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Resumo: A educação destaca-se como campo sócio-ocupacional dos assistentes sociais 
desde o início de nossa profissão. Neste sentido, pretende-se com este artigo apresentar o 
resultado parcial da pesquisa “As condições objetivas de trabalho dos assistentes sociais na 
área da educação na região litorânea do Paraná”3, de forma sucinta a educação enquanto 
campo sócio-ocupacional de destaque desde início da profissão do Serviço Social e por 
meio  por meio de entrevistas realizadas com assistentes sociais atuantes,  foi possível 
verificar parte das condições objetivas nas quais estes profissionais têm trabalhado 
inseridos na política de educação na região litorânea do Paraná, acreditando que o 
desvelamento de tais dados trazem à luz parte daquilo que particulariza o Serviço Social na 
Educação. 

 

Palavras-chave:  Serviço Social; Educação; Condições Objetivas; Trabalho 

 

 
.RESUMEN : Educación destaca como a los trabajadores sociales sobre el terreno socio-

ocupacional desde el principio de nuestra profesión. Por lo tanto, tenemos la intención de 

este artículo presentar los resultados parciales de la investigación "Las condiciones objetivas 

de trabajo de los trabajadores sociales en la educación en la región costera de Paraná," de 

manera sucinta la educación como la prominencia ámbito socio profesional desde principios 

la profesión de Trabajo Social y por medio de entrevistas con trabajadores sociales activas, 

encontramos parte de las condiciones objetivas en las que estos profesionales han 

trabajado insertados en la política educativa en la región costera de Paraná, en la creencia 

                                                 
1

 Assistente Social, Mestranda do Programa de Política Social e Serviço Social do Departamento de 
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de que la divulgación de estos datos para llevar luz de lo particularizado trabajo social en la 

educación. 

 
Palabras  clave: Trabajo  Social , Educación, Condiciones Objetivas, Trabajo 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
Na conjuntura atual, o Serviço Social, como profissão atrelada principalmente às 

políticas sociais - e sendo a educação uma delas - insere-se em todas as suas modalidades, 

tais como: educação infantil, educação especial e inclusiva, até o ensino superior e 

educação de adultos, além da socioeducação, e educação informal e comunitária. Sua 

prática profissional é dinâmica envolvendo, por exemplo, desde questões relacionadas ao 

planejamento educativo, atendimento aos alunos e familiares, movimentos estudantis e 

ações de caráter informativo e formativo no âmbito político.  

Desta forma, fez-se necessário à categoria repensar ações que possam delinear e 

subsidiar o trabalho deste profissional, além de estabelecer os padrões mínimos 

necessários para que o seu trabalho seja realizado.  

Destaca-se neste conceito os documentos “Subsídios para a Atuação de 

Assistentes Sociais na Política de Educação” (2013), que subsidia o trabalho do 

assistente social no âmbito da educação e a Resolução CFESS nº 493/2006 que, levando-

se em consideração precarização do mundo do trabalho, estabelece os padrões mínimos 

necessários para execução do trabalho do assistente social, resguardados os princípios 

éticos que norteiam a profissão, como o sigilo, por exemplo. 

A dificuldade de concretizar, materializar as condições necessárias ou 

previstas na Resolução 493/2006 do Conselho Federal de Serviço Social é resultado da 

estrutura societária na qual a profissão está inserida. O CFESS, na qualidade de órgão 

normativo de grau superior, tem competência para orientar, disciplinar, fiscalizar e defender 

o exercício da profissão do assistente social, em conjunto com os CRESS(CFESS, 2006); 

com tal resolução objetivou normatizar as condições materiais mínimas necessárias para 

o trabalho dos(as) assistentes sociais em todo o país, independentemente de qual área em 

que trabalha,  “Considerando a necessidade de instituir condições e parâmetros normativos, 

claros e objetivos, garantindo que o exercício profissional do assistente social possa ser 

executado de forma qualificada ética e tecnicamente” ( CFESS,2006). Sendo assim, a 

Resolução 493/2006 vem dispor sobre as condições éticas e técnicas do exercício 

profissional do assistente social.  

A motivação para a criação de tal normativa em território nacional é exposta 

no próprio documento:  
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(...) a ausência de norma que estabeleça parâmetros, principalmente das 
condições técnicas e físicas do exercício profissional do assistente social, tem 
suscitado diversas dúvidas, inclusive, para a compreensão do assistente 
social na execução de seu fazer profissional (CFESS, 2006) 

 
Os principais pontos abordados na Resolução são os seguintes: a afirmação 

da necessidade de espaço físico com iluminação, privacidade, ventilação e colocação de 

arquivos adequado para os atendimentos individuais e coletivos; o atendimento deve ser 

realizado com portas fechadas; o material técnico do assistente social deve ser de uso 

restrito do profissional; o profissional deve informar por escrito ao seu campo sócio-

ocupacional quando das inadequações do espaço de trabalho, bem como sugerir as 

adequações, e quando esgotadas as possibilidades, informar ao CRESS (que realizará 

fiscalização e notificação, bem como medidas administrativas e judiciais cabíveis); o 

profissional que se omitir, será responsabilizado.   

Levando em consideração ser tal normatização recente e, em nossa opinião, 

pouco divulgada junto à categoria, buscamos na pesquisa averiguar o conhecimento que as 

assistentes sociais têm sobre a Resolução nº493/2006 e seu conteúdo, bem como se as 

condições de materiais de trabalho dos campos ocupacionais estão em conformidade com a 

mesma.  

A metodologia utilizada na coleta dos dados foi a de entrevistas estruturadas 

com a aplicação de questionário pré-formulado com perguntas abertas e fechadas, que 

foram aplicadas pessoalmente ou encaminhados via e-mail, conforme a disponibilidade dos 

profissionais entrevistados, estando em anexo ao mesmo o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que foi lido e assinado pelo entrevistado antes da entrevista. As mesmas foram 

realizadas prioritariamente no local de trabalho do profissional, visando à observação e 

captação de mais dados que comporão a análise.  

Foi utilizada para pesquisa de campo amostra não-probabilística composta 

por todos os assistentes sociais inseridos na área da educação dentro da região litorânea do 

PR, neste segundo momento contabilizando-se 12 indivíduos, sendo diferentes os 

indivíduos e os campos ocupacionais detectados na primeira fase da pesquisa de campo. 

Do total de 12 profissionais, 07 aceitaram participar da pesquisa, o que representa uma 

amostra equivalente a 58% dos profissionais atuantes na área da educação na região 

litorânea do Paraná. Após a entrevista entregamos às entrevistadas uma cópia da resolução 

e dos dados da 1ª fase da entrevista, para a socialização dos mesmos. 

 

1. A EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DO SERVIÇO SOCIAL4 

                                                 
4
Não apresentaremos o conceito de educação, educação escolarizada e escola em virtude do limite de espaço. 

Sugerimos algumas leituras para que o leitor possa entender o caminho teórico que adotamos: ALMEIDA, N. L. 
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A educação destaca-se enquanto campo sócio-ocupacional e de luta dos 

assistentes sociais desde a gênese da profissão, ainda na década de 30, “dada a dimensão 

educativa e política que caracteriza o seu saber e fazer”, segundo Souza (2011, p.2). Neste 

período, de forma conservadora cabia ao Serviço Social, inserido na perspectiva escolar, a 

função de orientar os alunos e as famílias para manter a ordem social, ajustando os sujeitos 

aos valores morais da época. 

“(...) um corpo de visitadoras, cuja função (era) zelar pela saúde dos 
escolares e visitar famílias dos alunos, a fim de conhecer o meio em que 
estes vivem, e incentivar nos pais hábitos sadios; e uma assistência escolar, 
com administração autônoma centralizadora de tais instituições ou 
organizações filantrópicas” (PINHEIRO,1985 – Sobre o interesse do Governo 
de Pernambuco em se criar grupos de “visitadoras sociais”, em 1928) 

  

Destacam-se enquanto primeiras produções acadêmicas do Serviço Social na 

área da educação: Pinheiro(1939), Vinter e Sarri (1968), Ander-Egg (1974) e Ottoni (1978) – 

segundo Souza (2011, p.3). 

A construção sócio-histórica da imagem da profissão de Serviço Social e a atuação 

deste profissional, é um processo permeado por continuidades e rupturas. Destaca-se aqui 

o termo “é” e não “foi” por vermos na constituição da profissão um processo contínuo, 

dinâmico e dialético, onde não cabe um fim em si mesmo, sendo antes vivo e complexo, 

fruto das relações sociais e reflexo dos desdobramentos da vida em sociedade, sendo a 

construção de documentos e ações que normatizem e subsidiem este trabalho é reflexo de 

tais movimentos. 

O Conjunto CFESS-CRESS, juntamente com o Grupo de Trabalho Nacional 

Serviço Social na Educação, organizou e publicou, em 2013, o documento “Subsídios para 

a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação”, como resultado de amplos 

debates junto à categoria ocorridos a partir dos anos 2000. Tal documento versa sobre: a 

concepção de educação que deve orientar a atuação profissional; das competências e 

atribuições do/a assistente social; bem como das dimensões, particularidades e estratégias 

para a inserção, atuação e consolidação do exercício profissional no âmbito da educação 

em consonância com o projeto ético-político e profissional do Serviço Social. 

A Educação é política social pública, sendo o direito ao seu acesso e permanência 

garantidos legalmente pela Constituição Federal/88 como Direito Social dentro dos Direitos 

e Garantias Fundamentais do cidadão brasileiro.  Sua importância para as crianças e os 

adolescentes está ligada à garantia do pleno desenvolvimento intelectual, contribuindo em 

                                                                                                                                                         
T. de. Apontamentos sobre a política de educação no Brasil hoje e a inserção dos assistentes sociais hoje. In 

CAMPOS, E. B. et al. Subsídios para o debate sobre o Serviço Social na educação. Conselho Federal de Serviço 

Social – Grupo de Trabalho de Educação. Brasília, 2011.        MÉSZÁROS, E. A educação para além do capital. 

2º ed. São Paulo: Boitempo, 2008.  . 
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sua formação para o exercício da cidadania.  

A profissão entende o sistema de ensino brasileiro enquanto um espaço de 

concretização dos problemas sociais, sendo o ambiente escolar permeado por contradições, 

reforço de estereótipos e reproduções de cunho alienante, meritocráticos e discriminatórios, 

típicos da sociabilidade capitalista. Sua função social apesar de marcada por contradições, 

projetos e lutas societárias, não encontra nela um espaço privilegiado, já que perpassa por 

todas as instâncias da sociedade. (CFESS, 2013) 

 

 

2 AS CONDIÇÕES OBJETIVAS DE TRABALHO DOS ASSISTENTE SOCIAIS NA 
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO: A REALIDADE DA REGIÃO LITORÂNEA DO PR 

 
Foi realizada pesquisa exploratória de campo na região litorânea do Paraná - 

usando como instrumentos contatos telefônicos e via e-mail, assim como visita institucional 

in loco com o objetivo de realizar um primeiro levantamento quantitativo e qualitativo sobre o 

número e quais eram os assistentes sociais alocados na Política de Educação da região 

litorânea do Paraná, e em quais campos ocupacionais eles estavam atuando, nomes 

telefones e e-mail de contato.   

Esta primeira etapa foi realizada em parceria com o Projeto de Extensão 

Serviço Social na área da educação, do Departamento de Serviço Social da UEL.  Nesta 1ª 

fase da pesquisa de campo foi possível identificar quantos eram os assistentes sociais que 

trabalhavam na Política de Educação na região da pesquisa, bem como quais os espaços 

ocupacionais onde estão inseridos. Tais dados podem ser verificados nos Quadros 1 e 2 .  

 

Tem 5

Não tem 2

7

71%

29%

Tem Não tem

 
Quadro 1 – Municípios com atuação de assistentes sociais na Educação: Região Litorânea 

Fonte: pesquisa da autora (2015) 
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Educação Especial 8

Escolas Particulares - EF 1

Ensino Superior 2

SMED 2

13

62%
08%

15%

15%

Educação Especial Escolas Particulares - EF Ensino Superior SMED

 
Quadro 2 – Local e número de assistentes sociais inseridas na Educação: Região Litorânea 

Fonte: pesquisa da autora (2015) 

 

Mensurou-se que havia na Política de Educação da Microrregião de 

Paranaguá, ou região litorânea, 13 assistentes sociais localizadas em 31 órgãos, constando 

atuação profissional na área da educação em 5 dos 7 municípios, sendo eles Paranaguá, 

Matinhos, Morretes, Antonina e Guaratuba. Dois (2) municípios não contavam com 

profissional de Serviço Social em nenhuma modalidade de ensino, público ou privado, nem 

órgão gestor):  Guaraqueçaba e Pontal do Paraná.  

Os dados mais significativos quanto à inserção são nas escolas especiais, 

62% dos profissionais; 15,38% nas IES5 e o mesmo número nas SMED6; a presença menos 

significativa (em termos apenas quantitativos) foi nas escolas particulares, no ensino 

fundamental, com 7,69%. Em 2016, as 2 profissionais que estavam alocadas nos órgãos 

gestores haviam sido exoneradas, não havendo profissional realocado ao posto. Em 2016 

era nula a presença de profissionais nas Secretarias Municipais de Educação . 

 
  

                                                 
5 Instituições de Ensino Superior 
6 Secretarias Municipais de Educação 
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Quadro 3 – Comparativo dos dados da pesquisa (2015-2016): assistentes sociais e campos sócio-

ocupacionais. 
Fonte: pesquisa da autora (2016) 

 

 As questões aqui abordadas, utilizaram enquanto categorias empíricas 

de análise das condições objetivas7 os espaços sócio-ocupacionais e suas condições 

materiais. 

Em pesquisa sobre o perfil dos assistentes sociais no Brasil, promovida pelo 

Conselho Federal de Serviço Social, com base em dados em 2004 (CFESS, 2005), constata 

que, no contexto nacional  

78,16% dos assistentes sociais atuam em instituições públicas de natureza 
estatal, das quais 40,97% atuam no âmbito municipal, 24%, estaduais e 
13,19%, federais. Assim, assistente social no Brasil é majoritariamente um 
funcionário público, que atua predominantemente na formulação, 
planejamento e execução de políticas sociais com destaque às políticas de 
saúde, assistência social, educação, habitação, entre outras. O segundo 
maior empregador são empresas privadas com 13,19% [o mesmo índice que 
as instituições federais], seguido do “Terceiro Setor”, com 6,81% [englobando 
Organizações Não Governamentais (ONGs), Associações, Cooperativas, 
entre outras que viabilizam a chamada “responsabilidade social”] 
(IAMAMOTO in CFESS/ABEPSS,2009,p.5)  

 
Segundo os dados levantados pela pesquisa tal realidade nacional é 

comprovada parcialmente na região litorânea paranaense, no que tange a atuação do/a 

assistente social na área da educação. 

Foi possível verificar em 2016 que os profissionais encontravam-se na 

maioria alocados em escolas especiais, totalizando 58% e 42% no Ensino Superior. Tais 

informações podem ser verificadas no quadro comparativo abaixo, com os dados da 1ª e 2ª 

pesquisa de campo. 

                                                 
7 Entende-se aqui o conceito de condições objetivas segundo GUERRA (2007, p.01) “Condições 
objetivas são aquelas relativas à produção material da sociedade, são condições postas na realidade 
material. Por exemplo:  a divisão do trabalho, a propriedade dos meios de produção, a conjuntura, os 
objetos e os campos de intervenção, os espaços sócio-ocupacionais, as relações e condições 
materiais de trabalho.” 
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nº profissionais 2015 nº profissionais 2016

Educação Especial 8 62% 7 58%

Escolas Particulares - EF 1 8% 0 0%

Ensino Superior 2 15% 5 42%

SMED 2 15% 0 0%

total 13 12  
Tabela 1 – Comparativo dos dados 2015 e 2016. 

Fonte: pesquisa da autora (2015-2016) 

 
Desta forma o terceiro setor apresenta-se enquanto o maior empregador ( 5 

APAEs) – com exceção da Escola Municipal Educação Especial Eva Cavani, de Paranaguá; 

e em segundo lugar  o âmbito estatal, já que as IES8 pesquisadas (UFPR setor litoral e 

IFPR9 de Paranaguá) são instituições públicas federais.    

De qualquer forma todas as instituições educacionais pesquisadas trabalham 

na prestação de serviços sociais de caráter público, confirmando a afirmativa de que as 

políticas e serviços sociais são original e historicamente os campos sócio-ocupacionais dos 

assistentes sociais:  

 
Considerando que os espaços sócio-ocupacionais de qualquer profissão, 
neste caso do serviço social, são criados pela existência de tais necessidades 
sociais e que historicamente a profissão adquire este espaço quando o 
Estado passa a interferir sistematicamente nas refrações da questão social, 
institucionalmente transformada em questões sociais [Netto, 1992], através 
de uma determinada modalidade histórica de enfrentamento das mesmas: as 
políticas sociais, pode-se conceber que as políticas e os serviços sociais 
constituem-se nos espaços sócio-ocupacionais para os assistentes 
sociais(GUERRA, 2007,p.06) 

 
A pergunta 4.1 da pesquisa questionou sobre qual o público atendido pelo serviço 

social no setor do espaço sócio-ocupacional no qual as assistentes sociais estavam alocadas. 

Consideraremos aqui enquanto “público atendido” o mesmo conceito de “público-usuário” de 

Rezende (2008), que traz uma diferenciação entre público-alvo e  público-usuário. 

O público-alvo de uma instituição é aquele que é o objetivo da política social setorial 

que define os serviços a serem prestados por uma determinada instituição. Desse modo, o público-

alvo é todo aquele previsto – como sujeito de um direito específico–no texto da lei que regulamenta 

uma política social ( p.41, grifo nosso).   

Para a autora o público-alvo passa a ser considerado público-usuário na medida em 

que acessa o serviço institucional, assim público-usuário é aquele que “usufrui dos serviços 

institucionais relativos a uma política social específica” (p.41). Rezende (2008) afirma ser importante 

ter clara esta distinção na medida em que a materialização da condição de cidadão de direitos 

                                                 
8 Instituição de ensino superior 
9 O Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá , oferece ensino nas modalidades : educação de jovens e 

adultos, ensino médio integrado e ensino superior: licenciatura, tecnológico e especialização. Por uma questão 

metodológica incluímos o IFPR somente na categoria “ensino superior”. 
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pressupõe o acesso a estes direitos, sendo através do atingimento do público-alvo pelas políticas 

sociais.  

Assim, garantir que a informação sobre a existência dos serviços institucionais 

prestados chegue ao público-alvo das políticas sociais é primeira condição para possibilitar a 

efetivação do direito e com isso a consolidação dos direitos de cidadania (p. 42).    

Discorda-se da autora quanto ao atingimento do público-alvo através da política 

(tornando-o público-usuário) ser sinônimo de cidadania. Para a autora o acesso aos serviços sociais 

são a síntese dos “direitos de cidadania” em sua consolidação e ampliação (p.39).  Acredita-se aqui 

na cidadania enquanto um conceito muito mais amplo e complexo, vendo de forma simplista a 

colocação da autora enquanto cidadania baseada no acesso a políticas sociais. Devido ao tempo e 

objetivo do artigo não abordaremos aqui de forma mais aprofundada o conceito de cidadania. 

As entrevistadas, portanto, pontuaram na entrevista que o público-usuário era 

diverso, composto por diferentes grupos: 

 
Profissional 1 - Alunos e familiares ou cuidadores de alunos. Alunos, 
pessoas com deficiência mental e/ou múltipla com faixa etária a partir de 8 
anos até idosos. 
Profissional 2- Público em geral, não apenas estudantes com perfil dos 
programas de assistência estudantil, mas todos aqueles que necessitam de 
acompanhamento/desempenho escolar; evasão; dificuldades (etc). 
Profissional 3- Alunos de ensino médio, superior, tecnológico e PROEJA, 
familiares de alunos, profissionais, professores e administrativos 
(eventualmente). 
Profissional 4- O público alvo são além dos próprios alunos, as famílias.  
Profissional 5- Crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual, 
transtorno global do desenvolvimento e física. 
Profissional 6- Pais de alunos matriculados na APAE, juntamente com os 
alunos (estes na área da saúde). 
Profissional 7- Os pais. 

 
Percebe-se que em alguns campos ocupacionais o público-usuário não é somente 

composto pelos tradicional alunos e família (público-alvo dos programas educacionais) mas também 

funcionários e docentes, ou seja, comunidade escolar como um todo. Também apresenta-se a 

especificidade de atender o público da saúde, nas escolas especiais.  

Ao questionarmos se as assistentes sociais tinham conhecimento sobre a Resolução 

493/2006 – que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente 

social -  71% responderam afirmativamente, 14% que não e 14% não respondeu.  Quando 

questionado se o local de trabalho contava com local de atendimento reservado e dotado de espaço 

suficiente para abordagem individuais e coletivas, a maioria respondeu que sim, conforme podemos 

ver no gráfico abaixo. 
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Gráfico 1 – Existência e adequação de espaço para atendimentos individuais e coletivos 

Fonte: pesquisa da autora (2016) 
 

Ao questionarmos se tais locais eram munidos de iluminação, recursos e 

ventilação adequada, somente houve uma (1) observação quanto à iluminação e outra 

quanto à ventilação não serem adequadas. 

Quanto a salvaguarda e sigilo dos documentos específicos do serviço social, 

perguntamos - 4.4. O arquivo do material técnico, utilizado pelo assistente social, está 

em outro espaço físico que não o seu local de atendimento? 71% disse que sim e 29% 

disse que não. 

Na questão 4.5 Este espaço é apropriado para colocação de arquivos e 

para a adequada guarda de material técnico de caráter reservado (utilizado e 

produzido pelo profissional), cujo acesso seja somente do(a) assistente social? 71% 

também respondeu que sim, 14% que não e 14% se absteve. 

Porém cabe aqui pontuarmos que em nossa observação a maioria dos locais 

visitados não contava com arquivo exclusivo do serviço social, sendo o mesmo 

compartilhado com outros profissionais da equipe multidisciplinar e sem possibilidade de 

trancá-lo, não sendo assim verídica a informação prestadas por alguns profissionais de que 

o espaço é apropriado, sendo o acesso restrito ao assistente social. A única profissional que 

pontuou que tal espaço não era sigiloso foi a entrevistada que também é psicóloga. Caberia 

aqui, talvez, a indagação:  “qual o conceito de sigilo hegemônico na profissão?”. 

 

CONCLUSÃO 
 

 Foi possível perceber com a pesquisa que as condições objetivas de trabalho dos 

assistentes sociais inseridos na política de educação da região litorânea do Paraná 

apresentam campos sócio-ocupacionais formado por instituições de ensino variadas - 

escolas particulares (ensino fundamental), ensino superior público, escolas especiais, porém 
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não havendo profissional de Serviço Social nos órgãos gestores. As instituições que mais 

empregam assistentes sociais são as escolas especiais, sendo a maioria do terceiro setor.  

Também averiguamos que apesar da maioria dos profissionais dizer conhecer a 

Resolução 493/2006 – que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício 

profissional do assistente social, ainda confundem o conceito de salvaguarda e sigilo de 

documentos específicos do Serviço Social.  

A maioria dos campos ocupacionais conta com local apropriado para atendimento 

individual e coletivo, ainda que tenha que dividi-lo com outros profissionais. 

Quanto ao público atendido pelo Serviço Social na educação, apresenta uma grande 

diversidade: alunos e familiares de alunos, corpo docente, funcionários e comunidade 

externa, além de prestar atendimento também o público exclusivo da política de saúde, em 

algumas escolas especiais. 

Acreditamos que a relevância em pesquisar as condições objetivas de 

trabalho dos assistentes sociais, no caso, os campos sócio-ocupacionais e o público 

atendido pelo Serviço Social na educação, evidencia não só a demanda social existente 

mas aquilo que particulariza a prática profissional do assistente social na política 

educacional.  
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