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RESUMO 

 

A presente dissertação visa analisar como se dá a materialização do Projeto Ético-Político do 

Serviço Social no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), buscando: entender a política de educação, com recorte para a educação 

profissional e tecnológica; evidenciar a atuação profissional do/a assistente social na 

educação, com destaque para o IFRN e identificar a existência de limites e possibilidades 

impostos ao processo de materialização do projeto profissional na referida instituição. Tais 

objetivos foram construídos por entender que as reflexões acerca do trabalho do/a assistente 

social na educação, bem como sobre o processo de materialização do projeto ético-político 

hegemônico na categoria se configuram como temáticas dotadas de relevância para a 

profissão, sendo que tal inquietação foi suscitada a partir da vivência profissional como 

assistente social em um dos 21 (vinte e um) campi do IFRN. A fim de alcançar tais objetivos, 

optou-se pela realização de uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo, fundamentada na 

teoria social construída por Marx, por entender que essa teoria é capaz de possibilitar uma 

análise de totalidade do objeto de estudo em questão. Como instrumental para a produção das 

informações foi utilizada a entrevista semi-estruturada, realizada com 09 (nove) assistentes 

sociais lotados/as em 05 (cinco) campi do IFRN. A análise das informações produzidas pela 

pesquisa tem indicado uma compreensão ampliada acerca da categoria educação por parte 

dos/as profissionais inseridos/as no IFRN, bem como que tais profissionais, em sua maioria, 

concordam e avaliam o projeto Ético-Político como relevante para o exercício profissional 

comprometido com a luta pela efetivação dos direitos da classe trabalhadora. Entretanto, é 

possível perceber e necessário destacar que tais análises também apontam a existência de 

algumas exigências institucionais, postas aos/às assistentes sociais no IFRN, que terminam 

por resultar em uma atuação profissional reduzida à realização de estudos socioeconômicos 

destinados à concessão de bolsas e auxílios, assim como contribuem para um processo de 

burocratização do trabalho do assistente social, percebido pelos sujeitos pesquisados/as como 

um limite para a realização de ações que ampliem o leque de intervenção profissional, isso 

acaba por dificultar a materialização do projeto profissional em todas as suas possibilidades, 

ao passo que os/as profissionais se percebem como subutilizados, cumprindo um trabalho 

com foco apenas na dimensão técnica e instrumental da profissão, contribuindo para a 

prevalência de um perfil pragmático e imediatista no exercício profissional cotidiano. Por 

outro lado, a pesquisa também aponta algumas estratégias de resistência, tais como, o 

exercício da pesquisa para desvelar o cotidiano, a ampliação dos espaços de reflexão e debate, 

o fortalecimento da cultura de sistematização do trabalho profissional que, associadas às 

potencialidades presentes nesse espaço sócio-ocupacional, podem potencializar o processo de 

materialização do projeto profissional. 

 

Palavras-Chave: Educação. Serviço Social. Projeto Ético-Político. IFRN. 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze how the Social Service’s Ethical-Political Project in the 

Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) 

materializes, seeking to: understand the education policy, focusing on professional and 

technological education, highlight the professional performance of the social worker in 

education, especially in IFRN, and identify the existence of limits and possibilities imposed to 

the materialization process of the professional project in that institution. These objectives 

were built to understand that the reflections on the social worker’s service in education, as 

well as, on the process of materialization of the hegemonic ethical-political project in the 

category, are configured as relevant subjects for the profession, being that this uneasiness 

arose from the professional experience as a social worker in one of the 21 (twenty-one) IFRN 

campuses. In order to reach these objectives, a qualitative field research based on the social 

theory constructed by Marx was chosen, since it’s understood that this theory is capable of 

making an analysis of the totality of the study object in question possible. As an instrument 

for the production of the information, a semi-structured interview was carried out, with 09 

(nine) social workers from 05 (five) different IFRN campuses. The analysis of the information 

produced by the research has indicated an expanded understanding of the education category 

by the professionals inserted in IFRN, as well as, that these professionals, for the most part, 

agree and evaluate the Ethical-Political project as relevant for the professional exercise 

committed to the fight for the realization of the working class’s rights. However, it is both 

possible to notice and necessary to emphasize that such analyzes also point out the existence 

of some institutional requirements placed on the social workers in IFRN, which end up 

resulting in a professional performance reduced to carrying out socioeconomic studies for the 

granting of scholarships, as well as, contributing to a process of bureaucratization of the social 

worker’s job, perceived by the surveyed subjects as a limit for the realization of actions that 

expand the range of professional intervention. This makes it difficult to materialize the 

professional project in all of its possibilities, while the professionals perceive themselves as 

underutilized, fulfilling a duty focused only on the technical and instrumental dimension of 

the profession, contributing to the prevalence of a pragmatic and immediate profile in the 

daily professional exercise. On the other hand, the research also shows some resistance 

strategies, such as the exercise of research to unveil the daily life, the expansion of reflection 

and debate spaces, the strengthening of the systematization culture of professional work, 

which, combined with the potentialities present in this socio-occupational space, can enhance 

the materialization process of the professional project. 

 

Key Words: Education. Social Service. Ethical-Political Project. IFRN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação, complexo social capaz de proporcionar apropriação do arcabouço de 

conhecimentos, técnicas e práticas desenvolvidas e descobertas pela humanidade ao longo de 

sua evolução, incentivando o desenvolvimento da capacidade crítica e criativa do ser humano, 

possui em seu cerne o potencial de contribuir para a construção de vivências emancipatórias. 

No entanto, sendo a educação uma categoria socialmente construída, sujeita aos 

processos históricos nos quais está inserida, resultante do contexto social, econômico e 

político que a cerca, acaba estando sujeita a sofrer rebatimentos que podem limitar seu 

potencial criativo e emancipatório, a depender dos interesses da sociabilidade na qual é 

desenvolvida. 

Dessa forma, inscrita na sociabilidade capitalista a educação, em sua expressão 

institucionalizada, reconhecida como direito social, vem sendo materializada a partir dos 

interesses de reprodução do capital e manutenção da hegemonia burguesa. O que se explica 

pela própria característica de fenômeno socialmente construído, presente na educação, e se 

intensifica ainda mais devido à intrínseca relação da educação com o trabalho. 

Relação que se explica a partir da compreensão de que sendo o trabalho uma categoria 

fundamentalmente social, este pressupõe a utilização de aspectos como a linguagem e a 

apropriação de conhecimentos, técnicas e habilidades. Apropriação essa que é realizada, 

sobretudo, por meio da educação, em suas mais variadas expressões. 

Assim, inserida em uma forma de sociedade marcada pela exploração do trabalho e 

pelo processo de usurpação do seu significado para a própria construção do ser humano, ao 

passo que transformou o trabalho, o/a trabalhador/a e o produto em elementos estranhos e 

alheios um ao outro, a categoria educação acaba por ser materializada, construída e pensada 

para atender, quase que em sua totalidade e mesmo que de forma indireta, às suas 

necessidades produtivas e reprodutivas do capital. 

Cabe ressaltar que essa relação de apropriação da educação como 

ferramenta/estratégia pelo capitalismo não ocorre de forma mecânica, o que faz com que a 

análise de tal apropriação não seja realizada de forma linear, mas parta da compreensão de 

todas as contradições que permeiam essa relação, para então poder perceber a totalidade dessa 

apropriação. 
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Em sua expressão institucionalizada, a educação ganha o reconhecimento como direito 

social, passando a ser efetivada por meio de políticas sociais, estando, assim, sob a 

responsabilidade do Estado. 

Entretanto, é preciso perceber que marcada pela contradição entre seu potencial 

criativo, crítico e a funcionalidade que tem recebido do capitalismo, além das investidas do 

neoliberalismo que vem empreendendo uma política de desmonte dos direitos e políticas 

sociais, a política social de educação tem sido alvo de constantes investidas e contrarreformas. 

No caso específico do Brasil, tal política social tem sido marcada, desde sua origem, 

pelos ranços da seletividade e precarização; aspectos que com o processo de “adoção” pelo 

Estado brasileiro dos ditames neoliberais foram intensificados e ganharam uma nova 

roupagem. 

Refere-se aqui ao processo de financiamento do nicho mercadológico que tem 

assumido grande parcela do fundo público no país e, por conseguinte, tem resultado no 

processo de sucateamento das instituições públicas de educação e de precarização das 

condições e relações de trabalho dos profissionais. Processo que não ficou restrito à década de 

1990, mas apenas tem ganhado novas faces. 

Dentro desse contexto, a educação profissional e tecnológica ofertada pelos Institutos 

Federais de educação, com destaque para o IFRN, não está isenta de todo esse processo de 

precarização e, mais que isso, não está “livre” da contradição que tem permeado a educação 

na sociabilidade capitalista. Ao contrário, à medida que o processo de “usurpação” da 

educação pelo capitalismo foi sendo sistematizado e intensificado, criou-se um processo de 

dicotomização da educação pública, tendo, de um lado, a oferta de uma educação aligeirada e 

superficial, destinada àqueles/as que irão compor a linha de produção capitalista e, de outro, 

uma educação ampliada para aqueles/as que ocuparão os cargos de gestão e direção da 

produção. 

Nesse contexto, a educação profissional ou educação para o “ofício” é criada como 

expressão desse processo de dicotomização da educação, materializando a contradição 

existente entre capital e trabalho. Assim, as instituições que ofertam a educação profissional, 

que remontam ao início do século XX, com as escolas de ofício, são expandidas pelo país sob 

a linha tênue da dicotomia entre trabalho intelectual e trabalho manual. Dicotomia que tem 

seu maior exemplo durante a década de 1990, quando o então governo Fernando Henrique 

Cardozo (FHC) cria o decreto nº 2.208/97, marcando sua opção pela oferta de uma educação 

que se destinava a assegurar aos trabalhadores/as apenas os conhecimentos funcionais às 
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demandas dos processos produtivos, alijando a classe trabalhadora de uma formação 

ampliada. 

Com a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo máximo do executivo federal, 

as reinvindicações contra tal decreto foram parcialmente ouvidas e, em 23 de julho de 2004, 

tal legislação foi revogada, por meio do Decreto 5.154/2004. Entretanto, tal postura não 

significou uma mudança substantiva em direção à defesa de uma educação pública ampliada e 

não mais dicotômica. 

Assim, a despeito de algumas ações que indicam o contrário, a gestão do Partido dos 

Trabalhadores (PT), desde os mandatos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva até os 

governos Rousseff, manteve o direcionamento dado por organismos internacionais, como o 

Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), sobretudo quanto à gestão e 

financiamento da política pública de educação. 

Ao contrário disso, a educação e outras políticas sociais assumiram, pelo menos no 

discurso, lugares de destaque como estratégias para alcançar a orientação de desenvolvimento 

com menores índices de desigualdade, premissa adotada pelo ideal neodesenvolvimentista. 

Assim, em certa medida, as gestões do PT não superaram nem extinguiram a oferta de 

cursos meramente tecnicistas, mas apenas os revestiram com outras roupagens, aspecto que é 

facilmente percebido na criação e ampliação de cursos aligeirados, sem base em uma 

educação ampliada, tais como os cursos Formação Inicial e Continuada (FIC), Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e os cursos tecnológicos, 

cuja oferta ocorre, não exclusivamente, mas em grande medida, nos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. 

Dessa forma, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), lócus da presente pesquisa e cuja expansão no número de campi é iniciada em 

2006 e, atualmente, conta com 21 (vinte e um) campi espalhados pelo Estado, vivencia, em 

seu dia a dia, a contraditória relação de ofertar uma proposta de educação integral e que se 

pretende omnilateral, conforme estabelecido em seus documentos orientadores, mas também 

fornecer uma educação de caráter apenas técnico, isolada de uma base crítica e ampliada de 

educação, cujo objetivo é preparar os sujeitos para o mercado de trabalho; como não poderia 

deixar de ser, tendo em vista que mesmo os direitos e as políticas sociais são crivados por 

interesses contraditórios, presentes no próprio cerne da sociabilidade capitalista. 
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É nesse contexto de contradição que se insere o/a assistente social, como profissional 

requisitado pela educação para atuar nas expressões da questão social que limitam ou 

interfiram no processo de ensino-aprendizagem. 

Por sua vez, a inserção profissional do assistente social na educação, sobretudo na 

pública, não se configura como um evento recente. Entretanto, essa inserção se dá de forma 

variada, em vários âmbitos da educação, com experiências também na iniciativa privada e 

ocorrendo em maior ou menor expressão em cada esfera do poder executivo. Ressalte-se que, 

mesmo sendo reconhecida a vivencia de expressões da questão social no interior das 

instituições de educação, o reconhecimento da impreterível inserção do/a assistente social na 

política de educação, enquanto profissional detentor de competência para atuar nessas 

expressões, ainda não ocorreu de forma contundente. 

Isso se dá, sobretudo, por não haver ainda instrumentos legais1 em nível nacional que 

reconheçam a necessidade de inserção de um/a assistente social nos quadros de profissionais 

que atuam na educação. 

No entanto, para além dessas particularidades no processo de inserção do/a assistente 

social na educação, essa política social já se configura como espaço sócio-ocupacional, tendo 

nas instituições federais de educação uma de suas expressões. Dentre essas instituições, 

destaca-se aqui a realidade dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

sobretudo, o IFRN. 

Crivados pela contradição que caracteriza as políticas sociais, como não poderia deixar 

de ser, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnológica têm se constituído como 

instituições cuja inserção do/a assistente social ocorreu desde os primeiros anos de 1960. 

Momento em que a rede federal de educação profissional e tecnológica ainda não havia sido 

criada, mas já existiam os Centros Federais de Educação Técnica (CEFETs), ou mesmo as 

Escolas Técnicas Federais (ETF), ampliadas, sobretudo, durante a ditadura militar de 19642. 

Com efeito, na realidade do Rio Grande do Norte, a inserção profissional do/a 

assistente social, na então Escola Técnica, ocorreu desde a década de 1960, quando ainda 

havia apenas uma unidade dessa escola, localizada na capital do Estado, tendo a 

particularidade de que em todo o Estado só havia uma unidade de Escola nesse modelo, 

realidade que só foi alterada posteriormente, com a criação de uma unidade descentralizada 

                                                           
1 Não se pode deixar de destacar que nesse âmbito o conjunto CFESS/CRESS vem encampando uma forte 

campanha para a votação e aprovação do Projeto de Lei (PL) 060/2007, que dispõe sobre a inserção de 

Assistentes Sociais e Psicólogos nas escolas públicas de educação básica. 
2 Essa ampliação mencionada ocorre a partir da imposição, por parte do governo ditador, do ensino técnico que 

passou a ser obrigatório em todos os estabelecimentos educacionais (MOURA, 2013). 
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(UNED) no município de Mossoró (o que ocorreu apenas na década de 1990). Assim, essas 

primeiras décadas da Escola Técnica foram marcadas por um parco número de profissionais, 

apenas duas, até a criação da UNED de Mossoró, segundo informações registradas no Sistema 

Unificado da Administração Pública (SUAP). 

A ampliação numérica de profissionais do Serviço Social nessa instituição ocorre, 

quase que concomitantemente, com o processo de criação da Rede Federal de Educação, que 

transformou os Centros Técnicos Federais em Institutos Federais, o que, no caso específico do 

espaço de realização dessa pesquisa, resultou na transformação do CEFEF/RN em IFRN, 

trazendo consigo um processo de expansão do número de campi e, consequentemente, uma 

ampliação no número de servidores/as. 

Como resultado dessa expansão que ocorre, conforme apontado anteriormente, 

sobretudo, a partir de 2006, há uma ampliação no quantitativo de assistentes sociais no IFRN 

que, desde 2012, passou a contar com, pelo menos, dois/duas assistentes sociais em cada 

campi, totalizando 42 (quarenta e dois) profissionais. 

É a partir de tal ampliação que, desde 2013, a presente pesquisadora integra os quadros 

profissionais do IFRN, atuando como assistente social no campus Ipanguaçu. Experiência 

profissional que, embebida pelas contradições que caracterizam o capitalismo, apresenta, 

cotidianamente, desafios, limites e possiblidades que se impõem ao/à assistente social a partir 

das exigências postas pela instituição que em alguns momentos podem interferir na realização 

de uma atuação profissional comprometida com a materialização do Projeto ético-político, 

sobretudo, ao limitar a intervenção profissional apenas ao âmbito da seleção para participação 

em programas da assistência estudantil e acompanhamento dos/as estudantes participantes. 

Assim, foi essa inserção profissional no IFRN e a percepção desse campo de trabalho 

como sendo crivada de desafios, limites e possibilidades, que suscitou algumas inquietações 

pessoais/profissionais, sobretudo no que diz respeito ao compromisso de uma atuação 

profissional alicerçada no projeto ético-político da categoria. Inquietações que, para serem 

desveladas para além da sua aparência fenomênica, requisitam o exercício da pesquisa.  

Exercício que se deu alicerçado em alguns questionamentos acerca dessa experiência 

profissional, dentre eles: como se dá a materialização do projeto ético-político do Serviço 

Social no IFRN? Quais as principais exigências institucionais postas ao assistente social no 

IFRN? Essas exigências interferem na materialização do Projeto ético-político? Quais os 

desafios enfrentados no processo de materialização do projeto ético-político? Existem limites 

à materialização do projeto ético-político do Serviço Social no IFRN? 
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Reflexões/questionamentos que têm como objetivo geral analisar como se dá a 

materialização do projeto ético-político do Serviço Social no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do RN, o qual foi diluído nos seguintes objetivos específicos: entender a 

política de educação brasileira, com recorte para a educação profissional e tecnológica no 

IFRN; evidenciar a atuação do/a assistente social na política de educação, particularizando o 

trabalho no IFRN e, por fim, identificar os desafios, possibilidades e limites para a 

materialização do Projeto Ético-Político no IFRN. 

Em virtude dessa inquietação e a partir do entendimento de que na vida social há uma 

distinção entre a aparência dos fenômenos e sua essência real, distinção que só pode ser 

superada/minimizada a partir da realização do movimento proporcionado pela pesquisa, que 

ao partir da aparência dos fenômenos possibilite o desvelar do mundo da aparência e de sua 

pseudoconcreticidade, a fim de alcançar o movimento real do objeto (KOSIK, 1976), se fez 

imprescindível direcionar as reflexões acerca dos questionamentos apresentados acima a 

partir da realização de um percurso de investigação científica. Caminho esse que não pode 

prescindir da definição de um rigoroso trato metodológico necessário e requisitado pelo 

objeto de pesquisa, tendo em vista que é exatamente a estrutura e a dinâmica do objeto que 

comandam/direcionam os procedimentos a serem realizados pelo/a pesquisador/a (NETTO, 

2011). 

Dessa forma, como optou-se por não construir um capítulo destinado exclusivamente à 

descrição da realização do percurso metodológico, seus desafios ou alterações, reserva-se esse 

espaço da introdução para esclarecer, minimamente, ao/à leitor/a como tal caminho de 

pesquisa foi materializado. 

Com base em tudo que foi apresentado, cabe esclarecer que a construção de um 

percurso metodológico não se restringe apenas à definição das técnicas e estratégias de 

produção das informações acerca do objeto estudado, mas pressupõe a necessária articulação 

dessas técnicas com a utilização de um método, compreendendo que é o método que nos 

possibilitará a construção de um conhecimento científico, proporcionando a leitura da 

realidade que permeia o objeto estudado.  

A partir desse entendimento acerca da relevância do método utilizado em uma 

pesquisa, e da própria vinculação política e pessoal, optou-se por alicerçar a presente pesquisa 

na teoria social construída por Marx, entendendo que o mesmo possibilitou a realização de 

uma análise crítica/reflexiva a partir de uma leitura historicamente contextualizada e com foco 

na totalidade e nos aspectos contraditórios que perpassam o tema escolhido. 
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Assim, para Marx, a teoria não está restrita ao mero exame das formas dadas e 

aparentes do objeto estudado, mas é caracterizada pela superação desse movimento visível, 

partindo dele para reproduzir idealmente seu movimento real, ou seja, partindo do concreto 

para construção do concreto pensado (idem, 2011). 

Dessa forma, a teoria social construída por Marx proporcionou uma aproximação à 

essência do objeto estudado, possibilitando o conhecimento do objeto em si e de suas 

múltiplas determinações, a partir da realização de uma leitura para além da aparência 

imediata, alicerçada na compreensão da totalidade concreta, compreendida como unidade do 

diverso, totalidade essa que se põe em movimento a partir das contradições que a cercam e 

determinam, e cuja análise pressupõe a realização das mediações necessárias para entender 

esse processo e suas determinações. 

Com base nesse alicerce teórico-metodológico, foram definidas as técnicas utilizadas 

para a produção das informações, optando-se pela realização de uma pesquisa de campo, de 

caráter qualitativo, como recorte espacial em 05 (cinco) campi do IFRN, quais sejam, os 

campi Pau dos Ferros, Apodi, Mossoró, Ipanguaçu e Macau, que se configuram como campi 

inseridos no processo de interiorização do Instituto. 

Destaca-se que a escolha dos cinco campi se deu tendo como um dos elementos 

definidores a proximidade geográfica entre estes e o atual local de residência e trabalho do 

sujeito que se propõe a realizar tal investigação, tendo em vista assegurar a exequibilidade da 

operacionalização da pesquisa de campo, uma vez que esta possuía pouco tempo para sua 

realização e foi executada a partir de recursos próprios. 

A pesquisa alcançou, ao todo, 09 (nove) assistentes sociais, que se caracterizaram 

como os sujeitos foco da pesquisa, sendo que a pesquisa contou com esse quantitativo de 

profissionais porque cada campus possui dois/duas assistentes sociais em seus quadros 

profissionais, o que totalizaria 10 (dez) assistentes sociais. Mas, como optou-se por não 

incluir na pesquisa a própria pesquisadora que integra a equipe de profissionais desses campi, 

o número de sujeitos participantes acabou por se restringir a 09 (nove). 

Por se tratar de uma pesquisa realizada com profissionais que, embora estejam 

inseridos/as na mesma instituição, possuem um perfil de formação profissional e de 

experiência que os diferencia entre si, parece prudente traçar um perfil desses sujeitos. 

No que se refere à formação profissional, todos os sujeitos concluíram sua graduação 

em Serviço Social em instituições públicas, na modalidade de ensino presencial, tendo uma 

variedade de períodos de conclusão que vão do ano de 1994 ao ano de 2012. 
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Cabe destacar que, dos 09 (nove) sujeitos participantes da pesquisa, 05 (cinco) 

concluíram seus cursos de graduação na Faculdade de Serviço Social da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Ainda quanto ao quesito formação profissional e educação continuada, apenas dois 

sujeitos não possuem curso de pós-graduação, sendo que desses/as, um/a se encontra 

cursando. 

Dentre os/as profissionais que possuem curso de pós-graduação, apenas um/a concluiu 

curso stricto senso (mestrado), enquanto que dos demais, três se encontram cursando cursos 

stricto senso (mestrado) e três concluíram cursos lato senso (especializações). 

Quanto à experiência profissional na área do Serviço Social, apenas três profissionais 

não possuíam experiência como assistente social anterior ao IFRN. Entre as experiências 

profissionais anteriores, no caso dos/as demais sujeitos, essas ocorreram majoritariamente no 

âmbito das políticas sociais (saúde, assistência social, educação), mas também se deram em 

instituições do terceiro setor, sendo que o tempo de experiência profissional na área do 

Serviço Social varia de menos de 02 (dois) a 22 (vinte e dois) anos de experiência. 

No que diz respeito ao tempo de atuação como assistente social no IFRN, esse tempo 

também apresenta uma grande variedade, podendo ser de menos de 02 (dois) a 12 (doze) anos 

de inserção profissional no IFRN, sendo que todos/as os/as profissionais que contribuíram 

com a pesquisa sempre estiveram lotados na Coordenação de Atividades Estudantis 

(COAES). 

Por sua vez, cabe ressaltar que a escolha pela pesquisa qualitativa se deu por entender 

que a mesma possibilita também uma apreensão de aspectos como intencionalidade, 

motivações, comportamentos, dentre outros, proporcionando uma visão mais ampliada acerca 

das percepções atribuídas pelos sujeitos que contribuíram com a investigação (MINAYO, 

2014). 

Dessa forma, a pesquisa foi materializada por meio da realização de entrevistas 

semiestruturadas com os/as 09 (nove) assistentes sociais que trabalham nos cinco campi do 

IFRN delimitados como lócus da pesquisa (Macau, Ipanguaçu, Mossoró, Apodi e Pau dos 

Ferros). 

A escolha pela utilização da entrevista como instrumento metodológico se deu por 

entender que a mesma se configura como uma estratégia que permite a percepção de 

elementos que integram os espaços nos quais estão inseridos/as os/as sujeitos participantes da 

pesquisa, bem como possibilita a apreensão de aspectos como opiniões, atitudes/posturas 
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tomadas, conscientemente ou não, permitindo, assim, a aproximação a elementos não 

mensuráveis ou ditos “subjetivos” que só poderiam ser conseguidos, ou melhor, percebidos, a 

partir da contribuição do próprio sujeito (idem, 2014). 

É mister esclarecer também que a construção da entrevista semiestruturada ocorreu a 

partir de um processo coletivo que se deu no interior das discussões ocorridas nas disciplinas 

Seminário de Dissertação I e II. 

Além disso, partindo do entendimento de que era e é imprescindível respeitar os 

preceitos éticos legais que orientam a pesquisa com seres humanos, bem como os princípios 

que norteiam o projeto ético-político profissional do Serviço Social, tendo em vista que, 

conforme aponta Barroco (2009), a realização de pesquisas também integra o conjunto de 

competências profissionais da categoria, caracterizando-se como mais uma das formas de 

intervenção da mesma, devendo, portanto, ser realizada tendo como norte o respeito ao código 

de ética dos/as assistentes sociais.  

A presente investigação teve o respeito à autonomia, à liberdade e à participação por 

vias democráticas dos indivíduos envolvidos como balizador de todo o processo. Tais 

princípios estão previstos no código de ética da profissão, que pressupõe, para sua efetiva 

materialização, a realização de ações alicerçadas em pressupostos ontológicos como, 

liberdade, equidade, universalidade, socialização e emancipação humana, o que pressupõe 

formas de comportamento ético-políticas viabilizadoras e materializadoras do respeito à 

diversidade, à defesa da autonomia e à recusa do arbítrio, do autoritarismo, da discriminação e 

do preconceito (BARROCO, 2009). 

Em virtude dessa compreensão, as ações desenvolvidas na presente investigação 

tiveram o compromisso ético-político de respeitar os sujeitos participantes da pesquisa, 

respeito esse que foi materializado, sobretudo, a partir da garantia da liberdade de escolha na 

participação dos/as indivíduos na pesquisa e do compromisso com a utilização fiel das 

informações fornecidas por cada indivíduo. Isso pressupôs a realização de esclarecimentos 

prévios acerca dos objetivos da pesquisa, do instrumento de produção das informações, além 

da verificação do consentimento dos/as indivíduos participantes acerca da utilização de 

aparelhos de gravação da entrevista, bem como a disponibilização do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que foi lido juntamente com cada sujeito 

participante da pesquisa, assinado pela pesquisadora e por cada profissional em duas vias a 

fim de que ambos ficassem de posse de uma das vias, visando resguardar, documentalmente, 
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os direitos de participação dos/as colaboradores/as e assegurando-lhes total anonimato acerca 

das informações prestadas. 

Ainda como estratégia para garantir a não exposição dos sujeitos participantes da 

pesquisa, optou-se pela utilização de pseudônimos para identificar as falas de cada 

profissional, sendo que, como uma forma de articular esses pseudônimos à discussão acerca 

do projeto ético-político da profissão, utiliza-se 09 (nove) dos princípios estabelecidos no 

Código de Ética do/a assistente social, quais sejam, Liberdade, Equidade e Justiça Social, 

Democracia, Direitos Humanos, Cidadania, Eliminação do preconceito, Pluralismo, 

Qualidade dos serviços e Articulação. 

A realização da pesquisa de campo ocorreu em dias diferentes, tendo em vista a 

localização geográfica de cada campus e a não previsibilidade acerca de quanto tempo cada 

profissional poderia demorar na construção das informações. 

Por essa razão, após o processo inicial de convite de cada profissional, e recebido o 

aceite em participar da pesquisa, foram agendadas as datas e horários mais adequados para 

cada profissional, tendo em vista que estes/as devem ter sua participação assegurada dentro de 

suas particularidades a fim de não causar qualquer prejuízo objetivo ou subjetivo aos sujeitos 

participantes. 

A partir desse pressuposto, e como escolha de cada profissional, as nove entrevistas 

foram realizadas da seguinte forma: 05 (cinco) profissionais foram entrevistados/as nas suas 

salas de trabalho nos campi onde estão lotados/as, 03 (três) foram entrevistados/as em suas 

residências e 01 (um/a) profissional foi entrevistado/a em outra instituição pública por ser 

mais conveniente a logística de chegada desse/a profissional, tendo em vista que essa 

instituição ficava na mesma cidade de residência do/a mesmo/a. 

Dito isso, é preciso destacar que a realização das 05 (cinco) entrevistas nos locais de 

trabalho dos/as profissionais não ocorreu sem nenhuma interferência, ao contrário disso e por 

se tratar dos locais de trabalho de cada profissional, foi possível perceber e vivenciar algumas 

interrupções provocadas por demandas de trabalho que chegavam até os/as profissionais, o 

que não é possível afirmar categoricamente, mas pode ter provocado alguma interferência na 

própria construção das informações proporcionadas pelos/as sujeitos. 

Cabe ainda uma breve observação para o fato de que duas das entrevistas não foram 

realizadas pela própria pesquisadora devido à proximidade pessoal e profissional com duas 

das profissionais que participaram da pesquisa, tendo em vista que uma das assistentes sociais 

é colega de trabalho no mesmo campus da pesquisadora, e a outra profissional em questão 
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cursou disciplinas do programa de pós-graduação em Serviço Social e Direitos Sociais na 

mesma turma que a pesquisadora. 

Por essa razão, compreendeu-se que a realização dessas duas entrevistas por outras 

pessoas3 capacitadas para tal tarefa reduziria a possibilidade de alguma interferência nas 

respostas construídas por tais profissionais, embora não seja possível ter certeza de que a 

aproximação pessoal e profissional com tais sujeitos, por si só, já não tenha provocado algum 

nível de interferência nos posicionamentos postos por essas assistentes sociais. 

Cabe destacar ainda que a presente pesquisa também teve como parte do processo de 

construção das reflexões e do conhecimento acerca do objeto estudado a realização, durante 

todo o processo, de análises bibliográficas que partiram de uma leitura exploratória, seletiva e 

inicial acerca das referências, obras e autores/as que discutem sobre o objeto de estudo, 

perpassando o processo da pesquisa por meio da leitura interpretativa (LIMA; MIOTO, 2007). 

Além também de uma revisão documental de alguns dos documentos legais que orientam a 

instituição lócus da pesquisa, tais como o Regimento Interno dos Campi e o Projeto Político 

Pedagógico do IFRN. 

Por fim, as informações construídas a partir das entrevistas ainda foram analisadas à 

luz da lei de regulamentação da profissão, do código de ética e em consonância com o projeto 

ético-político profissional, sendo sistematizadas e analisadas durante toda a estrutura do 

presente trabalho, que conta com 04 (quatro) capítulos, sendo esta parte introdutória o 

primeiro deles; a discussão acerca da educação profissional e tecnológica na realidade 

capitalista brasileira: perspectivas, caminhos e contradições, encontra-se concentrada no 

segundo capítulo; por sua vez, o terceiro capítulo destina-se à realização de uma análise sobre 

o Serviço Social na educação: inserção profissional, atribuições e competências; o que delega 

ao quarto capítulo a discussão acerca da relação entre educação, serviço social e projeto ético-

político: desafios, limites e possibilidades no IFRN, finalizando com as conclusões. 

O capítulo Educação Profissional e Tecnológica na Realidade Capitalista Brasileira: 

perspectivas, caminhos e contradições destina-se a realizar uma breve análise acerca da 

educação inscrita no processo de reprodução social, destacando seu potencial crítico, criativo 

e de construção de perspectivas emancipatórias; problematizando as contradições que 

perpassam tal categoria a partir de sua inserção na sociabilidade capitalista, com destaque 

para a realidade brasileira e a partir do direcionamento da discussão para a análise da 

                                                           
3 Tais entrevistas foram realizadas, solidariamente, por uma profissional também mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais da UERN e por uma assistente social colega de turma da 

graduação. Ambas familiarizadas com as atividades de pesquisa. 



21 

 

 

 

educação em sua dimensão institucionalizada por meio dos direitos e políticas sociais, com 

enfoque, sobretudo, para a educação profissional e tecnologia ofertada, não exclusivamente, 

mas, sobretudo, pelos Institutos Federais como o IFRN, tendo em vista ser este o lócus da 

pesquisa realizada. 

Já o capítulo intitulado Serviço Social na Educação: inserção profissional, atribuições 

e competências aborda a educação como espaço sócio-ocupacional dessa categoria 

profissional, cuja atuação, à semelhança dos demais espaços de inserção desse profissional, 

tem as expressões da questão social como sua principal demanda. Por essa razão, tal capítulo 

aponta algumas das dimensões e possiblidades de atuação do/a assistente social nesse espaço, 

com destaque para a problematização dessa atuação profissional no IFRN, resgatando um 

breve histórico dessa inserção, mas, sobretudo, refletindo acerca dos desafios, demandas e 

possibilidades do trabalho profissional nessa instituição. 

Por entender que a atuação do/a assistente social possui em seu cerne um caráter 

contraditório e que essa mesma intervenção não prescinde das instituições nas quais está 

inserida para ser realizada, caracterizando esse profissional como trabalhador/a, com relativa 

autonomia, cuja materialização do seu trabalho pressupõe os recursos, meios e condições 

proporcionados pelas instituições nas quais esses/as se encontram inseridos/as, é que o 

capítulo Educação, Serviço Social e Projeto Ético-Político: desafios, limites e possibilidades 

no IFRN apresenta algumas reflexões acerca das exigências, desafios e limites postos aos/às 

assistentes sociais no IFRN, a fim de perceber como ocorre a materialização do projeto 

profissional nessa instituição, se esses desafios e limites interferem nessa materialização, bem 

como quais as possibilidades que tal inserção profissional traz para a materialização dos 

preceitos previstos em tal projeto. 

Por fim, as conclusões concentram-se em sistematizar os elementos percebidos 

durante a pesquisa, apontando novas reflexões e questionamentos que possam surgir, e 

certamente surgirão, acerca da temática estudada, bem como possíveis lacunas existentes no 

estudo e as novas inquietações que apontem a necessidade de aprofundamentos ou novas 

pesquisas acerca do objeto em questão. 
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2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA REALIDADE 

CAPITALISTA BRASILEIRA: PERSPECTIVAS, CAMINHOS E CONTRADIÇÕES 

 

A educação, complexo social presente nas diversas formas de sociabilidade como 

parte do próprio processo social de reprodução da humanidade, apresenta-se como suscetível 

aos rebatimentos e especificidades postos e impostos pelo contexto econômico, político e 

social no qual está inserida (MÉSZÁROS, 2008). 

Entretanto, como não é objetivo deste trabalho realizar uma análise da educação, suas 

especificidades e determinações ao longo do processo de desenvolvimento da humanidade, a 

discussão aqui apresentada terá como foco a educação inserida na sociabilidade capitalista, 

destacando as especificidades que essa apresenta a partir de sua inserção no modo de 

reprodução do capital, mais especificamente, a educação em sua expressão institucionalizada, 

reconhecida como direito social e materializada por meio da política social. 

Assim, política de educação configura-se como direito social, inscrito no solo da 

emancipação política, cujo reconhecimento e efetivação encontram-se marcados pela 

contradição capital-trabalho e pela consequente disputa entre classes e interesses 

contraditórios. Com efeito, sua efetivação como direito social materializado por meio das 

políticas sociais e até mesmo seu direcionamento e funcionalidade são tensionados pela 

estrutura econômica, política e social na qual a educação está inserida. 

Em virtude disso, falar da categoria educação pressupõe entender alguns elementos 

mediadores da materialização dessa categoria; dentre eles se destacam os conceitos de Estado 

e todas as suas contradições, bem como os conceitos de direitos sociais e política social. 

Por essa razão, o presente capítulo apresenta uma discussão que se inicia com uma 

breve reflexão acerca do Estado, compreendo as contradições que o caracterizam e que 

interferem diretamente em seu perfil social, enquanto financiador e gestor das políticas 

sociais. 

Por conseguinte, a reflexão se direciona à problematização acerca dos direitos sociais 

e da emancipação política, esta sendo aborda como necessária, sobretudo no atual contexto de 

negação de direitos; sem deixar de destacar que tal emancipação não tem a capacidade de 

romper com as estruturas desiguais que alicerçam o capitalismo. 

De modo similar, são realizadas algumas problematizações acerca das políticas sociais 

como materializadoras dos direitos sociais, destacando o processo de desmonte e 

desfinanciamento aos quais estas vêm sendo expostas desde a década de 1990, com destaque 

para a realidade brasileira. 
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Por fim, a reflexão caminha no intuito de abordar a educação como direito social, 

espaço utilizado para a disseminação da ideologia burguesa, mas também como lugar de 

disputas e importante espaço a ser ocupado pela classe trabalhadora, com ênfase nas 

especificidades da educação profissional e tecnológica operacionalizada pelos Institutos 

Federais de Educação. 

 

2.1 A educação na sociabilidade capitalista: campo de disputas, espaço de conquistas, 

potencial para avanços 

 

Realizar uma análise da educação na sociabilidade capitalista pressupõe problematizar, 

mesmo que de forma breve, alguns elementos, tais como, Estado, direitos sociais e 

emancipação política, para que tal reflexão possa estar embebida dos diversos aspectos 

contraditórios que integram a totalidade desse debate.  

Por essa razão, faz-se necessário apontar que o debate aqui proposto parte da leitura do 

Estado como categoria historicamente construída em um dado modo de produção, ou seja, 

como elemento cuja “construção” está alicerçada em bases concretas, erguidas no contexto 

das relações materiais e sociais estabelecidas a partir de um determinado estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas e das relações humanas (ENGELS, 1884). 

O Estado, que surge no seio da sociedade e como fruto de suas relações, tende a 

atender e até mesmo ser composto pelos interesses da classe que, possuindo os meios de 

produção, também detém a hegemonia política da sociedade. No caso do capitalismo, esse 

Estado acaba por se tornar propenso a atender os interesses de manutenção da hegemonia 

política e econômica da classe burguesa (IANNI, 2004). 

Entretanto, é preciso destacar que a manutenção dessa hegemonia burguesa não ocorre 

somente com o controle coercitivo e o uso “exclusivo” do Estado para o capital. Mesmo 

porque a própria sociabilidade capitalista está entranhada de interesses antagônicos que 

pressionam o próprio Estado a realizar “concessões” e proporcionar condições de 

sobrevivência à classe trabalhadora, o que acaba por delegar ao Estado, no capitalismo, mais 

uma atribuição, qual seja: a de “[...] integrar as classes dominadas, garantir que a ideologia da 

sociedade continue sendo a da classe dominante [...]” (Idem, 333-334).  

Essa forma de criação de consensos é aqui exemplificada a partir de alguns elementos, 

quais sejam, a utilização da educação também como ferramenta de disseminação da ideologia 

do capital e a criação e efetivação das políticas públicas sociais, materializadoras dos direitos 

sociais, que surgem no cenário social a partir de uma dupla função, sendo, por um lado, 
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conquistas da classe trabalhadora em seu processo de pressão do Estado e, por outro, 

estratégia de produção e reprodução do capital. 

Dessa maneira, conclui-se que o Estado não deve ser pensado como ente que “paira” 

sob a sociedade, cujo julgamento parte do princípio da neutralidade e cuja função primordial é 

estabelecer o bem comum, sem a interferência de interesses de qualquer espécie. Antes, deve 

ser compreendido como sendo parte da sociedade, resultante dos processos de interação social 

e de produção de cada época, e que por integrar a superestrutura4 da sociedade termina por se 

tornar defensor dos interesses da classe que detém a hegemonia política e econômica dessa 

mesma forma de sociedade. 

Em linhas gerais, é a educação profissional e tecnológica o foco das reflexões que são 

aqui empreendidas, no entanto, compreendendo que esta é apenas uma expressão da 

educação, faz-se imprescindível partir para a reflexão acerca dessa dimensão da educação 

apenas após as devidas aproximações e problematizações sobre a educação, sua dimensão 

institucionalizada como um todo e as influências sofridas por esta no contexto contraditório 

do capitalismo, do qual o Estado é um importante elemento. 

A educação de forma ampliada é capaz de proporcionar apropriação de todo o 

arcabouço de conhecimentos e práticas desenvolvidas e descobertas pela humanidade ao 

longo de sua evolução, e ao possibilitar o desenvolvimento da capacidade crítica e criativa do 

ser humano, possui em seu cerne o potencial de contribuir para a construção de vivências 

emancipatórias (MÉSZÁROS, 2008). 

Compreensão ampliada acerca da categoria educação5 que esteve presente nas falas 

dos/as profissionais que contribuíram com a presente pesquisa e que ao serem questionados/as 

sobre a sua visão acerca da educação não restringiram suas análises apenas à educação em sua 

expressão institucionalizada, considerada formal, mas também destacaram o potencial 

emancipador e complexo dessa categoria, percebendo-a como uma esfera propícia à 

construção de um pensamento crítico, tal como expressam as seguintes falas: 

 

                                                           
4 Para Gramsci, a sociedade é constituída por um bloco histórico composto por uma estrutura, que seria o 

conjunto de forças sociais e produtivas e uma superestrutura, que, por sua vez, configura-se como sendo o 

reflexo do conjunto das relações sociais de produção, sendo composta pela sociedade civil e a sociedade política, 

que formam a concepção de Estado ampliado do referido autor (MACHADO, 2012). 
5 Isso também permite adiantar que essa concepção de educação detém um potencial emancipador, sendo arena 

de disputas e terreno propício para a construção de pensamentos contra-hegemônicos, afina-se com a orientação 

social proposta pelo Projeto Ético-Político do Serviço Social brasileiro, que será foco dessa discussão apenas 

posteriormente, uma vez que tal projeto defende uma educação de caráter emancipatório o que pressupõe o 

respeito à diversidade humana, a livre expressão sexual, proporcionando uma educação não sexista, não racista e 

não homofóbica/lesbofóbica/transfóbica e democrática (CFESS, 2012). 
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Eu compreendo a educação como todo processo de formação educativa, mesmo que 

seja formal ou não formal, né, todo o, tudo aquilo que é direcionado pra formação da 

consciência, formação crítica do indivíduo (Pluralismo). 

 

[...] Então, eu sempre penso a educação numa perspectiva emancipatória. É a 

possibilidade daquele sujeito ter sua emancipação, concretização da sua cidadania 

[...] (Liberdade). 

 

[...] um sistema onde possibilita que as pessoas de forma crítica, elas possam avaliar 

o mundo em que circundam, o sistema em que vivem. Educação pra mim é esse 

conjunto de possibilidades (Direitos Humanos). 

 

[...] a educação pra mim é, tem um sentido amplo, mais geral do que somente uma 

educação exclusiva de sala de aula, né, ela engloba vários fatores da vida humana 

daqueles sujeitos [...] (Qualidade dos serviços prestados). 

 

 

Cabe aqui a realização de uma ponderação quanto à compreensão de que a educação 

conduz o indivíduo à cidadania. Uma, que tem como principal foco essa cidadania que seria 

alcançada por meio da educação, tendo em vista que, como nos aponta Coutinho (1997), essa 

cidadania a qual corriqueiramente nos referimos está condicionada aos interesses burgueses, 

uma vez que se trata de uma cidadania burguesa, que não se propõe à superação dos limites 

do capital, mas “garante” ao sujeito apenas aquilo que é possível dentro da estrutura desigual 

do capitalismo. 

Todavia, assegurar a efetivação dessa cidadania, mesmo dentro dos limites postos pela 

sociabilidade burguesa, configura-se como uma tarefa para a qual a categoria de assistentes 

sociais tem se proposto a lutar, tendo em vista que representa a garantia e ampliação do acesso 

aos direitos sociais que, mesmo não representando a emancipação humana para a qual o 

projeto profissional do Serviço Social brasileiro aponta, encontra-se no âmbito de 

materialização da emancipação política, o que, no atual estágio de acumulação do capital e 

esgarçamento de todos os limites humanos e da natureza, torna-se tarefa essencial para a 

própria sobrevivência/reprodução da classe trabalhadora. Esses aspectos serão melhor 

problematizados.  

Dessa forma, a cidadania aqui citada, mesmo com seus limites estruturais, é sim parte 

do compromisso da categoria de assistentes sociais, mas consiste em uma cidadania 

compreendida de forma concreta, inscrita na luta pela ampliação do acesso aos direitos e 

políticas sociais, não sendo o horizonte a ser buscado, mas um meio para tal; com destaque 

ainda para o fato de que mesmo essa cidadania e suas limitações não pode ser alcançada 

apenas por meio do acesso à educação, mas pressupõe a garantia e acesso ao conjunto de 

direitos sociais. 
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Assim sendo, uma atuação profissional comprometida com o fortalecimento do projeto 

profissional do Serviço Social se referencia a partir de uma concepção de educação de caráter 

emancipador, crítico, capaz de proporcionar aos indivíduos o desenvolvimento de suas 

potencialidades enquanto gênero humano, uma vez que essa concepção tem a liberdade como 

valor ético central, o respeito à diversidade humana e a emancipação dessa humanidade como 

horizonte a ser construído (MEDEIROS, 2013). Aspectos que já se delineiam nas falas dos/as 

assistentes sociais participantes dessa pesquisa e que estão presentes nas diversas campanhas6 

em defesa de uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade realizada pelo conjunto 

CFESS/CRESS como entidades representantes da categoria e que imprimem nessas 

campanhas a orientação social e política estabelecida no projeto ético-político do Serviço 

Social. 

A educação tem suas expressões, funcionalidades e direcionamentos mediados pelas 

relações sociais e de produção do tecido histórico na qual encontra se inserida, acabando por 

sofrer rebatimentos que escamoteiem seu potencial criativo e emancipatório, a depender dos 

interesses da sociabilidade na qual é desenvolvida, podendo, inclusive, ser funcional ao 

modelo de sociedade estabelecido, tendo em vista sua capacidade de promover a 

internalização de valores, concepções e visões de mundo, bem como contribuir para o 

processo de oferta/preparação da força de trabalho necessária (FRIGOTTO, 2010). 

Em virtude dessa constatação, analisar a categoria educação, sobretudo em sua 

dimensão institucionalizada, como direito e política social, requer uma reflexão acerca dos 

aspectos econômicos, políticos e sociais que fundamentam a estrutura da sociabilidade na qual 

nos encontramos, requerendo, assim, um exercício de análise da sociabilidade capitalista. 

Afinal, corroboramos com a compreensão de que “[...] O modo de produção da vida material 

condiciona o processo em geral da vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos 

homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a 

consciência” (MARX, 2009, p. 130). 

Com base nesses elementos, é possível perceber que, inserida no modus operand 

capitalista, a educação vem sendo utilizada, sistematicamente, como instrumento/ferramenta 

para a reprodução do consenso necessário à manutenção da hegemonia burguesa e da 

estrutura econômica, social e política necessária à produção e reprodução do capitalismo. 

                                                           
6 Dentre essas campanhas destaca-se a “Educação não é fast-food: diga não para a educação à distância” e as 

publicações que problematizam a incompatibilidade entre graduação à distância e Serviço Social. 



27 

 

 

 

Aspecto que tem distanciado o potencial criativo, crítico e emancipatório da educação e tem 

se tornado uma ferramenta, quase que em sua totalidade, mistificadora da realidade. 

Essa utilização da educação como estratégia de reprodução de ideologia e preparadora 

da força de trabalho necessária ao estágio de desenvolvimento do capital tem no Estado um 

grande aliado, sobretudo ao passo que este assume uma postura apenas gerencial em relação 

ao seu dever em garantir uma educação pública, gratuita e de qualidade aos indivíduos, 

conforme será melhor enfatizado na discussão acerca das políticas sociais e da educação 

pública em si. 

Corroborando com essa percepção de que é necessário analisar a educação a partir do 

contexto contraditório no qual a mesma está inserida, o/a profissional aponta que 

 

 
Eu tenho uma visão de educação, como ela tá organizada hoje no Brasil, né, como 

uma instituição de manutenção do status quo do nosso sistema capitalista. Da forma 

como ela tá sendo gerida, da forma como ela tá sendo organizada, da forma como 

ela tá sendo implementada, né. Basicamente, é para manter a hegemonia do sistema 

capitalista [...] (Democracia). 

 

 

Como foi indicado pela/a profissional citada acima, a educação não está alheia à 

conjuntura que a cerca, ao contrário disso, a educação sofre as implicações desse contexto no 

qual está inserida. 

Inserção essa que traz implicações para a educação que, estando suscetível aos 

rebatimentos e interesses da forma de sociabilidade vigente, pode e, em grande medida, vem 

sendo utilizada para a disseminação da ideologia dominante e manutenção do status quo 

burguês. 

Sem esquecer, no entanto, que mesmo inserida na sociabilidade capitalista, não quer 

dizer que a educação não apresente potencial para a construção de pensamentos totalizantes e 

críticos acerca dessa sociabilidade e de suas contradições, ao contrário disso, é preciso 

perceber que a educação e, sobretudo, sua expressão como política social, é disputa. 

Todavia, por entender que, inserida na sociabilidade capitalista, a educação vem sendo 

orientada, majoritariamente, para a disseminação da ideologia burguesa, cabe levantar alguns 

questionamentos a fim de tentar clarear essa relação de funcionalidade que a educação tem 

assumido no capitalismo, ou seja, é necessário entender: qual elemento serve de alicerce 

comum à relação entre capitalismo e educação?  Qual categoria social é mediadora do 

processo de apropriação da educação como ferramenta útil à reprodução do capital e 
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manutenção de sua hegemonia? Como ocorre esse processo de utilização/esvaziamento da 

educação? 

Para isso, será preciso destinar um tempo à análise sobre o trabalho, uma vez que este 

é responsável pela produção do lucro almejado pelo capitalismo, que o extrai por meio da 

exploração da mais valia, e que é o trabalho o elemento de articulação entre a educação e o 

capitalismo (FRIGOTTO, 2010). 

Assim, analisar a utilização da educação pelo capital como elemento funcional à sua 

manutenção e reprodução requer destacar que a educação, à semelhança de todas as categorias 

sociais, possui como núcleo central o trabalho (TONET, 2012). Trabalho que, sendo elemento 

chave para a acumulação capitalista, uma vez que é da exploração deste e dos frutos7 

produzidos por ele que o modo capitalista de produção exerce seu processo de acumulação de 

riquezas, sofreu e vem sofrendo um processo de usurpação do seu significado (MARX, 

2009b). 

Processo esse empreendido pelo capitalismo que, ao alienar o ser humano do seu 

trabalho, do domínio da produção e dos frutos desse trabalho, inverte seu significado. Assim, 

o trabalho deixa de significar o processo pelo qual o ser humano exerce sua capacidade 

teleológica e se diferencia dos demais seres vivos para assumir faces de mercadoria, estranha 

ao indivíduo e realizada não para sua satisfação enquanto ser humano, mas apenas para sua 

sobrevivência (MARX, 2009b). 

Com efeito, uma forma de sociabilidade marcada pela usurpação do trabalho, 

exploração do/a trabalhador/a e transformação destes em mercadoria, utilizada conforme os 

interesses e necessidades do capital, não deixaria de exercer seus interesses e influências sob a 

educação, tendo em vista sua estreita relação com o trabalho. 

Relação que é explicada pelo fato de que sendo o trabalho uma atividade criadora e de 

transformação da natureza, uma categoria de caráter estritamente social, pressupõe a 

necessidade do domínio/utilização de elementos como a linguagem e a educação, ou seja, 

implica, minimamente, a necessidade de apropriação dos conhecimentos, habilidades e 

valores desenvolvidos pelo ser humano, apropriação que tem na educação, de modo geral, 

mas não somente na educação institucionalizada, sua principal ferramenta (TONET, 2012). 

Dito de outra forma, ao realizar um trabalho o ser humano inicia um processo de 

transformação da natureza, transformação essa que requer o acumulo de técnicas, habilidades 

                                                           
7 Frutos que no capitalismo possuem relevância, não por seu valor de uso, mas por seu valor de troca no 

mercado. 
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e conhecimento que vem sendo construído pela humanidade e é apreendido, em sua maior 

expressão, por meio da educação, incluindo aqui, até mesmo, e, em grande medida, sua versão 

não institucionalizada. 

Destaque-se, ainda, que ao transformar a natureza por meio do trabalho, o ser humano, 

que requer para tal atividade algum conhecimento, transforma a si mesmo e acaba por gerar 

mais conhecimentos, novas habilidades e o acúmulo de práticas que, por conseguinte, vão 

encontrar na educação seu espaço de reprodução. Assim, ao produzir seus meios de 

vida/sobrevivência, por meio do trabalho, o ser humano produz a si mesmo, o que para 

Saviani (2007) significa que o próprio processo de produção do ser humano é também um 

processo educativo, ou seja, a educação coincide então com esse processo de “construção” do 

indivíduo que, por sua vez, se dá a partir do trabalho. 

Assim, na sociabilidade do capital o trabalho sofre um processo de alienação de seu 

fundamento real, passando a significar uma atividade estranha ao indivíduo que o realiza, 

estranhamento que se espraia para a própria relação do ser humano com a natureza e seu 

reconhecimento enquanto espécie. Dessa forma, o capitalismo não está “preocupado” em 

construir e materializar uma educação cuja finalidade fosse atender aos interesses humano-

genéricos, mas preocupa-se em atender, meramente, às necessidades da produção e do 

processo de acumulação do capital. 

Pode-se, assim, dizer que uma sociedade marcada pela mercantilização do trabalho e 

do próprio trabalhador/a fornece, concebe, constrói uma educação que atenda, quase que em 

sua totalidade, meramente às necessidades produtivas do capital (TONET, 2012). 

Necessidades essas que em diversos momentos esvaziam da educação, sobretudo a educação 

institucionalizada, sua função criadora, histórica, características que proporcionam ao sujeito 

a capacidade não apenas e descrever a realidade que o cerca, mas de ler e entender essa 

realidade. 

Assim, “a educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu [...] 

ao propósito de não só fornecer o conhecimento e o pessoal necessário à máquina produtiva 

[...] como também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 

dominantes [...]” (MÉSZÁROS, 2008, p. 35). 

Nesse sentido, mesmo que a educação, sobretudo a pública, tenha sido reconhecida 

como direito social a partir das lutas e disputas exercidas pela classe trabalhadora, esta (a 

educação) deve ser alvo de análises críticas, uma vez que tem sido funcional ao capital para a 

disseminação de tanto consenso quanto for necessário, exercendo uma função importante, 
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embora não sozinha, no processo de difusão da ideologia burguesa como verdade absoluta e 

imutável. 

Cabe notar que a educação institucionalizada não tem sido útil ao capital e seu 

processo produtivo e de manutenção de sua hegemonia apenas, e não se pretende reduzir a 

importância e o peso dessa função, por meio da internalização da ideologia capitalista, 

utilizada para mistificar a realidade de exploração estruturante do capital, mas, a educação, 

também tem sido funcional em seu direcionamento, ou seja, em sua oferta, ao 

fornecer/efetivar uma educação minimalista/interessada, voltada, exclusivamente, em muitos 

casos, a preparar o indivíduo da classe trabalhadora para o mercado de trabalho (FRIGOTTO, 

2010). 

À vista disso, a educação institucionalizada também tem sido funcional ao capitalismo 

ao ofertar uma apropriação restritiva do conhecimento acumulado pela humanidade, uma 

oferta de conhecimento que não proporciona ao indivíduo trabalhador/a a compreensão da 

sociedade e suas determinações históricas, a compreensão da natureza, suas leis e sua relação 

com a humanidade, imprescindíveis à materialização do trabalho, porque o que o capital 

necessita não é um indivíduo conhecedor dos processos de trabalho em sua plenitude, mas 

apenas de parte do processo, a fração instrumental e operacional. Em virtude disso, é essa a 

educação fornecida por algumas das nossas instituições, uma educação que prepara o 

indivíduo para as demandas do mercado de trabalho, com o conhecimento meramente de uma 

atividade produtiva específica (idem, 2010).  

Em virtude da intensa utilização da educação como instrumento para a reprodução da 

ideologia burguesa, sendo funcional enquanto ferramenta mistificadora8 utilizada pelo capital, 

cabe construir um breve parêntese acerca da categoria ideologia, tendo em vista que esta é 

aqui percebida como uma das estratégias utilizadas para a manutenção da atual forma de 

sociabilidade, sendo a educação uma das ferramentas utilizadas, com anuência e contribuição 

do Estado, na disseminação dessa ideologia. Afinal, “As ideias da classe dominante são, em 

todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da 

sociedade, é ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante [...]” (MARX E ENGELS 

2009, p. 67). 

                                                           
8 Um exemplo bem atual de que a educação serve, para a sociabilidade capitalista, em grande medida, apenas 

como ferramenta mistificadora da realidade, é a existência de diversos Projetos de Lei que tramitam nas Câmaras 

dos Legislativos Estaduais e Federal, cujo objetivo central é coibir o pensamento crítico e sua disseminação nas 

escolas e universidades (Escola Sem Partido, Lei da Mordaça, etc.). 
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É com essa exata função que a ideologia assume seu papel na manutenção da ordem 

capitalista, com o intuito de naturalizar as desigualdades a partir do processo de desvinculação 

das ideias e relações sociais do seu tecido histórico e material, ou seja, a ideologia surge para 

a construção do processo de universalização dos ideais, concepções de mundo e interesses 

burgueses. A ideologia é utilizada como ferramenta para “aceitação” da exploração do homem 

pelo homem (CHAUÍ, 2008). 

Por essa razão, o processo de educar e até mesmo de acesso à educação como direito 

social tem significado preparar os sujeitos para a vida social que está inscrita, e não permite 

grandes exceções, nos marcos do capitalismo e em consonância com seus interesses essenciais 

(TONET, 2012). E preparar os indivíduos para as relações sociais estabelecidas pelo 

capitalismo e de interesse do capitalismo, significa a utilização da educação como estratégia 

para atingir dois objetivos primordiais, quais sejam, preparar a força de trabalho necessária ao 

processo de produção e promover a apreensão dos valores e ideais de interesse do capital. 

Atualmente, na realidade brasileira, é possível apontar como exemplo contundente de 

que a educação institucionalizada é um espaço de disputa ideológica o surgimento e 

fortalecimento do movimento Escola Sem Partido. Este, ao se expressar por meio da 

proposição de Projetos de Lei em diversas Assembleias Legislativas Estaduais do Brasil, visa 

o cerceamento do pensamento crítico/reflexivo em sala de aula e do respeito às diferenças; 

apresenta-se como estratégia de utilização da educação como disseminadora do pensamento 

conservador burguês, tendo em vista que, longe de propor a ausência de influências 

partidárias ou ideológicas nas escolas, o que busca é cercear as expressões de pensamento 

crítico e a diversidade de pensamento. Se aprovado e implementado, limitaria a escola à mera 

reprodução mecânica, técnica, descontextualizada e acrítica de conhecimentos, e, aliás, ainda 

nem é possível saber quais conhecimentos receberiam o “aval” para serem reproduzidos, uma 

vez que aqueles conhecimentos que fossem considerados contrários ao pensamento burguês 

conservador poderiam sofrer limitações ou até embargos (FRIGOTTO, 2016). 

Dessa maneira, como indicado por Letiere, citado por Frigotto (2010, p. 151), “O 

capitalismo de hoje de fato não recusa o direito à escola: o que ele recusa é mudar a função 

social da escola”. 

Com todos os parênteses e ponderações que caberiam na afirmação acima, sobretudo 

pelo fato de que o capitalismo ainda nega até mesmo o direito à escola, tal afirmação traduz 

um pouco do que tem significado a oferta da educação em sua versão institucionalizada, 
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efetivada por meio da educação pública e destinada, em sua maioria, à classe trabalhadora e 

seus/suas filhos/as. 

O que o capitalismo foi realizando no decorrer dos anos e do seu processo de 

desenvolvimento e de complexificação foi o que Gramsci (2004) definiu como a ampliação 

das escolas “interessadas”, em detrimento da eliminação ou redução das escolas 

“desinteressadas”, que significavam escolas baseadas na perspectiva de disseminação de um 

conhecimento amplo, universal, coletivo e de interesse de toda a humanidade. 

Com efeito, a escola “interessada” ou, como aqui convém chamar, a educação 

interessada, deixa de “[...] educar a partir da realidade viva do trabalhador [...]” (NOSELLA, 

2004, p. 43) para educar a partir de doutrinas vazias e enciclopédicas. 

Para tanto, a educação, direito socialmente conquistado, passa a ser materializada a 

partir de uma dualidade, que nada mais é que a expressão da contradição incorrigível entre os 

interesses do capital e os interesses do trabalho. A educação passa a ser fornecida de acordo 

com a classe a que se destina, marcada por elementos que vão desde o próprio objetivo da 

educação ofertada, ou seja, se será direcionada ao conhecimento das ciências ou à preparação 

para o mercado de trabalho, até a qualidade ou precarização desse direito (GRAMSCI, 2004). 

O que nos leva a pensar: em qual das perspectivas se enquadra a educação fornecida pelos 

Institutos Federais? Discussão que será aprofundada posteriormente. 

Com efeito, não são raras as experiências e exemplos nos quais a educação ofertada e 

pensada pelo capitalismo para a classe trabalhadora é orientada exclusivamente para o ensino 

prático, sem proporcionar maiores reflexões senão aquelas necessárias à compreensão prática 

da atividade laboral (MANACORDA, 1996). 

Com base nesses elementos, parece claro afirmar que tais reflexões direcionam a uma 

constatação contraditória, tendo em vista que se percebe a necessidade e importância da 

educação e de sua dimensão institucionalizada, como direito social, mas também ficou 

evidente que esta não está cumprindo seu potencial crítico, criativo e que poderia ser 

direcionado à construção de uma contra hegemonia que teria como horizonte uma 

sociabilidade emancipada. 

Entretanto, não é o objetivo desta discussão, e nem mesmo condiz com a postura 

pessoal de quem aqui se propõe à tal reflexão, encerrar esta reflexão com uma única 

constatação de que a educação, em suas mais variadas formas, tem servido exclusivamente 

aos interesses da burguesia e à manutenção de sua hegemonia, ou seja, concluir apontando 

para o fato de que o seu atual estado é imutável. 
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Isso porque, entendendo que a atual forma de sociabilidade é marcada por 

contradições que, inclusive, guardam em si a possibilidade de transformação/superação do 

próprio capitalismo, e compreendendo também que a classe trabalhadora é sujeito no processo 

de construção da história, faz-se imprescindível finalizar essa parte da discussão destacando 

que a educação também guarda em si a potencialidade de construção de ações emancipatórias 

e criativas necessárias à classe trabalhadora. 

Dessa forma, sendo a educação um meio para a “internalização” de valores, consenso 

e informação, capacidade utilizada pelo capital para a construção dos processos de 

legitimação da “posição” dos indivíduos na atual sociabilidade, construindo e instaurando um 

imenso conformismo, cabe à classe trabalhadora a disputa pela mudança no processo de 

internalização dos ideais e valores (MÉSZÁROS, 2008). 

Afinal, é preciso ter clareza de que a educação pública tem sido alvo de constantes 

disputas que envolvem/definem o direcionamento dado ao projeto educacional em voga na 

sociedade brasileira e que se expressam nas mais variadas formas, compreendendo desde a 

própria funcionalidade da educação, até a discussão acerca de aspectos culturais, sociais e 

políticos, tais como o debate de gênero, que mesmo possuindo relevância indiscutível em uma 

sociedade marcada pela violência de gênero, com números alarmantes de feminicídios, é 

tensionada por interesses e concepções de frações conservadoras da classe burguesa e da 

igreja para a qual tal debate parece ofensivo.   

Em linhas gerais, é preciso romper com a lógica burguesa/capitalista que rege os 

objetivos da educação institucionalizada atual, superando sua capacidade mistificadora de 

disseminação da ideologia e impulsionar o caráter criativo e reflexivo que deve estar presente 

na educação, a fim de proporcionar uma aproximação com o real fundamento dos processos 

sociais, econômicos e políticos que produzem e reproduzem a desigualdade no capitalismo. 

Isso porque, conforme aponta Gramsci (apud BEZERRA, 2013), a educação 

desempenha um papel fundamental na consolidação da hegemonia burguesa, mas também 

pode ser crucial na formulação de uma contra hegemonia, uma vez que é um dos espaços de 

difusão de ideologias, valores e visões de mundo. Sendo assim, a escola é um espaço propício 

para formar intelectuais de diversos níveis.  

É evidente que propor a superação de uma perspectiva de educação institucionalizada 

que tem funcionado, quase em sua totalidade, como reprodutora dos interesses da burguesia, 

para a efetivação de uma educação direcionada à construção de uma sociedade emancipada 

não é uma tarefa fácil e nem realizável em curto prazo. 
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No entanto, corroborando com a perspectiva proposta por Tonet (2012), é possível, 

dentro da sociabilidade capitalista e de seus limites, empreender uma luta pela realização de 

“atividades educativas emancipadoras”, na tentativa de realizar, em tempos de conformismo, 

uma “reorientação” da luta social travada pela classe trabalhadora, tendo na educação, a partir 

de tais ações, um elemento que contribuirá para um processo que poderá resultar na abertura 

de fissuras no bloco histórico criado pelo e para sustentação do capitalismo. 

Assim, teremos uma educação “[...] séria, profunda, universal e coletiva [...]” 

(NOSELLA, 2004, p. 47), cujos objetivos não interessam apenas a um indivíduo, um grupo 

ou uma classe, mas ao gênero humano em sua totalidade. 

Dessa forma, resta-nos a tarefa social e política que requer, inicialmente, a luta pela 

universalização da educação, sobretudo pública, gratuita, laica e de qualidade, mesmo que isto 

não pressuponha superação do capitalismo, mas entendendo que essa universalização 

assegurará o acesso de todos ao conhecimento produzido pelo gênero humano.  

E, como segunda tarefa, mas a ser realizada desde já, disputar o projeto de educação 

vigente, no intuito de criar atividades educativas emancipadoras, incentivando o caráter crítico 

e humanista da educação há muito encarcerado em armários, pastas, organismos 

gerenciadores e reformas dos instrumentos legais que regulamentam a educação, direcionando 

tal categoria a caminhos que levem à construção da emancipação humana, em profunda 

consonância com o atual projeto profissional do Serviço Social brasileiro; na disputa pela 

criação de projetos educacionais que não sejam meros reprodutores do conhecimento 

necessário e de interesse do capitalismo e de uma classe exclusivamente, mas que sejam de 

interesse de toda a humanidade. 

Assim como indica Democracia em sua fala acerca da educação: 

 

 
[...] A gente vive em questões dialéticas e aí, por outro lado, ela a educação também 

tem a possibilidade de gerar uma conta hegemonia, só que depende dos indivíduos, 

dos sujeitos que fazem essa educação. Não do sistema, porque você sabe que o 

Estado é um, o órgão que institucionaliza, que implementa a política educacional e 

vai sempre implementar visando os interesses desse sistema capitalista, mas aí os 

sujeitos é que acabam fazendo alguma diferença nessa, na educação [...]. 

 

 

Conforme foi apontado pelo/a profissional Democracia, é preciso entender as 

contradições que cercam essa sociabilidade que é dialética, contraditória e historicamente 

construída e, por conseguinte, entender as contradições presentes na própria educação, a fim 

de apostar nessas e nos sujeitos da classe trabalhadora que integram essa educação no intuito 
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de utilizá-la em seu potencial crítico para a construção de uma contra hegemonia da classe 

trabalhadora. 

 

2.2 Política de educação no Brasil: uma análise crítica da década de 1990 até os 

primeiros anos do século XXI 

 

Analisar a política social de educação no Brasil pressupõe ter clareza de que, assim 

como dito anteriormente, a educação está sujeita às influências e determinações exercidas 

pelo contexto econômico, político e social no qual esta inserida. 

Em virtude disso, a análise aqui proposta perpassa pela compreensão das 

particularidades econômicas, políticas e sociais que caracterizam a sociedade capitalista no 

Brasil, tendo como marco cronológico para a análise aqui realizada o ingresso do Brasil na 

década de 1990, sobretudo devido à ascensão dos ideais neoliberais como nortes a serem 

seguidos pelos governos do país. 

No entanto, para refletir acerca da política de educação convém realizar algumas 

problematizações acerca da categoria política social, de modo geral, entendendo a contradição 

que lhe é intrínseca e os rebatimentos que esta vem sofrendo, sobretudo a partir da adoção do 

pensamento neoliberal como norte de ação do Estado; o que pressupõe uma necessária 

análise, mesmo que breve, sobre os direitos sociais, tendo em vista que as políticas sociais se 

configuram como a materialização desses. 

Com base nessa percepção, abordamos brevemente os direitos e políticas sociais, 

enquanto elementos/conquistas pertencentes à dimensão da emancipação política, constituídos 

por contradições, sendo, por um lado, conquistas históricas da classe trabalhadora e, por 

outro, ferramentas também utilizadas para a reprodução do capital e para a manutenção da 

hegemonia burguesa. Sem esquecer que é nesse caldo de contradições que a educação, 

sobretudo a educação caracterizada como direito social, materializada por meio das políticas 

sociais, está inserida. 

Outrossim, não há como discutir direitos sociais sem esclarecer que esses encontram-

se inseridos no âmbito da emancipação política. Emancipação que consiste no 

reconhecimento dos direitos e na luta constante por sua efetivação e ampliação, sem esquecer 

que esses mesmos direitos são necessários e materializados em uma sociabilidade que tem a 

reprodução e ampliação da desigualdade estrutural como elemento estruturante (TONET, 

1997). 
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Assim, a emancipação política deve ser pensada como avanço e como pauta constante 

da agenda de lutas da classe trabalhadora, mas também deve ser entendida dentro dos limites 

que possui, tendo em vista que sua efetivação nunca irá pressupor a superação do conflito 

capital-trabalho e as expressões de sua desigualdade, ou seja, sua efetivação sempre vai 

ocorrer dentro dos limites intrínsecos ao capitalismo. 

Sabe-se que os direitos políticos, civis e sociais são construídos a partir da ascensão da 

sociabilidade capitalista, sendo, portanto, determinados pelo processo econômico, político e 

social de ascensão da burguesia e consequente superação do absolutismo que marcavam as 

monarquias (COUTINHO, 1997). 

Entretanto, é preciso destacar que tal afirmação não pretende atribuir à classe burguesa 

e ao capitalismo um caráter social ou emancipatório, mas, o que se quer deixar claro, é que 

dentro dos limites próprios da ascensão burguesa era necessário superar os entraves políticos, 

e mesmo civis, impostos pela forma de sociabilidade absolutista regida pelos monarcas e pelo 

clero; sendo assim, direitos civis e políticos cumpriam seu papel como funcionais no processo 

de conquista e instauração da hegemonia burguesa (idem, 1997). 

A partir disso, o reconhecimento de direitos como liberdade, igualdade e o direito à 

propriedade, frutos do pensamento liberal, passam a ser propugnados pela revolução 

burguesa, com ênfase, é claro, para o direito à propriedade, tendo em vista que este se 

configura como alicerce para os demais direitos estabelecidos dentro da sociabilidade 

capitalista e que é este direito que assegura a exploração do trabalho e do/a próprio/a 

trabalhador/a (COUTINHO, 1997). 

Esse processo de complexificação social e desenvolvimento da capacidade produtiva 

da humanidade trouxe consigo a necessidade de estruturação de um novo modelo de Estado, 

que se apresente como sendo capaz de “gerenciar” os conflitos sociais e de garantir a proteção 

aos direitos políticos e civis conquistados (COUTINHO, 1997). 

No entanto, a construção dos direitos não é aqui analisada de forma linear9, mas como 

processo marcado pelas determinações históricas de cada época e sendo fruto das disputas das 

classes. 

É, por exemplo, partindo dessa compreensão acerca dos direitos como sendo fruto dos 

processos históricos e sociais que Marx10 se propõe a questionar o caráter de tais direitos, 

                                                           
9 Embora alguns teóricos tenham se proposto à empreitada de traçar uma linha cronológica para os direitos 

dentro da sociabilidade capitalista. Dentre esses teóricos, é possível citar Thomas H. Marshall (1893 a 1981), 

sociólogo para quem surgem inicialmente os direitos civis (liberdade e igualdade), posteriormente os direitos 

políticos (votar e ser votado) e, por fim, os direitos sociais (educação, saúde, etc) (COUTINHO, 1997). 
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questionamento que não tem o intuito de negá-los, mas de pensar que tais direitos são 

constituídos em um dado terreno social e que por essa razão são marcados por limites 

impostos por esse mesmo terreno. 

Por essa razão, o jovem Marx afirma que “Não basta de modo algum investigar quem 

deve emancipar, quem deve ser emancipado. A crítica tinha uma terceira coisa a fazer. Tinha 

de perguntar: de que espécie de emancipação se trata? [...]” (MARX, 2009, p. 44). 

Ao questionar “[...] de que espécie de emancipação se trata? [...]” (id., 2009, pag.44), 

Marx traz para o debate o fato importante de que a emancipação política, mesmo com a 

ampliação e efetivação dos direitos já garantidos, estará sempre cindida pelos limites 

estruturantes do capitalismo, o que faz dela apenas uma forma de emancipação, mas não a 

emancipação capaz de atribuir uma real igualdade e liberdade ao ser humano, tendo em vista 

que nos moldes necessários à acumulação do capital valores como igualdade e liberdade não 

possuem as condições necessárias para sua materialização.  

Limites esses que não anulam a importância da conquista e efetivação dos direitos, 

mas que os colocam não como estágio maior a ser alcançado, mas como elementos que 

podem cimentar o caminho para a conquista de uma forma de sociabilidade que garanta a 

emancipação humana. Com a conquista desta, “[...] o homem se torna efetivamente livre, isto 

é autodeterminado, senhor do seu destino. Isto significa apenas [...] que não será mais o 

capital que decidirá o destino dos indivíduos e da sociedade e sim os próprios indivíduos. 

[...]” (TONET, 1997, p. 157). 

Retomando a análise histórica sobre os direitos, destaca-se que, no caso dos direitos 

sociais, esse reconhecimento ocorre de forma tardia (somente no século XX), sob as marcas 

da heterogeneidade temporal e quanto à efetivação em cada país (COUTINHO, 1997). 

Além desse reconhecimento tardio, os direitos sociais possuem como característica o 

fato de serem resultantes de fortes lutas e embates por parte da classe trabalhadora, tendo em 

vista que esses direitos se consistem em uma, mesmo que sútil, forma de socialização da 

riqueza, que embora seja socialmente produzida é apropriada somente pela burguesia (idem, 

1997). Características que marcaram e marcarão os direitos sociais como sendo alvos de 

constantes tentativas de negação e redução, tendo em vista que estes são, por um lado, úteis e 

necessários à manutenção da ordem e da sociabilidade capitalista, mas, por outro lado, e, 

sobretudo, são necessários à classe trabalhadora, uma vez que são os direitos sociais 

operacionalizados por meio das políticas sociais, que têm assegurado a reprodução e 

                                                                                                                                                                                     
10 Compreensão presente já em sua obra Para a Questão Judaica, escrita em 1843. 



38 

 

 

 

sobrevivência dos/as trabalhadores/as, minimizando os efeitos devastadores causados pela 

exploração do capital. 

Em virtude de sua relevância para a própria sobrevivência da classe trabalhadora é que 

se destaca aqui a necessidade de defesa dos direitos sociais, dentre eles a educação, sobretudo 

em tempos em que o processo de acumulação do capital atinge todos os limites imagináveis, 

levando a processos que desconsideram a natureza, sua importância e a própria humanidade. 

Assim, embora o reconhecimento dos direitos sociais tenha ocorrido dentro e a partir 

da sociabilidade capitalista, não se pode ser ingênuo/a ao ponto de achar que a burguesia seria 

uma fiel zeladora da materialização de tais direitos. 

Até mesmo porque, em um rápido exercício de reflexão acerca dos direitos de modo 

geral, fica evidente que até mesmo os direitos de liberdade, igualdade e propriedade, direitos 

que se caracterizaram como imprescindíveis à própria instauração da burguesia como classe 

dominante, possuem em seu alicerce uma contradição fundante, ou seja, são assegurados 

somente dentro dos interesses do capital, liberdade, mas, em muitos momentos, apenas para 

vender sua força de trabalho à burguesia; igualdade, enquanto contratantes no processo de 

compra/venda da força de trabalho; direito à propriedade, que no caso do trabalhador/a se 

restringe à propriedade da sua força de trabalho e no caso do burguês perpassa desde o direito 

a deter os meios de produção, até a comprar a força de trabalho e se apropriar dos resultados 

desse trabalho.  

Assim, a proteção social, instituída por meio do reconhecimento legal dos direitos 

sociais e de sua operacionalização cotidiana que contribui para o processo de reprodução e 

sobrevivência da classe trabalhadora, sobretudo daqueles sujeitos que compõem a parcela da 

classe trabalhadora que já não é mais “necessária” ao capitalismo e vivencia a realidade do 

desemprego estrutural, vem sendo negligenciada, reduzida, mercantilizada (BOSHETTI, 

2007). 

A partir disso, torna-se possível vislumbrar as contradições e retrocessos que 

marcaram o processo de reconhecimento e implementação das políticas de cunho social, uma 

vez que tais políticas se destinam a operacionalizar os direitos sociais que, embora estejam 

restritos ao âmbito da emancipação política, não se caracterizam como de interesse exclusivo 

ou mesmo prioritário da burguesia. 

É partindo dessa reflexão que se percebe que, mesmo não alterando as raízes 

estruturais que promovem a desigualdade social no capitalismo, a garantia e efetivação dos 
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direitos e políticas sociais, em meio ao atual estágio de barbárie do capital, é imprescindível 

(SANTOS, 2002). 

Dessa forma, é preciso realizar uma leitura reflexiva que não se restrinja ao discurso 

da reforma possível dentro dos limites do capital, mas que reconheça a necessidade da 

efetivação da emancipação política como elemento crucial à própria sobrevivência do sujeito 

histórico que construirá o processo de emancipação humana, ou seja, a reprodução da classe 

trabalhadora. 

No que tange à realidade brasileira, pode-se iniciar deixando claro que o processo de 

construção da sociedade capitalista, aqui, e seu processo de acumulação do capital, deu-se de 

forma diferenciada se comparada aos processos iniciados com as revoluções burguesas 

realizadas na Europa, uma vez que o processo brasileiro foi marcado pela cultura do favor, 

coronelismo e em um processo “desigual e combinado” (BERHING; BOSCHETTI, 2006). 

Assim, sem os traços “democráticos” presentes nas revoluções encabeçadas pela 

burguesia em outros países, bem como com uma força de trabalho marcada pela escravidão 

como sistema vigente, o processo de conquista dos direitos sociais e construção das políticas 

sociais no Brasil se deu por caminhos ainda mais sinuosos que aqueles característicos dos 

países europeus, por exemplo. 

Isso porque, com uma burguesia agrária sem qualquer ideário democrático e de 

proteção à economia brasileira, com uma economia subordinada ao mercado externo, bem 

como uma classe trabalhadora cindida pela fragmentação, informalidade e escravismo, o 

processo de construção da consciência de classe se deu de forma mais demorada e frágil. O 

que acabou por dificultar e retardar qualquer processo de pressão em prol na construção de 

uma responsabilização do Estado frente às expressões da questão social. Aspecto que pode ser 

percebido pelo fato de somente em 1903 serem criados os primeiros sindicatos, assim, como 

também, pelo fato das primeiras greves e organizações serem mobilizadas, sobretudo a partir 

da entrada de imigrantes europeus no Brasil, que trouxeram consigo o fervor das lutas de 

classe, já estabelecidas em seus países. 

Como resultantes desse contexto de formação política, econômica e social do Brasil, 

as primeiras expressões das políticas sociais brasileiras foram marcadas pelos ranços da 

seletividade e fragmentação, sendo pensadas, inicialmente, apenas para determinadas 

categorias profissionais, a partir da criação das caixas de aposentadorias e pensões (CAPS), 

por meio da lei Eloy Chaves em 1923, marcando as primeiras expressões de ações de caráter 
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social pelo que alguns/as autores/as convencionaram denominar de cidadania condicionada 

(BERHING; BOSCHETTI, 2006). 

Esse processo de cidadania articulado à existência de vínculo empregatício perdurou 

por décadas nas políticas sociais brasileiras, sendo alterado somente a partir do processo de 

redemocratização do país, na década de 1980. 

Enquanto os países europeus vivenciavam a derrocada do welfare state, a partir do 

ressurgimento de ideais liberais propagados pelos neoliberais, que viam na intervenção 

“exagerada” do Estado a razão da queda dos lucros, o Brasil tomava o caminho inverso e, em 

um momento de ascensão de diversos movimentos sociais e populares em prol da 

redemocratização do país e consequente elaboração de uma constituição federal que 

sintetizasse esse momento, viveu na sua história um momento em que as políticas sociais 

passaram a ser vistas como materializadoras de direitos sociais e responsabilidade do Estado. 

Lembrando que esse momento de efervescência política em terras brasileiras não 

aconteceu sem a presença de correlação de forças contrárias e reacionárias a todo o processo 

de conquistas sociais que estava sendo estruturado no país. Prova disto é que a despeito dos 

avanços no âmbito social, a Constituição Federal de 1988 também foi alvo de retrocessos em 

seu texto, tais como a previsão de parcerias do setor privado na complementação da oferta das 

políticas sociais, dentre outros. 

No entanto, como o Brasil não está isento das estratégias utilizadas pelo processo 

mundializado de acumulação do capital. Os pensamentos neoliberais chegam ao país na 

década de 1990, em pleno processo de materialização dos princípios sociais previstos na 

Constituição de 1988, ou seja, os ideais neoliberais iniciam a fragilização da “cidadania 

ampliada” (BOITO, 2007) há pouco conquistada em terras brasileiras, espraiando seus ideais 

de desmonte das políticas sociais também pela educação pública, conforme será sistematizado 

nas linhas que se seguem. 

Dessa forma, a educação no Brasil, sobretudo a política social de educação, pois é 

dessa política em específico de que se trata a presente discussão, tem em seu cerne as marcas 

de uma sociedade caracterizada pela dependência e subordinação política e econômica em 

relação às nações de capitalismo central, detentoras do grande capital. Marcas que foram 

forjadas por uma sociedade cuja burguesia não conseguiu sequer realizar as reformas de base, 

características da revolução burguesa em outros países. Dentre essas reformas, destaca-se a 

reforma de universalização da educação (FRIGOTTO, 2010a). 
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Em função dessa característica apática e subserviente aos ditames internacionais da 

burguesia agropecuária brasileira, nosso país não chegou a criar e implementar um projeto 

nacional autônomo, mas conseguiu implementar apenas um projeto de defesa dos interesses 

do grande capital, seguindo os ditames do Fundo Monetário Internacional (FMI) e seus 

correlatos, com todos os rebatimentos que esse projeto trouxe para a esfera social do Estado 

(idem, 2010a). 

Em meio a esse caldo de elementos, a educação no Brasil é materializada 

cotidianamente sob o crivo da mercantilização como importante ferramenta de internalização 

dos ideais e visões de mundo burguesas, perdendo de vista, muitas vezes, seu potencial 

criativo e sua necessária função ao processo de apropriação de todo o arcabouço de técnicas, 

conhecimentos e habilidades acumuladas pela humanidade, sobretudo no que se refere à 

educação institucionalizada. 

No tocante à política de educação brasileira em suas especificidades esta foi 

reconhecida como direito social no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, sendo 

posteriormente regulamentada por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9394/96) que foi elaborada em meio a um jogo de forças que representavam interesses e 

perspectivas opostas de educação, tendo, de um lado, a perspectiva apresentada por grupos de 

trabalhadores(as) da educação que defendiam o ideal de educação ampliada, de caráter 

público, gratuito e de qualidade; enquanto que, por outro lado, a perspectiva era de “adequar” 

a política de educação à lógica da racionalidade financeira, atendendo às requisições 

neoliberais (SAVIANI, 2008). 

Em meio à correlação de forças que se estabelecia como representação da própria 

contradição de interesses de duas classes opostas, prevaleceu a lógica mercadológica que 

permitiu, à iniciativa privada, livre acesso a todos os níveis da educação, previsão 

estabelecida já na Constituição Federal de 1988 e ratificada na LDB de 1996 (MOURA, 

2010). 

Com efeito, a LDB de 1996 foi criada com os ranços de uma educação que atenda aos 

interesses da lógica contábil. Seu texto legal vem delimitar a configuração da educação 

nacional, definindo competências e responsabilidades da cada esfera governamental no que 

diz respeito à organização dos sistemas de ensino.  

Além de estabelecer, entre outras coisas, os níveis e modalidades de ensino, a que se 

destina o Título V- “Dos Níveis e Modalidades de Educação e Ensino”, que delimita a 

educação em dois níveis, quais sejam: a educação básica (composta pela Educação Infantil, 
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Ensino Fundamental e Ensino Médio) e educação superior; bem como determina quais 

instituições integram os Sistemas de Ensino Federal, Estadual e Municipal. Dentre outros 

aspectos, a LDB também traz em seu texto legal as responsabilidades financeiras federais, 

estaduais e municipais na manutenção dos sistemas de ensino (BRASIL, 1996). 

Cabe aqui um breve parêntese para frisar que, embora a LDB de 1996 tenha 

estruturado a educação em dois níveis, básica e superior, é preciso perceber que a educação 

profissional, principal modalidade de educação ofertada pelos Institutos Federais, lócus da 

pesquisa aqui apresentada, não se enquadra nessa estrutura proposta para a educação regular 

brasileira, como aponta Moura (2010, p. 71) ao dissertar que “[...] É considerada algo que 

vem paralelo ou como um apêndice e, na falta de uma denominação mais adequada, resolveu-

se tratá-la como modalidade [...]”. 

Retomando a discussão, é também na LDB que se registrou a necessidade de 

elaboração do Plano Nacional de Educação11 (PNE), tarefa que ficou sob a incumbência do 

Governo Federal, em colaboração com os estados e municípios, devendo realizar tal 

atribuição no prazo de um ano após a publicação da LDB, o que não aconteceu, evidenciando, 

mais uma vez, o descaso com que a política de educação vem sendo, historicamente, tratada 

no Brasil, tendo, o PNE, sido aprovado somente em 2001 (por meio da lei 10.172/2001). 

É preciso destacar ainda que, apesar de ser considerado um avanço, o PNE12, aprovado 

em 2001, não mantinha sintonia com as propostas apresentadas pelas entidades, movimentos 

sociais e grupos de trabalhadores/as da educação. Isso porque na ocasião, diversas entidades 

elaboraram uma proposta de PNE em meio à realização do II Congresso Nacional de 

Educação de 1997, proposta que ficou conhecida como o PNE da sociedade brasileira. 

Entretanto, tal proposta não foi aceita, prevalecendo a versão apresentada pelo Governo 

Federal que, conforme apontado, seguia na direção de adequar a educação à lógica financeira 

e do mercado (MOURA, 2010). 

Assim, o que fica claro é que a política de educação, materializada por meio de 

instituições formais, vem sendo utilizada pelo capitalismo como ferramenta em seu processo 

de acumulação, tendo o Estado como principal fornecedor das condições necessárias para 

atender a tais interesses (MÉSZÁROS, 2008). O que acaba resultando em uma educação cuja 

função primordial se restringe à reprodução dos conhecimentos necessários ao processo 

                                                           
11 O Plano Nacional de Educação se configura como um documento responsável pelo estabelecimento de Metas 

a serem alcançadas no prazo de 10 anos, bem como as estratégias necessárias para tal, na tentativa de minimizar 

as distâncias entre as disparidades de acesso e qualidade que historicamente marcaram a educação no Brasil. 
12 Algumas reflexões acerca do PNE/2014 serão realizadas posteriormente neste trabalho. 
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produtivo, bem como em uma educação destinada a reproduzir os valores que legitimam a 

lógica dominante, o que já foi um pouco trabalhado anteriormente (Idem, 2008). 

Isso porque, como resultado dos processos antagônicos de luta de classes, sendo por 

um lado resposta às pressões sociais exercidas pela classe trabalhadora, mas também como 

forma de enfrentamento às expressões da questão social, respondendo também às requisições 

do processo de acumulação do capital, a educação acaba sujeita às marcas provocadas pelos 

antagônicos projetos sociais em disputa na sociabilidade capitalista, a depender das 

correlações de forças estabelecidas. 

Em função disso, embora longe de significar a única estratégia responsável pela 

criação de consensos e manutenção da ideologia dominante, ou mesmo o único alicerce do 

processo de superação do capitalismo, a educação pública vem se distanciando de um perfil 

universalizante, crítico e emancipador (CFESS, 2012). 

Isso ocorre na medida em que a educação deixa de ser vista como direito social para 

ser relegada pelo Estado ao status de mercadoria lucrativa para a burguesia. A educação 

pública passa a ser delegada a grandes empresas, que têm a educação como sua principal 

mercadoria, ou às iniciativas filantrópicas do capital, em processos de privatização e 

desfinanciamento dessa política pública, conforme orientações e ditames de organismos 

multilaterais como o FMI e o Banco Mundial. 

Cabe destacar que tais organismos assumem, a partir da década de 1990, o papel de 

“promotor” da educação para todos/as nos países de capitalismo periférico, atuando a partir 

do fornecimento de empréstimos que têm como moeda de troca o ajuste fiscal a ser realizado 

nos países devedores, ajustes realizados por meio de orientações alicerçadas em modelos de 

gestão e monitoramento e que usam como garantia de pagamento da dívida a entrega da 

educação à lógica e interesses da esfera privada (SANTOS et al., 2013). 

Assim, com o ingresso da década de 1990 e a adoção dos ideais neoliberais por parte 

do Estado brasileiro, as investidas materializadas sob o discurso de reformas necessárias, ou 

melhor, contrarreformas, acompanhadas pelo processo de reestruturação produtiva com suas 

estratégias de organização do processo de produção e de gerenciamento do trabalho e do/as 

trabalhadores/as, alicerçadas nos conceitos de flexibilização, precarização, competitividade, 

trabalhador/a polivalente, dentre outros conceitos, impõem às políticas sociais uma conjuntura 

adversa (FRIGOTTO, 2010b). 

Em suma, o que se pode destacar é que a propagação dos ideais neoliberais, 

acumulação flexível, Estado mínimo para a efetivação das políticas e direitos sociais, aponta 
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um momento adverso para a classe trabalhadora, uma vez que coloca em risco direitos 

arduamente conquistados por esta classe ao longo dos anos, bem como vai além da dimensão 

de reprodução da classe trabalhadora e, por meio do que Antunes (1999, p. 23) chama de “[...] 

envolvimento manipulatório [...]”, leva o trabalhador/a a aderir à lógica do capital, aceitando-

a como se fosse sua. 

Cabe frisar que é diante desse cenário em que está inscrito o Serviço Social brasileiro, 

categoria profissional que, enquanto classe trabalhadora, sofre rebatimentos advindos de duas 

dimensões, pois, se por um lado, não está isento dos processos de precarização dos vínculos 

trabalhistas, do desemprego, da falta de condições de trabalho, por outro, recebe 

cotidianamente as demandas da classe trabalhadora que requisita seu trabalho a partir da 

vivência das mais variadas expressões da questão social, intensificadas por esse contexto 

adverso. 

Nesse contexto, o Estado e sua propensão a estar a serviço dos interesses da classe 

dominante é convocado a adotar os ideais neoliberais e, sob o discurso da parceria 

público/privada, da responsabilidade social e da supervalorização do mercado, passa a realizar 

um processo de contrarreforma das políticas sociais, além de um verdadeiro desmonte das 

empresas estatais, vendidas muito abaixo do seu valor ao grande capital (BERHING; 

BOSCHETTI, 2006). 

Por essa razão, a política de educação brasileira ingressa, nos anos de 1990 e primeiros 

anos de 2000, vivenciando um verdadeiro processo de desmonte do papel social do Estado, 

enquanto garantidor dessa política. Contexto no qual o patrimônio público do Brasil sofre 

com uma incisiva privatização, seguindo os interesses internacionais de manutenção e 

ampliação do processo de subordinação do país ao capital estrangeiro, cumprido à risca pela 

gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) (FRIGOTTO, 2011). 

Conjuntura política, econômica e social adversa, que para a política de educação se 

materializa por meio da disseminação da contraditória relação público/privado que assumiu a 

tônica do discurso acerca da educação no Brasil. Relação que nada mais é do que a retirada da 

responsabilidade do Estado em efetivar o direito à educação e sua entrega aos ditames do 

mercado, complexificando ainda mais a situação da educação em um país que até as últimas 

décadas do século XX não havia conseguido sequer universalizar o acesso à educação 

fundamental (Idem, 2011). 

Essas contradições e conjuntura adversa que aprofundam o perfil dual e contraditório 

da educação, em específico. Isso porque impõem à educação institucionalizada, de um lado, a 
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tarefa de atender às novas necessidades de formação de força de trabalho, polivalente, que 

domine, minimamente, os novos avanços tecnológicos alcançados e necessários ao processo 

de acumulação do capital, sendo que, por outro lado, a educação não foi esvaziada totalmente 

da sua função originária, enquanto categoria capaz de atender às necessidades humanas de 

disseminação e construção dos conhecimentos e técnicas acumulados pela humanidade, 

embora essa capacidade pareça cada dia mais distante. 

É preciso destacar, portanto, que o Estado brasileiro materializa, na década de 1990, 

mais um dos seus históricos retrocessos, ou seja, após um intenso processo de lutas sociais e 

populares em prol da democratização do país e do reconhecimento dos direitos sociais e 

elaboração de políticas sociais como a saúde, educação e assistência, o país inicia um 

processo de desestruturação do seu papel social e sucateamento das políticas há pouco 

construídas (FRIGOTTO, 2011).  

Diferentemente do que pensava parte da esquerda brasileira, a mudança de papel por 

parte do Estado em relação à educação no Brasil, tendo em vista que este assume uma postura 

apenas de gerenciador, não foi encerrada com o ingresso no século XXI, embora os primeiros 

anos desse século tenham sido marcados pela ascensão ao poder por parte do Partido dos 

Trabalhadores, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Contrariando as 

expectativas de muitos sujeitos da esquerda militante no país, o Estado brasileiro continuou a 

adequar a educação aos interesses dos organismos multilaterais, delegando a execução de tal 

política também à iniciativa privada e filantrópica, bem como impondo à educação pública 

um perfil aligeirado. O que pode ser exemplificado com a criação de programas de 

alijeiramento de cursos de graduação sob a falsa ideia de ampliação de vagas que de fato 

resulta em um processo precarizado do ensino e desvalorização da força de trabalho dos/as 

profissionais da educação, como é o caso do Programa de Restruturação das Universidades 

Federais (REUNI). 

Assim, marcado por uma herança de resistências contra as ofensivas neoliberais 

iniciadas na década de 1990, o PT assume a Presidência da República já indicando aos 

investidores e organismos internacionais representantes do grande capital que não 

empreenderia reformas profundas que colocassem em cheque seus grandes lucros e o 

processo de concentração de riquezas característico do estágio de acumulação do capital. 

Exemplo contundente disso é a Carta ao Povo Brasileiro, feita pelo então presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. 
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Nesse sentido, torna-se necessário destacar que os mandatos do ex-presidente Lula 

(2003-2010) iniciam em meio a um processo de crise e esgotamento das promessas 

econômicas do neoliberalismo. O que passou a exigir uma intervenção/estratégia econômica, 

política, social e ideológica diferenciada13, capaz de permitir as condições gerais de produção 

e manutenção da concentração das riquezas (CASTELO, 2013). 

Cabe frisar que, enquanto expressão do social-liberalismo adotado pelos países 

representantes do grande capital como saída para solucionar a crise financeira e as tensões 

sociais que se avolumavam desde a década de 1990, o neodesenvolvimentismo tem como 

diretriz estratégica uma política macroeconômica alicerçada no incentivo ao crescimento 

econômico com um menor grau de desigualdade (MOURA, 2015). Ideologia que rapidamente 

alcança a adesão dos altos escalões do governo, tendo nos mandatos de Lula e Dilma (2011-

2016) suas principais expressões. 

Para alguns autores, como Castelo (2013), o marco que indica a adoção da ideologia 

neodesenvolvimentista por parte do PT se deu a partir do final do ano 2005, em meio a um 

forte processo de crise política provocado pela descoberta do mensalão, da qual se seguiu uma 

forte crise econômica externa, cujo maior exemplo se deu em 2008 com a falência de diversos 

bancos nos Estados Unidos da América (EUA). 

Segundo Castelo (2013, p. 122-123): 

 

 
[...] um pacote de medidas, tais como redução gradual dos juros, aumento do crédito 

ao consumidor e do salário mínimo, desonerações fiscais e tributárias e 

financiamento do capital monopolista nacional via BNDES, teria sido a senha do 

rompimento com a política neoliberal e a adesão dos petistas e seus aliados (PSB e 

PCdoB, em especial) ao novo desenvolvimentismo. 

 

 

De modo geral, é preciso realizar uma análise dos mandatos Lula e Dilma para além 

do falso discurso de “harmonia entre as classes” e da aparência econômica expressa pelos 

números positivos em determinados momentos, para poder perceber nitidamente que, embora 

o social-liberalismo e sua expressão neodesenvolvimentista no Brasil tenham postulado a 

necessidade de uma intervenção do Estado não apenas na economia, mas também nas 

expressões da questão social, isso não significou, em momento algum, o abandono da lógica e 

interesses neoliberais. 

                                                           
13 Tarefa essa atribuída ao neodesenvolvimentismo que, conforme afirma Pfeifer (2013), caracteriza-se como 

uma estratégia recente, cujo nome de destaque em seu processo de elaboração é o do economista Luiz Carlos 

Bresser-Pereira. 
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Ao contrário disso, o que se pode observar é a alteração de alguns aspectos do 

neoliberalismo, como a adoção de uma “face social” para que sua essência seja preservada, o 

que se expressa claramente por meio da manutenção “[...] da meta inflacionária, do superávit 

primário, e do câmbio flutuante [...] junto com a liberação comercial e financeira e as 

privatizações de nova geração (concessões, parcerias público-privadas, etc.) [...]” 

(CASTELO, 2013, p. 128). 

Em virtude de todos esses aspectos, o que fica evidente, ao analisar os mandatos 

petistas de Lula e Dilma, resguardadas as devidas especificidades, é a prevalência de uma 

política de incentivo e ampliação das taxas de consumo, marcada por ações que buscam 

apenas atenuar os efeitos da extrema pobreza, por meio de programas de transferência de 

renda, que, aliás, logo se tornaram o carro chefe da “face social” dos mandatos do PT. 

Em contraposição a isso, as políticas sociais de caráter universal ficam em segundo 

plano, subjugadas à disponibilidade orçamentária ou sendo, cada vez mais, entregues às 

parcerias público-privadas, à gestão das organizações sociais ou ainda ao mercado privado 

com o incentivo/segurança financeira do recurso público, como é o caso do que vem 

acontecendo com a educação superior pós PROUNI (MOURA, 2015). 

Outro significativo exemplo desse perfil adotado pelos mandatos petistas quanto ao 

tratamento destinado à educação pública diz respeito à elaboração do PNE 2014-2024 que, 

além de ter sua construção fora do prazo, foi marcado por pressões de segmentos da classe 

trabalhadora diretamente ligada à política social de educação que buscavam assegurar no PNE 

a destinação de 10% dos recursos do pré-sal para a educação pública, o que não foi respeitado 

pela então presidenta, Dilma, que ao sancionar o texto final corroborou com a retirada do 

termo pública, em uma clara intenção de desvio dos recursos para a educação privada.  

Evidentemente, é possível citar algumas conquistas alcançadas durante os mandatos 

do PT, tais como, a criação de 14 (quatorze) novas Universidades Federais, a ampliação dos 

Centros Federais de Educação (CEFET’s), então transformados em Institutos Federais de 

Educação (IFE’s) e a consequente ampliação de concursos públicos (FRIGOTTO, 2011). 

Mas o que não se pode perder de vista é que mesmo tais conquistas e toda a gama de 

outras ações realizadas no campo da educação brasileira não se dispuseram a promover uma 

gestão progressista que questionasse, mesmo que em parte, a lógica capitalista de acumulação, 

de subordinação e de criação de desigualdades.  

Ao contrário disso, essas ações, que foram e são realizadas tendo como foco a 

educação pública, chegam a ser consideradas medíocres perto do montante de recursos 
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públicos que têm sido disponibilizados para o financiamento do nicho mercadológico 

educacional que se instaurou no Brasil desde a década de 1990 e foi amplamente expandido 

nos últimos 15 (quinze) anos (Idem, 2011). 

Se ainda não vemos a privatização em si das instituições públicas destinadas à 

materialização da educação, temos, por outro lado, a entrega desse direito social ao mercado 

privado, por meio das novas formas de privatização, ou seja, das concessões às organizações 

do terceiro setor e das parcerias público-privadas, heranças da ideologia 

neodesenvolvimentista; enquanto que o financiamento da educação pública é entregue à 

lógica contábil que, para assegurar os recursos necessários ao pagamento dos juros e 

amortizações da dívida, se propôs a cortar milhões das políticas sociais em 2015, estando a 

educação pública na lista das políticas sociais que receberam a tesourada. Isso durante o início 

do segundo mandato da então presidente Dilma, que, contraditoriamente, tinha como slogan: 

“Brasil: Pátria Educadora”. 

O que resulta no claro financiamento de instituições de ensino privadas e, 

consequente, prejuízo na manutenção das públicas, marcadas por um processo de 

sucateamento e que quase anualmente vêm enfrentando paralisações, resultantes do processo 

de desfinanciamento pelo qual estão passando, bem como no retorno a defesa de uma clara 

cisão entre uma educação ampliada e integral e uma educação meramente técnica que está a 

serviço dos interesses capitalista de reprodução, como é o caso da criação e proliferação dos 

cursos sequências técnicos e tecnológicos existentes na rede federal de ensino técnico e 

profissionalizante. 

É preciso, ainda, ressaltar que esse processo de sucateamento das instituições que 

ofertam educação pública não apresenta, pelo menos em um horizonte próximo, sinais de 

mudança, tendo em vista que um dos evidentes objetivos do agora presidente, Michel Temer, 

e toda sua equipe gestora, parece ser assegurar as condições para a acumulação máxima de 

lucros dos segmentos da burguesia que estruturaram os elementos políticos, sociais e 

midiáticos que proporcionaram o golpe do qual resultou o impedimento da presidenta Dilma 

Rousseff. O que tem resultado em uma gama de contrarreformas dos direitos sociais e 

trabalhistas conquistados a partir da década de 1980, dentre as quais se destaca a limitação de 

recursos a serem destinados às políticas sociais como educação e saúde, proposta pela 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de número 55 que foi aprovada pelo Congresso 

Nacional no dia 13 de dezembro de 2016, colocando em risco até mesmo as tímidas metas 

previstas no PNE 2014-2024. 
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Frente a esse processo de mercantilização da educação institucionalizada, essa política 

vai perdendo seu caráter de direito e se distanciando do horizonte da universalização e de sua 

materialização como atividade emancipadora, criativa e crítica, sendo tratada pela lógica 

dominante como mera estratégia de criação de consensos e como detentora apenas de valor de 

troca. 

Análise crítica que pode ser percebida nas contribuições dos/as sujeitos que 

participaram da pesquisa que, como pode ser visto abaixo, entendem a educação como 

política social que, estando inserida em um contexto adverso característico da 

desresponsabilização do papel do Estado frente aos direitos sociais, tem sofrido rebatimentos 

que colocam em xeque seu caráter universalizante e de qualidade, construindo uma clara cisão 

entre os direitos sociais legalmente conquistados e assegurados e sua materialização cotidiana. 

 

 
Eu entendo a educação como uma política né, e como toda política, num país, como 

o nosso, né, perpassa o que? Perpassa avanços, perpassa desafios enormes, porque 

quando eu penso a educação como uma política eu a visualizo como uma política 

que tem como princípio o acesso a todos, a universalização, não só a 

universalização, mas também qualidade, né, o que, infelizmente, nós vivenciamos 

no nosso país, não só na política de educação, mas como também na política de 

saúde, dentre outras políticas, né, o critério de universalização e o critério de 

qualidade eles, simplesmente, não são respeitados, né, de acordo com o que apregoa 

a nossa Constituição, né, que é dever do Estado e direito do cidadão, ter acesso a 

educação pública, gratuita e de qualidade e que, infelizmente, nós sabemos que na 

prática isso não acontece [...] (Articulação). 

 

 

É perceptível que, na clara disputa de interesses antagônicos por parte de classes 

sociais também antagônicas, a política de educação no Brasil vem sendo, claramente, 

gerenciada pela classe dominante, ou seja, a classe burguesa; o que, por conseguinte, tem 

resultado na materialização de uma educação restrita e, muitas vezes, incapaz de proporcionar 

um processo de elevação de nossas capacidades intelectuais. 

Dessa forma, esse contexto tem evidenciado a necessidade de reinscrever, na agenda 

de lutas da classe trabalhadora, a criação de estratégias de resistência e de enfrentamento a 

esse processo de derrocada dos direitos e políticas sociais, o que, no caso da educação 

enquanto política social, pressupõe a ressignificação desta como direito, sua necessária 

universalização e materialização a partir de seu potencial emancipador; em um processo de 

construção de uma contra hegemonia que possibilite enxergar como horizonte a superação da 

ordem do capital e a construção de uma forma de sociabilidade cuja emancipação humana 

seja seu horizonte. 
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2.3 Educação profissional e tecnológica: refletindo sobre o IFRN 

 

Inserida na política pública educacional, a educação ofertada pelos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s) sofre os rebatimentos provocados por uma 

sociedade cindida em duas classes, cuja hegemonia estabelecida até o presente momento é 

marcada pela valorização do mercado e dos lucros em detrimento dos direitos e políticas 

sociais. 

Por essa razão, uma análise acerca de uma dessas instituições, no caso específico o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN), não pode se furtar de 

realizar uma leitura da totalidade na qual esta instituição encontra-se inserida, bem como 

problematizar as contradições que caracterizam essa totalidade. Esse tipo de análise permitirá 

traçar algumas reflexões no intuito de entender melhor o IFRN. 

Embora as reflexões a que se pretende a presente discussão tenham como marco 

temporal e político para tais análises o período compreendido entre a década de 1990 até os 

dias atuais, cabe trazer alguns momentos, mesmo que de forma breve, da história de gênese 

dos Institutos Federais e da educação profissional e tecnológica, tendo em vista que é essa 

modalidade de educação que se caracterizou ao longo das décadas como sendo o principal 

objetivo dessas instituições. 

A educação profissional e tecnológica encontra-se inserida na chamada educação 

básica. Dessa forma, entendendo os ranços característicos do processo de formação social, 

econômica e política da sociedade brasileira, que por séculos teve sua economia baseada na 

escravidão e, ainda hoje, é voltada à produção subordinada às necessidades primárias dos 

países do capitalismo central, com um avançado processo de precarização do trabalho formal 

e “incentivo” ao trabalho informal, cabe questionar se a universalização de uma educação 

básica, gratuita, de qualidade e laica é ou já foi prioridade nesse país. 

É imerso nesse caldo que as primeiras iniciativas das instituições voltadas ao que hoje 

é a educação profissional e tecnológica são criadas, de modo que, em 1809, por meio de um 

Decreto promulgado pelo Príncipe Regente D. João VI, foi criado o Colégio das Fábricas, 

uma instituição destinada a “acolher” as crianças e jovens desvalidos ou órfãos, com o intuito 

de promover-lhes acesso a um ofício e de impedi-los de cometer qualquer ação fora da ordem 

e dos bons costumes, caracterizando a origem da educação profissional no Brasil pelo viés do 

assistencialismo (MOURA, 2010). 
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Essa característica foi sendo alterada a partir do século XX, quando passa a haver uma 

preocupação maior com a organização da formação de caráter profissional, tendo em vista que 

até o momento as expressões que existiam de educação no Brasil eram voltadas a uma 

educação dita propedêutica, baseada no conhecimento das letras e da cultura e destinada, 

exclusivamente, para os/as filhos/as das elites brasileiras (Idem, 2010). 

A partir da exigência de uma força de trabalho, minimamente qualificada, o então 

presidente Nilo Pençanha cria, em 1909, as Escolas de Aprendizes Artífices, espalhando 19 

unidades dessas escolas pelo país no ano seguinte. Dentre essas unidades encontrava-se a 

Escola de Aprendizes e Artífices de Natal, localizada no prédio do antigo Hospital da 

Caridade de Natal, ofertando cursos primários de desenho e oficinas de trabalhos manuais 

(IFRN, 2012). 

Tais instituições materializavam em seus processos educativos a dualidade 

característica da educação pública brasileira ou, nos termos de Gramsci (apud NOSELLA, 

2004), materializava para a classe trabalhadora uma escola interessada, cujo objetivo não era 

preparar o indivíduo para a compreensão do mundo, das ciências e de sua inserção nesse 

processo histórico, mas tinha o único intuito de “adestrar as mãos e aguçar os olhos” dos/as 

filhos/as da classe trabalhadora para a aprendizagem de um ofício que lhes proporcionasse 

condições para não passar fome, bem como propiciasse força de trabalho qualificada para o 

capital. 

A partir da Constituição de 1937, Constituição que trouxe consigo alguns retrocessos 

em relação à Constituição de 1934, tendo em vista que acabou com a vinculação 

constitucional de recursos destinados à educação, o ensino técnico passa a ser considerado um 

elemento necessário e estratégico para o desenvolvimento da economia. Concepção que se 

intensificou após a segunda guerra mundial que levou os países de economia periférica a 

iniciarem um processo de produção dos produtos industrializados, antes importados dos 

países que estavam em guerra (MOURA, 2010). 

Tal constituição transformou as Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais, 

modelo que vigorou até sua transformação em Escolas Industriais e Técnicas, ocorrida em 

1942, que, posteriormente, passaram a se chamar Escolas Técnicas Federais (ETF’s) (idem, 

2010). 

Essas mudanças transformaram a Escola de Aprendizes Artífices de Natal em Liceu 

Industrial de Natal em 1937, passando a ser denominada de Escola Industrial de Natal a partir 

de 1942. Década marcada pela valorização dos cursos técnicos que passaram a não ser 



52 

 

 

 

ofertados apenas pelas Escolas Industriais, mas também pelo sistema S, com a criação do 

SENAI em 1942 e do SENAC em 1946 (MOURA, 2010). 

Cabe destacar ainda que é somente no final na década de 1950, por meio da Lei 

Federal 3.552/59, que as Escolas Industriais passaram a ter autonomia pedagógica, financeira 

e administrativa; momento em que a Escola Industrial de Natal cria seus primeiros cursos 

técnicos de nível médio (IFRN, 2012). 

Com a ditadura militar instaurada por meio do golpe de 1964, o então 2º grau, etapa 

final da educação básica, passa a receber a obrigatoriedade de estar vinculado ao ensino 

profissionalizante. Obrigatoriedade que é estabelecida por meio da lei 5.692/71, levando a 

ETFRN (Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte) a se dedicar exclusivamente ao 

ensino técnico profissionalizante de 2º grau (Idem, 2012). Cabe ressaltar que é exatamente 

nessa década que ocorre a inserção da primeira assistente social nessa instituição. 

Com efeito, tal obrigatoriedade resultou na disseminação de uma educação meramente 

instrumental, voltada exclusivamente para o mercado, que ao invés de proporcionar uma 

articulação entre o conhecimento propedêutico das ciências, cultura e artes com o 

conhecimento técnico profissionalizante, acabou restrita ao conhecimento instrumental de 

baixa complexidade (MOURA, 2010).  

Os últimos anos da década de 1980 e os anos iniciais da década de 1990, sob a 

influência do processo de democratização do país e consequente efervescência política, a 

ETFRN construiu uma nova proposta curricular, cujo diferencial encontrava-se no fato dessa 

proposta está alicerçada na perspectiva de uma educação politécnica, nos termos da tradição 

Marxista e omnilateral, conforme expresso na própria Organização Didática da instituição. 

No entanto, tal proposta, à semelhança dos direitos e políticas sociais arduamente 

conquistados, não encontra um terreno propício para sua materialização na década de 1990, 

tendo em vista a adoção consentida e dedicada do Brasil aos ditames neoliberais. 

Assim, a proposta de uma educação na perspectiva politécnica e omnilateral foi 

desarticulada, dentre outras coisas, por meio do Decreto 2.208/97 que instituiu a cisão entre o 

ensino médio e o ensino técnico; em um claro retrocesso cujo intuito central se expressava na 

cisão do trabalho manual, em relação ao trabalho intelectual. 

É preciso destacar ainda a criação da Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró 

(UNED-Mossoró), criada em dezembro de 1994, como importante marco do processo de 

interiorização da ETFRN. Sem esquecer de frisar que esse processo de interiorização iniciado 

com a UNED-Mossoró foi bruscamente interrompido, graças à lei 9.649/98 que proibia a 
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destinação de investimentos para a criação ou manutenção de novas unidades das Escolas 

Técnicas (IFRN, 2012). Um destaque a ser mencionado quanto à UNED-Mossoró é que desde 

sua criação já contou com a presença em seus quadros de servidores(as) de uma assistente 

social. 

No que se refere à cisão entre ensino médio e técnico promovida pelo Decreto 

2.208/97, essa só foi alterada a partir do Decreto 5.154/04 que extinguiu a separação entre 

ensino médio e ensino técnico, além de promover um processo de reestruturação curricular e 

dos cursos ofertados pelas instituições de educação federal que reestabeleceram as ofertas de 

cursos técnicos integrados, passando a ofertar cursos subsequentes e a ampliar as vagas 

destinadas aos cursos superiores existentes na instituição (MOURA, 2010). 

Embora tais mudanças tenham ocorrido durante o primeiro mandato petista no 

executivo federal, isso não quer dizer que tais alterações ocorreram sem a participação e 

pressão dos segmentos de trabalhadores/as da educação. Ao contrário disso, as entidades 

sindicais, como o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 

Profissional e Tecnológica (SINASEFE), por exemplo, servidores/as e estudantes dessas 

instituições empreenderam um movimento de pressão contra o Decreto 2.208/97 já nos 

primeiros meses da gestão do então presidente Lula. Há de convir que a extinção do 

famigerado decreto somente dois anos após o início da sua gestão não apontava bons indícios. 

Em linhas gerais, o que se pode analisar da década de 1990 é que a educação pública, 

de modo geral, e a educação profissional e tecnologia em particular não passaram isentas do 

processo de ingresso dos ditames neoliberais em terras brasileiras. 

Um exemplo cabal disso está expresso na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (Lei 

número 9.394/96), que, embora tenha sido tensionada por segmentos da classe trabalhadora a 

fim de assegurar uma educação ofertada somente por meio do Estado de forma gratuita, de 

qualidade e laica, acabou por representar em seu texto final muito mais os interesses dos 

segmentos da classe burguesa interessados/as em relegar a oferta da educação ao mercado. 

No caso específico da educação profissional, conforme aponta Moura (2010), a LDB 

termina por consolidar a dualidade histórica entre educação de caráter profissional e ensino 

médio, relegando a educação profissional fora da estrutura da educação brasileira, estando em 

paralelo dessa educação e não como parte integrante e articulada como deveria ser. 

Essa cisão não vem sendo minimizada nos últimos anos. O que se pode dizer se no 

mesmo ano da promulgação do Decreto 5.154/04, que deveria ser um marco de extinção da 

dicotomia entre ensino médio e ensino técnico, é empreendida pelo Ministério da Educação 
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uma reestrutura interna que resulta na mudança das discussões e gerenciamentos do ensino 

médio para a Secretaria de Educação Básica, quando era gerido conjuntamente com o ensino 

técnico pela SEMTEC14? 

Dessa forma, embora a gestão do PT no executivo federal tenha empreendido um 

significativo avanço no que diz respeito à expansão das unidades de instituições de educação 

profissional e tecnológica (CEFET’s na época), iniciando em 2006 um processo de ampliação 

e interiorização de suas unidades, não se pode deixar de perceber as contradições presentes 

nesse processo, dentre as quais se destaca o fato de que tal estratégia atende à lógica 

neodesenvolvimentista que, conforme aponta Moura (2015), propaga o discurso de que para 

alcançar a redução das desigualdades sociais é suficiente “preparar” o indivíduo para atender 

às exigências do mercado de trabalho, sobretudo por meio de sua qualificação profissional a 

quem atendem os diversos cursos profissionalizantes fornecidos pela Rede Federal e Sistema 

“S”, ou seja, para a ideologia neodesenvolvimentista a redução dos níveis de desigualdade 

pode ser alcançada por meio da luta individual de cada sujeito no mercado de trabalho. 

O que se quer deixar claro é que se por um lado não havia mais a explícita proibição 

da destinação de recursos para a criação e manutenção das unidades das escolas federais de 

educação profissional, como ocorreu na década de 1990, por outro lado, é nesse mesmo 

período que o governo federal estreita sua relação com a esfera privada, promovendo uma 

“parceria” com os setores privados da educação para a promoção da educação profissional em 

específico (FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005). 

Vale destacar ainda o que Frigotto (et al., 2005, p. 1097) aponta quando afirma que 

“[...] Ademais, com o reconhecimento dos Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs) como instituições de ensino superior, a prioridade tenderá a ser conferida à oferta 

da educação superior em detrimento do nível médio [...]”. 

No que tange ao Centro Federal de Educação Profissional do RN (CEFET/RN), seu 

processo de expansão e consequente interiorização se inicia já nos primeiros anos dessa 

ampliação em nível nacional, tendo, em 2006, suas primeiras expressões com a criação das 

unidades de ensino da Zona Norte, em Natal, de Ipanguaçu e a unidade de Currais Novos 

(IFRN, 2012). 

Na segunda fase da expansão nacional foram criadas seis novas unidades, quais sejam, 

as localizadas em Apodi, Caicó, João Câmara, Macau, Pau dos Ferros e Santa Cruz. Criações 

ocorridas no ano de 2009 como consequência da lei 11.892/08 que cria a Rede Federal de 

                                                           
14 Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
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Educação, Ciência e Tecnologia, denominando as instituições que a integram de Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em substituição aos antigos CEFETS, mas 

apenas para aquelas instituições que quisessem alterar sua identificação, ocorrendo, em 2010, 

a criação de mais 04 campi, um na capital do Estado e três no interior, respectivamente, 

Cidade Alta, Nova Cruz, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. 

Atualmente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN) 

conta com 20 campi, além da Reitoria, que, juntamente com o campus Natal Central, o 

campus Zona Norte e o campus Cidade Alta, são localizados na capital do Estado, sendo que 

os demais campi estão espalhados pelo interior e, conforme se pode perceber, os campi 

Ipanguaçu, Macau, Apodi, Pau dos Ferros e Mossoró, lócus da presente pesquisa, integraram 

a primeira fase da expansão e, no caso de Mossoró, foi a primeira unidade descentralizada. 

Ao todo, o IFRN e seus 20 campi, mais a Reitoria, atende a mais de 30 (trinta) mil 

estudantes, ofertando 34 (trinta e quatro) cursos técnicos integrados, 13 (treze) cursos técnicos 

integrados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 35 (trinta e cinco) técnicos 

subsequente, 20 (vinte) tecnólogos, 10 (dez) licenciaturas, 01 (uma) engenharia, 17 

(dezessete) cursos de pós-graduação lato sensu e 04 (quatro) cursos de pós-graduação stricto 

sensu, além dos mais de 100 (cem) cursos de qualificação profissional (Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego/Pronatec, Formação Inicial e Continuada/FIC e 

Mulheres Mil) (IFRN, 2015). 

Com base nas discussões realizadas acima, bem como na compreensão aqui 

apresentada acerca da educação como política social alicerçada no trabalho, e enquanto 

processo capaz de propiciar uma compreensão crítica da realidade e de seus fundamentos, é 

preciso assegurar um pequeno espaço desta discussão para refletir acerca da educação 

profissional e tecnológica que se configura como a modalidade mais ofertada nos Institutos 

Federais, com destaque para o IFRN. 

Dessa forma, destaca-se que desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 

grupos de educadores/as, cientistas e teóricos da área da educação vêm problematizando a 

necessidade de se instituir no Brasil um ensino médio enraizado em uma perspectiva unitária 

e politécnica, capaz de fornecer uma educação omnilateral (MOURA, 2013). 

Entendendo que esses conceitos de omnilateralidade e escola única estão presentes nas 

problematizações realizadas na tradição marxista, estando o primeiro conceito presente nas 

produções do próprio Marx e de Engels, enquanto que o segundo faz parte do legado crítico 

construído por Gramsci, é necessário perceber, minimamente, a que tais conceitos se referem. 
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Assim, a partir de Manacorda (1996), torna-se evidente que a perspectiva de 

omnilateralidade, pensada por Marx e Engels, surge a partir da análise crítica acerca do 

movimento econômico, político e social produzido na e pela sociabilidade capitalista que, ao 

estruturar-se no processo de exploração do trabalho e do/a trabalhador/a, acaba resultando em 

um estranhamento, uma alienação do sujeito (trabalhador/a) em relação ao seu trabalho, ao 

resultado desse trabalho, bem como à própria humanidade e à natureza; o que termina por 

produzir um indivíduo unilateral, alijado de usufruir dos bens culturais e materiais, sendo 

permitido a ele/a desenvolver apenas uma qualidade (de domínio da técnica, por exemplo) em 

detrimento das demais. Unilateralidade que é diametralmente oposta à perspectiva 

omnilateral, uma vez que um indivíduo a quem é possibilitado o desenvolvimento omnilateral 

terá acesso a usufruir dos bens matérias e espirituais produzidos pela humanidade, tendo, 

assim, seu desenvolvimento “[...] total, completo, multilateral, em todos os sentidos das 

faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua satisfação” 

(MANACORDA, 1996, p. 78-79); resultando em um ser humano total, sendo a escola 

politécnica que poderia propiciar uma educação omnilateral. 

Já em Nosella, é possível perceber que para Gramsci a escola unitária, desinteressada 

proporcionaria uma educação humanista, de ampla visão e de cultura geral, que permita aos 

sujeitos a compreensão crítica da sociedade e não apenas crie indivíduos possuidores apenas 

de “[...] um olhar firme e de uma mão infalível” (2004, p. 50), tendo o trabalho como 

princípio educativo básico, mas o trabalho em seu sentido ontológico e não o trabalho 

alienado produzido pelo capital. Isso implica esclarecer que para Gramsci essa escola não 

estaria destinada a preparar, precocemente, os sujeitos ao mercado de trabalho, ou seja, não se 

destinaria a prepará-los para um ofício. 

Com base nessas rápidas conceituações, corrobora-se com Moura (2013) que ambas as 

perspectivas (de escola omnilateral, politécnica e unitária) são complementares e estão 

guiadas na compreensão de desenvolvimento humano integral. 

Partindo desses conceitos e retornando a uma análise mais específica do IFRN, é 

possível perceber que, à semelhança das problematizações realizadas por diversos teóricos15 

críticos da educação desde a década de 1990, o IFRN tem sido marcado por uma compreensão 

de educação baseada nas perspectivas de omnilateralidade, politecnia e formação humana 

                                                           
15 A história nos aponta diversos autores/as que têm se dedicado a problematizar a discussão sobre educação em 

uma perspectiva que supere a proposta de educação defendida e propagada pela burguesia brasileira, dentre 

eles/a é possível citar Frigotto, Saviani, Ciavatta, Moura e outros/as mais que têm contribuído para uma 

compreensão da educação de forma ampliada. 
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integral. Isso a partir da preocupação e empenho de alguns/as dos/as profissionais que fazem 

essa instituição há décadas e que, por um esforço coletivo, conseguiram imprimir tais 

conceitos nos documentos que regem essa instituição (BEZERRA, 2013). 

Isso porque seria o ensino médio o responsável por promover uma educação 

politécnica que possibilitasse a construção dos fundamentos científicos que alicerçam a atual 

forma de sociabilidade e de seus processos de trabalho, sem promover qualquer separação 

entre conhecimento teórico e conhecimento prático (idem, 2013). 

Em virtude disso, o ensino médio integrado, fornecido tradicionalmente pelos 

Institutos Federais, seria uma espécie de etapa que possibilitaria a passagem de uma educação 

unilateral/interessada para uma educação politécnica/omnilateral/desinteressada, tendo em 

vista que, para alguns autores (dentre eles destaca-se Moura 2010, 2013), a perspectiva de 

omnilateralidade e politecnia só seria possível de ser materializada, em sua plenitude, em 

outra forma de sociabilidade, sem a existência do trabalho alienado; tal autor também aponta 

que, no caso brasileiro, a existência de uma educação que propicie uma formação profissional 

já na juventude ainda é uma demanda de parcela da classe trabalhadora para quem a 

necessidade de trabalhar não pode esperar.  

Essa percepção acerca da necessidade de venda da força de trabalho por parte da 

classe trabalhadora como sendo algo inegável e que, por conseguinte, exige uma 

preparação/especialização dessa força de trabalho como estratégia para a inserção dos/as 

filhos/as da classe trabalhadora no mercado de trabalho como estratégia necessária para sua 

própria reprodução, é percebida na fala do/a profissional Equidade e Justiça Social, como 

pode ser percebido a seguir: 

 

 
É tem pontos positivos e negativos, né, eu acho que a educação profissional e 

tecnológica ela tem uma função social importante que é de promover, de garantir 

que o aluno já saia com uma profissão, promover essa rápida especialização do 

aluno, né. Ele entra aqui com 16 e com 19 ele já tem um curso técnico, né, que a 

educação profissionalizante é baseada nos cursos técnicos de curta duração. Então 

ela tem esse poder de promover uma especialização pro trabalhador rápida. Por 

outro lado, ela também provoca meio que (pausa), forma um exército de técnicos 

[...] (Equidade e justiça social). 

 

 

Independentemente dessa necessidade inegável de inserção da classe trabalhadora nas 

relações de compra e venda da sua força de trabalho, o que se quer deixar claro é que mesmo 

que os conceitos de omnilateralidade e formação humana integral estejam presentes como 

alicerce dos principais documentos do IFRN, tais como o Projeto Político Pedagógico e a 
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Organização Didática, é preciso perceber a existência desses conceitos com certo cuidado, 

exigindo algumas ponderações. 

Ponderações que devem ser realizadas uma vez que, como aponta Ciavatta (2010, p. 

162), “[...] em que pesem suas possíveis boas intenções, não podem deixar de considerar que 

nosso tempo é o da produção capitalista. Nossas escolas são parte do sistema [...]” e, dessa 

forma, estando inserida nesse sistema a educação termina por estar sujeita às implicações 

dessa sociabilidade, conforme já foi apontado no primeiro item desse capítulo. 

Por essa razão, qualquer análise acerca da educação dos Institutos Federais, em 

específico do IFRN, deve perceber que essa educação tem sido cercada pelas contradições e 

interesses do capital, sem deixar, é claro, de considerar a contribuição social da mesma, que se 

caracteriza como uma instituição de qualidade. O que fica bastante visível, sobretudo da 

década de 1990 até aqui, quando se percebe a ampliação da oferta de cursos meramente 

tecnicistas que não foram extintos a partir da gestão de um partido com herança nos ideais de 

esquerda, mas apenas foram revestidos com outras roupagens. Dentre esses cursos, é possível 

citar os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), os PRONATEC’s, cursos 

subsequentes e os cursos tecnológicos. Todos marcados por um processo de aligeiramento, 

sendo, sobretudo, os dois primeiros exemplos caracterizados pela ausência de uma educação 

ampliada e voltados para uma inserção no mercado de trabalho informal. 

Desde o início da expansão da Rede Federal de educação até aqui, o que se vê é a 

criação e ampliação dos cursos tecnólogos que reduzem, significativamente, a carga horária 

em relação a um curso de nível superior convencional, desenvolvidos a partir, na maioria das 

vezes, de interesses imediatamente aplicáveis para o capital (SANTOS, et al., 2013). 

Por tudo isso, é que, contrariando a proposta de uma escola desinteressada e 

omnilateral, há uma evidência de que os Institutos Federais têm como objetivo central da sua 

educação proporcionar uma formação que atenda às demandas do mercado de trabalho, como 

ficou evidenciado na análise da maioria das contribuições dos sujeitos que participaram da 

presente pesquisa, que ao serem questionados/as acerca do que eles/as compreendem como 

educação profissional e tecnológica indicaram que 

 

 
Eu faço sempre esses questionamentos, assim do que é essa formação profissional e 

tecnológica, ela atende a essa ao que a educação emancipatória pretende? Eu acho 

assim que a, a tecnologia está muito voltada, principalmente o perfil dos IFs, tá 

muito voltada pra essa questão do mercado de trabalho e do curso profissionalizante, 

[...] a gente remete logo àquela questão do mercado técnica, do mercado de trabalho 

(Liberdade). 
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[...] é creio que não existe uma grande diferenciação termos da educação médio [...] 

Mas que o, o diferencial é o seu objetivo, que não podemos fugir, o objetivo da 

educação profissional no Brasil, a forma como o governo implementa, é jogar 

profissionais no mercado de trabalho (Direitos Humanos). 

 

Educação profissional e tecnológica se for olhar pela letra em si da palavra, assim, a 

profissional e tecnológica eu vejo ela mais no stricto senso mesmo de trabalhar para 

o mercado é a concepção da formação voltada mesmo pro mercado por ser um 

técnico, né, por ser tecnológica, essa formação é muito stricto [...] (Qualidade dos 

serviços prestados). 

 

 

Todavia, mesmo com a predominância dessa orientação para atender às demandas 

produtivas do capitalismo, um dos sujeitos participantes da pesquisa destaca que ainda 

consegue visualizar uma tentativa de rompimento com essa lógica no interior do IFRN, 

conforme trecho que se segue: 

 

 
Pois é, a educação tecnológica da forma como ela surgiu a gente sabe que é 

formação de mão de obra. É conhecimento técnico pelo conhecimento técnico, pelo 

menos, certo eu consigo enxergar, pelo menos dentro do IFRN, desde que eu entrei 

eu consigo enxergar uma tentativa de buscar formação integral para além da técnica 

pela técnica, mas ainda muito insuficiente, do meu ponto de vista, né [...] 

(Democracia). 

 

 

A percepção acerca dessas expressões de uma educação orientada para a formação 

integral, mencionadas pelo/a profissional Democracia, possivelmente dizem respeito à 

previsão dessa formação nos próprios documentos que regem a instituição, conforme 

mencionado anteriormente, mas também à existência de atividades, debates, aulas, que são 

expressões particulares do compromisso de alguns/as profissionais da educação com essa 

perspectiva ampliada de educação. 

Assim, fica claro que, para os sujeitos que contribuíram com esta pesquisa, a educação 

profissional e tecnológica tem como principal intuito preparar os indivíduos para o mercado 

de trabalho, o que não foge das análises aqui propostas, pois se destaca na reflexão realizada 

até aqui que embora os conceitos de omnilateral e formação humana integral estejam 

presentes nos principais documentos do IFRN, por exemplo, a educação ofertada nessas 

instituições não é uma ilha isolada do contexto econômico, político e social, mas, ao contrário 

disso, recebe as influências desse meio, que no caso da sociabilidade capitalista tem levado 

essas instituições a pensarem sua estrutura e oferta de cursos a partir das demandas de 

produção do capital, indo no sentido contrário da proposta de educação omnilateral e 

desinteressada, mencionadas anteriormente. 
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Tal cisão entre a perspectiva de oferta de uma formação integral, omnilateral e a 

formação aligeirada e técnica, tende a ser aprofundada, uma vez que um dos diversos 

retrocessos que vêm sendo arquitetados pelo governo ilegítimo de Michel Temer é a chamada 

Reforma do Ensino Médio, imposta verticalmente e sem qualquer diálogo com as bases e 

trabalhadores/as da educação por meio da Medida Provisória 746/2016. 

Não é possível ainda realizar uma análise aprofundada acerca dos influxos que tal 

reforma trará para instituições como o IFRN e seu ensino técnico-integrado, mas o que já é 

possível perceber com clareza é que tal reforma tem como característica esvaziar a conquista 

do ensino médio como educação básica universal, propondo, dentro de uma conjuntura de 

congelamento dos investimentos públicos com educação estabelecida por meio da PEC 55, a 

realização de um ensino médio de tempo integral que inviabilizará, por exemplo, o acesso a 

essa etapa da educação básica aos/às filhos/as da classe trabalhadora que, por já estarem 

inseridos/as em atividades do mercado de trabalho, na maioria das vezes informal, buscavam 

o acesso ao ensino médio noturno como estratégia para a conclusão da educação básica 

(FRIGOTTO, 2016). 

Obviamente não se está defendendo aqui que a dura realidade dos jovens que precisam 

trabalhar desde cedo, como única possibilidade de sobrevivência, seja perpetuada, mas tal 

desigualdade é um fruto das contradições estruturantes do capitalismo que possuem 

expressões cotidianas no Brasil. Nesse sentido, restringir a oferta da última etapa da educação 

básica apenas àqueles/as que podem “adiar” a compra e venda da sua força de trabalho é 

limitar a possibilidade de acesso àqueles/as a quem tal adiamento não é opção. 

Outrossim, essa reforma contribuirá para o retorno da divisão entre instituições de 

ensino técnico, voltadas para inserção imediata no mercado de trabalho, e as instituições de 

caráter propedêutico; o que, grosso modo, significa a cisão entre escolas para a classe 

trabalhadora e escolas para as elites da pequena burguesia brasileira (FRIGOTTO, 2016). 

A lógica de atender às demandas do mercado ou, melhor dizendo, da produção 

capitalista, presente na educação profissional e tecnológica, também pode ser percebida 

quando os/as profissionais participantes da pesquisa trouxeram os elementos que caracterizam 

o IFRN como uma instituição que oferta a educação profissional e tecnológica, como se pode 

ver a seguir 

 

 
[...] E o IFRN se caracteriza por isso por ofertar cursos tanto, nível médio, como 

subsequente, né, nesse sentido de preparar o aluno para o mercado de trabalho 

(Cidadania). 
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É que a educação aqui no IFRN [...], ela é ainda muito restrita, ela tem uma 

preocupação mais com a formação para o mercado do que mesmo para formação do 

indivíduo enquanto cidadão (Pluralismo). 

 

Exatamente, ele, o IFRN, faz a base hoje, faz a base antes mesmo de você se graduar 

[...] você ter uma profissão que você pode galgar é, é, um retorno financeiro. Então, 

(pausa) o IF esse lado técnico é, (pausa) pra colocar no mercado de trabalho 

(Eliminação do Preconceito). 

 

  

Dessa forma, o que se percebe na fala de alguns/as profissionais é que o que 

caracteriza o IFRN é sua oferta de cursos destinados à rápida inserção no mercado de 

trabalho, sendo necessário fazer algumas ponderações, tendo em vista que, para alguns/as 

dos/as entrevistados/as, há um esforço do IFRN em promover uma educação crítica e 

humanista. O que cabe realizar alguns questionamentos acerca dessa educação promovida 

pelos IFRN, em específico, bem como questionar a perspectiva de formação humana integral 

norteadora dessa educação; no sentido de gerar inquietações como que educação humana 

integral é essa que tem em seu cerne a criação de cursos baseados na lógica e demanda do 

mercado de trabalho? Nos termos gramscianos, essa educação tem sido utilizada como 

ferramenta de disseminação da ideologia burguesa ou é um espaço promotor de uma contra-

ideologia? 

Sem grandes pretensões, até porque não nos permitem o pouco acúmulo teórico que 

temos sobre esse tema, a análise acerca da educação promovida pelos Institutos Federais e 

pelo IFRN, especificamente, deve partir da compreensão de que essa educação ainda não é 

promotora de uma perspectiva crítica, de visão ampliada que permita a construção de uma 

contra-ideologia da classe trabalhadora, mas, à semelhança da educação de modo geral, possui 

em si esse potencial de, pelo menos, construir experiências de questionamento à logica 

capitalista como aponta Tonet (2012), ou seja, é preciso iniciar um processo de rompimento 

com a lógica que fundamenta a educação vigente, como já apontava Florestan Fernandes em 

1975. 

Em razão disso, à semelhança das políticas sociais de modo geral, a educação é 

crivada por aspectos contraditórios, promovidos e próprios do sistema capitalista. E é nesse 

contexto de contradição que se insere o/a assistente social como profissional requisitado pela 

educação para atuar nas expressões da questão social que limitem ou interfiram no processo 

de ensino aprendizagem, relação que discutiremos melhor a seguir. 
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3 SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO: INSERÇÃO PROFISSIONAL, 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

O terreno econômico, político e social no qual está inscrito o Serviço Social, enquanto 

especialização do trabalho, caracteriza-se, sobretudo, por uma ampliação dos processos de 

agudização das expressões da questão social, que, por sua vez, foi posta no cenário político 

como resultado inegável do processo de acumulação do capital, passando a se configurar 

como demanda latente a ser atendida pelo Estado. Demanda esta que encontrou nas políticas 

sociais meios para ser atendida (IAMAMOTO, 2011). 

Assim, essa demanda imposta pela questão social encontra no reconhecimento dos 

direitos sociais e efetivação das políticas de cunho social, as estratégias e ações necessárias 

para sua minimização, assegurando, por um lado, que a classe trabalhadora tenha, 

minimamente, acesso a alguns direitos e condições de vida e, por outro, que o Estado consiga 

manter a hegemonia burguesa por meio do consenso. O que faz do Estado o principal gestor e 

financiador das políticas sociais, responsabilidade que, conforme foi apontado em outro 

momento, vem sendo esvaziada a cada dia para atender aos interesses neoliberais de 

reprodução do capital. 

Entretanto, a intervenção junto à questão social e suas diversas manifestações não 

exigiu apenas a elaboração de ações no âmbito das políticas e programas sociais, mas trouxe 

consigo também a necessidade de atuação de um/a profissional especificamente para atuar 

nesse terreno, justificando a criação/institucionalização do Serviço Social enquanto profissão; 

o que caracterizou a questão social e suas diversas expressões como o foco da atuação 

profissional do Serviço Social, ou, para deixar mais claro, é na questão social que o/a 

assistente social encontra a matéria-prima do seu trabalho. 

Em razão desses elementos, é nos espaços de materialização, gestão, avaliação e 

elaboração das políticas públicas sociais, tendo em vista serem essas respostas à questão 

social, que o/a assistente social tem, historicamente, encontrado seu principal campo de 

atuação, tendo o Estado como seu maior empregador (IAMAMOTO, 2011). 

Com efeito, a educação, que encontra na política social uma de suas dimensões de 

materialização, não está distante da função atribuída às políticas sociais de modo geral, nem, 

tampouco, das contradições que cercam essas políticas, caracterizando-se como espaço 

também crivado de contradições e no qual as expressões da questão social estão presentes, 

sobretudo, nas instituições públicas de educação, limitando desde o ingresso/acesso à própria 

política de educação, até a efetivação desta como direito social, a democratização dos espaços 
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de decisão que a constituem e o próprio processo ensino-aprendizagem. O que faz da política 

de educação e das instituições que a materializam cotidianamente um espaço sócio-

ocupacional do/a assistente social que é chamado a essa política social para atuar no 

reconhecimento, análise e intervenção das expressões da questão social que permeiam o 

cotidiano dos/as sujeitos que se caracterizam como público-alvo, bem como fortalecer a luta 

em prol da efetivação do acesso à educação como direito social e espaço democraticamente 

construído. 

Em virtude disso, este capítulo se destina a realizar uma breve discussão acerca da 

educação como espaço sócio-ocupacional do/a assistente social, destacando os desafios e 

possibilidades da intervenção nesse espaço, com destaque para a atuação do/a assistente social 

nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, sobretudo o IFRN, tendo em vista 

ser esse o lócus da presente pesquisa. 

 

3.1 Serviço Social na educação: algumas reflexões preliminares 

 

Refletir acerca da educação enquanto espaço sócio-ocupacional do/a assistente social 

exige uma análise preliminar, mesmo que breve, acerca da imbricada relação entre questão 

social, políticas sociais e Serviço Social, a fim de entender os aspectos que permeiam essa 

relação para, em seguida, compreender de forma mais clara como a educação se caracteriza 

como espaço de intervenção profissional do/a assistente social. O que a rigor não quer dizer 

que tal compreensão se pretenda a delimitar exaustivamente todas as dimensões que 

perpassam o fazer profissional nesse espaço de atuação, mas o intuito é apenas de 

problematizar algumas das muitas dimensões que estão presentes na inserção profissional 

nesse espaço sócio-ocupacional. 

É evidente que não se estará aqui apresentando elementos/aspectos inéditos acerca 

dessa relação nuclear, mas a pretensão é apenas apontar algumas reflexões já sistematizadas 

no interior da categoria e que possuem relevância para a análise da intervenção profissional 

do/a assistente social nos espaços de materialização das políticas sociais. 

Um resgate histórico do processo de profissionalização e legitimação do Serviço 

Social aponta a profissão como uma especialização do trabalho inscrita na divisão sócio-

técnica deste, processo que se dá tendo como alicerce o desenvolvimento capitalista e a 

expansão urbana que trazem, como pano fundo ou efeito intrínseco a esse processo, a 

intensificação da questão social em suas diversificadas formas, “[...] a qual se torna a base de 

justificação desse tipo de profissional especializado [...]” (IAMAMOTO, 2010, p. 167). 
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Questão social que para Iamamoto e Carvalho (1982, p. 77): 

 

 
[...] não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 

operária e seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu 

reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a 

manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre proletariado e a 

burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e 

da repressão [...]. 

 

 

Assim, sendo a questão social a manifestação da contradição capital-trabalho passa a 

exigir uma intervenção para além das ações caritativas e coercitivas por parte do Estado, este, 

conforme apontado no capítulo anterior, encontra nas políticas sociais uma ferramenta que 

contribui com o processo de produção e reprodução da classe trabalhadora, minimizando as 

expressões da questão social vivenciadas por essa classe e, ao mesmo tempo, proporcionando 

a “adesão” ao modus operandi do capitalismo, adesão construída por meio do consenso. 

Como se pode ver, a questão social adquiriu, historicamente, caráter de elemento 

fundante ou, para usar os termos de Iamamoto (2010), de justificação da profissão que tem na 

questão social e suas manifestações seu principal objeto de intervenção. Realidade não muito 

distante da que caracteriza a criação e manutenção das políticas sociais, tendo em vista serem 

eles fruto do próprio processo de reconhecimento da questão social enquanto dimensão 

demandante da atuação do Estado. 

Por essa razão, o/a assistente social ao atuar diretamente nas manifestações da questão 

social vai encontrar nas políticas sociais e em seus espaços de materialização um dos 

principais campos de intervenção e inserção profissional, tendo o Estado como seu principal 

empregador. Intervenção essa que, nas primeiras décadas da atuação do Serviço Social, vai 

caracterizá-lo como executor terminal dessas políticas (NETTO, 2007), mas, que ao longo dos 

anos e do amadurecimento teórico, político, ético e técnico da categoria, vai adquirindo outras 

dimensões, agregando a gestão, elaboração e avaliação das políticas e programas sociais, 

também como parte do trabalho do/a assistente social. 

Constatação que não é diferente quando se fala em educação e nos espaços de 

efetivação da política de educação como sendo ambientes que, ao requisitarem a intervenção 

do/a assistente social nas expressões da questão social ali latentes, caracterizam-se como 

espaços legítimos de atuação profissional. 

Isso porque, sendo a educação uma expressão do terreno político, econômico e social 

no qual se encontra inserida, em um contexto de intensificação da exploração capitalista e 
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aprofundamento das suas desigualdades fundantes, não deixaria de trazer consigo novas e 

intensas expressões da questão social, presentes e vivenciadas pela classe trabalhadora 

também na educação institucionalizada, o que requisita consigo uma intervenção profissional 

que está além das possibilidades de atuação do professor apenas (ALMEIDA, 2003). 

Com isso, a educação, em sua expressão institucionalizada, consiste num espaço 

legítimo da intervenção do/ assistente social, conforme indica um/a profissional ao falar sobre 

a inserção do/a assistente social na educação: 

 

 
[...] Então, a gente percebe que esse campo de atuação, eu costumo dizer que, ele é 

tão legítimo como qualquer outro, como assistência, como saúde, como previdência, 

né, nós temos legitimidade de atuar sim na educação, porque quando a gente pega na 

história do serviço social, gente, nós fomos chamados desde os primórdios da 

atuação do serviço social na década de 30, pra trabalhar em que perspectiva? 

Educativa das classes menos favorecidas, de adequá-las dentro dos interesses das 

classes dominantes, né, e ai nós sempre tivemos esse perfil, no quesito educativo [...] 

(Articulação). 

 

 

Assim como observa o/a profissional Articulação, a política de educação se configura 

sim como mais um espaço legítimo de inserção do/a assistente social, possuindo suas 

primeiras experiências já na década de 1930, ou seja, nos primeiros anos dessa profissão no 

Brasil que, conforme foi bem observado no relato acima, tinha o intuito de “adequar” a classe 

trabalhadora aos interesses e ditames do capitalismo, afinal essa era a direção social e política 

da categoria naquele momento. Mas o que se destaca aqui é que esse espaço sócio-

ocupacional não pode ser percebido como uma experiência recente no Serviço Social 

brasileiro, embora não tenha adquirido a ampliação que ocorreu com a inserção nas demais 

políticas sociais (ALMEIDA, 2007). 

No entanto, é fato que o processo de ampliação dessa inserção profissional na 

educação ocorre somente a partir da década de 1990, no interior do importante 

amadurecimento da categoria, mas como fruto, sobretudo, do próprio processo contraditório 

que se estabelecia, ou melhor, intensificava-se no interior da educação pública (CFESS, 

2012). 

O que se quer dizer é que a ampliação da existência de assistentes sociais na educação 

pública e nas instituições que a efetivam ocorre tendo como pano de fundo o processo de 

adoção das metas e medidas do Banco Mundial e seus correlatos para a educação brasileira, 

ou seja, a partir das exigências de ampliação do número de pessoas que acessam a educação 
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básica, por exemplo, cujo principal intuito era assegurar uma força de trabalho minimamente 

preparada para as novas exigências produtivas do capital. 

Aspectos que foram melhor problematizados no capítulo anterior, mas que, de modo 

geral, pode-se dizer que trouxeram consigo uma intensificação da dualidade entre ensino 

técnico, médio e superior, resultando na abertura da educação pública para a parceria público-

privada, na criação de cursos aligeirados tanto no âmbito do ensino superior quanto no ensino 

técnico, a partir dos cursos de preparação para o mercado de trabalho (PRONATEC, FIC, 

dentre outros), sob o discurso hipócrita de que sobram vagas no mercado de trabalho; o que 

faltam são pessoas capacitadas para assumir essas vagas e metamorfoseando os interesses de 

ampliação dos lucros da burguesia pela ideia de democratização do acesso à educação. 

Conforme apontam os subsídios para a atuação dos/as assistentes sociais na política de 

educação, produzidos pelo CFESS (2012, p. 39): 

 

 
As principais estratégias de ampliação do acesso à educação escolarizada estão 

apoiadas no pressuposto de que tal ação não cabe exclusivamente ao Estado, sendo 

divididas com determinados setores da sociedade civil e com o próprio 

empresariado, como parte de um amplo esforço de legitimação do consenso em 

torno da sociabilidade burguesa. O que tem se expressado em um redirecionamento 

do fundo público de tal magnitude que a recomposição e ampliação das taxas de 

lucros da burguesia educacional sejam travestidas em ‘processos de democratização 

do acesso à educação’. 

 

 

Além desse elemento, outro aspecto que pode ter contribuído para a ampliação do 

número de assistentes sociais nas instituições de educação é o processo de descentralização 

dessa política, que ocorre também a partir da década de 1990 como resultante da Constituição 

Federal e da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que delegam aos municípios e 

Estados a responsabilidade pela efetivação e oferta da educação básica (Ensino Fundamental e 

Médio), iniciando um processo de municipalização de algumas esferas da educação, dentre 

elas a gestão das creches que, até a LDB, eram responsabilidade da política de assistência 

social (BOLORINO, 2012).  

Elemento que acabou por inserir muitos/as assistentes sociais na esfera municipal da 

educação, tendo em vista que esses/as profissionais já atuavam indiretamente nesses espaços 

(creches) quando eram responsabilidades da assistência social, sendo migrados para a política 

de educação a partir da LDB de 1996, quando as creches passaram a fazer parte da educação 

municipal (idem, 2012). 
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Sem esquecer que, embora seja nas instituições educacionais públicas que ainda 

encontremos o mais expressivo número de profissionais do Serviço Social, o/a assistente 

social também vem integrando os quadros funcionais de instituições de educação privada. No 

Rio Grande do Norte, mais especificamente em Natal, destacam-se as experiências do Centro 

Marista de Juventude, do Colégio Imaculada Conceição (CIC), Colégio das Neves e Colégio 

Marie Just (MEDEIROS, 2013). 

Não se pode deixar de frisar que o reconhecimento da legitimidade e necessidade de 

inserção do/a assistente social nas instituições materializadoras da política de educação tem se 

configurado, também, como uma bandeira de luta da categoria, bandeira essa que tem 

encontrado no conjunto CFESS/CRESS a representação necessária para que tal 

reconhecimento seja conquistado. 

Dentre as diversas ações que vêm sendo mobilizadas pelo conjunto CFESS/CRESS16, 

destaca-se aqui a construção e divulgação do Parecer Jurídico 23/00, produzido pela assessora 

jurídica do CFESS, que aponta os alicerces legais que fundamentam a relevância da inserção 

do profissional de Serviço Social na educação; além da criação de um GT (Grupo de 

Trabalho) destinado à pesquisa e discussão acerca da atuação profissional nesse espaço sócio-

ocupacional, desde o ano de 2008, do qual resultou a produção dos Subsídios para a Atuação 

de Assistentes Sociais na Política de Educação (2012), Documento construído sob a 

assessoria do professor Dr. Ney Luiz Teixeira. Documento esse que tem significado um 

importante referencial para a discussão do trabalho profissional na educação.  

De modo similar, o conjunto CFESS/CRESS também vem, desde 2008, 

acompanhando e pressionando a votação do Projeto de Lei 060/2007, que dispõe sobre a 

inserção de assistentes sociais e psicólogos nas escolas de educação básica. Pressão que, 

inclusive, foi responsável pelo reconhecimento da necessidade de alteração de algumas partes 

do PL, no intuito de assegurar que houvesse a contratação de assistentes sociais e psicólogos 

específicos para as equipes de cada escola. 

Assim, o processo de inserção e ampliação do/a assistente social na educação, 

enquanto espaço sócio-ocupacional, tem se intensificado nas últimas décadas e é fruto de um 

conjunto de elementos resultantes desde a luta da própria categoria, por reconhecer a 

importância desse espaço, até como demanda criada a partir das contradições que cercam o 

modo de produção capitalista e a educação, mais especificamente. 

                                                           
16 Ainda se ressalta as participações da categoria e Conselhos Regionais nas discussões municipais acerca da 

criação do cargo de assistente social como integrante das equipes que compõem a educação municipal. 
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Retomando as reflexões acerca da educação, destaca-se que esta, como política social, 

bem como o processo de reconhecimento da necessidade de expansão da mesma, são 

marcados por profundas contradições, sendo fruto das pressões e exigências dos segmentos 

organizados da classe trabalhadora e, sobretudo, de frentes sindicais dos/as trabalhadores/as 

que já atuam na educação, dos quais a Associação Nacional dos/as Docentes do Ensino 

Superior (ANDES) e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 

Profissional e Tecnológica (SINASEFE) são exemplos claros, que pressionaram e pressionam 

o Estado por ações que ampliem o acesso e a permanência dos/as filhos/as da classe 

trabalhadora na educação; mas também possui em seu cerne um viés de adequação às 

necessidades do capital e da classe burguesa. 

Sem esquecer do próprio perfil da educação que, conforme já apontado anteriormente, 

está inscrita nos processos de construção do consenso, reprodução da força de trabalho 

necessário à produção do capital e com potencial para a construção de uma contra hegemonia 

da classe trabalhadora; caráter contraditório que faz desse espaço um âmbito permeado por 

limites, desafios e possibilidades para o processo de materialização do Projeto Ético-Político 

do Serviço Social brasileiro (CFESS, 2012). 

Dessa forma, analisar a inserção do/a assistente social na educação e, sobretudo, o 

processo de ampliação desse espaço sócio-ocupacional, requer um olhar crítico a fim de 

perceber que tal inserção, ampliação e requisições decorrentes dessa inserção são advindas 

também das tendências impostas pela mundialização do capital e neoliberalismo. Leitura 

crucial para não cairmos no discurso de “educação inclusiva” e outros conceitos vazios que 

têm sido recorrentes nas discussões acerca da educação (Idem, 2012). 

Outrossim, a abertura/ampliação desse espaço sócio-ocupacional não deve ser vista 

apenas como o aumento do mercado de trabalho dos/as assistentes sociais, mas sim enquanto 

resultante dos processos políticos e sociais que possuem interferência na função social da 

profissão e em sua inscrição nas lutas pela efetivação dos direitos sociais (ALMEIDA, 2003). 

Igualmente não se pode fugir do fato de que o enfretamento da “[...] questão social 

envolve a luta pela construção, materialização, consolidação dos direitos sociais [...]” 

(CFESS, 2012, p. 27), sendo as políticas sociais as formas de assegurar a materialização 

desses direitos sociais, dos quais o acesso à educação se configura como exemplo, 

referendando esse espaço como demandante da intervenção do/a assistente social, rico de 

desafios e possibilidades. 
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Tal reconhecimento da relação entre a questão social, suas expressões, seu 

enfrentamento por meio das políticas sociais e a educação como expressão de todo esse 

contexto maior é consenso entre os/as sujeitos que contribuíram com a análise aqui proposta, 

conforme se percebe nos recortes a seguir: 

 

 
[...] e aqui eu pude perceber o quanto a questão social ela se cristaliza, ela se 

cristaliza de Ns formas, ela se cristaliza dentro de um quantitativo enorme de faces 

que talvez você não encontre essa mesma diversidade lá na saúde, mas aqui nós 

temos essa, essa visibilidade, né, essa cristalização. [...] Então eu vejo o quanto é 

imprescindível o serviço social na educação, porque se nós temos uma cristalização 

tão grande da questão social na educação e ai eu, me aproprio da questão da escola, 

quem é o profissional capacitado, com condições de trabalhar a questão social, 

senão, o assistente social? [...] a questão social, todas as suas implicações, ou todas 

as faces que ela assume na educação, o profissional mais habilitado, competente pra 

trabalhar isso e legítimo, né, para atuar é o assistente social [...] (Articulação). 

 

Acho preponderante, né, o, o ensino seja público ou particular existem demandas 

que (pausa) clamam pelo assistente social, no sentido de que o aluno, é, não é só o 

aluno em si, não é somente a relação aluno-professor. O aluno como mais um dado 

quantitativo da escola, mas o aluno, existe um universo complexo que o rodeia, é, e 

ai o assistente social, nós, é, devemos estar presentes nessa realidade pra 

compreender as questões sociais que estão relacionadas ao aluno (Cidadania). 

 

Já era pra ter sido aprovado aquela lei (lei que exige a inserção desse profissional na 

educação). É essencial, não tem como se falar em educação nesse contexto escolar, 

sem se pensar no assistente social, sem se ter um profissional desse inserido, não 

somente o assistente social, o psicólogo, e o terapeuta [...] (Direitos Humanos) 

(Grifo meu). 

  

 

Assim, ao serem questionados/as acerca da inserção do/a assistente social na 

educação, os sujeitos, conforme pôde ser percebido acima, avaliam como relevante e 

necessária a intervenção do profissional de Serviço Social nos espaços materializadores da 

política de educação, percebendo esse campo como estando crivado pelas expressões da 

questão social. 

Além desse elemento, cabe destacar também o que aponta o/a profissional Equidade e 

Justiça Social, ao afirmar que avalia a educação como: 

 

 
[...] campo muito rico, mais do que outras áreas, o serviço social dentro da educação 

ele tem uma atuação bem ampliada, né, ele pode atuar em várias frentes né, e é um 

campo muito rico assim, né, é um campo que você percebe que a intervenção do 

assistente social faz a diferença pras pessoas, pra aquele aluno [...]. Eu acho que 

você percebe muito mesmo a presença do assistente social na educação, [...] e aí é 

tem o PNAES aí né, que é o de assistência estudantil e hoje era pra já ter colocado 

em prática uma lei em que era pra ter assistente social nas escolas, né, pra analisar 

esse perfil de vulnerabilidade dos alunos e trabalhar junto com a pedagogia e com a 

psicologia [...] as vezes, o aluno tem uma deficiência de aprendizagem, mas é até por 

questão social em casa é porque tem uma questão familiar. Qual é o profissional 
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adequado pra lidar com essas situações? é o assistente social, é o profissional que 

pode fazer algum encaminhamento, que pode entender de uma maneira melhor, que 

pode identificar isso, é o assistente social [...] (Equidade e Justiça Social). 

 

 

Fica evidente que tal profissional compreende a educação como um campo de 

intervenção rico de possibilidades, inclusive até mesmo se comparado a outros espaços 

sociocupacionais, o que, acredita-se, que tenha relação com o fato de que na política de 

educação o/a assistente social não estará recebendo demandas apenas restritas ao campo da 

saúde, assistência social, dentre outras expressões de políticas sociais com recortes mais 

específicos, mas na educação podem ser percebidas expressões da questão social com recortes 

em diversos âmbitos da vida humana, exigindo, inclusive, que o/a profissional realize 

articulações com instituições que materializam outras políticas sociais, além de requerer um 

constante compromisso do/a assistente social, por meio da aproximação, pesquisa, estudos, 

etc., às temáticas transversais e que muitas vezes se apresentam no cotidiano da educação. 

No entanto, é necessário ter o cuidado de perceber que, como nas duas últimas 

décadas, a ampliação do quantitativo de profissionais de Serviço Social na educação tem sido 

resultante de diversos elementos, dentre eles destacam-se os que marcam o processo 

contraditório de ampliação do acesso e permanência de indivíduos na política de educação. 

Por essa razão, o/a assistente social acaba, em muitos casos, resumindo sua intervenção nesses 

dois âmbitos e nas ações, programas e projetos voltados, exclusivamente, para o acesso e 

permanência, quase que em um processo no qual é atribuído ao assistente social a 

responsabilidade pela resolução de situações problema, mais especificamente a solução para 

as situações de evasão. Aspecto que se apresenta na fala do/a profissional Pluralismo que 

ressalta esse aspecto do trabalho do/a assistente social na educação, como se percebe a seguir: 

 

 
Olha, é, a educação como sendo uma política social pública né, é um mercado para o 

assistente social e, na qual também, ela encontra várias expressões da questão social, 

né, e expressões estas que podem fazer com que alunos se evadam, com que alunos 

tranquem o curso e, assim, eu acho importante a inserção do serviço social pra estar 

detectando essa situações e estar fazendo alguma intervenção junto ao estudante, 

junto à família (Pluralismo). 

 

 

Não que essas dimensões, acesso e permanência, não possuam relevância, ao contrário 

disso, mas deve haver um cuidado para não reduzir a atuação profissional exclusivamente a 

essas ações, pois tal redução pode levar a compreensões equivocadas acerca do trabalho do/a 

assistente social como sendo visto apenas como executor de programas da assistência 
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estudantil, por exemplo, uma vez que são essas as principais estratégias de viabilização de 

acesso e permanência atualmente, ou como “[...] solucionadores das expressões da questão 

social [...]” (CFESS, 2012, p. 27). Conforme foi apontado em duas falas acima, que indicam a 

questão da solução das situações de evasão e a materialização do PNAES (Programa Nacional 

de Assistência Estudantil) como sendo exemplos da relevância da atuação profissional na 

educação. O que se  destaca mais uma vez são sim exemplos da intervenção do/a assistente 

social na educação, mas é necessário ter o cuidado para que não sejam entendidos como a 

única identidade do trabalho do/a profissional nas instituições de educação. 

Isso porque a intervenção profissional, tendo na questão social seu principal objeto e, 

por conseguinte, nos direitos e políticas sociais suas principais estratégias de enfrentamento 

da questão social, deve estar comprometida com a luta pela ampliação, consolidação e 

materialização dos direitos sociais por meio das políticas, o que vai além de uma atuação 

focada exclusivamente nas dimensões de acesso e permanência, sobretudo com as 

contradições que permeiam essas dimensões atualmente. 

Embora mesmo na operacionalização de tais ações de seleção e gestão dos programas 

de acesso e permanência, os/as profissionais possam imprimir os princípios norteadores do 

projeto profissional da categoria, mas deve-se ter o cuidado para que tal atuação não acabe se 

restringindo apenas a esses atendimentos que, em regra, são individuais e focalizados. 

Assim, conforme aponta Almeida (2003, p. 03), “[...] não se trata mais de uma 

aproximação saudosista quanto a um campo profissional que mingou com o tempo, mas de 

um interesse ancorado na leitura do papel estratégico que esta política desempenha do ponto 

de vista econômico, cultural e social [...]”. 

Dito de outra forma, a reflexão acerca da inserção do/a assistente social na educação, 

sobretudo nas escolas e universidades, mais que uma mera inquietação da categoria quanto a 

um campo de trabalho que poderia ter sido ampliado, absorvendo um número considerável de 

profissionais, deve ser guiada a partir da compreensão de que a demanda pelo trabalho desse 

profissional é resultante da própria dinâmica de produção e reprodução do capital e todas as 

consequências e rebatimentos que esse processo traz (Idem, 2003). 

Dessa forma, deve haver uma postura profissional preocupada com a realização de um 

trabalho comprometido com a própria efetivação da educação como direito social, 

comprometimento que tem feito parte da direção política e social hegemônica na profissão 

desde a década de 1990 e da qual a categoria não deve se furtar. O que requer do/a 

profissional inserido/a na educação uma intervenção articulada com os movimentos sociais 
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em prol do fortalecimento de uma luta coletiva direcionada à materialização de uma educação 

pública, gratuita, laica e de qualidade (CFESS, 2012). 

Essa dimensão da intervenção profissional segue em consonância com os princípios 

éticos estabelecidos no código de ética profissional e que, sobretudo na educação, ganha 

especial destaque, tendo em vista que essa se caracteriza como espaço propício à 

disseminação de ideologias mistificadoras da realidade, tornando a luta por uma educação 

laica, não sexista, não racista, gratuita e de qualidade uma demanda urgente e constante, afim 

de que a educação não seja caracterizada como um espaço reprodutor de ideologias ou de 

preconceitos que reforçam e “justificam” a naturalização de violências. 

Ainda pensando acerca da intervenção profissional do/a assistente social na educação, 

corrobora-se com o que apontam Bolorino (2012) e o documento produzido pelo CFESS 

(2012) que subsidia a atuação do/a assistente social na educação, quando ambos indicam a 

dimensão de ampliação dos espaços democráticos como demanda que deve ser entendida pelo 

profissional de Serviço Social inserido na educação como sendo sua competência profissional, 

conforme previsto na lei de regulamentação da profissão, no artigo 4º e inciso V, que aponta a 

orientação de indivíduos, grupos de segmentos sociais no sentido de identificar os recursos 

necessários e de fazer uso desses recursos para a defesa dos seus direitos (CFESS, 1993a), 

direitos nos quais se incluem o acesso à educação como competência do/a assistente social. 

Em um claro posicionamento que reforça o compromisso da categoria com a equidade 

e justiça social que se materializam não apenas por meio da universalização do acesso aos 

bens e serviços relacionados aos programas e políticas sociais, mas também por meio da 

gestão democrática dessas políticas (CFESS, 1993b). 

Dessa forma, 

 

 
O assistente social inserido nesse contexto educacional pode contribuir para a 

efetivação da democratização da educação em vários sentidos, ou seja, desde a luta 

pela ampliação do acesso da população à escola pública; à participação de toda a 

comunidade escolar nas instâncias de poder decisório, existentes no âmbito da 

escola, até na relação da escola com a família, a comunidade e a sociedade 

(BOLORINO, 2012, p. 225). 
 

 

Além do que, tais aspectos/possibilidades de atuação profissional na educação 

proporcionam a ampliação da intervenção profissional para além de um trabalho voltado aos 
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atendimentos individuais a estudantes17, tendo em vista que os atendimentos individuais e 

destinados ao corpo discente das escolas/universidades são, na maioria das vezes, a maior 

demanda posta aos profissionais a partir das dimensões de acesso e permanência. 

O que pode ser ampliado a partir de uma atuação profissional que articule também as 

ações voltadas à democratização dos espaços decisórios da educação e à articulação política 

com os grupos e movimentos sociais que lutam por uma educação pública, gratuita, laica e de 

qualidade, uma vez que tais dimensões do trabalho profissional do/a assistente social irão 

resultar em uma intervenção também junto às famílias e à comunidade em geral 

(BOLORINO, 2012). 

Aspectos que apontam uma atuação profissional que, a partir da contribuição nas lutas 

em prol da efetivação do direito à educação e seu reconhecimento como espaço com potencial 

para a construção de caminhos humanizadores, reafirma seu compromisso ético-político com 

a construção de uma sociedade emancipada e, portanto, de uma educação também 

emancipadora, em consonância com a direção ético-política do projeto profissional, conforme 

apontado pelo/a fala que se segue: 

 

 
[...] Eu acho assim que (pausa) o nosso projeto ético-político ele é muito parecido 

com essa dimensão emancipatória da educação, né? E eu vejo que atualmente a 

gente é muito requisitado por essa questão de evasão escolar e em algumas 

instituições, no caso a nossa, não sei nas outras privadas, a questão de seleção de 

estudos socioeconômicos e a gente tem que ver e, e que precisaria ir além disso, eu 

não sei como é na realidade de outras instituições de educação, eu só consigo me 

ligar na daqui porque é o que a gente vivencia. Então na daqui, eu sinto que falta a 

gente conseguir sair desse ponto. Né? Sim é importante os estudos socioeconômicos 

pro aluno permanecer aqui sim, mas a gente precisa ir além disso, conhecer melhor 

esse sujeitos, não só individualmente, não só demandas emergenciais, ir além disso a 

questão familiar, outras situações [...] (Liberdade). 

 

 

Conforme apontado pelo/a profissional Liberdade, a dimensão de uma educação 

emancipadora está alicerçada e condiz com a perspectiva ético-política do projeto profissional 

do Serviço Social brasileiro, que mesmo entendendo que uma educação emancipadora, 

baseada numa perspectiva humano-genérica, não pode ser realizada plenamente no interior da 

sociabilidade capitalista, deve ter essa perspectiva de educação como norte, o que exige do/a 

profissional uma atuação que vai além dos atendimentos individuais ao corpo estudantil, mas 

deve envolver também “[...] ações junto às famílias, aos professores e professoras, aos demais 

                                                           
17 Reiterando que não se está aqui afirmando que tais atendimentos não devam ocorrer ou mesmo que não 

possuem, em si, potencial para a realização de uma intervenção profissional comprometida com o projeto ético-

político, mas apenas que é limitador restringir a atuação profissional apenas a esse tipo de atendimento. 
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trabalhadores e trabalhadoras da educação [...] às demais políticas sociais, às instâncias de 

controle [...], ou seja, ações não só de caráter individual, mas também coletivo, 

administrativo-organizacional [...]” (CFESS, 2012, p. 38). 

Contudo, é preciso ressaltar que as técnicas de aproximação da realidade são 

imprescindíveis para a intervenção profissional do/a assistente social, uma vez que permitem 

uma aproximação mais rica em relação à realidade social do sujeito que está demandando a 

atuação profissional o que, associada às dimensões ético-política e teórico-metodológica, 

permite ao/à assistente social a realização de um trabalho comprometido com o acesso aos 

direitos sociais.  

Assim, é preciso ter clareza de que o que se deve superar não é a utilização dos 

instrumentos de aproximação da realidade, mas a restrição do fazer profissional apenas ao 

domínio de técnicas, com a supremacia da dimensão técnico-operativa sobre as demais. 

Em consonância com o que vem sendo sistematizado até aqui, é preciso ressaltar ainda 

outra possibilidade de intervenção profissional na educação que diz respeito à dimensão 

pedagógica-educativa do trabalho do/a assistente social, que por sua formação generalista e 

pelo acúmulo teórico que possui e vem construindo ao longo das últimas décadas detém 

propriedade para suscitar a reflexão crítica acerca de diversos temas que envolvem direitos 

sociais e humanos, no intuito de gerar a possibilidade de desconstrução de comportamentos 

preconceituosos ou mesmo de instrumentalizar os sujeitos das informações e conhecimentos 

necessários para a luta pela efetivação dos direitos garantidos legalmente e conquista daqueles 

que ainda não foram reconhecidos. 

Dimensão que também é reconhecida pelos sujeitos que contribuíram com a presente 

pesquisa como sendo de relevância para a intervenção profissional no campo da educação, 

como pode ser visto a seguir: 

 

 
A questão do Serviço Social na educação em si, é interessante, justamente porque o 

profissional, no geral na educação, eu acho que tem possibilidade de trabalhar com, 

[...] (pausa), trabalhar nas concepções, né, justamente na contramão das concepções 

formadas, na tentativa da reflexão crítica daquela concepção que determinado sujeito 

tem, né, que ele adquiriu com a igreja, a família, é o grupo de amigos, né, a mídia. 

[...] aí o profissional, acho que a gente tá preparado né, pra trabalhar essas 

concepções de reflexão, é, sobre, enfim a sociedade mais justa e igualitária, sobre 

diversidade [...] estamos mais preparadas, acredito, pra trabalhar essas concepções e 

as contradições dessas concepções. O debate, fomentar esse debate que é também 

um processo de formação (Qualidade dos Serviços Prestados). 
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Dessa forma, o/a profissional aponta a compreensão de que a categoria possui 

acumulo teórico suficiente para trabalhar diversas temáticas que, na maioria das vezes, estão 

envoltas em camadas mistificadoras e são reproduzidas por instituições como a família, a 

igreja ou até mesmo a escola e a mídia como sendo naturais, o que acaba por contribuir com a 

reprodução de uma sociedade preconceituosa e desigual. 

Dessa forma, a dimensão pedagógico-educativa, presente no fazer profissional do/a 

assistente social e que não consiste em algo exclusivo do campo da educação, encontra nessa 

política um espaço rico/fértil para sua utilização e expansão, uma vez que esse campo possui 

em seu cerne um caráter criativo, de debate e construção de reflexões, embora não sejam 

poucas as investidas neoliberais para esvaziar esse perfil característico da educação. 

Em virtude isso, corrobora-se com Bolorino (2012, p. 154), quando ela afirma que “O 

papel educativo do assistente social é, portanto, no sentido de elucidar, desvelar a realidade 

social em todos os seus meandros, socializando informações que possibilitem à população ter 

uma visão crítica que contribua com sua mobilização social [...]”. 

Evidentemente que, como a direção ético-política assumida pela categoria e que 

orienta o atual projeto profissional do Serviço Social brasileiro não é homogênea, mas sim 

hegemônica, esse papel de elucidar, desvelar a realidade social por meio de uma leitura crítica 

acerca dessa realidade pode não ser assumido por todos os sujeitos que integram a categoria 

atualmente. 

Entretanto, aqueles/as profissionais comprometidos/as com uma postura ético-política, 

teórico-metodológica e técnico-operativa de defesa dos interesses da classe trabalhadora 

desempenharão essa dimensão pedagógico-educativa a partir do compromisso com a 

eliminação de todas as formas de preconceito, na defesa dos direitos humanos e sociais, no 

combate ao autoritarismo e à opressão, tendo a liberdade como valor central de toda essa 

atuação e aluta pelo aprofundamento da democracia, da justiça e da equidade como horizontes 

(CFESS, 1993b). 

É evidente que aqui não foram apresentadas todas as possibilidades, competências e 

atribuições presentes na intervenção cotidiana de um/a assistente social inserido/a na política 

de educação, até porque tal campo de atuação possui em si um leque diversificado de 

possibilidades.  

Todavia, os elementos aqui sistematizados apontam para a necessidade de 

compreensão desse espaço sócio-ocupacional para além de mais um campo de trabalho, mas 

como mais um espaço de lutas no qual o/a assistente social pode estar contribuindo para a 
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compreensão das contradições que permeiam essa política e na construção das estratégias e 

resistências necessárias à sua efetivação como direito social. Assim como indica o/a 

profissional Democracia que, ao ser questionado/a acerca do Serviço social na educação, 

percebe esse espaço não apenas como um campo de trabalho, mas também enquanto um 

espaço de lutas. 

 

 
Eu não entendo o serviço social na educação apenas como um posto de trabalho, eu 

acho que o assistente social tem que defender a política de educação de uma forma 

geral, defender sempre uma educação pública, de qualidade, laica, não 

heterossexista e não classista [...] (Democracia). 

 

 

Conforme aponta a análise citada acima, a compreensão acerca do trabalho exercido 

pelo/a assistente social na educação deve ir além de apenas percebê-lo como mais um campo 

de trabalho promissor pela sua possibilidade de absorção de um grande número de 

profissionais, mas deve ser entendido, sobretudo, como campo de disputas, como 

materializador de um direito social historicamente marcado pela negligência do Estado, pela 

seletividade, precarização e pela disseminação de perspectivas conservadoras. 

Dessa forma, perceber a educação para além da sua dimensão institucionalizada, 

expressa por meio de uma política social, e entendê-la enquanto uma dimensão muito mais 

abrangente e complexa, inscrita nos processos de reprodução social, caracteriza-se, portanto, 

como um desafio posto ao/à assistente social, a ser superado em seu exercício cotidiano 

(ALMEIDA, 2007). 

Desafio necessário e de substancial relevância para que a atuação e inserção 

profissional do/a assistente social nesses espaços não seja confundida apenas com práticas 

pontuais, reducionistas, assistencialistas ou nas quais imperem a falta de clareza acerca de 

qual realmente deve ser a atuação do/a assistente social. 

Cabe ainda destacar que a inserção do/a profissional de Serviço Social na educação18 

institucionalizada ocorre de forma diversificada, tendo em vista que esta pode se processar em 

instituições inseridas nos mais diferentes níveis da educação, assim como também no âmbito 

de gestão dessa política, como destaca Almeida (2003, p. 08), 

 

 
A política educacional se estrutura em áreas como a educação infantil, o ensino 

fundamental, o ensino médio, a educação superior e a educação de jovens e adultos, 

                                                           
18 É pertinente apontar a necessidade de maiores discussões acerca da inserção profissional do/a assistente social 

na política de educação, também no processo de graduação dos/as profissionais. 
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entre outras. E em todas elas existem assistentes sociais [...]. Vale destacar que essa 

amplitude da política educacional seja no conjunto das práticas sociais que 

regulamenta, seja no conjunto das profissionais e instituições que engloba, aponta 

para a diversidade de formas de inserção [...] do assistente social na área da 

educação, quanto para o grau de desconhecimento que a própria categoria 

profissional tem desta política setorial. 

 

 

Essa diversificação de possibilidades de inserção no campo da educação possui em seu 

cerne um núcleo comum que caracteriza a atuação profissional nos mais diversos espaços 

sócio-ocupacionais nos quais a categoria está inserida, mas também pode apresentar algumas 

particularidades que se caracterizam como sendo as principais exigências/demandas postas 

ao/à assistente social por cada instituição, a depender da esfera da educação na qual esta 

instituição se encontra. 

Em razão disso, parece-nos apropriado destinar um item da presente discussão para 

uma breve caracterização do trabalho do/a assistente social nas instituições que ofertam a 

educação profissional e tecnológica, com destaque para as particularidades, demandas e 

exigências que marcam a inserção profissional no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN), discussão a qual o item que se segue está destinado a 

realizar. 

 

3.2 Serviço Social na educação profissional e tecnológica brasileira: a atuação do/a 

assistente social no IFRN 

 

Nada distante das contradições que permeiam as políticas sociais e, portanto, os 

diversos espaços materializadores dessas políticas, contradições essas oriundas da própria 

sociabilidade capitalista e da relação capital-trabalho, a inserção do/a assistente social na 

política de educação e, especificamente, nas instituições federais que ofertam a educação, 

prioritariamente a educação de perfil profissional e tecnológico, deve ser entendida a partir da 

apreensão das contradições presentes em tal política, bem como com base na análise das 

determinações que essas contradições espraiam pelo cotidiano das instituições. 

Por essa razão, a inserção profissional dos/as assistentes sociais nos Institutos Federais 

de Educação tem como elemento a ser considerado como critério para uma leitura da 

totalidade desse processo a expansão da rede federal, expansão essa entendida também como 

resultante dos ditames dos organismos multilaterais, conforme apontado no primeiro capítulo, 

derivando dessas exigências impostas por esses organismos uma rede federal marcada por um 

discurso contraditório que, se por um lado, compromete-se com a oferta de uma educação 
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humana integral e omnilateral, por outro, caracteriza-se pela grande quantidade de cursos 

tecnólogos, à distância e de formação aligeirada, como são os casos de partes dos cursos 

superiores ofertados nesses institutos, dos PRONATEC’s e dos cursos FIC’s, já citados 

anteriormente. 

É nesse sentido que Silva (2013) aponta para o fato de que diante das contradições que 

marcaram o processo de expansão da rede federal de educação, os/as profissionais de Serviço 

Social que integram os quadros de servidores/as dessas instituições são desafiados/as a 

enfrentar no seu cotidiano de trabalho os reflexos de uma educação influenciada pelo mercado 

de trabalho, sob o risco de incorrer em uma atuação reduzida à mera garantia da reprodução 

das relações capitalistas. 

Não é possível negar esse caráter de funcionalidade à reprodução das relações 

capitalistas em que está inscrita a atuação profissional, tendo em vista o próprio perfil 

contraditório das políticas sociais com as quais os/as assistentes sociais atuam. Entretanto, é 

preciso ter clareza da existência dessa relação contraditória que é marcada também pela 

funcionalidade ao capitalismo, mas não se restringir a esse aspecto da contradição; ao 

contrário disso, deve-se perceber nessa contradição a necessária manutenção e reprodução da 

classe trabalhadora, orientando seu fazer profissional pela perspectiva de defesa dos interesses 

e direitos da classe trabalhadora. 

Assim, a compreensão crítica acerca desse espaço sócio-ocupacional é o alicerce 

necessário para uma leitura concreta da realidade, o que permitirá uma intervenção 

profissional menos suscetível à reprodução do discurso da pedagogia das competências e da 

empregabilidade, mas uma intervenção que esteja comprometida com a democratização da 

educação e sua efetivação como direito social. 

Dito de outra forma, se a inserção profissional do/a assistente social nas políticas 

sociais possui, em seu cerne, um caráter contraditório, o trabalho profissional em uma 

instituição de educação com perfil predominantemente tecnológico, voltada, na maioria dos 

casos, a oferta de uma educação que atenda aos interesses e necessidades de produção e 

reprodução do capital, exige do/a profissional nela inserido/a uma leitura crítica e reflexiva 

dessa realidade, a fim de perceber essas contradições e construir seu fazer profissional para 

além das requisições impostas por esse perfil institucional. 

Isso porque a atual conjuntura marcada por ofensivas do pensamento burguês, 

necessária à manutenção do capitalismo e que se espraia pela estrutura econômica de 

produção, mas também encontra espaço no âmbito da superestrutura, disseminando um 
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pensamento conservador e uma compreensão de mundo fetichizada, fragmentada e esvaziada 

de qualquer caráter crítico que se materializa, no caso específico do Estado, em um Estado 

gerencial que repassa ao setor privado e às organizações suas responsabilidades de cunho 

social, traz implicações diretas para as políticas sociais que passam a ser utilizadas “[...] como 

técnica de administração da pobreza, da barbárie capitalista. Atualmente, ressalta-se o cariz 

assistencialista das políticas sociais prestadas a partir da lógica minimalista, seletivista, 

focalista e meritocrática” (MOTA; AMARAL, 2016, p. 95). 

Dessa forma, é evidente que o Serviço Social não ficaria imune a essas tendências 

conservadoras, de leituras fragmentadas da realidade e que têm imposto uma atuação 

minimalista e focalizada. Mas é em meio a essa conjuntura adversa que a profissão vem sendo 

instigada a repensar suas estratégias de intervenção, a partir de uma leitura crítico-reflexiva 

das diversas expressões da questão social que se apresentam à profissão como demandas. 

Dito isto, é preciso mencionar que a inserção do/a profissional de Serviço Social nas 

instituições federais de educação também não é exatamente uma experiência recente. Embora 

ainda não se caracterizassem como rede federal e mesmo possuíssem outras denominações e 

perfis, as instituições de educação técnica e profissional já contavam com a presença de 

assistentes sociais há algumas décadas, como é o caso específico do IFRN que possui o/a 

assistente social em seus quadros profissionais desde a década de 196019, quando ainda era 

apenas uma Escola Técnica Federal. 

Com efeito, a atuação profissional nesse momento histórico ainda era guiada por 

perspectivas conservadoras, o que marcava a intervenção do/a assistente social como 

direcionada ao ajustamento dos/as estudantes às instituições educacionais (MEDEIROS, 

2013). 

Todavia o processo de ampliação do número de profissionais nessa instituição ocorre 

apenas a partir do próprio processo de expansão dessa instituição, que, conforme já foi 

apontado em outro momento, tem início em 2006, ou seja, já em um momento histórico em 

que a profissão no Brasil já orientava sua intervenção profissional por perspectivas 

radicalmente opostas às mencionadas por Medeiros (2013). 

É mister destacar aqui alguns elementos que contribuíram/influenciaram nesse 

processo de expansão e, por conseguinte, na ampliação de assistentes sociais nos Institutos 

Federais de modo geral e no IFRN mais especificamente. 

                                                           
19 As informações acerca dos períodos de inserção dessa e de outras categorias profissionais no IFRN podem ser 

acessadas por meio do Sistema Único da Administração Pública (SUAP). 
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Dentre esses elementos, destaca-se aqui o processo de pressão para a criação e 

ampliação de ações destinadas ao acesso e permanência dos/as estudantes oriundos da classe 

trabalhadora nas instituições da Rede Federal como um todo. 

Isso porque a expansão no quantitativo de campi e de vagas nas instituições de 

educação federal trouxe consigo uma ampliação no número de sujeitos pertencentes à classe 

trabalhadora nessas instituições, sobretudo a partir da criação de cotas (Lei 12.711/2012) 

destinadas a garantir vagas para os sujeitos egressos das escolas públicas e com um 

determinado perfil econômico, delegando ao Estado a criação de ações que contribuíssem 

com a permanência desses sujeitos em seus cursos (SILVA, 2013). Conforme ratificado por 

Silva (2013, p. 143) quando, ao analisar a inserção e ampliação dos/as assistentes sociais nas 

instituições federais de educação, aponta que 

 

 
No caso particular dos assistentes sociais, a entrada desse profissional guarda 

relação com a reorientação pedagógica das instituições e o ingresso de estratos da 

classe trabalhadora que não ocupavam os espaços de acesso meritocrático das 

escolas técnicas federais. Inegavelmente, há um reconhecimento social dessa 

profissão que fundamenta a abertura de concurso na rede federal, sobretudo, nos 

IFETs. A perspectiva de que é o assistente social o profissional responsável por 

enfrentar as expressões da questão social representadas pelo fenômeno da pobreza, 

das desigualdades, das carências de toda a sorte, justifica a ação profissional no 

processo de ampliação de ofertas de ensino direcionadas a jovens e adultos de 

estratos mais empobrecidos da classe trabalhadora. 

 

 

Dessa forma, essa demanda advinda da ampliação do ingresso dos/as filhos/as da 

classe trabalhadora resultou, não sem a necessidade de lutas e pressão por parte dos/as 

estudantes, profissionais da educação e entidades representativas dessas categorias, dentre os 

quais a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES) é um exemplo, na criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil por 

meio do Decreto nº 7.234/10, que delimita a necessidade da criação de ações que visem à 

ampliação das condições de permanência dos/as estudantes no ensino superior, posteriormente 

ampliado para toda a rede federal de educação. 

Além desse processo de criação das ações destinadas à ampliação das condições de 

acesso e permanência dos/as estudantes, cabe destacar também que o aumento no número de 

assistentes sociais nessas instituições federais também pode ser visto como corolário das 

ações de pressão e discussão da categoria e suas entidades representativas (CFESS/CRESS) 

acerca da necessidade de inserção do/a assistente social na educação, conforme já foram 

citados alguns exemplos dessa pressão no item anterior. 
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Em vista disso, a expansão do quantitativo de assistentes sociais no IFRN ocorre de 

forma mais expressiva a partir de 2012, quando há a ampliação20 do número desses 

profissionais por campus, passando de um/a profissional para, pelo menos, dois/duas 

assistentes sociais em cada campus (MELO, 2013b). 

Como foi visto na discussão acerca da educação como espaço sócio-ocupacional do/a 

assistente social, suas atribuições e competências, a intervenção profissional direcionada às 

ações, programas e projetos que integram a dimensão do acesso e permanência se configuram 

enquanto as ações que mais demandam a atuação profissional. 

Não obstante, as dimensões do acesso e permanência não se caracterizam como as 

únicas estratégias possíveis ao profissional de Serviço Social na educação, tendo em vista que 

se dedicar apenas a essas dimensões pode resultar em um reducionismo das possibilidades de 

atuação do/a assistente social na educação (CFESS, 2012). 

Ao contrário disso, a atuação do/a assistente social na educação também possui como 

demanda a luta em prol da ampliação dos processos democráticos de participação, a 

realização de ações de caráter formativo e de discussão de temas transversais, tais como, 

gênero, diversidade, preconceito, as várias configurações de famílias, dentre outros; além de 

poder contribuir significativamente para a realização de análises críticas e totalizantes sobre a 

questão social e suas expressões, no intuito de problematizar as raízes econômicas, políticas e 

sociais nas quais a mesma está alicerçada e possibilitar um processo de reflexão por parte dos 

sujeitos que integram os espaços educacionais (LESSA, 2013). 

Entretanto, não se pode perder de vista que enquanto trabalhador/a o/a assistente social 

precisa vender sua força de trabalho a diferentes empregadores, passando a inserir-se nas 

relações capitalistas de mercantilização (compra e venda) da força de trabalho, sujeitando 

esse/a profissional aos dilemas da precarização, exploração e alienação impostos pelo 

capitalismo (IAMAMOTO, 2010). O que impõe diversas mediações ao processo de 

materialização do trabalho cotidiano do/a assistente social, mediações tensionadas pelas 

exigências, limites e condicionantes postos pelos/as empregadores/as ao/à assistente social, 

tendo em vista que são esses/as sujeitos, os empregadores/as, quem determinam as requisições 

sociais às quais o trabalho do/a assistente social irá responder, influenciando, ainda, nas 

condições de trabalho vivenciadas pelo/a profissional para atender a tais requisições, bem 

como as próprias relações contratuais que permearão essa relação trabalhista. 

                                                           
20 Ampliação que também foi proporcionada a partir da promulgação da lei 12.677 de 2012, que dispõe acerca da 

criação de cargos efetivos na educação federal, estabelecendo, dentre esses cargos, 589 (quinhentos e oitenta e 

nove) vagas para assistentes sociais. 
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Assim, conforme afirma Iamamoto (2010, p. 219): 

 

 
A condição de assalariada - seja como funcionário público ou assalariado de 

empregadores privados [...]--- envolve, necessariamente, a incorporação de 

parâmetros institucionais e trabalhistas que regulam as relações de trabalho, 

consubstanciadas no contrato de trabalho, que estabelecem as condições em que esse 

trabalho se realiza: intensidade, jornada, salário, controle do trabalho, índices de 

produtividade e metas a serem cumpridas. [...] Oferecem, ainda, o background de 

recursos materiais, financeiros, humanos e técnicos indispensáveis à objetivação do 

trabalho e recortam as expressões da questão social que podem se tornar matéria da 

atividade profissional. [...]. 

 

 

De modo similar, o trabalho realizado pelo/a assistente social ainda é tensionado pelas 

demandas e necessidades sociais dos sujeitos alvos da sua intervenção, que por meio de 

tensões e lutas sociais põem na agenda do Estado suas requisições. Requisições essas que, ao 

serem atendidas, a partir da ótica do Estado, são transformadas em demandas profissionais 

(idem, 2010). 

Dessa forma, esse caldo de elementos acaba por apresentar algumas condições ao 

trabalho cotidiano do/a assistente social inserido/a nos diversos espaços sócio-ocupacionais 

que requisitam sua intervenção. 

A partir da compreensão desses elementos que tencionam o trabalho do/a assistente 

social, retoma-se a análise acerca do trabalho do/a assistente social, especificamente, no 

IFRN. Tomando como base um rápido levantamento acerca de quais são as principais 

atribuições e requisições postas pelo IFRN, por meio do ofício 015/2005, da Coordenação 

Geral de Gestão de Pessoas, que trata da descrição do cargo e de suas atividades, fica evidente 

que a instituição compreende o/a assistente social, pelo menos no texto legal do referido 

ofício, como um/a profissional com formação generalista, capaz de atuar em diversas 

demandas que vão desde a orientação à família, grupos e indivíduos acerca dos seus direitos 

até a coordenação de equipes e atividades de gestão de pessoas, dentre outras demandas 

(IFRN, 2005). 

Contudo, embora haja esse reconhecimento em um documento legal do IFRN acerca 

das diversas possibilidades de atuação do/a assistente social na educação, bem como seja 

evidente que o amadurecimento teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo da 

categoria permite perceber o potencial de trabalho presente nesse espaço sócio-ocupacional, 

uma breve análise acerca da atuação do profissional de Serviço Social no IFRN evidenciará 

que são exatamente as dimensões de acesso e permanência, materializadas nos programas de 

assistência estudantil e as demandas de seleção, inserção e acompanhamento oriundas deles 
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que vêm se configurando como as demandas mais recorrentes no cotidiano profissional do/a 

assistente social. 

Tal predominância de uma atuação direcionada às dimensões de acesso e permanência 

pode ser percebida como a principal requisição feita pela instituição IFRN aos/às assistentes 

sociais, desde o momento de lotação desse/a profissional nos campi.  

O que se quer dizer é que um breve levantamento acerca dos setores onde estão 

lotados/as os/as profissionais de Serviço Social no IFRN, permite perceber que, dos mais de 

40 (quarenta) assistentes sociais existentes atualmente nessa instituição, apenas um/uma 

profissional não se encontra lotado/a no setor denominado de Coordenação de Atividades 

Estudantis (COAES) ou na Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis, sendo que a referida 

coordenação está destinada à elaboração e execução da política de assistência estudantil, 

tendo a competência de elaborar e executar as ações de acesso, permanência e êxito dos/as 

estudantes, conforme aponta o artigo 49 alínea f do Regimento Interno (Resolução nº 

17/2011)21 dos campi. 

Assim, o/a profissional de Serviço Social, ao ser inserido/a no IFRN, será lotado/a no 

setor responsável pela assistência estudantil, (COAES), setor este que está hierarquicamente 

subordinado à Diretoria de Atividades Estudantis (DIGAE), localizada na Reitora. 

Juntamente com o/a assistente social, são lotados, em média, mais 04 (quatro) 

profissionais de nível superior (médico/a, enfermeiro/a, psicólogo/a e odontólogo/a) e, pelo 

menos, 01 (um/a) técnico-administrativo/a de nível médio; embora muitos dos campi mais 

recentes ainda não contem com a equipe de profissionais completa, faltando, em muitos casos, 

o/a profissional da psicologia, da enfermagem ou o/a técnico-administrativo. 

Essa defasagem gera uma demanda reprimida ou um acúmulo de atividades por parte 

do/a assistente social, em especial, nos campi, em que ainda não se tem um/a servidor/a 

técnico-administrativo/a, uma vez que é esse/a servidor/a o/a responsável por realizar muitas 

das demandas burocráticas e administrativas demandas pelos processos de pagamento dos 

programas citados a seguir. 

Lotado/a na COAES, o/a assistente social passa a estar diretamente responsável pela 

seleção, acompanhamento, gestão dos 03 (três) principais programas22 da assistência 

                                                           
21 Tal Regimento pode ser acessado no portal do IFRN a partir do seguinte endereço eletrônico: 

www.ifrn.com.br. 
22 Tendo como referência o Decreto 7.234/2010, que se refere ao Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), cada instituição de educação federal delimita em quais áreas estará focada a assistência estudantil, 

criando programas que atendam a essas áreas, no caso do IFRN, as áreas definidas são o transporte, a 

alimentação e a renda. 
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estudantil, quais sejam, o Programa de Auxílio Transporte, o Programa de Iniciação 

Profissional e o Programa de Alimentação Estudantil; além de gerir também o auxílio 

fardamento, auxílio material didático e acompanhar a concessão das bolsas de fomento EJA. 

Sendo que no caso da bolsa EJA, a participação do/a assistente social é requisitada quando há 

algum aspecto socioeconômico que esteja limitando a frequência do/a estudante EJA em sala 

de aula. 

Como exemplo, temos os seguintes dados do campus Ipanguaçu: o Programa de 

Auxílio Transporte atendeu, durante o ano de 2016, a 106 (cento e seis) estudantes por mês, 

totalizando 100.000 mil (cem mil) reais destinados a esse auxílio; o Programa de Iniciação 

Profissional atendeu em média 67 (sessenta e sete) discentes por mês, destinando ao todo 

210.000 (duzentos e dez mil) reais; e o Programa de Alimentação Estudantil forneceu, em 

média, 300 (trezentas) refeições diariamente, entre café da manhã, almoço e jantar, 

disponibilizando 182.780,71 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e setenta 

centavos) para o Programa de Alimentação durante o ano de 2016; por sua vez, a bolsa EJA 

disponibilizou pouco mais de 30.000 (trinta mil) reais no ano de 201623 (IFRN/Relatório de 

Gestão, 2016). 

Desde a criação do SUAP (Sistema de Unificado de Administração Pública), em 2013, 

todo o processo de seleção para os programas é realizado por meio desse sistema, desde a 

abertura das inscrições até o registro e inserção de cada discente no programa; além do 

registro diário de atendimentos, o que tem o intuito de gerar relatórios mensais que são 

informados à DIGAE. 

Assim sendo, realizar a análise socioeconômica, inserção e acompanhamento dos/as 

discentes nesses três programas, transporte, alimentação e iniciação profissional, configura-se 

como as principais atividades desenvolvidas pelo/a assistente social no IFRN, tendo em vista 

que o atendimento a tais demandas se inicia desde o processo de planejamento, no ano 

anterior, dos recursos que serão necessários para atender às demandas da assistência estudantil 

para o ano seguinte, até o acompanhamento da participação dos/as estudantes nos referidos 

programas e seu desempenho acadêmico em sala de aula, o que se evidencia nas falas dos/as 

profissionais ao relatarem suas principais demandas: 

 

                                                           
23 Já no que diz respeito aos recursos destinados ao auxílio material didático, ao fardamento, não é possível 

informá-los aqui porque o material didático não possui recurso próprio, sendo realizado por meio da concessão 

de fotocópias aos estudantes já participantes de outros programas, o que é feito com os recursos de manutenção 

de cada campus e não da assistência estudantil em si; o fardamento é materializado por meio da entrega da farda 

em si, que não é adquirida pelo campus, mas pela reitoria e distribuída para cada campus, conforme a solicitação. 
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Assim, as principais demandas hoje no IFRN, elas são vinculadas aos programas de 

assistência estudantil e aí tem o programa de iniciação profissional, tem o programa 

de alimentação, tem o programa do transporte, tem o PROEJA, tem material 

didático. Então assim, nós estamos vinculadas diretamente a iniciação profissional, 

transporte e alimentação que são os programas que a gente tem que tá gerenciando 

cotidianamente. [...] E aí é uma coisa que a gente assim devido, por exemplo, vai ter 

uma seleção de algum programa, a gente demora mais de dois meses pra terminar, 

pra concluir a seleção devido a quantidade de alunos. Então é um, são programas 

que demandam muito do nosso tempo assim, a nossa rotina se vincula mais aos 

programas mesmo (Pluralismo). 

 

Olha no IF [...] a principal demanda são os programas, né, programa de iniciação 

profissional, programa de auxílio transporte, programa de alimentação, gerenciar 

esses programas, basicamente e ai temos muitos atendimentos individuais 

(Democracia). 

 

Bem, no setor especificamente em que eu tô lotado, a gente trabalha com questões 

de, dos programas de assistência estudantil e nesses programas a gente fica muito até 

mesmo sobrecarregado do acompanhamento em si, do processo de seleção do 

acompanhamento desses programas. Isso é, isso é cobrado né da categoria [...] 

(Qualidade dos serviços prestados). 

 

As principais demandas, que é o nosso principal campo de atuação, enfim, é a 

essência do Serviço Social nos institutos, que são o que? Os programas sociais, são 

eles que chegam todos os dias a nossa porta, não é, e que exigem de nós, sim, 

respostas. Então a nossa grande, grande mesmo, demanda, sem sombras de dúvidas, 

é a execução, o gerenciamento dos nossos programas sociais de assistência. Isso por 

parte do aluno, dos usuários, como também por parte da instituição, é essa execução, 

sem sombras de dúvidas, né e é aquilo que nos absorve de forma muito, muito 

contundente (Articulação). 

 

É um pouco redundante porque a gente acaba falando dos programas com que a 

gente trabalha, né, é a questão das limitações de acesso ao, corrigindo, as limitações 

do aluno ao acesso, né, eu acho que essas são as principais demandas (Cidadania). 

 

 

Além disso, é preciso ressaltar a existência de uma considerável demanda reprimida, o 

que pode ser percebido a partir de uma rápida verificação do SUAP que, tomando como 

exemplo a realidade do campus Ipanguaçu, aponta que nos processos de seleção abertos no 

IFRN/Ipanguaçu se inscrevem, em média, 670 (seiscentos e setenta) discentes, enquanto que o 

programa com o maior número de vagas do campus é o Programa da Alimentação que atende, 

atualmente, 300 discentes diariamente (sendo 25 vagas para o café da manhã destinadas 

apenas aos bolsistas de iniciação profissional, 235 para o almoço e 40 vagas para o jantar), ou 

seja, nem mesmo o programa com a maior oferta de vagas pode ser caracterizado como 

suficiente para assistir à demanda. 

Dessa forma, é a demanda provocada pelos programas da assistência estudantil nos 

âmbitos do acesso e permanência, que tem se configurado como principal requisição posta 

ao/a assistente social no IFRN, requisições essas que sofrem algumas limitações, tais como as 

limitações orçamentárias, uma vez que tais programas ainda não são universais, ao contrário 
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disso, possuem um recorte de renda dado pelo Decreto 7.234/2010, atribuindo um caráter 

seletivo e focalista a tais ações e resultando na existência de demandas reprimidas. 

Ao prosseguir nas análises acerca das principais requisições/demandas postas aos/às 

assistentes sociais no IFRN, é preciso ainda destacar que essas demandas também dizem 

respeito às análises de cotas, mas, sobretudo, o que se quer destacar é que tais demandas, 

resultantes da gestão e execução dos programas citados ou oriundas das análises dos 

processos de cotas, acabam por reforçar a predominância de um trabalho focado em 

atendimentos individuais e apenas ao corpo discente, o que fica bem claro nas falas dos/as 

profissionais: 

 

 
Então assim, a gente sempre tá, há não dá pra fazer outra coisa além da avaliação 

socioeconômica. Além de selecionar bolsista, acompanhar a frequência dele porque 

a gente tem que acompanhar a frequência, a gente tem que acompanhar o 

desempenho acadêmico, não dá nem pra pensar em outras questões pra tá 

trabalhando com eles, quando a gente pensa que vai fazer, ai vem cotas, né, ai vem 

isenção. Aí isso acaba nos puxando. Então, é existe (pausa), o que a gente poderia 

fazer a mais e é uma demanda muito grande se a gente fosse pensar no que a gente 

poderia tá trabalhando dentro de uma instituição como essa, né? São vários sujeitos, 

de várias realidades, né? que pode propiciar, violação de direitos, questões de 

gênero, de drogas, sexualidade. Enfim, é uma infinidade de coisas que a gente 

poderia tá trabalhando, mas que a gente atualmente tem se restringido às seleções, 

aos atendimentos, a cotas e enfim. (Liberdade). 

 

[...] O serviço social é realmente voltado pra o atendimento dos alunos, dentro do 

acesso, permanência e êxito. Aí vêm as cotas, aí vem os programas, né, transporte, 

iniciação, alimentação [...] (Equidade e Justiça Social). 

 

Serviço Social, assim, no IFRN, trabalha exatamente no alicerce, na base de manter 

o alunado na escola, trabalha com transporte pra manter o aluno se não tiver como 

chegar, a alimentação e além de tudo mantem bolsa que são, exatamente, pras 

pessoas que têm mais dificuldade, se manter [...]. (Eliminação do preconceito). 

 

 

É mister ainda frisar que, além dessas demandas vinculadas diretamente à seleção para 

inserção dos/as estudantes nos programas, os/as assistentes sociais também são chamados/as a 

participarem dos conselhos de classe e reuniões pedagógicas, o que consideramos importantes 

espaços para uma melhor compreensão acerca da própria instituição e do perfil acadêmico, 

bem como por sair do âmbito dos atendimentos meramente individuais. 

Analisar as contribuições dos/as sujeitos participantes da pesquisa termina por 

corroborar com a que Medeiros (2013) aponta ao indicar as ações de seleção e 

acompanhamento dos programas como as principais requisições feitas ao/à assistente social 

no IFRN. No entanto, tal autora também cita algumas demandas que não ficaram tão claras 

nas falas dos/as profissionais: 
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[...] a iniciação profissional, bolsa alimentação, bolsa idiomas, auxílio transporte, 

fardamento, material didático, concessão de fotocópias [...]. além disso, as 

assistentes sociais precisam [...] verificar e firmar convênios com laboratórios e 

óticas para realização de exames para os alunos que não podem pagar pelos mesmos, 

bem como a aquisição de óculos de grau24, [...] elaboração de pareceres e 

atendimentos a requerimentos de transferência [...]. elaboração de cálculos de 

recursos financeiros, solicitação de recursos para pagamento de bolsas dos 

programas. [...] e por fim, a participação nos conselhos de classe (ibid., p. 162). 

 

 

Quanto às demandas de transferência de estudantes, Medeiros (2013) está se referindo 

aos casos, previstos na Organização Didática do IFRN, em que o/a discente solicita 

transferência fora dos prazos estabelecidos pelos editais de transferência intercampus, tendo 

como principal motivador dessa transferência alguma situação de caráter socioeconômico, 

casos em que a solicitação é repassada para o/a assistente social que realiza estudo social e 

elabora parecer acerca do deferimento ou indeferimento da solicitação feita pelo/a estudante. 

Dessa forma, destaca-se que o fazer profissional do/a assistente social é tensionado, 

cotidianamente, por um lado, pelas exigências dos sujeitos que demandam sua intervenção e, 

por outro, pelas exigências institucionais, tendo em vista que como trabalhador/a assalariado/a 

o/a profissional de Serviço Social não prescinde das condições e recursos proporcionados pela 

instituição empregadora e necessários à materialização do seu trabalho profissional. 

Assim, as demandas direcionadas ao acesso e permanência, que conforme indicaram 

os/as profissionais participantes dessa pesquisa se configuram como suas principais 

requisições, caracterizam-se tanto como uma demanda social dos indivíduos oriundos da 

classe trabalhadora, a quem o acesso e permanência em uma educação de qualidade é uma 

requisição histórica, como também consistem em uma exigência institucional “[...] Então a 

nossa grande, grande mesmo, demanda, sem sombras de dúvidas, é a execução, o 

gerenciamento dos nossos programas sociais de assistência. Isso por parte do aluno, dos 

usuários, como também por parte da instituição [...]” (Articulação). 

Cabe ressaltar que o apontamento dessas ações como sendo as principais requisições 

postas ao/a assistente social no IFRN acaba por corroborar com o que indicam os subsídios 

para a atuação do/a assistente social na educação, documento produzido pelo CFESS (2012) e 

já mencionado aqui, quando esse aponta as ações de acesso e permanência como a marca 

principal da intervenção do/a profissional de Serviço Social na educação, evidenciando que a 

                                                           
24 É preciso ressaltar ainda que as demandas voltadas à inserção nos cursos de idiomas, à aquisição de óculos e 

convênios com laboratórios, não são demandas presentes em todos os campi, mas são requisições que, 

atualmente, ficam restritas ao cotidiano dos/as assistentes sociais lotados/as nos campi da grande Natal. Isso 

porque, são demandas que não possuem previsão de recurso pela assistência estudantil ofertada pelo IFRN, 

sendo viabilizadas por meio de parcerias dos campi da grande Natal com a Fundação do IFRN. 
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predominância dessas ações deve sempre estar alicerçada na perspectiva de ampliação de 

direitos. 

Um segundo aspecto a ser considerado nessa análise acerca das principais demandas 

postas aos/às assistentes sociais no IFRN e que está relacionado ao perfil do/a assistente social 

como trabalhador/a assalariado, diz respeito à relação quantitativa de profissionais comparada 

ao público-alvo da atuação profissional nessa instituição, que para usar as palavras de 

Bolorino (2012) é sempre desproporcional, tendo em vista que mesmo com uma ampliação, o 

IFRN ainda conta com apenas 02 profissionais de Serviço Social por campus, enquanto que 

precisa atender a três turnos de funcionamento e, aproximadamente, 1.000 (mil) estudantes, 

conforme a tabela 01 abaixo: 

 

Tabela 0125: 

Campus Número de 

Assistentes Sociais por 

campus 

Número de 

estudantes 

matriculados no ano 

de 2016 

Número total de 

estudantes nos 05 

campi pesquisados 

Mossoró 02 1.563 5.466 

Ipanguaçu 02 1.076 

Pau dos Ferros 02 1.034 

Macau 02 946 

Apodi 02 847 

 

Desproporcionalidade que é percebida como um grande limite ao resultar, muitas 

vezes, em um acúmulo de demandas a serem atendidas pelo/a assistente social, gerando a 

sobrecarga desse profissional, podendo interferir na qualidade dos serviços prestados. Essa 

situação ficou bem evidente nas falas dos/as sujeitos participantes que, retomando alguns 

trechos das falas já mencionadas anteriormente, destacam que “[...] a gente trabalha com 

questões de, dos programas de assistência estudantil e nesses programas a gente fica muito até 

mesmo sobrecarregado do acompanhamento em si, do processo de seleção do 

acompanhamento desses programas [...]” (Qualidade dos serviços prestados); “[...] E aí é uma 

coisa que a gente assim devido, por exemplo, vai ter uma seleção de algum programa, a gente 

demora mais de dois meses pra terminar, pra concluir a seleção devido a quantidade de alunos 

[...]” (Pluralismo). 

                                                           
25 Os dados apresentados nessa tabela estão disponíveis no Sistema Unificado de Administração Pública 

(SUAP). 
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Convém ressaltar que a desproporcionalidade rapidamente trabalhada aqui ainda está 

restrita apenas ao quantitativo de profissionais de Serviço Social em relação ao quantitativo de 

estudantes matriculados nessa instituição, conforme quadro acima. Ressaltamos que essa 

desproporcionalidade a qual se refere Boloriono (2012) ainda deve levar em consideração que 

o/a assistente social na educação não deve restringir sua intervenção profissional apenas ao 

corpo discente, mas deve perceber nas famílias dos/as estudantes, profissionais da educação e 

comunidade acadêmica como um todo, um público em potencial. 

Algumas outras problematizações ainda precisam ser realizadas, agora quanto às 

dimensões do acesso e permanência em si. Dentre essas problematizações, destaca-se que ao 

se requisitar do/a profissional de Serviço Social uma dedicação maior às ações da assistência 

estudantil de acesso e permanência, acaba por haver uma focalização do trabalho do/a 

assistente social. O que permite perceber uma perigosa tendência a restringir a atuação 

profissional meramente a realizações de análises socioeconômicas destinadas a selecionar 

dentre os pobres os mais pobres, tendo em vista o caráter seletivo, restritivo e focalizado dos 

programas da assistência estudantil (MELO, 2013a). 

Tendência essa que pode reduzir a atuação profissional ao domínio de técnicas e 

procedimentos operacionais necessários ao cotidiano institucional, restringindo o leque de 

possibilidades de atuação profissional apenas à realização constante e repetitiva de estudos 

socioeconômicos (CFESS, 2012). 

A restrição do trabalho profissional tem sido percebida pelos profissionais que atuam 

no IFRN e indicam esse aspecto como um elemento preocupante para a categoria e 

desestimulador do trabalho profissional, conforme mencionado nos trechos abaixo 

 

 
[...] O serviço social no IFRN, eu acredito que ele fica um pouco subalternizado, por 

que? A gente fica tão concentrada nas questões burocráticas dos programas da 

assistência estudantil que a gente não consegue, a gente não tem tempo, a gente não 

tem condições físicas, humanas mesmo de entrar em outras questões. Entrar em 

outras questões, por exemplo, questões de bulling, eu acho que o serviço social seria 

um setor que, junto com a pedagogia poderia fazer um trabalho riquíssimo com 

relação a isso, né e todas as outras questões é, as diferenças de raça, cor, de sexo. 

Enfim, de gênero e muitas outras questões. São questões que a gente defende no 

nosso código de ética, né, o respeito à diversidade e a gente não tem condições de 

trabalhar essas questões muitas vezes. [...] porque a gente fica envolvida nas 

questões dos programas, burocráticas, folha de pagamento de bolsista, as vezes, eu 

me sinto um pouco mais fazendo coisas de recursos humanos do que do serviço 

social, bem que eu tento de todas as formas fugir um pouco disso porque eu, 

sinceramente, não sou assistente social de ficar em birô não (Democracia). 

 

Mas a gente vive num processo de (pausa), que eu acho importante destacar, é o 

processo de ‘bolsificação’, a gente enquanto profissional, muitas vezes, fica com 

essa visão [...] (Direitos Humanos). 
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[...] Então, o, a que mais tem demanda pra gente é. Além das burocráticas, é a 

questão do, das avaliações socioeconômicas [...] (Liberdade). 

 

 

Conforme já mencionado no item anterior, é fato que as ações direcionadas ao acesso 

e permanência são demandas sociais fruto de lutas históricas e estratégicas para a ampliação 

do acesso à educação como direito social. Entretanto, a inserção do/a assistente social na 

educação possui um leque de possibilidades muito mais amplo. 

Do contrário, a atuação profissional pode acabar restrita ao manuseio dos 

procedimentos técnicos-instrumentais a despeito da necessária articulação entre as dimensões 

teórico-metodológica e ético-política, uma vez que 

 

 
[...] as atividades decorrentes dos programas e projetos voltados para a garantia do 

acesso à educação escolarizada, revelam práticas nem sempre integradas ou 

articuladas, mas que objetivamente ampliam o leque de procedimentos técnicos-

instrumentais e o tempo de acompanhamento do processo de concessão de bolsas ou 

algum tipo de benefício, por exemplo. (CFESS, 2012, p. 41). 

 

 

Tais reducionismos da atuação profissional são responsáveis, muitas vezes, pela 

disseminação da ideia mencionada pelo/a profissional Direitos Humanos, de que o/a 

assistente social está na instituição apenas para conceder bolsas, sem desconsiderar, é claro, 

os ranços históricos deixados pela perspectiva tradicional da profissão; além de requerer do/a 

profissional uma intervenção restrita aos estudantes, com a realização de atendimentos, em 

sua maioria, individuais, crivados por um processo de burocratização crescente. 

De modo similar, as contribuições dos sujeitos participantes da pesquisa apontam 

também o reconhecimento da importância e possibilidade de realização, no IFRN enquanto 

uma instituição de educação, de um trabalho voltado à dimensão pedagógica-educativa, mas, 

ao mesmo tempo, indicam que tais ações não têm sido realizadas devido a sobrecarga de 

trabalho burocrático operativo-instrumental exigido pelas dimensões de acesso e 

permanência. Isso é o que se percebe na intervenção abaixo: 

 

 
[...] existe muitas demandas é que a gente pode trabalhar, mas, inclusive o próprio 

acompanhamento desses programas dificulta pra que a gente consiga fazer ações 

mais voltadas, ações tipo socioeducativas, em que a gente consiga fazer reflexões, 

né, de diversos temas atuais na sociedade que muitas vezes os professores não 

consegue trabalhar em sala de aula [...] nos sentimos de alguma forma qualificados 

pra trabalhar com essas demandas de cunho social, mas não temos conseguido, a 

gente faz mas de forma pontual, a gente não consegue ainda, pelo número de 

profissionais que existe, pela demanda justamente dos próprios programas que exige 

um acompanhamento, sair desses programas pra chegar nessa parte que a gente 
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poderia tá utilizando mais a questão da parte pedagógica (Qualidade dos serviços 

prestados). 

 

 

Os aspectos apontados indicam exatamente que as exigências institucionais limitam 

sua atuação em outras dimensões, dimensões essas que, inclusive, caracterizam-se como 

requisitadoras da inserção profissional do/a assistente social na educação, uma vez que, 

conforme aponta Almeida (2007), a agudização de expressões da questão social, latentes no 

cotidiano educacional, tais como, o uso de drogas, a violência de gênero, preconceito, dentre 

outras, são elementos que justificam a inserção do/a assistente social na escola. 

Expressões da questão social que não estão distantes do fazer profissional e da 

perspectiva ético-política que direciona a categoria, mas, ao contrário disso, estão presentes 

nos instrumentos legais que normatizam a profissão, como o código de ética, enquanto 

demandas a serem atendidas pelos/as assistentes sociais. 

É mister destacar ainda que os/as profissionais participantes da pesquisa apontaram 

também que há, no IFRN, um certo desconhecimento acerca das atribuições e competências 

do/a assistente social, embora esse/a profissional faça parte dos seus quadros de servidores/as 

desde a década de 1960. Conforme se percebe a seguir: 

 

 
[...] a gente recebe demandas de vários setores da escola, tipo assim, quando 

ninguém sabe resolver manda pro serviço social, quando não resolve em nenhum 

canto, manda pro serviço social e, às vezes, nem é coisa da gente, mas não tem como 

direcionar e acaba enviando pra gente [...] (Qualidade dos serviços prestados). 

 

 

Esse desconhecimento acerca das atribuições do/a assistente social na educação, que 

será novamente apontado pelos sujeitos da pesquisa como limite no último item desse 

trabalho, é, muitas vezes, responsável por gerar certo mal-estar que pode resultar tanto na 

delegação indevida de atividades ao profissional de Serviço Social, atividades para as quais o 

mesmo não está capacitado ou que deveriam ser realizadas por outro profissional, quanto em 

interpretações equivocadas acerca desse profissional e de sua atuação, vinculando essa 

atuação aos ranços históricos do assistencialismo ou sobrepondo o fazer profissional do/a 

assistente social ao do pedagogo (ALMEIDA, 2007). 

Fica patente que ao/à assistente social inserido/a nos Institutos Federais de Educação, 

com ênfase para o IFRN, apresenta-se um desafio cujo enfrentamento deve ser urgente, ou 

seja, o desafio de perceber e evidenciar para a instituição que se a intervenção junto ao acesso 

e permanência se configura como uma possibilidade de trabalho para esse/a profissional, as 



92 

 

 

 

dimensões de democratização dos espaços decisórios da educação, a articulação com sujeitos 

coletivos em prol da universalização dessa política como direito social, entre outras 

possibilidades de intervenção, também se configuram como bandeira da categoria profissional 

(SILVA, 2013). 

Em linhas gerais, é permeado por desafios, limites e possibilidades que se encontra 

inscrito o processo de materialização do projeto ético-político do Serviço Social no IFRN, 

materialização essa que será melhor discutida no próximo capítulo. 
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4 EDUCAÇÃO, SERVIÇO SOCIAL E PROJETO ÉTICO-POLÍTICO: DESAFIOS, 

LIMITES E POSSIBILIDADES NO IFRN 

 

O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro, enquanto elemento responsável 

pela construção da auto-imagem da profissão, construção essa que se dá por meio da 

delimitação dos critérios necessários para a realização do exercício profissional, da definição 

do direcionamento referente à relação do/a assistente social com os demais sujeitos e da 

adoção de um compromisso político da categoria com a superação da sociabilidade capitalista, 

é, sem dúvidas, fruto de um processo histórico, político, econômico e social de 

amadurecimento do Serviço Social (NETTO, 1999). 

Processo esse que ganha legitimidade no interior da categoria e se consolida, 

sobretudo, a partir da década de 1990, consolidação essa materializada pela hegemonia que 

esse projeto profissional alcançou no interior da profissão e que se expressa em diversas 

dimensões da formação e do exercício profissional. Dentre essas dimensões, destacam-se 

aquelas que se evidenciam nos documentos legais e normativos da categoria, como o Código 

de Ética, a Lei de Regulamentação da Profissão e as Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Serviço Social, dentre outras dimensões que são verdadeiras expressões dessa hegemonia. 

Todavia, embora hegemônico, tal projeto ético-político não está isento de disputas no 

interior da categoria, bem como não está imune de sofrer rebatimentos resultantes da 

conjuntura econômica, política e social na qual está inserido. Aspectos que inscrevem a 

materialização de tal projeto em um denso processo marcado por desafios, limites e 

possibilidades que são intensificadas em maior ou menor medida a depender das correlações 

de forças estabelecidas na instituição na qual o/a assistente social está inserido/a, das 

exigências e condições de trabalho postas ao/à profissional, do compromisso profissional com 

tal projeto, dentre outros elementos endógenos e exógenos à categoria. 

Em virtude dessa compreensão, este capítulo se destina a problematizar como se dá o 

processo de materialização do projeto ético-político do Serviço Social no IFRN, a fim de 

perceber se existem limites, desafios e possibilidades nesse processo, bem como evidenciar 

possíveis potencialidades e estratégias que possam contribuir com a materialização do 

mesmo. 
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4.1 O Projeto ético-político do Serviço Social em debate: uma análise crítica da 

conjuntura atual e seus rebatimentos no trabalho do(a) assistente social 

 

Conforme mencionado acima, o presente capítulo tem o intuito de abordar algumas 

reflexões acerca da materialização do projeto ético-político profissional do Serviço Social no 

IFRN. Entretanto, antes de focar nesse aspecto em específico, cabe realizar algumas 

discussões preliminares, sobretudo no que diz respeito à própria compreensão de projeto e 

suas diversas expressões, bem como uma necessária análise da conjuntura que contribuirá 

para a apreensão acerca de quais os desafios e limites impostos ao projeto profissional do 

Serviço Social no atual estágio de acumulação do capital. 

Assim, inicialmente é preciso destacar que a capacidade teleológica, ou seja, a 

capacidade de antecipar idealmente a finalidade, os objetivos que se pretende alcançar, bem 

como os meios necessários para tal, é de fato uma ação própria do ser humano, seja em suas 

atividades coletivas ou individuais (NETTO, 1999). 

Dessa forma, a ação de projetar, construir idealmente o horizonte que se pretende 

alcançar e o caminho necessário para chegar a tal horizonte, está imbricada no cerne das 

atividades humanas, coletivas e individuais (Idem, 1999). 

Nesse contexto, cabe destacar que é de interesse dessa discussão problematizar os 

projetos que se caracterizam como coletivos, sejam eles profissionais ou societários, 

apontando que o projeto ético-político do Serviço Social, por sua vez, está inserido no 

conjunto dos projetos ditos coletivos. Embora, dentro do pequeno espaço dessa discussão é 

em torno dos projetos profissionais que irá girar a reflexão, não seria prudente falar em 

projetos profissionais sem, ao menos, destinar um espaço para os projetos societários e sua 

vinculação com os primeiros, exigindo, assim, um breve esclarecimento acerca dos projetos 

societários para, em seguida, partir para os projetos profissionais. 

Para tanto, utilizar-se-á dos conceitos já trabalhos por Netto (1999), que aponta serem 

os projetos societários aqueles que apresentam um ideal de sociedade a ser construída, 

definem os valores e princípios que a legitimam, assim como também traçam os meios, sejam 

materiais ou não, para materializá-la. 

O que não se pode deixar de destacar é que em uma sociedade na qual é evidente a 

existência de duas classes antagônicas, com interesses opostos, em que uma classe se utiliza 

da exploração da outra para o acúmulo de riquezas e para a manutenção da sua hegemonia 

política e social, o caráter político é um elemento fundante desses projetos societários, 

prevalecendo os interesses de classe nessa sociedade idealmente construída. 



95 

 

 

 

Com efeito, o projeto societário hegemônico na atual forma de sociabilidade não 

apenas possui em si uma dimensão política, mas essa dimensão se apresenta como a própria 

materialização dos interesses da classe dominante, ou seja, da classe burguesa e do seu status 

quo. 

Os projetos profissionais, por sua vez, também estão inseridos no âmbito dos projetos 

coletivos, tendo em vista representarem uma dada categoria profissional, elegendo os valores 

que a legitimam, a partir da construção da autoimagem dessa categoria e da delimitação dos 

objetivos profissionais, dos requisitos e normas necessárias para seu exercício (NETTO, 

1999), conforme fica expresso na fala do/a profissional Direitos Humanos, quando esse/a foi 

questionado/a sobre como ele/a avaliava o projeto ético-político do Serviço Social, vejamos: 

 

 
[...] acho que o projeto ético-político é essencial pra nós assistentes sociais, sem o 

projeto, se não nos embasarmos no projeto ético-político a gente vai tender àquela 

atuação paliativa, a gente vai tender a reproduzir o conservadorismo é, uma atuação 

assistencialista. Eu acredito que o projeto ético-político ele é de suma importância, 

como um norteador para nos basearmos [...]. 

 

 

Posicionamento que evidencia que o/a profissional em questão baliza sua intervenção 

a partir dos requisitos, objetivos e preceitos estabelecidos pelo projeto ético-político 

hegemônico no interior da categoria. 

Entretanto, é imprescindível destacar que embora represente de forma hegemônica a 

autoimagem de uma dada categoria profissional, isso não quer dizer que essa autoimagem, 

esses valores e requisitos não sejam questionados ou mesmo tensionados no interior da 

própria categoria. O que se quer deixar claro é que no interior de uma categoria, que possui 

um projeto profissional hegemônico, pode, e, provavelmente, vão existir profissionais que 

discordem com a perspectiva defendida por tal projeto e até mesmo que coloquem em disputa 

outras perspectivas profissionais (idem, 1999). 

Essa disputa pode ser intensificada quando o projeto profissional hegemônico na 

categoria não segue a mesma tendência apresentada pelo projeto societário em voga. O que, 

não raras vezes, pode ocorrer, tendo assim um projeto profissional que segue na contramão 

dos interesses do projeto societário hegemônico. 

Discordância que ocorre na medida em que a categoria se aproxima e se identifica, 

cada vez mais, com os interesses da classe considerada subalterna, ou, no caso da 

sociabilidade capitalista, à medida que a categoria se aproxima e se identifica com os 

interesses da classe que vive do trabalho (NETTO, 1999). 
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Assim, o que se pode dizer é que o projeto profissional possui em seu cerne uma 

vinculação política com os interesses de classe, afinal os indivíduos que integram a categoria 

pertencem a uma ou a outra classe, influenciando na consonância ou discordância entre o 

projeto profissional e o projeto societário hegemônico, ou seja, o que se quer evidenciar é que 

o projeto profissional de uma categoria, cujo amadurecimento político e formação da 

consciência leve ao seu reconhecimento enquanto classe trabalhadora, acaba por contribuir 

com a construção de um projeto profissional orientado pelos interesses da classe trabalhadora 

e, por sua vez, tenha vinculação com a construção de uma forma de sociabilidade sem 

exploração dessa classe. 

A partir dessas breves reflexões, é possível afirmar então que o projeto ético-político 

profissional do Serviço Social brasileiro, atualmente hegemônico na categoria, possui sim um 

viés político de caráter classista e que mesmo sendo hegemônico não é homogêneo, mas, ao 

contrário disso, está em constante disputa. 

E, para além disso, também se torna evidente que o projeto ético-político do Serviço 

Social, superando a dimensão apenas técnico-operativa da formação e prática cotidiana, 

possui uma vinculação direta com um projeto societário que, no caso específico, é um projeto 

societário comprometido com a construção de uma sociedade sem exploração do ser humano 

pelo próprio ser humano, em um movimento catártico de superação do reino da necessidade 

para o reino da liberdade (TEIXEIRA, 2009). 

Feitas algumas reflexões acerca dos projetos coletivos e sua vinculação com os 

interesses de classe, cabe partir para a problematização do projeto ético-político do Serviço 

Social em si. 

O que exigirá um brevíssimo resgate histórico acerca do atual projeto profissional do 

Serviço Social brasileiro. Isso porque, o projeto ético-político hegemônico, atualmente, na 

profissão, delimita a auto-imagem de uma categoria profissional comprometida com o 

reconhecimento da liberdade como valor ético central; defesa intransigente dos direitos 

humanos, com a ampliação e consolidação da cidadania; defesa do aprofundamento da 

democracia, inclusive a partir da democratização do acesso aos bens e riquezas socialmente 

construídas. Projeto esse que delimita como valores a luta pela justiça social, pela equidade e 

pela eliminação de qualquer forma de preconceito, na garantia do pluralismo. E que exige da 

categoria profissional que seu exercício seja isento de qualquer forma de autoritarismo, que 

busque realizar uma articulação com os movimentos de outras categorias profissionais, que 
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busque manter qualidade nos serviços prestados e, sobretudo, que seja guiado pela negação da 

atual forma de sociabilidade e da estrutura desigual que a sustenta (CFESS, 1993b). 

Tal direção social não fez parte de toda a história dos 80 (oitenta) anos do Serviço 

Social no Brasil, mas foi precedida por uma categoria profissional cujas marcas do 

conservadorismo estavam claramente presentes em sua intervenção. 

Com uma atuação cujo compromisso balizador era com aquilo que Barroco (2001) 

denomina de ethos burguês, a categoria profissional tem suas primeiras décadas de 

intervenção caracterizadas por um fazer profissional que acabava por contribuir com o 

processo de reprodução dos elementos necessários à manutenção da dominação ideológica 

burguesa. Processo que se dava independentemente da clareza ou reconhecimento desse 

caráter de dominação por parte dos indivíduos que integravam a profissão, mas que se 

materializava por meio de uma atuação profissional que entendia e “tratava” a questão social 

e suas diversas expressões a partir de uma perspectiva moralizante, desvinculando totalmente 

suas raízes do processo de produção e reprodução do capitalismo e seus elementos políticos, 

econômicos e sociais, ou seja, em um processo de despolitização da questão social, cujas 

expressões eram compreendidas como “problemas” de “adequação” do indivíduo (idem, 

2001). 

Essa direção social e política esteve presente nos instrumentos legais e orientadores da 

atuação profissão, dos quais os códigos de ética profissional do período de 1948 à 1975 são 

exemplos contundentes, mesmo que nem sempre tenha sido um processo homogêneo ou livre 

de questionamentos, era sim a orientação hegemônica da categoria naquelas décadas.  

Conservadorismo esse que começa a ser repensado criticamente no interior da 

categoria profissional a partir de alguns aspectos, dentre os quais se destacam as primeiras 

aproximações de um conjunto de profissionais com a tradição crítica construída por Marx, o 

processo de identificação dessa categoria com a classe trabalhadora e com demandas dessa. 

Aproximação que se dá imersa em um contexto econômico, político e social que pressionava 

a profissão e os sujeitos que a componham a refletir acerca do seu fazer profissional 

(BARROCO, 2001). 

Isso porque a direção hegemônica na categoria naquele momento era fruto do projeto 

cultural, econômico, social e político em voga, dominante até hoje, colocando a superação ou 

crítica dessa direção hegemônica sujeita à existência de um contexto favorável à tal crítica e 

superação, ou seja, sujeito às possibilidades ofertadas pela conjuntura (idem, 2001). 
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Possibilidades que foram ampliadas a partir do processo de acirramento político e 

econômico promovido pela classe trabalhadora e diversos dos seus segmentos que ingressam 

a década de 1960 questionando desde o próprio processo de negação de direitos trabalhistas, 

até valores e concepções tradicionais acerca da família e do papel da mulher na sociedade, 

dentre outros aspectos, promovendo, assim, um processo de ampliação das possibilidades de 

reflexão e crítica acerca da exploração promovida pelo capitalismo, inclusive para a categoria 

de profissionais de Serviço Social cujo público principal de sua atuação estava inscrito no 

interior dessa classe e desses segmentos que iniciavam esse processo de questionamento. 

Cabe destacar que esse movimento de autorreflexão da categoria, bem como o próprio 

processo de acirramento político promovido pela classe trabalhadora, não ocorreu 

isoladamente em terras brasileiras, nem tampouco de forma homogênea e linear, mas, ao 

contrário, espraiava-se pela América Latina, encontrando resistências que, no caso da 

profissão, materializavam-se por parte do caráter tradicional dessa e de seus/suas 

defensores/as; e, no caso do movimento promovido pela classe trabalhadora e seus segmentos, 

materializavam-se no surgimento de diversos regimes ditatoriais na América Latina, conforme 

já foi amplamente debatido por autores/as que refletem acerca desse processo (IAMAMOTO 

& CARVALHO, 1982; NETTO, 2009; MARTINELLI, 2009; dentre outros/as). 

Assim, destaca-se que essa autorreflexão da categoria profissional se inicia no interior 

apenas de uma vanguarda da categoria, mas toma corpo e constrói um processo de 

legitimidade à medida que os/as profissionais estreitavam a aproximação com os movimentos 

sociais de base (BARROCO, 2001). 

Indiscutivelmente, é na década de 1990 que esse processo chega ao seu ápice, 

alcançando a condição de direção social da profissão e se expressando, jurídica e legalmente, 

na lei de regulamentação (8.662/93) e no atual código de ética profissional, também da década 

de 1990, bem como nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social de 1996. 

Entretanto, não se pode deixar de registrar que os princípios e valores ontológicos que 

permeiam o atual projeto ético-político da profissão já se faziam presentes no interior dos 

debates profissionais desde a década de 1970, no interior do processo de reconceituação 

(MOTA; AMARAL, 2009). 

Um exemplo emblemático disso é o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, 

ou Congresso da Virada, como ficou amplamente conhecido, no qual a categoria de jovens 

profissionais nega sua vinculação com os interesses de manutenção da classe burguesa e, 

rompendo com o caráter conservador da profissão e com o ethos burguês, inaugura um novo 
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caminho profissional que se inicia com “[...] o redimensionamento da sua função pedagógica 

tradicional, em favor da construção de uma cultura (no sentido gramsciano) das classes 

subalternas [...]” (MOTA; AMARAL, 2009, p. 50). 

Parece claro afirmar que esse processo do qual resultou o atual projeto ético-político 

da categoria não ocorre apenas a partir do que Iamamoto (2011) denomina de elementos 

endógenos à profissão, ou seja, apenas como resultante das vontades e vivências dos sujeitos 

que integravam a categoria naquele momento, mas é também construção que teve como 

elemento nucleador a conjuntura de efervescência política que marcou os anos finas da década 

de 1960 para a década 1970 e os anos 1980, não apenas em terras brasileiras, mas por toda a 

américa. 

Momento em que a classe trabalhadora, representada por meio de diversas 

organizações sindicais e categorias profissionais, pressionava a já desgastada ditadura militar 

e exigia o processo de democratização do país, no caso brasileiro, bem como o 

reconhecimento por parte do Estado dos direitos de caráter social. 

A efervescência política que caracterizou a década de 1980, no caso específico da 

realidade brasileira, expressa nas diversas manifestações e greves que se espalhavam pelo país 

e pela ascensão ao cenário político brasileiro de diversos movimentos sociais, colocava em 

xeque a autocracia burguesa instaurada com o golpe de 1964, bem como impunha a 

necessidade da burguesia brasileira “entregar os anéis para não perder os dedos” (NETTO, 

2009, p. 53). 

Dessa forma, “[...] o projeto profissional do Serviço Social brasileiro foi gestado no 

momento de luta pela democratização da sociedade e do Estado, cujos sujeitos políticos foram 

os trabalhadores organizados, que precipitaram a crise da ditadura” (MOTA; AMARAL, 

2009, p. 48). 

Assim, mais que fruto dos interesses de alguns profissionais no interior da categoria, a 

construção do atual Projeto Ético-Político do Serviço Social é resultante da capacidade da 

categoria de entender e absorver as demandas políticas, econômicas e sociais da classe 

trabalhadora, a quem sua atuação foi historicamente destinada, mas que até esse processo de 

crítica e reconstrução da direção social da profissão não se configurava como principal 

objetivo da intervenção profissional; além de ser resultante das influências que a revisão que 

as próprias ciências sociais sofreram no decorrer desse período. 

Cabe destacar que essa compreensão acerca do projeto profissional como resultante de 

um processo histórico que aponta o amadurecimento da categoria e a superação de sua 
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perspectiva conservadora também foi indicado nas contribuições feitas pelos sujeitos que 

participaram da pesquisa. Vejamos: 

 

 
[...] É um projeto, mas, assim, eu percebo assim, extremamente condizente com a, 

com o perfil da profissão, com tudo que nós construímos ao longo dos 80 anos, ai eu 

vejo o projeto como a materialização de toda uma luta, né, de rompermos com 

aquela visão baseada no senso comum de que somos aquela moça boazinha e que 

estamos aqui apenas pra fazer caridade. Então ele sim, cristaliza esse rompimento 

com esse serviço social nessa perspectiva tradicional. Então ele sim, eu vejo como 

maturidade pra profissão (Articulação). 

 

 

Contribuição que aponta que os/as profissionais participantes da pesquisa possuem o 

acúmulo teórico acerca do processo histórico de construção dessa categoria no Brasil, 

acúmulo esse que se faz imprescindível para que velhas posturas conservadoras sejam 

rechaçadas. 

Conforme ficou evidente em diversos momentos da presente discussão, o projeto 

ético-político profissional não é resultado apenas dos interesses e ações da categoria 

profissional isoladamente, nem tampouco está isento das influências, desafios e rebatimentos 

que a conjuntura política, econômica e social pode trazer para essa categoria e para a classe 

trabalhadora como um todo. 

A partir dessa compreensão, destinar-se-á alguns parágrafos dessa reflexão para uma 

análise de conjuntura, a fim de apreender o contexto de investidas neoliberais e seus 

rebatimentos e desafios para a categoria de assistentes sociais e à própria materialização do 

projeto ético-político. 

Conforme foi amplamente debatido por diversos autores/as que se dedicam a entender 

e problematizar as estratégias utilizadas pelo capitalismo para superação de suas crises 

cíclicas, o ideário neoliberal passa a ser adotado como mecanismo de superação da crise de 

estagnação econômica a partir da década de 1970 (ANDERSON, 1995). 

No entanto, ao passo que o neoliberalismo passava a ser utilizado como uma espécie 

de “mantra” para afastar a crise nos países de capitalismo central a partir da década de 1970, 

espraiando-se ainda mais na década de 1980, em terras brasileiras, os anos finais da década de 

1970 e a década seguinte como um todo foram marcados por um intenso e tenso contexto de 

participação política por parte de diversos segmentos da classe trabalhadora, que lutava e 

pressionava em busca da democratização do país e do reconhecimento dos direitos sociais, 

conforme foi brevemente discutido anteriormente. 
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Face a essa conjuntura adversa para o avanço neoliberal, os ditames neoliberais e seus 

subprodutos só ganharam espaço no Estado brasileiro a partir da década de 1990, com o então 

governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Entretanto, engana-se quem pensa que a adoção “tardia” do neoliberalismo como 

orientador das ações estatais minimizou ou mesmo retardou seus efeitos nocivos ao papel 

social do Estado e às conquistas da classe trabalhadora, tão recentemente alcançadas em solos 

brasileiros (SANTOS, 2007). 

Ao contrário disso, o que se pode perceber a partir de uma breve análise da década de 

1990 é que em uma nação marcada pelo clientelismo, pela subordinação aos países de 

economia central e por um processo de democratização que além de tardio ainda não se deu 

de forma plena, o ideário neoliberal encontra um solo fértil para sua implantação e para a 

efetivação de todos os seus elementos e mecanismos, mesmo aqueles que foram rechaçados 

em outros países (idem, 2007). 

Assim, o neoliberalismo no Brasil se materializa, logo em seus primeiros anos, por 

meio da ampla privatização de empresas estatais, pelo distanciamento entre os direitos sociais 

legalmente assegurados e sua efetivação cotidiana, bem como por meio da disseminação de 

uma cultura de criminalização dos movimentos sociais, da “satanização” do público e 

supervalorização dos serviços ofertados na esfera privada, como outro lado da moeda 

(SANTOS, 2007). 

Dessa forma, a estratégia de reestruturação produtiva trazida com o neoliberalismo 

resultou em um processo de desmonte dos direitos trabalhistas e no reforço à precarização e 

ampliação do desemprego estrutural, minimizado pelo Estado por meio do discurso de 

supervalorização do trabalho informal e do incentivo ao empreendedorismo, que nada mais é 

do que uma máscara que esconde a insegurança vivenciada por grande parcela da classe 

trabalhadora brasileira. 

Processo que é intensificado, tanto nacional quanto internacionalmente, a partir da 

falência das experiências socialistas, falência que foi apropriada pelo discurso ideológico 

neoliberal como sendo a prova cabal de que o capitalismo é a forma de sociabilidade ideal 

para a humanidade, representando o fim da história, não podendo ser superada, mas apenas 

adequada. 

Isso permite afirmar que “[...] a ideologia neoliberal e seu subproduto, a ideologia pós-

moderna- exerce a função social de justificação das transformações operadas na vida social 

pela ofensiva do capital [...]” (BARROCO, 2011, p. 206). 
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Em virtude disso, não se pode ignorar que os elementos ideológicos promovidos e 

disseminados pela lógica neoliberal e sua fundamentação teórica, o pensamento pós-moderno, 

acabam por contribuir com a disseminação de um ethos burguês alicerçado no individualismo, 

na valorização do efêmero e cujos valores ou, melhor dizendo, desvalores, estão fincados na 

propriedade privada (idem, 2011). 

Tem-se, assim, uma leitura fragmentada da realidade, na qual as desigualdades 

vivenciadas são percebidas como descoladas de suas bases políticas, econômicas e sociais, em 

um retorno ao processo de moralização da questão social e de supervalorização do discurso 

hipócrita da meritocracia, além de um processo de intensificação da acumulação das riquezas 

socialmente produzidas. 

Esses aspectos associados ao processo de alteração do papel do Estado frente à gestão 

e execução das políticas sociais, que no caso brasileiro se fez presente desde o governo FHC, 

não sendo abandonado também nas gestões dos governos petistas, mesmo com sua herança de 

esquerda, acabou por resultar em décadas marcadas pelo desmonte dos direitos sociais e 

trabalhistas, empreendido por meio das chamadas contrarreformas, das quais a da Previdência 

Social é um dos maiores exemplos. O que coloca a realidade brasileira em meio a um 

contexto marcado pela valorização do privado, incentivada por meio do próprio Estado que, 

ao invés de assegurar a efetivação dos direitos sociais legalmente garantidos, promove a 

comercialização desses direitos, transformando-os em verdadeiras mercadorias lucrativas para 

o capitalismo e, em alguns casos, financiadas pelo próprio Estado, como é o caso da 

educação, que se transformou em uma das maiores marcas dos governos petistas, sobretudo 

com o financiamento e vagas nas universidades privadas em detrimento da abertura de vagas 

nas instituições públicas de educação superior (FRIGOTTO, 2011). 

Diante desse caldo contraditório e adverso, indiscutivelmente não dá para fechar os 

olhos e pensar que o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro não encontraria 

desafios e limites em sua materialização e mesmo na manutenção da sua hegemonia, mas é 

preciso deixar claro que tais adversidades não são sinônimos da inviabilidade ou falência 

desse projeto, ou mesmo que sua hegemonia está em xeque, como alguns renomados autores 

que discutem e contribuem na construção do conhecimento no interior da categoria têm 

feito26. 

                                                           
26 Refere-se aqui, especificamente, aos artigos A hegemonia em xeque, construído por Marcelo Braz, e Das 

ameaças à crise, de José Paulo Netto; ambos publicados na Revista Inscrita nº 10 de 2007. 
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Com efeito, é preciso ter a clareza de que, evidentemente, um projeto profissional 

cujas raízes estão fincadas no processo de organização e protagonismo político da classe 

trabalhadora, raízes essas, representadas, naquele momento histórico (década de 1980), por 

diversos segmentos e entidades sindicais, encontrará desafios em meio a uma conjuntura 

marcada pelo arrefecimento da esquerda nacional e internacional. O que faz do projeto 

profissional do Serviço Social um desafio cotidiano ao profissional, “[...] mas não uma 

impossibilidade: o que se apresenta como obstáculo é apenas a casca do impossível, que 

encobrem as possibilidades dos homens construírem sua própria história” (IAMAMOTO, 

2010, p. 208). Como bem aponta o/a sujeito Liberdade, ao falar sobre o projeto, “[...] diante 

das nossas dificuldades profissionais é um desafio muito grande é um projeto que nos desafia 

muito. Cotidianamente, né? E sem cair naquela questão do messianismo27, [...] não, não penso 

dessa forma. Apenas acho que nós temos um projeto desafiador (Liberdade)”. 

Entretanto, reduzir a vinculação do projeto ético-político com a herança da esquerda e 

de sua organização política apenas à mudança de perspectiva e de projeto empreendida pelo 

Partido dos Trabalhadores28 (PT) que, ao perder de vista a defesa pelos interesses da classe 

trabalhadora, alia-se à burguesia aristocrata brasileira, é limitar essa herança histórica do 

projeto profissional a uma mera articulação partidária (RAMOS, 2009). 

É claro que o abandono por parte do PT da sua orientação, tradicionalmente, de 

esquerda é resultante desse processo maior de investida política e ideológica promovida pelo 

capitalismo em seu atual estágio de acumulação; o que não dá para fazer é generalizar as 

posturas e o protagonismo político da esquerda brasileira a um único partido e suas ações. 

No que diz respeito aos questionamentos quanto à hegemonia do projeto ético-político 

no seio da categoria, corrobora-se com Ramos (2009, p. 43), quando este afirma que ao tratar 

de hegemonia no âmbito de uma categoria profissional esta deve ser entendida como 

 

 
[...] direção ético-política e teórica que sustenta determinada direção estratégica, 

representando uma dada compreensão da realidade e de profissão e de formas de 

enfrentamento adotadas por segmentos dos(as) assistentes sociais e suas entidades 

representativas; embora possa não ser majoritária na categoria profissional. Com 

                                                           
27 Cabe destacar que a categoria deve estar atenta para não cair no equívoco de reprodução de ações messiânicas 

ou fatalistas, tendo em vista que ambas representam uma leitura unilateral da realidade, resultando em uma 

atuação profissional que, deslocada das raízes materiais que fundamentam esse fazer, pode, por um lado, reduzir 

toda a responsabilidade pela efetivação e acesso aos direitos sociais ao desempenho/compromisso individual 

do/a assistente social ou, por outro lado, perceber os limites postos no cotidiano profissional como inevitáveis e 

insuperáveis (IAMAMOTO, 2011). 
28 Notadamente, é sobre essa redução que está alicerçada a argumentação empreendida por Marcelo Braz em sua 

discussão acerca de uma suposta crise do projeto ético-político. 
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isso podemos concluir que hegemonia não se faz representar meramente pela 

quantidade. 

 

 

Hegemonia que se materializa nos instrumentos e normativas legais que orientam a 

profissão, em sua organização política, da qual o conjunto CFESS/CRESS é o maior 

representante e cujas manifestações e posicionamentos políticos sempre vão ao encontro dos 

princípios e valores norteadores do projeto ético-político, bem como, também, expressa-se na 

produção do conhecimento no interior da categoria.  

Feitos os devidos esclarecimentos acerca da compreensão de hegemonia e dos 

elementos nos quais ela se expressa na categoria profissional, ainda é possível afirmar que o 

projeto ético-político ainda é sim hegemônico na categoria, o que não quer dizer que este não 

esteja em constante construção ou mesmo em disputa. 

É assim, a partir do pessimismo da razão, mas sem esquecer do otimismo da vontade 

(GRAMSCI apud NOSELLA, 2004), que é preciso entender os desafios que se apresentam 

num contexto de neoconservadorismo e de crise da esquerda para a classe trabalhadora como 

um todo e, por conseguinte, para o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. 

Assim, apresentam-se à categoria profissional desafios que vão desde ameaças à 

própria formação profissional, que tem sido fragilizada por meio do processo de 

mercantilização dos direitos sociais, incluindo o direito à educação, resultando na proliferação 

de cursos de educação à distância marcados pelo alijeiramento da formação e desvinculados 

do tripé ensino, pesquisa e extensão, até os desafios impostos a partir do processo de 

reestruturação produtiva, precarização do trabalho e própria fragilização do papel social do 

Estado, que têm resultado em processos que trazem rebatimentos cotidianos ao exercício 

profissional. 

Em linhas gerais, o que se quer dizer é que os processos de precarização do trabalho e 

desmonte das políticas sociais e, consequentemente, das instituições que as materializam, 

trazem desafios e limites ao próprio fazer profissional, sobretudo pelo fato do/a assistente 

social necessitar das condições proporcionadas pelas instituições para a realização do seu 

trabalho (IAMAMOTO, 2011). 

Dessa forma, apontam-se as precárias condições de trabalho, vínculos empregatícios e 

exigências aos quais os/as assistentes sociais estão sujeitos enquanto trabalhador/a, detentor/a 

apenas da sua força de trabalho, como sendo um desafio imposto ao exercício profissional 

comprometido com a materialização do projeto ético-político, tendo vista que a inserção 
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precária, sem garantias e com vínculos fragilizados, impõe ao profissional limites que podem 

acabar restringindo a sua, já relativa, autonomia. 

Cercada por todas essas determinações, a intervenção profissional do/a assistente 

social, não obrigatoriamente, será levada a um processo de atuação meramente pragmático, 

imediatista, restrito ao cumprimento das demandas burocráticas exigidas pela instituição, 

podendo limitar a materialização de uma intervenção profissional comprometida com o 

projeto ético-político (GUERRA, 2007). 

Mas, como afirma Barroco (2011, p. 125), é necessário entender que se esse contexto é 

favorecedor a um processo de reatualização do conservadorismo no interior da profissão, é 

preciso ter clareza de que “Se temos uma herança conservadora, temos também uma história 

de ruptura: um patrimônio conquistado que é nosso, mas cujos valores, cujas referências 

teóricas e cuja força para a luta não foram inventadas por nós [...]”. 

Assim, é essa clareza acerca das raízes que possuem o atual projeto ético-político da 

categoria e que tais raízes constituem um patrimônio que representa não apenas o interesse de 

meia dúzia de assistentes sociais, mas representa a defesa pelos interesses e direitos de toda 

uma classe, associada à constante articulação política no interior da categoria e com outras 

categorias da classe trabalhadora que vai possibilitar a manutenção do compromisso com a 

defesa desse projeto e de todos os seus pilares. 

É preciso, assim, perceber nas contradições inerentes ao próprio capitalismo e aos 

desafios construídos por ele, as possibilidades para sua superação e para continuar resistindo 

em um processo que se inicia no interior da categoria, mas que não está restrito a ela, sendo 

necessário e de interesse da classe trabalhadora como um todo, da qual os/as assistentes 

sociais fazem parte. 

 

4.2 Potencialidades, desafios e limites à materialização do projeto ético-político no IFRN 

 

Como se dá a materialização do Projeto Ético-político do Serviço Social no IFRN? 

Quais as principais exigências institucionais postas ao Assistente Social no IFRN? Essas 

exigências interferem na materialização do Projeto Ético-Político? Existem limites à 

materialização do Projeto Ético-Político no IFRN? Essas foram algumas das inquietações que 

suscitaram a necessidade de realização desta pesquisa. 

À medida que avançamos no processo de análise das categorias estruturantes da 

presente pesquisa, ficou evidente que o/a assistente social, como trabalhador/a cujo 

significado sócio-histórico se justifica a partir do resultado inevitável da contradição capital-
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trabalho, ou seja, a partir da questão social e suas diversas expressões, vem, historicamente, 

dedicando-se à implementação das políticas sociais, tendo em vista que essas se configuraram 

como as principais respostas do Estado às demandas sociais postas pela classe trabalhadora. O 

que implica a vivência de todas as limitações e contradições que marcam o processo de 

materialização, gestão, avaliação e acompanhamento das políticas sociais no atual estágio de 

acumulação do capital. 

Com efeito, a materialização do trabalho do/a assistente social se dá tensionada por 

contradições que, conforme explanado anteriormente, são oriundas tanto da própria relação de 

exploração da força de trabalho por parte do capitalismo, quanto da pressão exercida pelos 

sujeitos que demandam sua intervenção (IAMAMOTO, 2010). 

Para não incorrer na realização de uma atuação unilateral que atenda meramente aos 

ditames do mercado de trabalho e seu viés alienante, a categoria pode/deve lançar mão do 

Projeto Ético-Político da profissão como estratégia para o fortalecimento da sua relativa 

autonomia, tendo em vista que esse é o resultado de um processo de amadurecimento da 

categoria profissional e tem como base “[...] princípios e valores radicalmente humanistas, 

com sustentação em forças sociais que partilham de um projeto comum para a sociedade [...]” 

(IAMAMOTO, 2010, p. 219). 

Todavia, pensar a materialização do projeto do Serviço Social brasileiro impõe a 

necessidade de analisar essa materialização articulada à condição de trabalhador/a 

assalariado/a, da qual o/a assistente social faz parte, ou seja, analisar a intervenção 

profissional articulada aos movimentos e lutas de outras categorias e da classe trabalhadora 

em defesa da ampliação dos direitos sociais, bem como os condicionantes que esse status de 

trabalhador/a assalariado/a impõe no cotidiano institucional. Isso porque, não há uma 

necessária equivalência entre “[...] a intencionalidade do projeto profissional e os resultados 

derivados de sua efetivação. Para decifrar esse processo, é necessário entender as mediações 

sociais que atravessam o campo de trabalho do assistente social” (IAMAMOTO, 2010, p. 

231). 

Assim, inicialmente, buscou-se perceber como se dá a materialização do projeto 

ético-político do Serviço Social no IFRN. Para tanto, utilizamos como parâmetro de análise os 

princípios e valores contidos nos instrumentos legais e normativos que orientam a profissão, 

uma vez que esses não resumem, mas são elementos constitutivos do projeto profissional. A 

ideia foi perceber se esses/as profissionais visualizam uma relação entre a Lei de 

Regulamentação da Profissão e o Código de Ética Profissional, seus valores e princípios, e o 
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cotidiano de trabalho no IFRN, bem como quais são as expressões cotidianas dessa 

relação/efetivação no fazer profissional desses/as assistentes sociais para, em seguida, 

articular essa materialização às inflexões postas pelas condições concretas nas quais esse 

trabalho se realiza. 

De acordo com os/as assistentes sociais participantes da pesquisa, não há como não 

identificar relação entre os principais instrumentos legais que normatizam o exercício 

profissional e sua atuação cotidiana, sendo que os sujeitos indicaram, sobretudo, os aspectos 

vinculados ao compromisso com a qualidade dos serviços prestados e a defesa das condições 

de trabalho e do sigilo profissional como principais aspectos com os quais eles/as conseguiam 

visualizar uma relação cotidiana, conforme apontado nos trechos abaixo: 

 

 
Sim, e eu sempre me policio. Assim, eu tento né, [...] sempre tá fazendo essa 

reflexão será se eu tô, é, será se o meu fazer profissional tá de acordo com eles?. 

Então eticamente eu sempre me cobro muito [...]. As vezes eu pego o código pra ver, 

vou lá e olho porque assim eu acho super importante. [...] É quando o código fala da 

questão da qualidade dos serviços, isso eu me cobro, será se eu tô conseguindo 

concretizar isso [...] (Liberdade). 

 

Sem dúvidas, você não tem como fazer, né, o seu fazer diário ele tem que ter o nosso 

código de ética, nós temos que ter a nossa lei de regulamentação como parâmetro de 

atuação, por que? Porque se eu perco isso de foco, qual é o princípio do meu 

trabalho? Não é, pra onde eu estou caminhando ou que profissional sou eu, 

desvinculado daquilo que me dá também legitimidade dentro dessa instituição.  [...] 

essa questão ela é bem interessante porque quando eu cheguei aqui, a primeira coisa 

que eu perguntei foi eu tenho uma sala só pra mim? Não tem, mas, por que? Eu digo 

porque isso é um direito que eu tenho enquanto profissional, estar lá, resguardado 

[...] (Articulação). 

 

 

Dessa forma, conforme problematizado por Iamamoto (2010), o projeto profissional 

do Serviço Social brasileiro se realiza em diferentes dimensões do âmbito profissional, dentre 

elas no trabalho profissional cotidiano, realizado nos diferentes espaços sócio-ocupacionais, 

comprometido com a qualidade dos serviços prestados. 

Outrossim, esses instrumentos legais legatários do processo de amadurecimento 

profissional resultante da reconceituação, caracterizam-se como importantes mecanismos de 

fortalecimento da autonomia profissional, tendo em vista que estabelecem deveres e direitos 

dessa categoria, podendo ser utilizados juridicamente para resguardar tais direitos e garantir a 

efetivação com qualidade dos deveres. Estes têm sido utilizados por alguns/as dos 

profissionais citados, exatamente como instrumento de pressão para a garantia das condições 

mínimas de trabalho e da autonomia. Como pode ser percebido nos trechos que seguem: 
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São instrumentos que são norteadores, por exemplo, o código de ética na medida em 

que eu tomo cuidado pra que aquela situação do estudante que a gente atendeu não 

seja divulgada, a partir do momento em que a gente tenha o cuidado de ter um 

espaço para escutar, para acolher é... norteia, no sentido de a gente ter noção de 

quais documentos devem ficar ou permanecer no serviço [...] por exemplo, quando 

eu cheguei nesse local eu não tinha uma sala específica do serviço social, essa sala 

era uma sala compartilhada com outros profissionais, com bolsistas [...] foi uma 

briga, uma conquista pra que a gente conseguisse um espaço adequado, né, e 

justamente os instrumentos como o código de ética, a lei de regulamentação eles 

foram norteadores nesse momento,  eles fizeram com que a gente tivesse noção de 

que tinha esse direito e dever e ao mesmo tempo de respaldar também de 

argumentar, né, com a instituição (Qualidade dos serviços prestados). 

 

Sim, e em alguns momentos a gente precisa colocar isso a frente. Em alguns 

momentos a gente precisa mostrar o que é que nosso código de ética diz que são 

atribuições privativas do assistente social e o que não pode ser confundido. [...] 

(Direitos Humanos). 

 

 

Aspectos que apontam a relevância desses instrumentos legais e normativos na 

defesa da autonomia profissional, mas que também possuem a capacidade de apontar, 

claramente, para esses/as profissionais, a viabilidade cotidiana desse projeto. É claro que esses 

instrumentos legais não são as únicas dimensões constitutivas do projeto ético-político, mas 

eles sintetizam os princípios e valores éticos, bem como as competências e atribuições 

profissionais condizentes com a orientação social contida no projeto profissional. Tal caráter 

de viabilidade cotidiana ficou evidente na fala abaixo: 

 

 
[...] Então, a relação, tá, o nosso código de ética, o sigilo profissional é uma questão 

que fica bem aparente, a questão de defender uma educação pública de qualidade, a 

questão de defender o respeito, né, a liberdade como valor ético central, né, é, 

porque a educação ela pode ser, ela tem essa capacidade de gerar essa reflexão de 

liberdade [...] Enfim, eu acho que o serviço social tem, nós temos muitos elementos 

nesses documentos, projeto ético-político não é um documento, eu sei. Tá, mas, 

nessa filosofia, por exemplo, o código de ética, lei de regulamentação da profissão, 

nós temos vários elementos que a gente vê a aplicabilidade na prática. 

(Democracia). 

 

 

Evidentemente, o objetivo dessa discussão não é apontar a “aplicabilidade” do 

projeto profissional do Serviço Social brasileiro, reduzindo-o ao âmbito meramente técnico e 

instrumental, mas o destaque acerca desse elemento evidenciado pelo sujeito Democracia tem 

o intuito de frisar que, ao perceber sua relação direta com ações e demandas do cotidiano, o 

conjunto de profissionais pode negar ou superar o discurso do projeto como um dever ser. Ao 

contrário disso, entendendo o projeto profissional como um guia para as ações da categoria, a 

partir do estabelecimento de finalidades e resultados ideais para o exercício profissional, bem 

como das formas de concretizá-los (GUERRA, 2007). 
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Partindo dessa compreensão do projeto profissional como guia para o exercício 

profissional, foi solicitado aos/às profissionais que apontassem se eles/as percebiam a 

materialização de algum dos princípios do código de ética em alguma das ações realizadas por 

tais profissionais em seu cotidiano de trabalho. 

Por sua vez, os/as profissionais indicaram, conforme se percebe nos excertos a 

seguir, que é possível perceber a materialização, sobretudo de princípios, como o 

compromisso com a qualidade dos serviços prestados, ampliação e consolidação da cidadania, 

com vistas à garantia dos direitos e um posicionamento em favor da equidade e justiça social 

que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços (CFESS, 1993). 

 

 
[...] na qualidade no atendimento, a garantia de direitos, né, é, é isso mesmo [...] 

(Pluralismo). 

 

Consigo é (pausa), assim acho que a gente sempre trabalha, apesar das dificuldades, 

a gente tem sempre nosso compromisso com o que a gente faz. [...] uma ação 

específica, (pausa), ação, eu acho que as nossas seleções, [...] na questão da justiça 

social porque assim, a gente tem a questão de direcionar para a universalização e 

assim, sempre que possível eu tento implementá-la, principalmente na questão da 

alimentação por que além de ser um direito mínimo, um direito básico. Então assim, 

eu sempre tento, quando possível sim, essa questão da universalização (Liberdade). 

 

Eu consigo sim visualizar, mesmo sendo um trabalho extremamente burocrático [...], 

mas, eu consigo visualizar a seguinte leitura, essa burocratização ela só existe por 

que? Porque existem os programas sociais e o que são os programas sociais? É o 

reconhecimento que o Estado dá às demandas da sociedade, às demandas de um 

grupo específico, e aí [...] quer mais materialização no sistema de cotas, de acesso e 

permanência a essa instituição [...] (Articulação). 

 

 

Embora as ações de acesso e permanência na educação pública, materializadas por 

meio das ações de assistência estudantil, sejam permeadas por contradições, já 

problematizadas anteriormente, não contendo os elementos necessários à superação da 

produção e reprodução do capitalismo e de seus interesses, ao buscar imprimir nessas ações a 

luta pela materialização do acesso ao direito à educação e buscar atribuir-lhes um caráter 

universal, os/as profissionais apontam um compromisso com a defesa dos direitos sociais que 

contêm os interesses da classe trabalhadora. 

Não obstante à análise dos/as profissionais Articulação e Liberdade acerca do caráter 

progressista e necessário das ações e programas de acesso e permanência, o/a profissional 

Direitos Humanos avalia que a materialização dos princípios estabelecidos no código de ética 

é melhor potencializada quando se fala em ações/atendimentos coletivos, em contraposição ao 
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perfil individual presente nos atendimentos voltados à seleção para os programas de 

assistência estudantil. Isso porque, para o/a profissional, 

 

 
As ações que eu acho que de fato a gente materializa são as ações coletivas. Não 

adianta a gente achar que a concessão de bolsas, de auxílio transporte, que aquilo vai 

resolver. Nós não estamos aqui pra isso, nosso objetivo aqui não é esse. Claro é 

óbvio e evidente que a gente vive numa sociedade excludente onde torna-se 

necessário a concessão de certas garantias mínimas, né? Mas, eu vejo que se 

materializa nos momentos em que a gente mobiliza os alunos pra discutir 

determinadas temáticas. Inclusive, anteontem e ontem a gente reuniu os alunos pra 

discutir a conjuntura econômica e social atual brasileira. A gente juntou os alunos 

pra discutir o PL 257, pra discutir a lei da mordaça (Direitos Humanos). 

 

 

Os elementos apontados no trecho acima corroboram com algumas problematizações 

realizadas no item dedicado à discussão da educação como espaço sócio-ocupacional do/a 

assistente social, uma vez que indica a necessidade do/a assistente social superar a frequente 

imposição institucional para a realização de atendimentos apenas individuais e de seleção para 

os programas e bolsas que asseguram a permanência dos/as estudantes (BOLORINO, 2012). 

No que se refere ao princípio do compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados, citado em mais de uma fala acerca da relação entre o código de ética e a lei de 

regulamentação e o trabalho cotidiano do/a assistente social no IFRN, destaca-se que a busca 

pela educação permanente se configura como uma necessidade de todas as áreas do 

conhecimento, tendo em vista que a atual conjuntura é marcada por uma dinâmica complexa 

de transformação da sociedade que cria demandas que precisam ser analisadas para além da 

sua aparência (CFESS, 2014). 

Dessa forma, a manutenção de uma política de educação permanente contribui para o 

aprimoramento intelectual e consequente fortalecimento do compromisso com a qualidade 

dos serviços prestados, imprimindo competência profissional às demandas atendidas; o que 

faz da educação permanente uma necessidade a qual a categoria deve dedicar-se (Idem, 2014). 

De modo similar, é preciso destacar a importância da instituição empregadora na 

manutenção de uma educação permanente dos/as trabalhadores/as ligados/as a ela, tendo em 

vista que a mesma possui as condições necessárias para o incentivo ou não dessa educação, 

superando a ideia da realização de uma educação permanente como um compromisso 

exclusivo do/a trabalhador/a. 

Cabe destacar, ainda, que uma significativa ação realizada pela categoria no IFRN é 

a inserção destes/as profissionais nos Conselhos Escolares, Conselhos de Classe e no 



111 

 

 

 

Conselho Superior29 (Consup). Estes se configuram como importantes espaços capazes de 

propiciar um aprofundado conhecimento acerca da instituição e da correlação de força que a 

permeia, bem como se caracterizam enquanto lócus de disputas, nos quais os/as assistentes 

sociais podem tentar imprimir a visão de mundo e orientação social que norteiam o projeto 

profissional da categoria, na tentativa de assegurar a democratização do acesso aos direitos 

sociais. 

Todavia, os valores e princípios do projeto profissional do Serviço Social e o novo 

perfil de atuação profissional resultante dele pressupõem a realização de uma leitura crítica 

acerca das condições concretas em que tal exercício é realizado (GUERRA, 2007). Por isso, 

o/a profissional Democracia aponta, a seguir, alguns limites institucionais que têm 

condicionado a materialização dos princípios e valores inscritos no código de ética da 

categoria. 

 

 
[...] é a materialização acho que ela fica um pouco é, como é que eu posso dizer 

(pausa), não é atrapalhada, é, ela poderia ser melhor se a gente tivesse um quadro de 

profissionais maior, certo? Porque eu acho que duas assistentes sociais pra dá conta 

de 1000 alunos, com uma profissional acumulando a coordenação? Né, sem 

psicólogo, sem médico, né, fica complicado. Eu acho que às vezes o próprio 

direcionamento da instituição não entende o que é o serviço social, não entende, eu 

acho que o serviço social precisa sim, ser mais divulgado, aparecer mais, sabe? [...]. 

 

 

A análise realizada por Democracia aponta alguns aspectos que corroboram com o 

que Iamamoto (2010) indica ao falar da necessidade de que ao se realizar uma reflexão acerca 

do projeto profissional é necessário fazê-la tomando como base o terreno concreto no qual 

esse está inscrito. Terreno esse que impõe limites e determinações ao fazer profissional. 

Assim, ao buscar entender em que condições concretas se dá a materialização do 

projeto profissional no IFRN, entendemos como relevante questionar aos sujeitos que 

contribuíram com a pesquisa se existem dificuldades no seu cotidiano profissional no IFRN e 

se seria possível citar algumas. 

Dentre os/as profissionais, apenas um sujeito pesquisado/a, no caso o/a profissional 

Cidadania, apontou que não percebia dificuldades em seu cotidiano de trabalho no IFRN. Nas 

demais respostas, é possível perceber a ocorrência do reconhecimento do excesso de 

                                                           
29 O acesso à composição dos conselhos pode ser feita no portal do IFRN, na aba CONSELHOS, local no qual 

estão dispostas informações como: composição do conselho, contendo os nomes e funções de cada membro, 

regimento, dentre outras informações. 
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burocracias exigidas pela instituição como sendo um limite para a realização de um trabalho 

mais propositivo ou ampliado, conforme pode ser percebido nestes trechos: 

 

 
Olha a nossa dificuldade maior aqui é o que, é com relação a termos mesmo 

burocráticos da instituição pública, né, que por ser pública tem essa questão da 

burocracia, da administração, do gerenciamento e também transparência né, e a 

gente fica muito presa as auditorias. A gente tudo que vai fazer tem que tá 

documentado, tem que tá incluído no sistema, tem que tá incluído aqui, incluído lá, 

pra não correr o risco da gente ter que tá respondendo a processo administrativo 

devido a isso. Entendeu? [...] assim uma das maiores dificuldades que eu vejo é isso, 

tipo, existe uma auditoria eles não consideram o nosso objetivo enquanto 

profissional, as nossas avaliações socioeconômicas, tipo, tem um edital, a gente tem 

que seguir aquele edital e se a gente incluir um aluno depois do prazo do edital a 

gente pode ser questionado, entendeu? Por mais que o aluno necessite, a gente é 

questionado. Então, são questões assim, mesmo de ordem burocráticas das 

instituições que dificulta um pouco (Pluralismo). 

 

Existe inúmeras dificuldades, né, especificamente, eu acredito que há uma cobrança 

muito em cima do assistente social pra os registros burocráticos referentes aos 

programas, as seleções, ao atendimento profissional é, a gente tá, é cobrado desde a 

hora que a gente entra porque a gente bate o ponto biométrico até o que a gente tá 

fazendo dentro dela, existe uma cobrança tanto da auditoria, quanto do nosso chefe 

imediato, quanto dos próprios estudantes [...] as exigência também da instituição por 

meio da auditoria, que a auditoria exige esse cumprimento de registros e a gente tem 

uma dificuldade enorme com isso porque a gente atende, tem uma demanda muito 

alta de atendimento diário. [...] Isso acaba muitas vezes suga muito a energia 

profissional, né, as vezes, a gente dispende muita energia com isso. [...] (Qualidade 

dos Serviços Prestados). 

 

 

Quanto a esse aspecto das exigências procedimentais e da utilização de sistemas para 

o registro do trabalho que, na maioria das vezes, restringe-se ao registro apenas de 

atendimentos individuais, citado pelo/a profissional Pluralismo, tem uma relação direta com o 

contexto atual e seus rebatimentos. 

Isso porque, conforme apontado por Guerra (2016), para atender às novas exigências 

de acumulação do capital, o Estado assume uma função meramente gerencial das políticas 

sociais, delegando ao setor privado e às organizações sociais sua materialização/efetivação, 

impregnando as políticas sociais de uma lógica racional. 

Tal lógica vem contribuindo para a diluição das competências profissionais e para a 

criação de novas exigências, requerendo um novo perfil profissional. Agora com foco em uma 

atuação procedimental, intensificando um processo de padronização e tecnificação do fazer 

profissional. O que tem levado a uma tendência de quantificação do trabalho do/a assistente 

social que, em muitos casos, tem se restringido à gestão de sistemas (Idem, 2016). 

Como parte da gestão racional do trabalho, tais tendências acabam por tentar esvaziar 

o trabalho do/a assistente social da dimensão ético-política presente no projeto profissional, 
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uma vez que o compromisso profissional de luta pela ampliação do acesso aos direitos sociais 

acaba esbarrando nas barreiras institucionalmente estabelecidas, cuja lógica predominante não 

é a de ampliação dos direitos, mas sim a lógica contábil, do cálculo racional. 

Dessa forma, em muitas situações, o/a profissional vê sua relativa autonomia posta 

em risco, uma vez que sua competência profissional, composta pelas dimensões teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa, atribui-lhe a capacidade profissional de 

gerenciar programas e projetos sociais, citando o caso específico mencionado pelo/a 

profissional Pluralismo; mas tal competência é, muitas vezes, limitada pelas normatizações 

institucionais. 

Outro aspecto que merece destaque, nas falas citadas acima, diz respeito ao fato do 

sujeito Qualidade dos Serviços Prestados sentir que o Serviço Social recebe uma excessiva 

pressão/cobrança por parte da instituição, expressa na figura da auditoria e da chefia imediata.  

Há que se fazer um breve destaque de que, dentro dessa lógica gerencial, o modelo de gestão 

do trabalho foca no profissional e sua atuação particular, como se o desempenho individual do 

profissional fosse o único responsável pela estruturação da política social, desconsiderando o 

orçamento dispensado a essa e suas condições objetivas (GUERRA, 2016). 

Durante a realização da pesquisa, os sujeitos participantes ainda apontaram como 

dificuldades do trabalho do/a assistente social no IFRN outros aspectos que dizem respeito ao 

pequeno número de profissionais tanto de Serviço Social quanto das demais áreas, como 

também as condições de trabalho e a constante atribuição de demandas ao/à assistente social 

que não são de sua competência, conforme se percebe nos trechos que se seguem: 

 

 
Dificuldade de planejar e quando planeja dificuldade de executar o que foi 

planejado, dificuldade de é... atender, por exemplo, durante os períodos de edital 

com qualidade, principalmente quando você tá só e eu passei a maior parte do tempo 

só, (pausa) então você dar qualidade aos seus serviços com uma demanda muito 

grande é um desafio contínuo. [...] as vezes coisas que não é nem da gente, manda 

pra gente. Ai lá vai ser aquele desgaste de explicar e de não passar a ideia de que 

você está, como posso dizer? Que você tá rejeitando trabalho, pras pessoas não ter 

aquela ideia de a não quer fazer. [...] você ser obrigado a fazer uma coisa que você 

não se reconhece naquilo é muito difícil, pois é (Liberdade). 

 

Poderia começar falando da nossa carga horária, né, que o IF não reconhece as 30 

horas pra assistente social, que os campi que não têm 03 turnos não têm, o 

reconhecimento das 30 horas que ainda é só uma concessão. É porque talvez, não 

sei, se eles pudessem entender o quanto é desgastante o trabalho do assistente social 

[...] Mas, eu acho que além das 30 horas, por exemplo [...] eu não tenho sala de 

atendimento individual, então quando preciso atender alguém preciso pedir pra todo 

mundo, os bolsistas, se tiver aluno aqui na sala, tem que sair e eu tenho que trancar a 

porta, não tenho sala de atendimento individual o que já prejudica a questão do 

sigilo, né, eu acho que também os próprios documentos, eles poderiam ter um sigilo 
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melhor, um espaço adequado, que só o assistente social pudesse ter acesso, que não 

é o que acontece [...] E aí também tem várias outras funções que a gente deveria 

fazer e deixa de fazer porque tá ocupada fazendo outras coisas, muitas coisas que a 

gente precisa, como assistente social na escola, discutir com os alunos de educação e 

de direitos humanos, de justiça social [...] e a gente não consegue porque tá fazendo 

outras coisas, porque tá cuidando do refeitório, porque tá cuidando da merenda, 

porque faltou isso, faltou aquilo. Então a gente deixa de fazer muita coisa que a 

gente precisaria fazer como assistente social, pra fazer outras coisas que não são 

função nossa, essa também é uma grande dificuldade pra gente conseguir colocar 

mais em prática o nosso projeto ético-político. Aí muitas vezes a gente se vê, eu tô 

fazendo trabalho de assistente social? Isso aqui não é trabalho de assistente social, a 

gente fica naquela burocracia [...] Esse acumulo de funções, o ideal era ter 03 ou 04 

assistentes sociais, aí esse acumulo de funções atrapalha muito [...] Eu acho também 

que um dos principais problemas daqui é a falta de servidor, o principal problema é 

a falta de servidor, se tivesse servidor suficiente pra desenvolver as potencialidades 

do IF (Equidade e Justiça Social). 

   

 

Dentre as dificuldades mencionadas pelos/as profissionais, é preciso destacar que a 

criação da lei 12.317/2010, que regulamenta a jornada de trabalho semanal de 30 (trinta) 

horas para os/as assistentes sociais, foi uma conquista histórica da categoria, representada 

pelos esforços do conjunto CFESS/CRESS e que tem implicações tanto na qualidade do 

serviço prestado por esse profissional, tendo em vista que tal jornada possibilitaria maior 

disponibilidade de tempo para se dedicar à educação continuada (pós-graduação strictu e latu 

sensu), como também no que diz respeito a questões de saúde dos/as profissionais, uma vez 

que 99% do conjunto dos/as assistentes sociais é composto pelo sexo feminino que, aliada à 

jornada de trabalho, ainda é socialmente responsabilizada pelas demandas familiares, 

acarretando em uma jornada extensa de trabalho para essas profissionais. 

Dito isso, cabe frisar que na realidade profissional do IFRN o que se tem é a 

concessão da carga horária de 30 horas semanais, por meio da Portaria 1880/2012, da Reitoria 

do IFRN. Tal portaria estabelece as 30 horas para os setores diretamente envolvidos com as 

atividades de ensino e, somente, para os campi que possuem três turnos de atividade. Dessa 

forma, o/a assistente social que está lotado/a em um campus que oferece três turnos de 

funcionamento, tem a possibilidade de trabalhar 30 horas por semana, uma vez que a COAES 

está diretamente ligada às atividades de ensino. 

No entanto, tal situação possui diversos rebatimentos e limites, dentre os quais é 

possível mencionar dois: o primeiro diz respeito ao caráter de insegurança que tal realidade 

possui, uma vez que, constantemente, a gestão do IFRN põe em xeque a manutenção de tal 

concessão em virtude do questionamento da legalidade dessa portaria por parte do Tribunal de 

Contas da União (TCU). Já o segundo limite é referente ao fato de que, para ter “direito” às 

30 horas, os/as dois/duas profissionais de Serviço Social do campus têm que cumprir, 
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impreterivelmente, 12 (doze) horas ininterruptas de atendimento, o que, inevitalmente, leva 

os/as profissionais a cumprirem um horário de trabalho totalmente diferente um/a do/a 

outro/a; por exemplo, em um campus no qual um/a assistente social comece seu expediente às 

07:00 horas e, por conseguinte, conclua suas 06 horas diárias às 13:00 horas, o/a outro/a 

profissional deve, obrigatoriamente, cumprir seu expediente das 13:00 às 19:00 horas, o que 

implica que esses/as assistentes sociais não têm a possibilidade de dividir algumas horas de 

trabalho juntos/as, o que é essencial para a realização de planejamentos e para a articulação de 

algumas decisões coletivas da categoria.  

O que fica bastante expresso na fala do/a profissional Liberdade, que relatou a 

dificuldade de planejar, que dentre outros motivos possui o acúmulo de demandas imediatas 

como agravante, mas também é possível apontar que se intensifica com o fato dos/as 

assistentes sociais terem que trabalhar em horários opostos. 

Por sua vez, o acúmulo de atribuições também é resultante do pequeno número de 

profissionais não apenas do Serviço Social, mas também de outras especialidades. O que 

reforça a luta por concurso público, encampada pelo conjunto CFESS/CRESS que vem 

realizando campanhas para a realização de concursos não apenas para assistentes sociais, mas 

para as diversas áreas, por entender que a ampliação na realização de concursos possibilita o 

acesso democrático ao serviço público, eliminando postura clientelista e fortalecendo a 

autonomia dos/as profissionais. 

Além desses aspectos, é preciso destacar que, embora tais profissionais estejam 

lotados/as em uma instituição federal de educação, com vínculos estatutários de trabalho e 

com inserção por meio de concurso público na referida instituição, a categoria ainda vivencia 

situações de precarização das condições de trabalho, tais como a ausência de uma sala de 

atendimento individual, em um claro desrespeito institucional ao direito profissional 

assegurado no artigo 7º, alínea A do Código de Ética profissional do/a assistente social, 

limitando, dentre outras coisas, o direito e dever do/a assistente social em resguardar total 

sigilo30 acerca das situações vivenciadas por seus usuários. 

De modo similar, ainda é visível nas falas a ausência do quantitativo suficiente de 

profissionais, tanto de Serviço Social como de outras áreas do conhecimento. O que expressa 

o processo de precarização e sucateamento que o serviço público vem sofrendo nos últimos 

                                                           
30 No que se refere às condições de trabalho do/a assistente social, ainda é possível destacar a Resolução 

493/2006 do CFESS que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional. Na qual está 

previsto que o local de atendimento do/a assistente social deve ser capaz de proporcionar condições para o 

atendimento coletivo e individual. A fim de resguardar as condições éticas necessárias à manutenção do sigilo 

profissional (CFESS, 2006). 
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anos, e que acaba por impor barreiras à realização de um trabalho com qualidade, tendo em 

vista que o quantitativo de profissionais, no caso específico dos/as assistentes sociais, por 

exemplo, está aquém da demanda cotidiana, como aponta o sujeito Articulação: 

 

 
Aqui olhe, os desafios que nós temos aqui olhe, são muitos porque por ser um 

trabalho burocrático, nós temos uma equipe pequena, né, eu costumo dizer nós 

somos uma instituição que funciona três turnos de forma ininterrupta porque, 

diferentemente, de outras instituições de ensino que elas fecham num horário de 

almoço e janta e nós estamos aqui das 07:00 horas até às 22:00 horas com dois 

profissionais, né, com todas essas demandas que eu falei só em termos de programa 

porque quando você diz ai 335 alunos atendidos na alimentação, mas eles não são 

atendidos de forma aleatória, existe um perfil, existe um cadastro, existe também um 

acompanhamento que nós precisamos fazer [...]. 

 

 

Por conseguinte, a ausência de profissionais suficiente acaba também por gerar um 

acúmulo de atribuições que não são de responsabilidade do/a assistente social, elemento que 

ficou evidente na fala dos/as profissionais Liberdade e Equidade e Justiça Social. Sobre esse 

aspecto, é preciso problematizar alguns elementos, dentre eles, o próprio perfil da profissão, 

que se consolidou como uma profissão de caráter interventivo “[...] cuja particularidade está 

em oferecer respostas instrumentais que sejam capazes de alterar variáveis do cotidiano do 

usuário e de operar mudanças ainda que paliativas, imediatas [...]” (GUERRA, 2016, p. 91). 

Sendo ainda uma profissão marcada pelos ranços do assistencialismo, estando, durante 

décadas, associada à ideia de vocação, voluntarismo e militantismo. O que pode acabar dando 

margem a alguns equívocos, dentre eles, a constante imposição, por parte da instituição, de 

demandas genéricas, que não caberiam a nenhuma outra profissão, ao/à assistente social que 

deve aceitar sob a suposta concepção de que um/a profissional compromissado/a com sua 

profissão não se recusaria. 

Ainda quanto a esse aspecto, é preciso ter a clareza de que a conjuntura atual acaba 

intensificando tais posturas, sobretudo no que se refere à forma como a instituição concebe o 

trabalho do/a assistente social e lhe atribui demandas. 

Isso porque as novas formas de gestão do trabalho, que surgem como resultante das 

estratégias de redução da crise do capital financeiro, propagam a ideia de responsabilização 

do sujeito por sua manutenção no emprego ou ascensão na carreira, a partir das ideias de 

multifuncionalidade (“trabalhador mil e uma utilidades”), empregabilidade, dentre outras. 

Além, também, daquilo que Guerra (2016) chama de tendência à desespecialização do 

trabalho, que se dá, em alguns momentos, por meio da diluição das diversas competências 

profissionais, por meio de contratação com denominações genéricas. 
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Aspecto que, no caso do/a profissional de Serviço Social, acaba por ser intensificado, 

uma vez que a visão de profissão desespecializada faz parte dos ranços históricos herdados 

pela cultura profissional, transmitindo, muitas vezes, a ideia de que o trabalho desse/a 

profissional surge de demandas inespecíficas e se materializam a partir do improviso (idem, 

2016). 

Por essa razão, é impreterível que o/a profissional se mantenha em constante 

aproximação com a política social na qual atua, com os instrumentos legais e normativos 

dessa política, mas também e, sobretudo, é imprescindível que o/a profissional faça uso do 

acúmulo teórico crítico produzido acerca das políticas sociais e suas contradições, tendo em 

vista que o domínio dos instrumentos legais das políticas sociais não é suficiente; além, é 

claro, de exercitar sua dimensão investigativa por meio da utilização da pesquisa como um 

exercício constante, a fim de atribuir competência teórico-metodológica, técnico-operativa e 

ético-política às suas intervenções, fortalecendo o reconhecimento alcançado pela profissão 

no âmbito da produção intelectual e da dimensão prático-política (MOTA; AMARAL, 2016). 

Em última análise sobre as dificuldades encontradas no exercício profissional 

realizado na instituição IFRN, os sujeitos identificaram como limitações o caráter imediatista 

das demandas atendidas pelo/a assistente social e o fato de a categoria ainda não ter 

amadurecido/definido sua concepção acerca de qual é o seu lugar dentro dessa instituição, 

bem como uma tendência à supervalorização da dimensão técnica do trabalho profissional, 

conforme indicam as falas a seguir: 

 

 
[...] Nós temos dificuldades porque nossas demandas são muito imediatas. [...] o 

serviço social ainda é visto como uma profissão que qualquer um pode fazer [...] 

(Eliminação do preconceito). 

 

Mas, eu acho que a maior dificuldade é essa, é o serviço social ainda não ter 

encontrado o seu espaço dentro da instituição, dentro do IFRN, o seu espaço a sua 

força, justamente por isso porque a gente fica envolvida nas (pausa). Você veja os 

nossos encontros, por exemplo, a gente sempre discute regulamentação dos 

programas, como é que vai ser efetivado esse programa, como é que vai fazer isso, 

como é que vai fazer aquilo e a gente não discute nossa profissão, a gente não 

discute que direcionamento a gente tá dando pra nossa profissão dentro dessa 

instituição, como é que essa instituição nos vê, como é que essa instituição nos 

reconhece, a gente não tem uma discussão dessa, não tem [...] o técnico eu sei, eu 

conheço, eu vivencio esse técnico, eu quero refletir. Tá como é que nós estamos hoje 

dentro da política educacional, como é que o serviço social está hoje? E para onde 

nós podemos avançar, a gente não tá pensando nisso, a gente não tá pensando nisso 

e é complicado (Democracia). 
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Dentre os elementos destacados pelo/a profissional Eliminação do preconceito, 

destaca-se o caráter imediatista das demandas que chegam ao/à profissional de Serviço Social 

em seu dia a dia de trabalho. Para analisar tal aspecto se faz preciso nos valermos das 

apreensões de Heller (2008) acerca do cotidiano. 

Para a referida autora, o cotidiano se configura como um âmbito integrante da vida 

de todo indivíduo, ou seja, não há como desligar-se inteiramente do cotidiano, uma vez que é 

nele que se dá o processo de produção e reprodução da existência humana. 

E nesse cotidiano, que tem como característica a espontaneidade, o pensamento 

orienta-se para a realização de atividades cotidianas, em uma unidade imediata entre 

pensamento e ação, tendo em vista que “[...] As idéias necessárias à cotidianidade jamais se 

elevam ao plano da teoria [...]” (HELLER, 2008, p. 49, sic). 

Tal unidade imediata entre pensamento e ação atribui às atividades cotidianas um 

perfil, eminentemente, pragmático. Dessa forma, o/a assistente social, que materializa seu 

trabalho no cotidiano, tendo em vista que não poderia se desligar totalmente desse, recebe 

como demandas aspectos do cotidiano dos sujeitos alvo da sua atuação que, por sua vez, 

exigem respostas imediatas, uma vez que “[...] a vida cotidiana se desenvolve e se refere 

sempre ao ambiente do imediato” (GUERRA, 2013, p. 40). 

Associado a isso, tem-se o próprio caráter interventivo da profissão e as exigências 

atuais presentes nas configurações nas políticas sociais, que, conforme mencionado 

anteriormente, têm sigo guiadas pela lógica gerencialista e racional da qual resultam 

tendências à padronização e supervalorização do instrumental, quantificação dos resultados, 

dentre outros aspectos. 

Esse complexo de determinações acaba por apresentar à profissão mais um desafio 

cotidiano, que consiste em superar o fantasma do pragmatismo que se apresenta como 

estratégia atraente, na medida em que “atendem” às requisições imediatas dos sujeitos. Mas, 

que camufla em si a resolução de situações a partir apenas da experiência, do costume, da 

generalização das realidades, do empirismo que limita a realização de uma leitura totalizante 

das expressões da questão social e pode resultar na divulgação da imagem de uma atuação 

profissional que qualquer um pode fazer, como ressalta o/a profissional Eliminação do 

preconceito. 

O que não deixa de ter raízes, influências diretas no que o sujeito Democracia 

aponta, quando menciona a dimensão técnica se sobrepondo às demais dimensões, uma vez 

que no cotidiano as demandas são imediatas e o “como fazer” ganha lugar de destaque, 



119 

 

 

 

creditando-se “[...] unicamente aos instrumentos e técnicas, a responsabilidade pela 

‘eficiência e eficácia’ da ação” (SANTOS, 2013, p. 53). 

Todavia, a categoria deve valer-se do conjunto de referenciais teóricos, técnicos, 

éticos e políticos, enquanto unidade, referenciais teóricos formulados pelo projeto profissional 

do Serviço Social brasileiro como estratégia para a realização de ações que superem o 

pragmatismo e que se diferenciam das práticas realizadas por leigos (GUERRA, 2007). Uma 

vez que, embora seja no cotidiano que predominam as demandas imediatas oriundas do 

particular-individual dos sujeitos, é também no cotidiano que se encontra a mediação 

necessária para a superação dessa dimensão particular-individual e o alcance da dimensão 

humano-genérica que, no caso específico da profissão, encontra no projeto ético-político e sua 

orientação social os elementos necessários para a superação das posturas imediatas e 

pragmáticas. 

Contudo, essas dificuldades, apresentadas pelos/as profissionais, podem trazer 

rebatimentos, limitações ao processo de materialização do projeto profissional em seu 

trabalho no IFRN. Dentre esses rebatimentos, destacam-se aqueles percebidos pelos/as 

sujeitos que contribuíram com a pesquisa e que dizem respeito à tendência à realização de um 

trabalho com ênfase no imediato, rotineiro, de caráter burocrático, descontínuo e que fragiliza 

a capacidade de planejamento, pesquisa e educação continuada. Como se ver a seguir: 

 

 
[...] interferem porque fica um trabalho quebrado, a gente não executa como deveria, 

a gente muitas vezes acaba desenvolvendo ações paliativas, são paliativas muitas 

vezes as ações que a gente faz dentro da escola, são muitas vezes, dá conta daquelas 

ações que surgem no dia a dia, a questão do imediatismo e falta essa questão de uma 

atuação de uma forma mais macro [...] Então, (pausa) atrapalha bastante justamente 

por isso, eu acho que a gente não tem, não faz um trabalho com início, meio e fim. 

[...] Porque é muito difícil, apesar de nós comemorarmos, nós comemoramos hoje, a 

gente bate no peito e comemora porque tem dois assistentes sociais por campi. Mas, 

a gente não consegue dar conta, a gente visualiza muito o imediatismo essa questão. 

Acho que fica muito quebrado mesmo por que a gente atua muito aqui no que você 

vê, no aparente, no que seus olhos estão vendo [...] (Direitos Humanos). 

 

[...] interfere no sentido de que eu acabo, a instituição me exige muito um trabalho 

burocrático e por essa exigência do trabalho burocrático eu não consigo ter 

condições de naquele espaço de parar, de refletir a minha prática profissional, até as 

vezes de poder , ela dificulta a instituição dificulta que a gente estude, que a gente se 

especialize, que a gente saia pra poder fazer uma pós-graduação, né, faz, os 

profissionais faz porque tem coragem, faz dando a cara e se matando pra dar conta 

de uma carga horária de trabalho [...] (Qualidade dos serviços prestados). 

 

 

Fica evidente, nas falas, que as demandas imediatas se configuram como uma 

realidade que requisita muito do tempo de trabalho do/a assistente social, demandas essas que, 
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em muitos casos, são do âmbito dos programas da assistência estudantil, sua materialização 

diária, ou mesmo da gestão dos aspectos burocráticos desses programas, tais como, 

preenchimento de quantitativo diário dos atendimentos, dentre outros que, muitas vezes, 

podem imprimir um perfil rotineiro ao trabalho do/a assistente social que, conforme 

mencionado por um/a dos/as profissionais, acaba dificultando até sua capacidade de 

planejamento e mesmo de reflexão, necessárias à superação do pragmatismo cotidiano. 

Aspectos que também foram apontados por Medeiros (2013, p. 146), que ao realizar 

uma pesquisa acerca da instrumentalidade do/a profissional de Serviço Social na educação 

destacou que: 

 

 
Como a demanda é muito grande para a quantidade reduzida de profissionais, há um 

acúmulo de tarefas imediatas e burocráticas que não podem ser negligenciadas, e as 

atividades que não têm ligação direta com os programas acabam sendo deixadas de 

lado em detrimento de outras mais burocráticas [...]. 

 

 

Note-se que os/as profissionais não compreendem as ações rotineiras, burocráticas e 

imediatas como sendo características inevitáveis do trabalho realizado pelo/a assistente social, 

mas, ao contrário, percebem a predominância desses elementos como limitadores à realização 

de um trabalho comprometido com o projeto profissional, embora mereça destaque o fato de 

que esses/as profissionais apontaram que conseguem imprimir uma dimensão crítica e 

comprometida também em seu processo cotidiano de gestão e materialização dos programas 

da assistência estudantil. O que corrobora com a discussão feita por Mota e Amaral (2009, p. 

54), que apontam que embora não se possa negar a existência de limites concretos à 

autonomia profissional do/a assistente social, esses mesmos limites não podem ser 

confundidos com “[...] as possibilidades de construção de uma consciência crítica das relações 

que marcam a sua inserção no mundo do trabalho profissional”. 

Outrossim, o que se percebe é que as demandas postas pela instituição ao assistente 

social inserido na educação são, em sua maioria, extensões das ações de acesso e 

permanência, ou seja, extensões das ações decorrentes dos programas de assistência 

estudantil, ampliando os procedimentos técnicos-instrumentais e o tempo de seleção e 

acompanhamento desses programas (CFESS, 2012). O que põe ao assistente social no IFRN o 

desafio teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo de, conforme indicado pelo/a 

profissional Democracia, pensar o lugar do/a assistente social nessa instituição para além das 

exigências institucionais de realização de procedimentos técnico-operativos e de análises 
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socioeconômicas para inserção em programas da assistência estudantil; o que, claramente, não 

é um desafio simples, mas que se põe como necessário. 

Desafio que exige da categoria o exercício constante da sua relativa autonomia, que 

não é dada, mas, conforme Mota e Amaral (2016), é conquistada diariamente nos embates e 

correlações de força, e que não pode se restringir apenas ao âmbito das relações de trabalho, 

mas, requer também, a utilização da mediação da consciência individual e coletiva do sujeito 

profissional. Elemento também destacado pelo/a sujeito Pluralismo, que percebe as inflexões 

que as dificuldades de ordem institucional e sócio-histórica trazem para a atuação do/a 

assistente social no IFRN, mas também aponta a necessidade da vontade política da categoria 

no IFRN que, conforme a análise do/a profissional Pluralismo, “[...] tem o empecilho de tá 

gerenciando esses programas, na seleção que nos impede de tá realizando [...] oficinas, 

palestras educativas, né, mas também tem essa questão da nossa própria atuação enquanto 

profissional de se impor, de querer tá realizando, de ter isso como meta”. 

Em consonância com esses aspectos, Guerra (2007) também aponta que se faz 

necessário que o/a profissional seja capaz de realizar a necessária articulação das demandas 

individuais e imediatas do cotidiano com suas expressões universais, tendo, no projeto 

profissional crítico, o referencial necessário à separação entre uma atuação limitada e 

imediatista e um trabalho profissional orientado por interesses coletivos. 

Dito isso, corrobora-se com o que aponta Ramos (2009, p. 45), quando afirma que 

“Precisamos apostar nas contradições que emergem de todo processo determinado pela luta de 

classes, com nossa ação organizada [...]”. Dessa forma, é preciso estar atentos às 

possibilidades que emergem dessas contradições, o que não é diferente nos espaços de 

materialização da política de educação. 

Em virtude disso, coube questionar os/às assistentes sociais acerca das possibilidades 

presentes no âmbito do trabalho no IFRN e se essas podem ou interferem no processo de 

materialização do projeto ético-político. 

Dentre as possibilidades percebidas pelos sujeitos participantes da pesquisa, 

destacam-se o próprio perfil da instituição e seus documentos norteadores que, 

contraditoriamente, apontam que a educação ofertada no IFRN deve ser guiada a partir de 

valores, tais como a educação humana integral, ao mesmo tempo em que cria cursos que 

atendem a demanda do mercado de trabalho. Contradição que foi melhor problematizada no 

capítulo sobre a política de educação. 
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No entanto, é exatamente dessa contradição que o/a profissional Equidade e Justiça 

Social percebe um potencial a ser utilizado como estratégia na materialização de um trabalho 

profissional comprometido com o projeto ético-político. 

 

 
[...] é muito rico de possibilidades, tem o Projeto Político Pedagógico do IF, [...] é 

muito abrangente e tem muita coisa [...] Tem essa potencialidade, e conseguiria 

aplicar sim, [...], quando a gente pensa em uma atividade, né, que a gente consegue 

desenvolver, as vezes com as turmas, ou as vezes com a escola inteira, a gente não 

tem resistência, a gente tem abertura pra propor, né, com os professores, com os 

alunos, a gente tem abertura pra propor essas atividades, mas, a gente não tem tempo 

pra isso (Equidade e Justiça Social). 

 

Assim aqui, a questão do ambiente assim é muito propício, né? Pra gente trabalhar 

os valores do nosso projeto ético-político, né? Então assim, são sujeitos das mais 

diversas realidades, é, é quase que, como posso dizer? É efervescente assim, é muita, 

a gente poderia trabalhar muita coisa, [...] (Liberdade). 

 

 

Apostar na utilização dos espaços proporcionados pela instituição que, tem como 

função social o compromisso com a transformação da realidade dos sujeitos que a integram e 

da comunidade que atende, na perspectiva da igualdade e da justiça social, sem esquecer que 

essa instituição é permeada por contradições e passível de críticas, pode sim se configurar 

como uma importante estratégia para o/a assistente social que terá liberdade para a realização 

de momentos incentivadores de uma leitura crítico-reflexiva acerca da sociedade. 

Já para o/a profissional Direitos Humanos, uma possibilidade que marca seu 

cotidiano profissional no IFRN é o respeito à sua independência ou autonomia profissional: 

“eu vejo a independência, a independência, eu não sei como funciona nos outros campi, mas 

aqui eu vejo um nível de independência grande. [...]”. 

A que se destacar que, embora a independência profissional tenha sido destacada por 

um/a dos/as profissionais como sendo um potencial do trabalho realizado no IFRN, a 

correlação de forças em prol do respeito à autonomia do/a assistente social também foi um 

elemento que pode ser percebido em outras falas já apresentadas anteriormente. O que pode 

indicar que o nível de autonomia profissional sofre interferência a depender do campus no 

qual o/a profissional está lotado. O que cabe questionar é se essa diferença de autonomia tem 

relação com o perfil adotado pela gestão de cada campus ou até mesmo com o perfil de cada 

profissional. 

Ainda como potencialidades ofertadas no dia a dia do trabalho realizado no IFRN, 

destacam-se a possibilidade de articulação entre o/a Serviço Social e a equipe pedagógica de 
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cada campus, além da compreensão dos programas da assistência estudantil como direitos 

sociais, conforme aponta o/a profissional Democracia: 

 

 
Existem possibilidades, mas a gente tem que buscar, né, ela não vai chegar nas 

nossas mãos tá aqui bunitinha, nós temos que correr atrás, realmente, mas, por 

exemplo, a gente buscar uma associação melhor com o pedagógico é uma 

possibilidade, uma possibilidade da gente consegui, é, efetivar mesmo, essa 

educação de qualidade que a gente tanto busca. É, deixa eu ver outras possibilidades 

(pausa), os próprios programas a gente pode realmente buscar um direcionamento 

pra esses programas que não seja meramente a concessão de ali, bolsa, auxílio. Mas, 

sempre buscar o entendimento desses programas como um direito e, principalmente, 

como uma ferramenta de permanência desse estudante nessa instituição. [...] 

(Democracia). 

 

 

Pensar na articulação entre o Serviço Social do campus com o setor de pedagogia 

parte da percepção de que o/a assistente social pode também contribuir nos aspectos que 

dizem respeito ao processo ensino-aprendizagem. O que, para Silva (2013), consiste em um 

desafio necessário, tendo em vista que o/a assistente social poderá contribuir com a ampliação 

das análises acerca das determinações que podem interferir no processo de ensino-

aprendizagem, apontando para uma leitura mais totalizante acerca do/a estudante. 

Além desse aspecto apontado por Silva (2013), a associação dos/as assistentes 

sociais com outras categorias que partilhem dos mesmos valores coletivos e humanistas é uma 

estratégia imprescindível para o fortalecimento da orientação social presente no projeto ético-

político, a partir da identificação das demandas da categoria com as requisições de outras 

categorias que compõem a classe trabalhadora. 

Nesse sentido, cabe refletir sobre quais estratégias podem ser construídas pela 

categoria para potencializar a materialização dos valores que orientam o projeto ético-político 

no trabalho do/a assistente social no IFRN. 

Quanto a essa questão, um elemento se configurou como predominante, aparecendo, 

com maior ou menor intensidade, nas falas de mais de 50% dos/as profissionais 

entrevistados/as, elemento esse que diz respeito à necessária articulação da categoria no 

interior do IFRN. Vejamos: 

 

 
Eu acho que a gente poderia se reunir mais, sistematizar mais é e também, é, nessas 

reuniões sistematizar isso e dá é resolutividade, é toda vez que a gente se encontra 

todo mundo diz as angústias e ninguém sistematizar nada e ninguém coloca, pronto, 

qual vai ser é (pausa) o encaminhamento [...] Então, acho que falta para nossa 

categoria se reunir mais, sistematizar essas ideias o que é nosso, o que não é nosso e 

dar encaminhamentos, que eu acho que é o que tá faltando (Liberdade). 
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Eu acho que é isso, é discutir onde estamos e aonde nós queremos chegar. É decidir 

coletivamente isso porque nós temos um número expressivo de profissionais e 

profissionais competentes, profissionais capacitados, profissionais que defende esse 

projeto ético-político que a gente vê claramente isso, nas falas, nos discursos, no que 

nós defendemos, né, a gente vê claramente isso. Nós precisamos brigar por espaço 

para pensar, coletivamente isso porque um encontro da assistência estudantil de três 

dias, nós tivemos uma manhã pra discutir um regulamento, nós não tivemos um 

momento de reflexão [...] acho que esses encontros são muito poucos, eu acho que a 

gente precisa, sei lá, formar um grupo de trabalho, ter encontros mais periódicos [...]  

Enfim, eu acho que a gente precisa, realmente batalhar um pouco mais por isso. Eu 

acho que quando a gente conseguir, pelo menos fazer uma análise de onde nós 

estamos, eu acho que a gente consegue realmente pensar o Serviço Social e aí se 

posicionar também dentro da instituição que é uma instituição em que, claro o 

ensino sempre vai tá em foco, mas a gente precisa mostrar que nós serviço social 

podemos, devemos e temos condições de estar junto do ensino[...] (Democracia). 

 

Eu acho que a gente assim, ainda tem muito pra caminhar, embora hoje nós temos 

um número muito grande de profissionais, mas as nossas forças elas estão 

quebradas, né, tipo assim, é cada um no seu canto, cada um numa realidade 

diferente, lidando com um jogo de forças dentro de um espaço diferente. [...] 

(Qualidade dos Serviços Prestados). 

 

 

Os aspectos apontados nos trechos acima trazem à tona alguns elementos que 

merecem problematização, sobretudo no que diz respeito ao fato dos/as profissionais ainda 

não conseguirem visualizar uma forte articulação da categoria dentro do IFRN. Quanto a esse 

elemento, é preciso perceber que tal desafio possui também raízes no próprio perfil da 

instituição que tem, nas figuras do professor e do pedagogo, por exemplo, maior 

expressividade histórica, o que acaba gerando, muitas vezes, certo desconhecimento da 

capacidade e amplitude do fazer profissional de outras categorias, tais como o/a assistente 

social e o/a psicólogo que, embora não sejam recentes nesse espaço, ainda têm um 

quantitativo reduzido; o que se expressa na ausência de um espaço de reconhecimento 

desses/as profissionais, aspecto apontado por Democracia. 

Ainda no que se refere à necessidade de uma maior articulação da categoria dentro 

do IFRN, é preciso levar em consideração que a ampliação do quantitativo de assistentes 

sociais nessa instituição pode ser considerado como algo recente, tendo em vista que vem 

ocorrendo com maior ênfase a partir de 2012, apontando para um conjunto de profissionais 

que duplicou seu quantitativo há menos de 05 anos e que, talvez, ainda precise se reorientar e 

perceber que esse novo quadro de profissionais já apresenta, ao menos quantitativamente, 

certo nível de expressividade e potencial para pressão dentro da instituição. 

Com efeito, o fato dos/as 42 (quarenta e dois/duas) profissionais serem lotados/as nos 

mais de 21 campi espalhados por todo o Estado do Rio Grande do Norte acaba trazendo 

algumas limitações para a realização de momentos coletivos, tão necessários para se refletir, 
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estudar e analisar a própria política de educação e suas contradições, bem como o fazer do/a 

assistente social nesse espaço, podendo resultar em uma fragmentação da categoria; o que 

atribui à necessidade de ampliação dos momentos de encontros e discussões coletivas uma 

requisição a ser pleiteada pelo conjunto de profissionais junto à instituição. 

Mas, conforme indicado pelo/a profissional Articulação abaixo, é imprescindível que 

o conjunto de assistentes sociais, atualmente inseridos/as no IFRN, perceba seu potencial 

enquanto categoria dentro dessa instituição e comece a fortalecer sua articulação para que a 

instituição passe a perceber que o posicionamento tomado por um/a profissional não se 

configura mais como algo isolado, mas representa uma decisão coletiva do conjunto de 

profissionais. 

 

 
Eu acho assim, que enquanto categoria nós também já avançamos no sentido de hoje 

realmente sermos uma categoria, reconhecida, legitimada, qualitativa e 

quantitativamente [...], hoje nós já somos reconhecidas em termos de categoria 

dentro da instituição pelo quantitativo [...] Em torno de 40 profissionais. Isso é 

extremamente importante em termos de que isso potencializa também a articulação, 

hoje eu não estou mais só, hoje é o assistente social do IFRN, como um todo, então 

as nossas reivindicações, a nossa legitimidade, ela não perpassa o indivíduo, mas a 

categoria, não é, então eu acredito que a gente, eu ainda vejo assim, como algo que 

ainda está iniciando, né, embrionário que é essa realmente essa mobilização em 

termos de categoria. Mas, eu creio que a tendência é fortalecermos sim a nossa 

categoria e a partir do momento que a nossa categoria for fortalecida dentro do 

instituto aí nós vamos ter condições sim de mudar algumas coisas que perpassam o 

nosso cotidiano. [...] (Articulação). 

 

 

Outro fator apontado pelos sujeitos como estratégia que iria potencializar a 

realização de um trabalho profissional comprometido com o projeto ético-político diz respeito 

à necessidade de sistematização do trabalho, das decisões coletivas tomadas pela categoria no 

interior da instituição, aspecto que vai ao encontro das problematizações realizadas por 

Guerra (2016), quando afirma que a ausência de uma cultura de pesquisa e de sistematização 

da dinâmica da realidade no interior da categoria acaba transformando a apreensão da 

aparência imediata dos fenômenos como uma verdade absoluta. 

Com efeito, é preciso destacar, novamente, a necessidade da sistematização da 

dinâmica da realidade como estratégia para reflexão alicerçada na adoção da pesquisa como 

atribuição recorrente no fazer profissional, tendo em vista que “[...] está claro que a pesquisa é 

indispensável ao Serviço Social. [...] a qual possibilita a criação e a elaboração de propostas e 

práticas inovadoras [...]” (idem, 2016, p. 93). 
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De modo similar, é preciso ressaltar a importância da categoria de assistentes sociais 

inseridos/as no IFRN construir um projeto de trabalho do Serviço Social, uma vez que tal 

projeto, superando o caráter de mero manual, sintetiza em si as possibilidades e limites 

colocados ao/à profissional, iluminando uma constante avaliação da eficácia dos 

instrumentos, técnicas e conhecimentos necessários para se alcançar as metas estabelecidas 

pelo profissional e em consonância com o projeto ético-político da categoria. Assim, “ao 

desenhá-lo e publicizá-lo, o assistente social estabelece parâmetros profissionais que 

demarcam o seu trabalho e o compromisso assumido com o projeto coletivamente construído 

pela profissão [...]” (COUTO, 2009, p. 661). 

A partir dessa compreensão, destaca-se que, embora o conjunto de profissionais 

inseridos/as no IFRN ainda precise dedicar mais esforços na sistematização da sua atuação e 

na utilização da pesquisa, não se pode negar que tais profissionais vêm empreendendo 

iniciativas nesse sentido, tais como a criação de um Grupo de Trabalho (GT) sobre o Serviço 

Social, criado em meados de 2016, e a participação de vários profissionais nos principais 

eventos da categoria, como o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e o 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), inclusive com a 

publicação de trabalhos. 

Retomando os aspectos levantados pelos/as participantes da pesquisa como 

estratégias para o fortalecimento do projeto ético-político do Serviço Social no IFRN, ainda é 

possível destacar a presença de elementos que dizem respeito ao âmbito da defesa dos 

interesses e direitos da própria categoria, como a luta pela efetivação da carga horária de 30 

horas semanais de trabalho, conforme aponta o/a profissional Equidade e Justiça social, “[...] 

lutar mais pelos nossos direitos, que a gente acaba não lutando, lutar mais pelas 30 horas, por 

exemplo, lutar por mais profissionais, deixar essas questões sempre em pauta [...]”. 

A luta em prol da consolidação da redução da carga horária sem redução salarial 

deve sim ser percebida pela categoria como uma demanda de caráter singular, tendo em vista 

que, conforme discutido anteriormente, uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais 

traz implicações, tanto no que se refere à qualidade dos serviços prestados, uma vez que pode 

limitar as possibilidades de dedicação à educação continuada, como traz implicações à própria 

saúde dos/as profissionais.  

Da mesma forma, a luta pela realização de concurso público e ampliação do número 

de profissionais do Serviço Social e também de outras áreas deve se caracterizar como uma 

requisição constante da categoria e das entidades sindicais que representam os/as 



127 

 

 

 

servidores/as públicos federais, tendo em vista que essa ampliação do número de profissionais 

irá contribuir para a redução da sobrecarga de trabalho, o que, por conseguinte, resultará na 

realização de um trabalho mais qualificado. 

Entretanto, a atuação profissional comprometida com a materialização do projeto 

ético-político não está restrita apenas à garantia das condições adequadas de trabalho que não 

podem ser negadas, tendo em vista o caráter assalariado que perpassa o trabalho do/a 

assistente social, mas, o que se quer dizer, é que a defesa de uma atuação comprometida com 

a materialização da orientação social do projeto profissional do Serviço Social deve existir 

mesmo com um jogo de correlação de forças desigual. 

Assim, conforme afirma Couto (2009), as condições objetivas para a materialização 

de um trabalho comprometido com a garantia do acesso à ampliação dos direitos sociais não 

estão dadas a priori.   

Ao contrario disso, a efetivação de um trabalho comprometido com os interesses 

coletivos da classe trabalhadora é feita tendo como terreno concreto as relações contraditórias 

e alienantes impostas pelo mercado de trabalho. 

Nesse sentido, cabe dizer que o Serviço Social brasileiro possui uma orientação 

social alicerçada por princípios e valores coletivos e humanistas sintetizados em seu projeto 

profissional, contendo a direção que a categoria vem lutando para imprimir em sua ação 

profissional, mas cuja operatividade não depende apenas da vontade política e compromisso 

social desses sujeitos, mas das condições objetivas postas (MOTA; AMARAL, 2009). 

Por tudo isso é que as referidas autoras apontam para o fato de que tal limite deve ser 

contornado por meio de ações político-profissionais, que o/a assistente social, enquanto 

qualquer categoria de trabalhador/a assalariado/a, deve enriquecer, construindo práticas 

político-organizativas de resistência e de luta, capazes de influir nos processos reais do 

cotidiano (Idem, 2009). 

Dessa forma, a categoria deve perceber a “[...] participação política como 

necessidade e construção históricas” (RAMOS; SANTOS, 2016, p. 217), sendo a organização 

política uma das condições possíveis para a viabilização de estratégias tanto para a categoria 

quanto para a sociedade como um todo. O que torna imprescindível que a categoria se articule 

ao movimento maior de organização da classe trabalhadora em seus diversos espaços de 

representação, seja nos conselhos e defesa dos direitos sociais, seja nos movimentos contra a 

ofensiva aos direitos trabalhistas e sociais, tão fortemente empreendida pelo Governo Golpista 

atualmente no poder, fortalecendo as agendas de movimentos sociais vinculados à classe 
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trabalhadora, tais como, o movimento feminista, dos direitos da criança e do adolescente, a 

própria luta protagonizada por entidades sindicais, dentre outros movimentos e articulações; o 

que permitirá a categoria se fortalecer e traçar respostas de cunho democrático e que estejam 

bem afinados com os interesses da classe trabalhadora. 

Como oportunamente destacou o/a profissional Direitos Humanos, ao falar sobre as 

estratégias para a potencialização das condições de materialização do projeto ético-político do 

Serviço Social. Como apontado a seguir: 

 

 
[...] Creio que o primeiro passo pra gente solidificar seria essa tentativa, acho que 

seriam momentos onde todos os profissionais estivessem juntos, onde pudessem 

discutir, seria um momento de estudo também pra tentar unificar o máximo possível 

nossos procedimentos diários porque não dá pra se agir de diversas formas. [...] e 

bater de frente e lutar contra tudo que vem pra descontruir porque esse momento é 

de desconstrução, lutar contra essa desconstrução dos direitos que foram 

conquistados e que pra gente materializar não basta pensar somente no cotidiano, 

nas nossas ações diárias, pra gente consolidar a gente tem que ver o todo. Tem que 

ver a realidade como um todo, a realidade de modo histórico, a gente tem que ver o 

sistema como um todo (Direitos Humanos). 

 

 

Por tudo que aqui foi apresentado, parece acertado apontar que o conjunto de 

profissionais inseridos/as no IFRN vem buscando imprimir em sua atuação os princípios e 

valores que norteiam a orientação social presente no projeto ético-político do Serviço Social 

brasileiro, nem sempre da forma ideal, mas na mediação posta pelas condições concretas que 

lhes são apresentadas e que não foram escolhidas por esses/as profissionais, mas foram 

historicamente herdadas (IAMAMOTO, 2010). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Como o percurso de pesquisa exige o movimento de retorno à inquietação inicial 

sobre qual foram feitas sucessivas aproximações, em uma tentativa de superação da sua 

aparência e de aproximação da sua essência, esta parte do trabalho será dedicada à 

sistematização dos elementos que foram percebidos ao longo da pesquisa. 

Desta feita, é preciso evidenciar que o Serviço Social brasileiro construiu um projeto 

profissional que, alicerçado e em consonância com os interesses da classe trabalhadora, tem 

uma orientação social de defesa de valores e princípios coletivos e que tem como horizonte a 

luta pela emancipação humana. 

Tal projeto se consubstancia como orientação para o fazer profissional, sendo 

materializado em diversas dimensões do universo da profissão, tais como: nos instrumentos 

legais e normativos que orientam a formação e o exercício da profissão, como o Código de 

Ética, a Lei de Regulamentação da Profissão e as Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Serviço Social; nas expressões e manifestações coletivas da categoria, realizadas por meio de 

suas entidades políticas de organização, conjunto CFESS/CRESS, ENESSO e ABEPSS; no 

próprio cotidiano profissional comprometido com a defesa dos direitos, a ampliação da 

democracia e consolidação da justiça social. 

Todavia, é preciso lembrar que, mesmo hegemônico, o projeto profissional não é 

homogêneo no interior da categoria, podendo haver manifestações de segmentos da categoria 

que defendem outra direção social para a profissão.  

Além disso, mesmo um/a profissional comprometido/a com esse projeto ético-

político realiza a materialização dos princípios norteadores do mesmo, tendo como mediação 

as contradições impostas pelo perfil de trabalhador/a assalariado/a característico da sua 

atuação e todos os influxos e rebatimentos que tal realidade traz. 

Essa condição de trabalhador/a assalariado/a, por exemplo, põe o/a assistente social 

em uma relação de compra e venda da sua força de trabalho, que ao vendê-la por um 

determinado tempo estabelecido no contrato profissional, recebe o equivalente universal, 

materializado no salário recebido, estando, ainda, sujeito às requisições, demandas, metas e 

recursos postos/exigidos/disponibilizados pelo empregador que adquiriu sua força de trabalho 

e, ao mesmo tempo, determina diversos aspectos do trabalho que será realizado. 

No caso específico da inserção profissional no IFRN, ficou evidente que as principais 

requisições institucionais postas como demandas ao/à assistente social estão restritas à gestão, 
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seleção, execução e acompanhamento dos programas de acesso e permanência dos/as 

estudantes nessa instituição. 

A partir de todos esses aspectos, cabe apontar que os/as assistentes sociais, 

inseridos/as no IFRN, percebem que o projeto profissional da categoria atribuiu maturidade e 

legitimidade ao fazer profissional, diferenciando a atuação profissional das ações realizadas 

por voluntários e leigos. Outrossim, avaliam ainda que tal projeto profissional se configura 

como uma orientação para a atuação profissional e que possui como raízes os interesses da 

classe trabalhadora e a luta pela ampliação do acesso aos diretos. O que indica que os sujeitos 

participantes da pesquisa buscam afinar sua atuação profissional com os princípios 

norteadores do projeto profissional hegemônico na categoria. Por sua vez, tal materialização 

foi evidenciada a partir da associação entre o exercício profissional do/a assistente social, suas 

demandas cotidianas e os principais instrumentos de regulação do exercício profissional, a Lei 

de Regulamentação e o Código de Ética da profissão. 

Nesse sentido, ficou constatado que quase a totalidade dos sujeitos entrevistados/as 

consegue visualizar uma relação evidente entre sua atuação cotidiana e os instrumentos legais 

que regulam a profissão, com ênfase para a utilização desses instrumentos como estratégia 

para assegurar as condições de sigilo e a relativa autonomia profissional. 

No que tange à dificuldade encontrada por um/a profissional em visualizar relação 

direta entre o exercício profissional cotidiano, a Lei de Regulamentação e o Código de Ética, 

ressalta-se a necessidade de educação permanente, expressa por meio do documento de 

criação da Política de Educação Permanente do CFESS/CRESS como estratégia necessária ao 

desvelamento das situações cotidianas, uma vez que tal dificuldade é, em muitos casos, 

resultante da ausência dessa educação permanente acerca da própria profissão e das demandas 

e conjuntura econômica, política e social que alicerçam tais demandas. 

Em linhas gerais, é possível afirmar que a materialização do projeto ético-político no 

IFRN se expressa a partir de alguns aspectos do trabalho realizado na referida instituição. 

Dentre esses, destaca-se a compreensão ampliada acerca da educação, que foi percebida, pelos 

sujeitos da pesquisa, como sendo permeada por contradições e enquanto importante espaço 

para a construção de pensamentos contra-hegemônicos, na luta por uma educação sem a 

presença dos elementos conservadores do capitalismo que constituem seu ethos burguês. 

Assim, se, conforme aponta Tonet (2012), a concepção de educação está alicerçada 

ao modelo de sociedade que se deseja construir, essa concepção evidenciada nas falas dos/as 

assistentes sociais indica afinidade com uma perspectiva que se alinha à imprescindível 
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construção de outra forma de sociabilidade, livre de qualquer forma de exploração do ser 

humano, tendo em vista indicar a necessidade de uma educação livre das expressões 

conservadoras e reprodutoras do pensamento hegemônico burguês. 

Esta afinidade está em consonância com a concepção de educação proposta pelo 

conjunto CFESS/CRESS, nos subsídios para o trabalho do/a assistente social na política de 

educação e nas diversas campanhas empreendidas por essas entidades representativas no 

combate à mercantilização da educação, ao reafirmar essa política como direito social e 

responsabilidade do Estado. 

Uma clara expressão de materialização do posicionamento em defesa da equidade e 

da justiça social, viabilizado por meio da luta pela universalização do acesso aos bens e 

serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como em um claro direcionamento 

em favor da ampliação e consolidação da cidadania, por meio do respeito aos direitos sociais 

que, embora não representem a emancipação humana para a qual a vinculação do projeto 

profissional aponta, configuram-se como tarefa necessária para a efetivação da emancipação 

política dos sujeitos que demandam o exercício profissional do/a assistente social. 

Por conseguinte, a materialização do projeto profissional do Serviço Social, no 

IFRN, expressa-se, ainda, na defesa de um fazer profissional comprometido com a ampliação 

do acesso aos direitos sociais, na busca pela universalização dos programas da assistência 

estudantil, compreendida como estratégia para a consolidação da justiça social, uma vez que 

proporciona as condições necessárias para assegurar o acesso ao direito à educação. 

Cabe destacar que, embora a maioria dos elementos apontados pelos/as profissionais 

fossem relacionados à execução diária dos programas da assistência estudantil, que, em sua 

maioria, são realizadas por meio de atendimentos individuais, um sujeito apontou para a 

necessidade de a categoria perceber que as ações e atendimentos coletivos, de debates e 

discussões apresentam um potencial pouco utilizado pela categoria no IFRN. 

Ainda no que diz respeito a materialização dos princípios que orientam o fazer 

profissional comprometido com o projeto profissional, os/as profissionais evidenciaram que 

buscam guiar seu exercício profissional a partir do compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados, na defesa do sigilo profissional como dever do/a assistente social e direito do 

sujeito que demanda sua intervenção. 

Em contraposição aos posicionamentos que visualizam a materialização nas ações 

desenvolvidas em seu cotidiano profissional, é preciso destacar também a presença de uma 

análise que aponta para o fato de que tal materialização poderia ser melhor potencializada, o 
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que não ocorre devido ao acúmulo de funções por parte do/a assistente social, uma vez que a 

instituição ainda não possui o número satisfatório de profissionais do Serviço Social, o que se 

agrava com o fato da instituição também carecer do número adequado de servidores/as. 

Limite que põe na agenda a necessária luta em prol da realização de concurso 

público e ampliação do número de servidores/as enquanto estratégia para a eliminação do 

acúmulo de funções e condição para a realização de um trabalho mais qualificado. O que 

aponta para a necessária compreensão de que o/a assistente social realiza seu trabalho nas 

condições concretas que lhes são dadas e que, nem sempre, apresentam-se como 

potencializadoras de um exercício profissional comprometido com a defesa do acesso e 

ampliação aos direitos sociais, ou seja, com a orientação social estabelecida no projeto 

profissional. 

Quanto a esse aspecto, ficou evidente que a atuação profissional do/a assistente 

social no IFRN encontra como limitadores elementos que vão desde o desrespeito às 

condições adequadas para a realização do trabalho profissional, com ausência de uma sala 

específica para o Serviço Social em alguns campi e o descumprimento da carga horária de 30 

horas semanais, até obstáculos que são expressões do processo conjuntural de sucateamento 

do serviço público, com o reduzido número de profissionais tanto de Serviço Social como de 

outras áreas e a própria forma como as políticas sociais têm sido configuradas, com foco no 

atendimento minimalista, burocrata, focado no atendimento a metas apenas quantitativas, o 

que não tem sido diferente na política de educação e de assistência estudantil, requerendo 

um/a profissional que precisa dominar apenas o aspecto instrumental e tecnicista do trabalho. 

De modo similar, também foi evidenciado, como limite, o fato do Serviço Social no 

IFRN ainda precisar construir mais espaços coletivos para discussão, reflexão e estudos, como 

estratégia necessária até mesmo para a própria compreensão do conjunto de profissionais 

acerca do seu papel na educação para além apenas das dimensões técnicas e operativas 

exigidas pela operacionalização dos programas de acesso e permanência na instituição. 

Tais dificuldades acabam por resultar em algumas implicações no processo de 

materialização cotidiana do projeto ético-político do Serviço Social, uma vez que resulta em 

uma tendência à realização de demandas excessivamente burocráticas, de gestão de sistemas, 

preenchimento de registros diários, cujo objetivo é apenas atender à lógica racional que vem 

sendo adotada nas políticas sociais, o que fortalece a tendência ao esvaziamento da dimensão 

ético-política da profissão, bem como de sua autonomia profissional, pois não é a 

capacidade/competência técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política do/a 
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profissional que estabelece o acesso aos programas, mas a disponibilidade orçamentária e as 

normatizações institucionais. 

Ainda é preciso ressaltar a tendência à realização de demandas imediatas, as quais 

são constituintes do cotidiano e sua dimensão partícula-individual, mas que no atual contexto 

de configuração das políticas sociais a partir da lógica gerencial, focalista e seletivista, bem 

como da disseminação do pensamento conservador burguês e sua orientação à realização de 

leituras fragmentadas e a-históricas da realidade tem sido intensificado, o que pode levar o 

fazer profissional a orientar-se pelo pragmatismo. 

Contudo, se esses elementos são limitadores da realização de um trabalho 

profissional comprometido com o projeto ético-político, é exatamente nesse projeto 

profissional, com sua orientação social de viés humano-genérico, que a categoria deve se 

fundamentar para a superação desse pragmatismo e suas repercussões. Ou seja, fortalecer a 

capacidade político-organizativa da categoria no intuito de redirecionar essas determinações 

institucionais a partir da articulação do conjunto de profissionais a outras categorias, no 

interior da instituição e fora dela, que corroborem com a orientação social estabelecida no 

projeto profissional do Serviço Social. Além de se apropriar da dimensão investigativa do 

fazer profissional, caracterizando a pesquisa como uma atribuição presente no cotidiano 

profissional que contribuirá para o desvelamento das demandas imediatas e para a apreensão 

dos aspectos universais aos quais elas estão ligadas. 

O que, no caso específico do Serviço Social no IFRN, também perpassa por uma 

maior articulação dentro do próprio grupo de profissionais, a fim de estabelecer, 

conjuntamente, o papel do Serviço Social dentro dessa instituição, posicionamento esse que 

deverá ser sistematizado na forma de projeto de trabalho a ser apresentado à instituição como 

estratégia para a superação do desconhecimento acerca das possibilidades de atuação do/a 

assistente social na educação, superando também o perfil de desespecialização do/a assistente 

social (GUERRA, 2016) também presente nas falas dos sujeitos da pesquisa. 

Outra possibilidade reside na apropriação das potencialidades presentes nos próprios 

documentos que regem a instituição que, contraditoriamente, embora sirvam às demandas do 

mercado de trabalho e de reprodução do capital, também estabelecem a necessidade de 

realização de uma educação humana-integral, apresentando um leque de possibilidades para a 

realização de atividades de reflexão que proporcionem leituras mais totalizantes acerca da 

atual sociabilidade. 
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Assim, reafirmando o que indica Iamamoto (2010), o projeto ético-político do 

Serviço Social é um desafio, mas não uma impossibilidade; um desafio que se renova 

cotidianamente e para o qual a categoria precisa se munir do arcabouço teórico-metodológico 

de perspectiva crítica, da articulação política com os movimentos que representam a classe 

trabalhadora, dos preceitos éticos que a profissão construiu nas últimas décadas e da dimensão 

técnico-operativa necessária à materialização do exercício diário da profissão.  

O que, no caso da inserção do/a profissional de Serviço Social no IFRN, pressupõe 

um trabalho profissional comprometido com a ampliação do acesso à educação pública, 

gratuita, laica e de qualidade, requisitando uma análise crítica acerca das demandas, 

majoritariamente de análises socioeconômicas, requeridas pela instituição e seu perfil seletivo 

e focalizado; no sentido de perceber essas contradições e orientar seu exercício profissional 

em sentido contrário, na luta pela ampliação dos direitos sociais. 
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Apêndice I: Roteiro para a entrevista 

 

PERFIL PROFISSIONAL DOS/AS SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Idade: 

Ano em que concluiu a graduação em Serviço Social: 

Instituição na qual cursou Serviço Social:       Modalidade de Ensino: 

Participação em curso de pós-graduação e formação continuada:  

Ano em que concluiu o último curso de pós-graduação e/ou capacitação: 

Tempo de atuação profissional:  

Instituição(ões) na/as qual/ais atuou antes do IFRN:  

Tempo de atuação profissional no IFRN: 

Setor de lotação no IFRN: 

1) Como você compreende a educação? 

2) E o que você entende por educação profissional e tecnológica? 

3) O que você acha que caracteriza o IFRN como uma instituição de educação 

profissional e tecnológica? 

4) Como você avalia a inserção do Serviço Social na educação? 

5) Quais a principais demandas postas ao assistente social no IFRN? E como você às 

responde? 

6) Quanto ao Projeto Ético-Político, como você avalia nosso projeto profissional? 

7) Você identifica alguma relação entre a lei de regulamentação da profissão, o código de 

ética profissional e sua atuação cotidiana? Qual seria essa relação? 

8)  Você consegue visualizar a materialização de algum dos princípios do nosso código 

de ética em seu cotidiano de trabalho? Seria possível citar alguma intervenção 

cotidiana na qual essa materialização se expressa? 

9)  Existem dificuldades no seu cotidiano profissional no IFRN? Você poderia citar 

alguns? 

10)  Você avalia que essas dificuldades interferem na materialização do projeto 

profissional no IFRN? De que forma? 

11)  E no caso das possibilidades, de que forma você avalia que elas interferem na 

materialização no projeto ético-político? 

12)  Na sua opinião, de que forma a materialização do Projeto Ético-Político no IFRN 

pode ser potencializada? 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS 

 

Anexo I: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Educação, Serviço Social e 

Projeto Ético-Político: compreendendo os desafios e possibilidades dessa relação no 

IFRN que é coordenada por Andréia Lucena de Góis Nascimento e que segue as 

recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, suas complementares e 

do Código de Ética profissional dos/as assistentes sociais.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento ou recursar-se a participar da pesquisa, sem que isso 

lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa se justifica por entender que a discussão acerca do trabalho do Serviço 

Social na educação é uma área cuja produção ainda pode ser considerada como pequena, 

embora seja um espaço consolidado de atuação do/a assistente social e por compreender a 

necessidade de uma constante reflexão acerca dos aspectos que permeiam a materialização do 

Projeto Ético-Político da categoria. Tal pesquisa tem por objetivo analisar como se dá a 

materialização do projeto ético-político do Serviço Social no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do RN. Caso decida aceitar o convite, você será 

submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimento(s): Pesquisa qualitativa, alicerçada no 

materialismo histórico dialético e que será materializada por meio da realização de 

entrevista semiestruturadas. 

Os riscos envolvidos com sua participação são: Exposição desnecessária e/ou 

constrangimento, que serão minimizados através das seguintes providências: Não utilização 

de qualquer forma de identificação do sujeito que contribuiu para a pesquisa, o que será 

assegurado por meio da utilização de nomes fictícios durante todo o trabalho e compromisso 

em reproduzir fielmente as informações expressas pelos/as sujeitos da pesquisa. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: contribuir com o 

processo de reflexão acerca do trabalho do/a assistente social na educação, bem como, 
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possibilitar a identificação de elementos estratégicos à materialização Projeto Ético-Político 

profissional.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhuma fase/etapa desta pesquisa. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação 

dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Garanto que os dados obtidos a partir de sua participação na pesquisa não serão 

utilizados para outros fins além dos previstos neste termo. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido.  

Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma via deste Termo, que deverá ser rubricada e assinada em cada 

página e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente 

para Andreia Lucena de Góis Nascimento, no endereço Rua: Walisson de Souza Dantas, 88, 

Dom Elizeu, Assú- CEP: 59650-000 ou pelo telefone (84) 9 9941-9823 ou (84) 9 9948-7086. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente 

esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, ao(s) procedimento(s) ao(s) qual(is) serei submetido 

e dos possíveis riscos que possam advir de minha participação. Foram-me garantidos esclarecimentos 

que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou de minha 

família. (Caso minha participação na pesquisa implique em algum gasto, serei ressarcido e caso sofra 

algum dano, serei indenizado. Autorizo assim a publicação dos dados desta pesquisa sendo-me 

garantido o meu anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha identificação. 

Participante da pesquisa ou responsável legal:  

Nome:______________________________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________________________ 

Pesquisadora responsável:  

Andréia Lucena de Góis Nascimento  
IFRN/campus Ipanguaçu, RN 118, S/N, zona rural de Ipanguaçu- Tel. 4004-4105. 

Walisson de Souza Dantas, 88, Assú, CEP- 59650-000- Cel. (84) 9 9941-9823 
 


