. De acordo com o levantamento 

realizado em 2010/2011 pelo Grupo de Trabalho de Educação do Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS, 2011), as modalidades de concentração de profissionais 



 
 
atuando na política de educação são: a educação infantil, o ensino fundamental, a 

educação especial, o ensino médio, a educação de jovens e adultos, a educação 

profissional e tecnológica, a educação superior e a educação indígena. 

As atribuições privativas do assistente social no campo da educação está 

subsidiada nos princípios e deveres contidos do código de ética da profissão de 1993, 

na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8.662/ 1993), bem como nas Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS (1996) (CFESS, 2014, p. 25). Nesse sentido, a profissão vem 

sendo requerida a atuar no campo educacional com o intuito de atingir dois aspectos 

fundamentais: o acesso e a permanência escolar. 

No que se refere às demandas e respostas do trabalho do assistente social, de 

acordo com o documento do CFESS (2011, p. 39), destaca-se: 

[...] o  trabalho preventivo, por meio de encontros sobre o fortalecimento da 
relação escola família – encontros temáticos; realização de encaminhamentos 
institucionais com o intuito de enfrentar as situações de risco e 
vulnerabilidade social; acompanhamento das condicionalidades dos 
programas sociais como a frequência escolar (Programa Bolsa Família); 
promover articulação entre as políticas sociais, com vistas a desenvolver 
ações institucionais que colaborem para a inclusão social; abrir canais de 
comunicação com os órgãos de garantia de direitos, tais como conselhos de 
direitos, conselhos tutelares e Ministério Público e realizar um trabalho com 
os/as professores/as, a fim de discutir sobre a educação na 
contemporaneidade; também aparecem com maior ou menor ênfase nos 
diferentes campos de inserção na área de educação. 

 

Nesse contexto, essas ações estratégicas são acionadas para garantir o 

acesso à educação, visando, sobretudo, contribuir para garantir a permanência do 

educando durante todo o processo formativo. Isso desponta como um grande desafio 

para o profissional, que precisa lidar “com a dinâmica contraditória dos processos 

societários de luta” (CFESS, 2014, p.40) que ao longo da trajetória da política de 

educação seja na gestão ou na execução dos projetos educacionais, é permeado por 

processo de disputas que envolvem a consolidação da educação pública como um 

direito social disponível a todos independente de razão econômica. (ALMEIDA, 2011). 

  

 3  RESULTADOS 

 

A pesquisa está na fase final de sua realização e se propõe a analisar a 

Produção do conhecimento sobre o trabalho do assistente social na educação no 

Brasil, e apresenta dois eixos de estudo o primeiro refere-se a publicações de 1930 a 



 
 
2000 e o segundo dos anos 2000 a 2016. Até o momento foi possível catalogar, no 

período 1930 a 2000, 101 (cento e um) produções (periódicos, artigos, monografias, 

relatório de estágio, dissertações, livros, teses e publicações em eventos). No período 

de 2000 a 2016, foi possível encontrar 155 (cento e cinquenta e cinco) produções 

(periódicos, artigos, monografias, relatório de estágio, dissertações, livros, teses e 

publicações em eventos), totalizando 256 (duzentos e cinquenta e seis) produções. 

Quanto ao processo de coleta de dados do primeiro período analisado, houve 

dificuldades em acessar o conteúdo das produções identificadas em plataformas 

digitais, principalmente, nos sites das Universidades que não disponibilizam online o 

acervo bibliográfico. Em contrapartida as produções após os anos 2000 estão em sua 

maioria disponível em plataforma digital. Assim, muitos trabalhos são disponibilizados 

apenas o título, não possuindo informações sobre que modalidade da educação 

discute (educação básica, educação profissional e tecnológica, educação superior). 

 

Tabela 1 – Tipos de produções pesquisadas (1930-2016): 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 – 2017  

 

  

 No período de 1930 a 2000 foram identificados dez artigos publicados, setenta 

monografias, oito relatórios de estágio, cinco dissertações, um livro e oito publicações 

em eventos. No período de 2000 a 2016, o maior destaque foi para as publicações em 

anais de congressos com setenta trabalhos, seguido do número de artigos publicados 

em revistas, 48 (quarenta e oito) artigos, nove livros, nove dissertações, oito 

monografias e três teses. 

Até a década de 1990 os Trabalhos de Conclusão de Curso, superou as 

demais classificações pesquisadas. A primeira publicação localizada corresponde a um 

trabalho, datado do ano de 1948 e está disponível na Biblioteca da Universidade 

Período  Artigo  Monografias  
Relatório De 

Estágio  
Dissertações  Livros  Teses  

Publicação em 

Eventos  
CAPÍTULO 

DE LIVRO 
TOTAL  

1930/2000  8 70 8  5 1 1  8 
- 

101 

2000/2016  48 8  -  9  9  3  70  8 155 

TOTAL  56  78  8  14  10  4            78  8 256 



 
 
Federal Fluminense. Quanto aos artigos, foram identificados oito publicações, sendo o 

mais antigo divulgado em 1992 na Revista Serviço Social e Sociedade, nº 38. Os 

relatórios de estágio foram localizados no acervo da Biblioteca da Universidade 

Católica do Salvador (UCSAL) e são considerados trabalhos de conclusão de curso, 

sendo o mais antigo do ano de 1974. Das teses identificadas, duas foram publicadas 

na década de 1980 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Na segunda fase da pesquisa foi elaborado um questionário com questões 

relacionadas aos objetivos específicos, com o intuito de apresentar a concepção de 

educação identificada e as mudanças e continuações presentes nas produções, a 

partir das análises realizadas. 

Quanto à natureza do trabalho no primeiro período (1990 a 2000) se evidencia 

as publicações fruto de relato de experiência, construído por relatórios de estágio e 

publicações em eventos científicos. Sobre o segundo período (2000 a 2016) foram 

identificados um número maior de trabalhos advindos de resultados de pesquisa. 

Demonstrando que o campo da educação nos últimos anos vem sendo cada vez mais 

foco de investigação e reflexão no cenário acadêmico. 

Quanto à relação entre o Serviço Social e a Educação, no período de 1930 a 

2000, foi identificado que no campo da educação popular o exercício profissional na 

educação está associado à prática moralizante dos indivíduos. E ao ajustamento moral 

e comportamental é ainda requerido a realizar um trabalho de articulação entre as 

famílias e a escola, com intuito de atrair esses sujeitos a integra-se ao ambiente 

escolar e incentivar juntamente com a escola o desenvolvimento do educando. 

Dessa forma, é requerido do profissional do Serviço Social a construção de 

estratégias que visem investigar as causas de evasão ocorrida no decorrer do ano, por 

meio da visita familiar com o intuito de construir alternativas para evitar esse 

abandono. 

No Segundo período (a partir de 2000), no eixo da educação básica, destaca-

se a atuação do Serviço Social relacionada às ações de inclusão social visando a 

garantia de direitos à educação, bem como realizar encontros para o fortalecimento da 

relação escola-família, acompanhamento das relações de risco e vulnerabilidade 

social, quando necessário realizar visitas domiciliares. No que tange a modalidade 



 
 
educação superior, o assistente social está inserido no trabalho de permanência 

estudantil e evasão, bem como é responsável pela assistência estudantil. 

A concepção de educação que aparece nas produções referentes ao primeiro 

período analisado é a seguinte: a educação é tomada como uma ação coletiva, 

pautada na integração comunidade, educando e escola. No entanto, nessa integração 

se verifica um viés moralizante, evidenciando a tentativa de se estabelecer a 

integração entre os sujeitos e comunidade. É também identificado a concepção de 

educação como dimensão da vida social dos sujeitos, logo, sendo uma prática de 

"dimensões político-pedagógicas" a Educação como dimensão da vida social é 

entendida como ferramenta que instrumentaliza a classe subalternizada reivindicar 

suas condições de vida frente ao poder estabelecido (noção de classe e de educação 

como instrumento de emancipação). 

No segundo período, a concepção de educação revelada nos trabalhos 

analisados, no que se refere ao segundo período, está vinculada a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, lei n° 9394/96, que defende em seu art. 1º “a educação abrange 

os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996). 

Destaca-se também como marco legal a educação no Brasil a Constituição Federal de 

1988, na qual caracteriza educação como direito de todos e dever do Estado e da 

família. 

No que diz respeito aos aspectos do trabalho profissional – Demandas e 

Respostas, no primeiro período, apresenta-se como foco de intervenção a orientação 

da comunidade através de problemas identificados; as ações são voltadas ao 

fortalecimento dos vínculos familiares e as estratégias visam construir espaços 

integração entre a instituição e a comunidade.  O profissional é requisitado, ainda, a 

atuar na identificação na realidade socioeconômica das famílias dos educandos; 

atender os alunos que apresentam dificuldades de relacionamento e violência no 

ambiente escolar. Além disso, atua diretamente com a questão da evasão escolar, 

infrequência devido ao desinteresse nos estudos ou dificuldades de aprendizado. 

No segundo período, a partir dos materiais analisados, pôde-se destacar as 

demandas apresentadas ao Serviço Social tais como: execução de programas e 



 
 
projetos às políticas setoriais – saúde, habitação, assistência social – voltadas às 

necessidades de estudantes, famílias e comunidade; além de desenvolver atividades 

de interação grupal entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, fomentando 

uma educação escolarizada que garanta a permanência do aluno na escola; auxilia o 

enfrentamento de questões sociais, as quais dificultam a aprendizagem do aluno, tais 

como violência, infrequência na escola, desavenças familiares, responsável pela 

assistência estudantil e entre outras questões. 

Sobre o trabalho multidisciplinar, a partir de uma perspectiva ampla do estudo 

do ao período de 1930 a 2000, quase não se identifica a realização de trabalhos 

multidisciplinares, na verdade, é apontado a necessidade do trabalho em equipe para 

se construir estratégias de intervenção em conjunto.  Já no período de 2000 a 2016 há 

uma considerável mudança, a equipe multidisciplinar apresenta-se de forma ativa, 

construindo através do trabalho coletivo estratégias de intervenção articuladas. Pôde-

se compreender a partir das fichas analisadas que o assistente social em sua atuação 

profissional na educação, trabalha em equipe, juntamente com psicólogos, 

professores, pedagogos, entre outros profissionais. 

Quanto às ferramentas da lei utilizadas até a década de 1990 para subsidiar a 

atuação profissional está a Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a Lei 8.069/90 foram poucos os trabalhos que fizeram referência a 

legislação. 

Isso se verifica também nas publicações após os anos 2000. A partir da leitura 

e análise, foi destacado uma deficiência no que se refere a documentação e suporte 

legal, tendo destaque apenas para LDB 9394/96 e o Decreto n. 6.096 de 24 de abril de 

2007. 

 
4 CONCLUSÃO 
          

O estudo aponta importantes mudanças no cenário da atuação profissional, 

indicando mudanças e continuidades na atuação do Assistente Social. As mudanças 

decorrem do processo de amadurecimento ocorrido nas últimas décadas, que modifica 

a concepção ideológica e interventiva da profissão. Assim, de uma prática 

conservadora voltada para a moralização dos sujeitos identificado nas primeiras 

publicações no campo da educação. O Serviço Social assume no novo século 



 
 
posturas que dão um novo rumo a profissão, que põe em perspectiva o 

conservadorismo e assume uma atuação crítica quanto às  contradições que constitui 

a vida social e reivindica um processo educativo que garante o direito ao acesso a 

uma educação cidadã.  

Nesse sentido, a produção do conhecimento a partir dos anos 2000 demonstra 

que a política de educação cada vez mais se configura como foco de estudo do 

Serviço Social. Concomitante a esse crescimento da produção, houve um aumento 

considerável da inserção dos profissionais do Serviço Social no campo da política de 

educação expressando um sinal de que houve uma reflexão da categoria a cerca da 

sua inserção nos espaços educacionais.  
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