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1. Introdução 

Este trabalho trata do exercício profissional do Assistente Social na política de 

educação. Decorre de uma pesquisa que está em andamento, pautada na literatura 

especializada sobre o tema, tendo como objetivos analisar o exercício profissional do 

Assistente Social nas Escolas do Sistema Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, 

bem como, identificar como se configura as requisições e respostas profissionais do 

Assistente Social nas Escolas do Sistema Municipal de ensino de Campina Grande, na atual 

dinâmica de precarização da educação e do trabalho. A relevância desta pesquisa está em 

analisar o exercício profissional do Assistente Social na atual conjuntura de crise do capital, 

na qual novos e também antigos desafios são postos a profissão. Portanto, acredita-se que 

o estudo proposto possa contribuir com a produção do conhecimento sobre o Serviço Social 

na política de educação e, assim, aprofundar o atual debate da agenda profissional sobre a 

temática, oferecendo subsídios para fortalecer a luta da categoria neste espaço sócio-

ocupacional. 

O método utilizado é o crítico-dialético, o qual possibilita a apreensão do real em sua 

totalidade, permitindo desvendar a sua essência. A pesquisa é do tipo analítica, com 
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abordagem qualitativa, caracterizando-se como um estudo de caso. Utiliza de revisão 

bibliográfica associada à análise documental, que fornecem a base para a triangulação dos 

dados obtidos. Os sujeitos da pesquisa serão os 39 (trinta e nove) Assistentes Sociais que 

atuam nas escolas da zona urbana do citado sistema municipal. O instrumento de coleta de 

dados é a entrevista semiestruturada. Os dados coletados estão sendo sistematizados e 

interpretados através de sucessivas aproximações, que através da triangulação dos dados 

possibilitará ao pesquisador retratar uma visão ampla e integrada de uma unidade social 

complexa.  

2. Referencial teórico 

 As transformações societárias em curso desde os anos 1970 impõem processos de 

“contrareforma” do Estado (Behring, 2008) que incidem diretamente sobre as políticas 

sociais e, em particular, sobre o exercício profissional do Assistente Social3, que é 

requisitado a lidar com diversas expressões da “questão social”4. As políticas sociais são 

importantes conquistas da classe trabalhadora, fruto de um processo histórico de lutas.  

Na atual conjuntura de crise do capitalismo instaura-se um novo padrão de 

enfrentamento das expressões da “questão social”, caracterizado pela focalização do 

atendimento para a parcela mais pauperizada da população. As atuais determinações que 

estão mediando às tendências das políticas sociais – a reestruturação produtiva, a 

financeirização, o ajuste fiscal, a precarização e flexibilização das relações e condições de 

trabalho - impõe novas determinações e requisições para o exercício profissional do 

Assistente Social.  

Nessa perspectiva, Guerra (2010) destaca que o exercício profissional dos 

Assistentes Sociais tem no processo de flexibilização uma precarização de seu trabalho 

tanto como segmento da classe trabalhadora quanto como profissional que atua no âmbito 

das políticas e dos serviços. Logo, existe uma precarização do e no exercício profissional 

dos Assistentes Sociais, como trabalhador assalariado, tornando-se um profissional refém 

da reestruturação capitalista e, consequentemente, precarizando seu trabalho, que vai 

desde as formas de contratação, até as condições de trabalho, como existência de 

atividades “extras”; acúmulo de funções e “jornadas ampliadas”. 

 É neste espaço contraditório que os espaços sócio-ocupacionais dos Assistentes 

Sociais se ampliam e tem-se a (re)inserção do Assistente Social no âmbito da politica de 
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educação (PIANA, 2008). Foi a partir da década de 1990, em consonância com o Projeto 

Ético-Político da profissão e com a regulamentação da política de educação, que a inserção 

deste profissional no campo da educação demonstrou um salto quantitativo significativo. 

Nesse interim, a categoria profissional passou a empreender várias iniciativas no que tange 

à regulamentação do Serviço Social na Educação, tramita na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei nº 060/2007, que dispõe sobre a inserção de Assistentes Sociais e Psicólogos 

nas escolas públicas de educação básica, portanto, é um tema que vem ganhando espaço 

no legislativo, assim como no nível federal, no plano estadual e municipal. 

 

3. Considerações finais 

 

A partir da inflexão do exercício profissional do Assistente Social inserido na política 

de educação, configurando como tendências que vão de encontro com as competências e 

atribuições profissionais asseguradas na Lei 8.662/93, que regulamenta a profissão do 

Assistente Social, esta pesquisa busca apreender como o exercício profissional dos 

Assistentes Sociais inseridos nesta política tem sido moldado por essa conjuntura de crise, 

pela precarização da política de educação e do seu trabalho, assim como, pelas condições e 

relações de trabalho cotidiano. 
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