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RESUMO 
Neste artigo pretendemos trazer algumas reflexões acerca do trabalho 
do/a assistente social nos tempos atuais, considerando o advento da 
pandemia de Covid-19, com ênfase para o exercício profissional no 
campo da educação. Uma escolha teórico-metodológica para reforçar a 
relação entre o Serviço Social e a educação, ambas em perspectiva 
crítica, enquanto necessária na construção de um projeto de sociedade 
alternativo ao capital e para fortalecer o debate acerca das 
especificidades da atuação profissional neste campo. Consideramos, por 
isso, o método dialético para compreender, dentro de uma totalidade 
histórica e por meio de pesquisa bibliográfica, aspectos do processo de 
trabalho da categoria nestes tempos, as possibilidades e desafios do 
exercício no campo da educação, na análise das contradições que se 
apresentam e vão se modificando em diferentes contextos sócio-
históricos, como o que vivenciamos de crise sanitária, econômica e 
política de dimensões mundiais e tem afetado a vida da população 
brasileira.   

 
Palavras-chave: Serviço Social; trabalho; educação; pandemia de 

coronavírus. 

 

ABSTRACT 
This article intends to draw some reflections on the work of the social 
worker in the current times, considering the advent of the Covid-19 
pandemic, with an emphasis on professional practice in the field of 
education. A theoretical-methodological choice to strengthen the 
relationship between Social Work and education, both in a critical 
perspective, as necessary in the construction of an alternative society 
project to capital and to strengthen the debate on the specificities of 
professional performance in this field. We therefore consider the 
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dialectical method to understand, within a historical totality and 
through bibliographic research, aspects of the work process of the 
categories in these times, the possibilities and challenges of the exercise 
in the field of education, in the analysis of the contradictions that we 
present and are changing in different socio-historical contexts, how we 
experience the health, economic and political crisis of global dimensions 
and how it affects the life of the Brazilian population. 

 
Keywords: Social Work; work; education; coronavirus pandemic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Estivemos desde o ano de 2020 diante de uma realidade de profunda transformação 

social a nível mundial. Impactada pelo coronavírus, de cepa altamente letal e contagiosa que 

pôs fim à vida de mais de seis milhões de pessoas no mundo, até este momento, maio de 2022, 

desestabilizando as formas como as relações sociais e o trabalho se apresentavam com o 

capitalismo neoliberal, gerando novas reconfigurações e aprofundamento das desigualdades, 

como forma de manutenção deste sistema de produção e organização da vida. 

Este artigo pretende trazer, em síntese, reflexões acerca do trabalho da/o assistente 

social na atualidade, no aspecto em que se constitui enquanto categoria trabalho, inserida/o 

na divisão sociotécnica do trabalho no modo de produção capitalista, para a partir daí 

buscarmos compreender, especificamente no campo da educação, as transformações em curso 

da profissão, bem como toda a sociedade, que se alteram profundamente com o advento da 

pandemia do novo coronavírus que assolou o mundo nestes últimos anos. 

No primeiro ponto, buscamos traçar um breve fio que liga a profissão enquanto 

trabalho, partindo desse fundamento para compreender o momento atual de reestruturação 

do modo de produção capitalista, ou seja, o trabalho do/a assistente social sob a égide do 

neoliberalismo, de viés antidemocrático, racista, misógino, como o que se apresenta no Brasil 

nos últimos anos. E ainda outras breves aproximações sobre como vem se realizando neste 

momento de pandemia o trabalho do/a assistente social em diferentes espaços, quais os 

maiores desafios e como têm sido enfrentados. 

No segundo tópico procuramos refletir, mais especificamente, sobre o trabalho 

profissional na educação, uma escolha teórico-metodológica vinculada a uma preocupação 

coletiva de profissionais de somar reflexões sobre a educação em uma perspectiva crítica, 
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feminista e popular, no sentido de Freire (2014) e hooks (2013) e abordar o trabalho nesse 

espaço, trazendo aspectos importantes para a categoria como um todo. 

Para compreender melhor no que implica a relação do Serviço Social com a educação, 

retomamos um apanhado histórico de sua atuação, vinculado ao projeto ético-político 

profissional, que junta forças na construção de um modelo de sociedade emancipada de todas 

as formas de opressão, exploração e alienação, para o qual a luta por uma educação 

emancipatória “para além do capital” (MÉSZÁROS, 2008) é imprescindível. Assim como pensar 

a própria educação vinculada à práxis profissional, enquanto uma educação popular, dando 

materialidade aos pressupostos éticos, de socialização de informação e discussão a respeito dos 

interesses dos usuários das políticas e em articulação com os movimentos sociais. 

Finalizando com alguns apontamentos sobre a agudização da “questão social” com o 

advento da pandemia e os rebatimentos no cotidiano profissional na educação, demarcada pela 

produção teórica e nos relatos de experiências que vem sendo desenvolvida pela categoria 

sobre os desafios e resistências atuais. 

 

2 O TRABALHO DE ASSISTENTES SOCIAIS E SUA CONFIGURAÇÃO NA CONJUNTURA ATUAL DE 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

 

Este é um tema amplo que requer inúmeros recortes e aprofundamentos. Para tanto, 

buscamos nos aproximar da realidade em que se encontra a profissão nesses tempos atuais de 

profundas transformações no mundo do trabalho e das relações sociais como um todo, 

seguimos a linha de buscar localizar o trabalho do/a assistente social no atual modo de 

produção capitalista, para então reafirmar o trabalho profissional historicamente situado 

dentro da contradição capital e trabalho. 

Esta contradição está no cerne da profissão, como afirma Iamamoto (2014, p. 101), por 

um lado, apresentando-se como um dos fundamentos, temos a profissão como “atividade 

auxiliar e subsidiária no exercício do controle social e na difusão da ideologia dominante junto 

à classe trabalhadora” e por outro lado, “reproduzindo as contradições básicas que conformam 

a sociedade do capital” (ibidem). Dessa forma, compreendê-la em suas transformações faz-se 

parte necessária na formação e exercício profissional das/os assistentes sociais. 
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Historicamente, o Serviço Social precisou percorrer um percurso de amadurecimento 

teórico para formular uma compreensão da profissão enquanto trabalho e um trabalho que, se 

não produz materialmente valores de uso, ao ser esse mediador nas relações contraditórias 

entre o capital e o trabalho, atua na reprodução das condições objetivas e subjetivas para a 

manutenção do sistema capitalista. Por outro lado, como veio entender mais adiante, intervém 

também no fortalecimento de um projeto societário alternativo ao do capital, construído em 

conjunto com a classe trabalhadora, da qual fazem parte enquanto trabalhadores 

assalariados/as. 

É importante retomar essa compreensão, pois o Serviço Social trabalha nessa dimensão 

imaterial, de formação de consciência, de participação na organização da classe trabalhadora, 

sendo que foi a partir de determinado momento histórico iniciado na década de 1960, no 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social, com a construção e consolidação do projeto 

ético-político de fundamentação teórico-metodológica crítica que a profissão assume a defesa 

da classe trabalhadora, ainda sob forte pressão para se consolidar nos espaços de trabalho.  

Com isso, queremos dizer que é preciso estarmos duplamente atentas/os a conjuntura 

política que direciona o mundo do trabalho, com os ataques do capital sobre a classe 

trabalhadora, como um todo, assim também sobre o trabalho da categoria profissional. Mesmo 

atualmente mantendo a posição crítica hegemônica dentro da profissão, a profissão não está 

isenta de realizar práticas que reforçam o sistema capitalista, pelo contrário, são muitas as 

forças que impulsionam para isso. 

Trata-se, portanto, de uma profissão marcada pelas contradições inelimináveis do modo 

de produção capitalista, constantemente atualizadas pelo movimento contínuo das relações 

sociais, que vão se alterando conforme o capitalismo modifica suas formas de exploração e 

dominação do trabalho nos momentos que se apresentam suas crises cíclicas, motivadas seja 

pelo próprio esgotamento da acumulação, enquanto sua “lei geral”, como demonstrou Marx 

(2006), seja provocada por fatores que apesar de parecerem externos ao movimento do capital, 

são resultantes da atuação predatória ao meio ambiente do modo de produção capitalista. 

Dessa forma, ressaltamos a necessidade de serem retomadas as contribuições que 

Iamamoto (2015) traz sobre o Serviço Social na contemporaneidade, sobre como as 

transformações no mundo do trabalho se operaram, não com rupturas com o capital, mas com 

modificações nos modelos de produção e operacionalização do Estado, com o estabelecimento 
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do neoliberalismo a partir da década de 1970, para que possamos entender a dinâmica do 

momento atual. 

A autora nos informa sobre os impactos que esta reestruturação produtiva provocou 

nas formas de acumulação, nos processos de trabalho movida pelo mote da flexibilização, que 

na realidade significou a “desordem do trabalho” (IAMAMOTO, 2015, p. 33), com a produção 

fragmentada, os trabalhos terceirizados, descobertos de legislação trabalhista, cujas garantias 

foram sendo atacada para possibilitar ao capital o fácil acesso ao trabalho, entre outras muitas 

formas exercer a acumulação que estão presentes no conceito de flexibilização.  

O resultado dessa reorganização do capital, que mescla novas e velhas formas de 

exploração do trabalho é o que a autora afirma como uma ampla insegurança do trabalho, 

diante do crescente exército industrial de reserva, resultante do desemprego estrutural e uma 

série de conflitos por terra, trabalhos extremamente precarizados e outras tantas expressões 

de exploração e opressão de grupos, combinando determinantes de classe, raça/etnia e sexo 

presentes na formação sócio-histórica de países colonizados, como o Brasil.  

Cenário no qual o Estado não intervém a favor da classe trabalhadora, mas do capital 

com as desregulamentações trabalhistas, previdenciárias, apropriação do fundo público para 

os interesses do capital e a minimização das políticas públicas, tornando-se políticas focalizadas, 

seletivas, acarretando mais prejuízos para a vida da classe trabalhadora. 

É nesse espaço que se localiza a profissão, sendo chamada a atuar no enfrentamento 

das expressões da “questão social”, cada vez mais agudizadas com a imposição do 

neoliberalismo, ao mesmo tempo que, enquanto trabalhadores e dentro das especificidades da 

profissão, precisam enfrentar os desmontes dos postos de trabalho, a expansão dos cursos de 

formação à distância, que corresponde a lógica mercadológica de apropriação da educação 

superior.  

Como explica Antunes (2020, p. 29), com essa apropriação mercadológica da educação 

“o rigor, a ciência e a pesquisa são, então, relegados e mesmo desprezados por essas empresas, 

que têm na lucratividade seu objetivo central”, atribuindo valores de mercado às profissões, 

passando a oferecer à classe trabalhadora a possibilidade de pagar por uma formação superior, 

precarizada pelos métodos que propõem, carga horária reduzida, aulas à distância, etc.  

Importante destacar ainda que existem as particularidades nacionais do ponto de vista 

político para além do neoliberalismo restrito aos desmontes de políticas de direitos da classe 
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trabalhadora, com a expressão de uma faceta antidemocrática, contrária aos grupos sociais 

minorizados, em questão de classe, raça/etnia, sexo/sexualidade, entre outros determinantes 

de desigualdades. O Estado brasileiro sob o governo de grupos políticos de direita, que por meio 

de golpe institucional e manipulações midiáticas no processo eleitoral mantém-se no poder nos 

últimos seis anos, vem produzindo e naturalizando inúmeras violências racistas, misóginas, 

LGBTfóbicas, entre outras. 

Esse contexto representa uma forte pressão para os/as assistentes sociais, uma vez que 

é necessário para o exercício da profissão, a defesa da democracia, dos direitos humanos, o 

combate aos preconceitos, a discriminação. Então, além do desemprego e os trabalhos 

precarizados, profissionais críticos passam a ter as perseguições políticas como horizonte 

concreto, um retorno ao que as gerações que atuavam no período da ditadura militar (1964-

1985) vivenciaram. 

Harvey (2020) traz uma análise importante sobre o mundo do trabalho nesse período 

de pandemia iniciado em 2020 ao investigar a relação da covid-19 com a luta de classes. O autor 

fala do aprofundamento das desigualdades com a pandemia de covid-19, ao impor uma série 

de alterações no mundo do trabalho, na produção, circulação e consumo de mercadorias como 

a estrutura que mantém o capital funcionando, uma vez que teve que identificar novas formas 

de manter a acumulação. 

O autor também retrata que em muitos setores o mercado teve suas quedas com o novo 

modo de vida que a sociedade teve que desenvolver, com o distanciamento social, o regime de 

quarentena que o mundo se propôs no início da pandemia. Setores nos quais o capital se 

valorizava como o de serviços e turismo, por exemplo, sentiram o impacto, mas nada que 

pudesse ainda balançar as estruturas do capital, uma vez que países como o Brasil, é a classe 

trabalhadora a principal afetada pelos efeitos da pandemia. 

A centralidade do trabalho ganhou destaque na pandemia, uma vez que evidenciou-se 

a necessidade do trabalho para a manutenção do sistema, por outro lado, o que temos do 

trabalho é seu aspecto precarizado, trabalhadores sem direitos, em empregos informais, tendo 

que enfrentar o risco do contágio por um vírus letal para manter a própria subsistência e de 

suas famílias, como aborda Silva (2020), quando analisa os aspectos da “precarização do 

trabalho em tempos de pandemia de Covid-19”, buscando pensar alternativas e possibilidades 

de enfrentamento da classe trabalhadora. 
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O trabalho das/os assistentes sociais na pandemia também passa por reconfigurações 

nos diferentes espaços sócio-ocupacionais, na saúde, por exemplo, esses trabalhadores foram 

convocados para a linha de frente de enfrentamento a covid-19, respondendo ao dever ético 

da profissão, de atuar junto a população em situação de calamidade pública, como podemos 

considerar este momento. Em outros espaços como a assistência social, as/os profissionais são 

pressionados pela demanda por auxílios emergenciais, o aumento das violações de direitos das 

populações mais vulneráveis, da violência contra as mulheres, entre outras demandas que 

chegavam, em um momento em que os serviços tiveram que reduzir horários e profissionais no 

atendimento, ou ainda adotaram tecnologias, que muitas das vezes as/os usuárias não tem 

acesso. 

São muitos os aspectos da crise estrutural do capital, aguçados durante a pandemia 

(ANTUNES, 2020) que recaem sobre o trabalho das/os assistentes sociais, trataremos a seguir 

de algumas especificidades do trabalho profissional junto aos espaços de educação. Buscando 

compreender a relação intrínseca do Serviço Social com a educação, no enfrentamento às 

expressões da “questão social” e no fortalecimento de um projeto de sociedade alternativo 

necessário, diante do projeto capitalista que ameaça a nossa existência enquanto sujeitos e 

sociedade. 

 

3 SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO: o que implica essa relação? 

 

Neste tópico, procurando entender a relação do Serviço Social com a educação, 

partimos de uma síntese histórica sobre a inserção e atuação neste campo, para com isso 

compreendermos os desafios e possibilidades atuais da profissão. Gomes e Pereira (2020, 

p.414) nos trazem que não é recente a atuação de assistentes sociais junto à educação, desde 

os anos 30 vem se dando este trabalho, mas que conforme a orientação política da profissão 

nas décadas iniciais, apresentava os aspectos conservadores de adequação dos/as 

trabalhadores/as e sua prole para o trabalho nas indústrias, intervindo para “modelar 

comportamentos a partir de uma educação social e moral” voltados à manutenção da ordem 

necessária ao capital.  

A partir do Movimento de Reconceituação do Serviço Social iniciado nos anos 1960, com 

a perspectiva de intenção de ruptura, como Netto (2015) denominou a vertente crítica que 
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ganha força nos anos 1980, no bojo do processo de redemocratização no Brasil pós Ditadura 

Militar, a educação capitalista passa a ser também objeto da crítica e as intervenções 

profissionais nesse sentido passa a “pautar-se numa ação educativa voltada à mobilização, 

capacitação e organização das classes subalternas” (GOMES e PEREIRA, 2020, p.416).  

Além disso, foi compreendido por meio da crítica, que a relação do Serviço Social com a 

política de educação, que passa a ser considerada direito com a Constituição Federal de 1988, 

é permeada pelas contradições entre as demandas da classe trabalhadora por ampliação de 

acesso e permanência na educação formal, entre outras demandas, e a lógica do sistema 

capitalista, de menos investimentos nas políticas públicas, de seletividade e exclusão.  

 A educação no sistema capitalista é alienada, isto é, desconectada do seu sentido 

ontológico, conforme expõe Mészáros (2008), enquanto ato de aprender e como parte 

ineliminável da vida humana - como também é o trabalho – tendo sido apropriada para 

fortalecer o sistema dominante, através da reprodução dos valores deste sistema.  

Por outro lado, também estão presentes as contradições que possibilitam “tensionar 

esse mesmo sistema, de possibilitar aos seres humanos a reflexão, o questionamento das 

relações impostas, vislumbrando maior autonomia desses sujeitos” (MEDEIROS e GOMES, 

2018, p. 93). Contradições contidas no movimento histórico que dão o sentido de disputa entre 

a manutenção ou transformação radical desse modelo de sociabilidade. 

É nesse sentido que o Serviço Social se encontra nessa relação, trabalhando para a 

ampliação dos direitos, bem como pela construção de uma educação emancipatória, junto a 

classe trabalhadora para além do capital, compreendendo a associação que Mészáros (2008) 

faz ao pensar em uma educação para além do capital, em consonância com a direção 

hegemônica da profissão contida no Código de Ética Profissional, na Lei de Regulamentação da 

Profissão (Lei 8112), nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS2 e nas Resoluções do Conselho 

Federal de Serviço Social - CFESS (MEDEIROS e GOMES, 2018). 

A atuação do Serviço Social no âmbito da educação oferece larga experiência aos 

profissionais, que vão lidar com as mais diversas demandas concentradas 

 

na tentativa de viabilizar direitos sociais e educacionais, observando as necessidades 
educacionais específicas de cada educando aliado às suas condições econômicas e 
sociais, às relações de gênero, de raça, de etnia, de expressão religiosa, de diversidade 

 
2  Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. 
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sexual, de trabalho, de território, de rede de saúde e de socioassistencial, dentre 
tantas outras. (MEDEIROS e GOMES, 2018, p. 94). 

 

A escola enquanto esse espaço de múltiplos sujeitos e questões relacionadas aos 

aspectos materiais da vida, como vivem e se relacionam, as desigualdades e violências 

produzidas pelo sistema capitalista, que também é racista e patriarcal (CISNE, 2018), aspectos 

que se refletem na comunidade escolar, para os quais a defesa de uma educação de base 

feminista, anticlassista e antirracista (Hooks, 2013) se faz necessária.  

Bressan (2001, p. 12) informa que durante a década de 1990 foi se avolumando a 

produção teórica sobre o Serviço Social na Educação, a categoria passa a colocar em pauta a 

necessidade real dessa aproximação, que “apesar da Escola ser um dos principais equipamentos 

sociais, podemos identificar ainda um número pequeno e até tímido de profissionais do Serviço 

Social atuando.” 

O processo histórico de inserção do debate político da profissão na educação remonta 

aos anos 2000, quando o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) endossa o parecer de sua 

Assessoria Jurídica sobre a implantação do Serviço Social nas escolas da rede pública de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Este documento é um elemento na luta por essa ampliação tão 

necessária do espaço de trabalho, confirmando a compreensão da categoria sobre o que 

impede sua concretização seja a vontade política dos Poderes, ou seja, uma direção ideológica 

(CFESS, 2012). 

Somente em 2019 por meio de uma luta que durou até os últimos instantes de 

tramitação, a Lei 13.935/2019 foi aprovada pelo Congresso Nacional, após uma forte pressão 

do conjunto CFESS/CRESS, a ABEPSS, sindicatos dos/as assistentes sociais de vários estados e 

um conjunto de entidades de todo o Brasil, em nota, destacou uma série de razões em defesa 

do PL da Educação3, como foi nomeado, e defendiam a revogação do veto presidencial. 

Mecanismo legal importante de ser conquistado, mas que não se efetivará por conta própria, 

senão por meio da continuação do processo de luta organizada da categoria.  

O Ensino Superior e as Instituições Federais de Ensino têm sido um espaço de trabalho 

de assistentes sociais e objeto de pesquisa e análises. A interlocução se dá por meio do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (Decreto nº 7.234/2010), que dada a diversidade 

 
3  PL no 3688/2000 que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas 

de educação básica. 
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das demandas oriundas da “questão social” exigem uma série de instrumentos de trabalho para 

a intervenção 

 

acolhimento, atendimento individual, escuta qualificada, análise da realidade social e 
de situação familiar, análise do questionário social e econômico, entrevista, visita 
familiar, reuniões em grupo, encaminhamentos para serviços internos e para a rede 
socioassistencial. (SOUSA e DIAS, 2020, p. 393). 

 

Muitas das requisições oriundas da classe estudantil trabalhadora são pouco 

possibilitadas de se realizarem devido a precarização do trabalho resultante do modelo de 

enxugamento dos gastos públicos da política nacional, que dificultam as respostas que a classe 

trabalhadora demanda do Serviço Social, no sentido de fornecer condições e garantias de 

acesso e permanência na escola, em todos os níveis. Os poucos profissionais e as demandas 

burocráticas do cotidiano são fatores para maiores desafios no exercício profissional no que se 

refere às pesquisas e ao papel educativo enquanto competências profissionais, ou seja, 

 

a sobrecarga reduz as possibilidades das/os assistentes sociais se dedicarem às ações 
de cunho mais pedagógico, como os acompanhamentos individuais e em grupo, as 
ações junto às famílias, as visitas domiciliares, a articulação com a rede 
socioassistencial e os movimentos sociais e estudantil, além da parceria com a 
extensão, por exemplo. (MEDEIROS e GOMES, 2018, p. 104). 

 

A pandemia modificou intensamente o cenário do trabalho profissional na educação. A 

suspensão das aulas presenciais durante o ano de 2020 transformou o cotidiano das famílias, 

das/dos trabalhadores em geral e da educação, entre eles, assistentes sociais que atuam nos 

espaços educacionais. 

Nas Universidades e Institutos Federais, as/os profissionais do Serviço Social estão 

sendo provocados a responder dentro da Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 

por uma série de novas demandas, dentre elas podemos destacar o acesso precário ou mesmo 

ausência de acesso à internet, computadores, espaço e condições de estudo nas residências, 

uma vez que a casa foi transformada em espaço único da família para trabalho home office, 

estudo, trabalho doméstico, bem como outras demandas como “estudante com agravamento 

do quadro de saúde mental, estudantes com dificuldade de acesso ao auxílio emergencial, com 

necessidade de auxílio eventual da própria instituição, estudante com Covid-19” (GOMES e 

PEREIRA, 2020, p. 430). 
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Diante do agravamento das condições de vida da classe trabalhadora neste período, é 

preciso destacar as dimensões relacionadas a raça/etnia e sexo. A pandemia evidenciou o 

racismo e a misoginia presente na sociedade desde a formação sócio-histórica, seus efeitos 

recaem mais profundamente sobre pessoas pretas e pobres, em que, seja pelas condições de 

moradia ou pela necessidade de sobrevivência, estiveram impossibilitadas de seguir os 

protocolos iniciais de distanciamento social e mantiveram-se expostos ao risco das ruas, dos 

transportes públicos, dos trabalhos precarizados, diante da ofensiva do capital de buscar meios 

para não reduzir sua lucratividade, bem como na total ausência de um plano político nacional 

de contenção da transmissão e proteção às pessoas em suas necessidades materiais. 

Tomando por referência a dimensão de sexo, as mulheres pretas e da classe 

trabalhadora têm sofrido uma série de agravamentos nas suas condições materiais e subjetivas. 

Para além da já existente desigualdade oriunda da divisão sexual do trabalho do sistema 

capitalista-patriarcal, intensificou-se a sobrecarga de trabalho nas residências com o trabalho 

doméstico mais minucioso de limpeza, os cuidados com idosos, crianças (e suas atividades 

escolares, realizadas em casa), pessoas infectadas, etc. 

O aumento da violência contra as mulheres é outro aspecto da intensificação das 

opressões nesses tempos de pandemia. O isolamento necessário para tentar evitar o contágio 

com o coronavírus tornou mais difícil a vida das mulheres vítimas de violência doméstica, que, 

dadas as inúmeras formas de precarização da vida, como destacamos até aqui, estiveram 

obrigadas a conviver em isolamento com seus agressores, representando o aumento dos casos 

de violência e feminicídios em diferentes países do mundo, além do Brasil4.   Lembrando ainda, 

que a profissão Serviço Social é constituída majoritariamente por mulheres, ou seja, 

profissionais submetidas a esse cotidiano que tem atingido as mulheres, de diferentes formas, 

conforme suas particularidades. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dos aspectos apreendidos sobre trabalho da/o assistente social, nesses tempos em que 

a pandemia do coronavírus vai sendo superada por meio dos esforços da ciência e da luta da 

 
4  De acordo com o levantamento do Fórum de Segurança Pública. disponível em: 
https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/violencia-domestica-durante-pandemia-de-covid-19-edicao-
02/ 
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classe trabalhadora por vacinas, em defesa da vida, permanecem e se aprofundam as 

expressões de exploração da classe trabalhadora. Reiteramos assim, algumas considerações 

elencadas em acordo com as/os autoras/es que vimos nos embasando. 

Primeiramente, considerar a permanente contradição em que está inserida a profissão, 

impondo ao profissional o exercício constante da capacidade de crítica e mediação, nos mais 

variados aspectos. Na educação, essa mediação deve se dá por meio do diálogo entre os 

diversos profissionais que se articulam no espaço educacional e compartilham dos princípios 

defendidos pelo Serviço Social, articulação necessária para o enfrentamento dos desmontes 

neoliberais das políticas públicas e o avanço do conservadorismo, fortemente expresso na 

educação, nas últimas duas décadas, por meio das ações político-ideológicas de movimentos 

de direita.  

Com os desafios ampliados neste período de pandemia e pós-pandemia, se assim 

pudermos considerar esse período de minimização dos casos, somando velhas e novas 

demandas da classe trabalhadora, o trabalho do/a assistente social é buscar minimizar as 

expressões da questão social que perpassam o cotidiano da profissão, nos diferentes espaços. 

Um trabalho que envolve a luta coletiva pela conquista e viabilização de direitos no 

âmbito dos espaços de atuação e junto aos movimentos sociais, nos aspectos materiais dos 

direitos sociais, políticos, econômicos, culturais, etc, bem como, no sentido de disputa 

ideológica, no desenvolvimento da consciência crítica da classe trabalhadora para si (IASI, 

2007). A socialização das pesquisas e reflexões são, portanto, necessárias para a ampliação dos 

debates e na construção de alternativas que correspondam às demandas da classe trabalhadora 

e estudantis, tendo como horizonte uma transformação social radical e abrangente. 

 

REFERÊNCIAS 

ANTUNES, Ricardo. Coronavírus: o trabalho sob o fogo cruzado. São Paulo: Boitempo, 2020. 

BRESSAN, Carla Rosane. Serviço Social na Educação. Brasília: CFESS, 2001. 

CISNE, Mirla. Feminismo e consciência de classe no Brasil. - São Paulo: Cortez, 2014. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 49. ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2014. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2477 

GOMES, A. M. O; PEREIRA, S. C. S. RECONFIGURAÇÕES DO TRABALHO DE ASSISTENTES 
SOCIAIS NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: considerações a partir de 
vivências no IFPI. In: PEREIRA, S. L. B.; CRONEMBERGER, I. H. G.M. (Org.) Serviço social em 
tempos de pandemia: provocações ao debate. Teresina: EDUFPI, 2020. 

HARVEY, David. Política anticapitalista em tempos de COVID-19. In: DAVIS, Mike, et al: 
Coronavírus e a luta de classes. Terra sem Amos: Brasil, 2020. 

HOOKS, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: 
Editora Martins Fontes, 2013. Disponível em: 
https://www.ufrb.edu.br/ppgcom/images/sele%C3%A7%C3%A3o_2020.1/hooks_-_E 
nsinando_a_transgredir.pdf. Acesso em: 02 fev. 2022. 

IAMAMOTO, M. V.; CARVALHO, R. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de uma 
interpretação histórico-metodológica. 41. ed. São Paulo: Cortez, 2014. 

IAMAMOTO, Marilda. V. Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. - 26. ed. - São Paulo: Cortez, 2015.  

IASI, Mauro. Ensaio sobre consciência e emancipação. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. 21. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006. 

MEDEIROS, Mayara GOMES, Tereza. SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO: REQUISIÇÕES, 
COMPETÊNCIAS E DESAFIOS DA ATUAÇÃO DO/A ASSISTENTE SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR E 
TECNOLÓGICO. In: LOPES, Cinthia. F. (Org.) Competências e Atribuições do/a Assistente 
Social: Requisições e conhecimentos necessários. Fortaleza: Socialis Editora, 2018. 

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. Tradução Isa Tavares. 2. ed. São Paulo: 
Boitempo, 2008. 

NETTO, J. P. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. - 17 ed. 
- São Paulo: Cortez, 2015. 

SILVA, Percival T. Precarização do trabalho em tempos de pandemia da COVID-19. In: LOLE, 
Ana; STAMPA, Inez; GOMES, Rodrigo L. R. (Orgs.) PARA ALÉM DA QUARENTENA: REFLEXÕES 
SOBRE CRISE E PANDEMIA. Mórula Editorial, 2020. 

SOUSA, R. S. S.; DIAS, L. D. C. S. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA: Novos 
(velhos) desafios às Assistentes Sociais da Universidade Federal do Piauí-UFPI.  In: PEREIRA, S. 
L. B.; CRONEMBERGER, I. H. G.M. (Org.) Serviço social em tempos de pandemia: provocações 
ao debate. Teresina: EDUFPI, 2020.

  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2478 

 

 

 

  


