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RESUMO 
 
 
Esta dissertação versa sobre a análise da Instrumentalidade do Serviço Social e 
suas dimensões prático-sociais, tecidas e expressas na particularidade do exercício 
profissional dos assistentes sociais que atuam na área da Educação. Tomando 
como lócus da pesquisa empírica o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), tem por objetivo analisar como a 
Instrumentalidade do Serviço Social se particulariza no exercício profissional das 
assistentes sociais que atuam nos campi dessa instituição. A partir do método crítico 
dialético, através de processos de aproximações sucessivas com o real, buscou-se 
analisar no contexto da sociedade capitalista contemporânea, e em especial, na 
atual conjuntura que se insere a Educação Profissionalizante brasileira, se essa 
Instrumentalidade é de repostas ao projeto societário burguês ou é de mediação, 
balizada pela racionalidade crítico-dialética. Com a finalidade de subsidiar a base 
teórico-metodológica da investigação, as análises fundamentaram-se na pesquisa 
bibliográfica e revisão da literatura, e na pesquisa de campo, que envolveu o 
levantamento e análises de documentos institucionais, bem como entrevistas quanti-
qualitativas. As informações sistematizadas e analisadas revelaram as 
particularidades da categoria Instrumentalidade inseridas nos processos de trabalho 
das assistentes sociais que atuam na área da Educação. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Instrumentalidade. Serviço Social. Educação. 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
This dissertation focuses on the analysis of the instrumentality of Social Work and its 
practical-social dimensions, woven and expressed in the particularity of the 
professional practice of social workers in the field of Education. Taking as a locus of 
empirical research the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN), the study aims to analyze how the instrumentality of Social 
Work is particularized in the professional practice of social workers in this institution. 
From the dialectical critical method, through processes of successive approximations 
to reality, we have analyzed in the context of contemporary capitalist society, 
especially in the current situation which includes the Brazilian Vocational Education, 
if such instrumentality brings answers to bourgeois society project or brings 
mediation, buoyed by the critical-dialectical rationality. In order to subsidize the 
theoretical and methodological basis of research, analyzes were based on review of 
the literature and field research, which involved a survey and analysis of institutional 
documents, as well as quantitative and qualitative interviews. The information 
systematized and analyzed revealed the specificities of the category instrumentality 
inserted in the work processes of social workers in the field of Education. 
 

 

Keywords: Instrumentality. Social Work. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Analisar a questão da Instrumentalidade e suas dimensões prático-sociais no 

exercício profissional do assistente social na Educação, objeto de estudo e 

investigação neste trabalho dissertativo, exige entender a lógica da sua 

(re)construção no processo histórico do Serviço Social. 

A Instrumentalidade no trabalho do assistente social é compreendida na 

lógica de que esta se (re)constrói no âmbito das relações entre o Estado e a 

Sociedade, no estágio monopolista do capitalismo, fruto das transformações 

societárias, bem como do protagonismo dos profissionais que precisam dar 

respostas técnico-profissionais e ético-políticas no âmbito do Serviço Social. 

Essas respostas são pautadas em saberes e práticas, vivências e 

experiências, direcionadas pelas orientações teórico-metodológicas dos 

profissionais. Elas se gestam na dinâmica dos espaços sócio-ocupacionais das 

instituições públicas e privadas, engendradas “[...] na conjunção dos passos que têm 

acompanhado a implementação das políticas sociais no cotidiano do exercício dessa 

profissão por seus protagonistas.” (NICOLAU, 2005, p. 15). 

 A construção da Instrumentalidade, na trajetória histórica e intelectual do 

Serviço Social no Brasil, teve início com a criação da profissão, ainda na década de 

1930. Sendo ela uma categoria que está em constante construção, tem-se na 

década 1980 um marco teórico para a redefinição de sua direção social. A começar 

pelas contribuições teórico-metodológicas das produções intelectuais engendradas a 

partir do legado do Movimento de Reconceituação1. E, mesmo que essas não 

tivessem focado na discussão da temática propriamente dita, como ela é constitutiva 

e constituinte do exercício profissional, sofreu as inflexões das mudanças na 

profissão. 

Dito de outro modo, a Instrumentalidade, enquanto categoria imanente do 

trabalho dos assistentes sociais, já apresentava um redirecionamento em sua 

direção social na década de 1980, face ao movimento de renovação do Serviço 

Social. Contudo, enquanto categoria analítica de pesquisas científicas, teve como 

                                                           
1 “O movimento de reconceituação do Serviço Social – emergido na metade dos anos 1960 e 
prolongando-se por uma década – foi, na sua especificidade, um fenômeno tipicamente latino-
americano.” (IAMAMOTO, 2009c, p. 205, grifo da autora). 
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marco a década de 1990, sendo ampliada nos primeiros 12 (doze) anos do século 

XXI, pois é nesse período que foi colocada em pauta. São expressivos desse 

movimento os textos de: Campagnolli (1993) – “Desvendando uma relação 

complexa: o Serviço Social e o instrumental técnico”; Sarmento (1994) – 

“Instrumentos e Técnicas em Serviço Social: elementos para uma discussão”; 

Guerra (1995) – “A Instrumentalidade do Serviço Social”; Trindade (1999) – 

“Desvendando o significado do instrumental técnico-operativo na prática profissional 

do Serviço Social”.  

O debate teórico que se deu após os anos 1980 trouxe a concepção do 

Serviço Social como uma atividade inserida na divisão social e técnica do trabalho 

na sociedade capitalista. Segundo Guerra (2002a, p. 10), essa compreensão requer: 

pensar a profissão “[...] para além de suas fronteiras e, ao mesmo tempo buscar e 

situar as condições materiais-objetivas nas quais o Serviço Social intervêm, suas 

limitações e condicionamentos sócio-históricos.” Requer compreendê-la como uma 

atividade especializada e sistemática, a qual, mediante conhecimentos teóricos e 

técnicos, sistematiza e operacionaliza respostas a serem dadas às necessidades 

sociais que lhes chegam como demandas profissionais. 

Nesse sentido, a apreensão e reflexão da (re)construção da 

Instrumentalidade possibilitam situar a profissão no contexto das relações sociais 

constituídas na sociedade capitalista, uma vez que é nesse contexto que são 

expressas as relações sociais fundadas na/para a sociabilidade do capital. E, por 

sua vez, essas relações estabelecem os limites e as possibilidades ao Serviço 

Social, uma profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, submetida às 

relações de propriedades que a sustentam e a determinam, nas condições objetivas 

e subjetivas do trabalho. 

As condições objetivas do trabalho dizem respeito aos determinantes sócio-

históricos do exercício profissional em diferentes conjunturas. São aquelas relativas 

à produção material da sociedade contemporânea, referem-se às condições postas 

na realidade material em que os profissionais se deparam, na divisão social e 

técnica do trabalho, na propriedade dos meios de produção, face aos objetos e os 

campos de intervenção, aos espaços sócio-ocupacionais e às relações e condições 
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materiais de trabalho no contexto da crise estrutural do capital contemporâneo2. As 

condições objetivas são aquelas presentes no cotidiano, que vão desde a estrutura 

do espaço físico em que o trabalho é realizado, os recursos disponíveis, a jornada 

de trabalho, o salário, até a questão da autonomia profissional e da liberdade para 

desenvolver o fazer nos diferentes espaços sócio-ocupacionais. 

Quanto às dimensões subjetivas, elas dizem respeito à questão da formação, 

são indissociáveis da prática, e se expressam na forma “[...] como o assistente social 

incorpora em sua consciência o significado de seu trabalho e a direção social que 

imprime ao seu fazer profissional.” (GUERRA, 2002b, p. 5). São relativas aos 

sujeitos, às suas escolhas, ao grau de qualificação e competência, ao seu preparo 

técnico e teórico-metodológico, bem como aos seus referenciais teórico-

metodológicos, éticos e políticos, dentre outros, os quais também são determinados 

socialmente no contexto da sociabilidade capitalista em crise. 

Segundo Alves (2012), em meados da década de 1970, ocorreu o primeiro 

momento histórico da crise estrutural do capital. Foram engendrados meios para 

tentar resolvê-la, como o impulso da mundialização do capital, mascarada pela 

nomenclatura de ‘globalização’, e redefinição das políticas econômicas, porém só foi 

possível ao capital repor a lucratividade em fins da década de 1980. No entanto, as 

‘saídas’ ou vias de resolução da 1ª fase da crise estrutural do capital não foram 

capazes de impedir sua volta. Pelo contrário, elas serviram para agudizá-la por 

causa da própria desmedida do capital. 

Mészáros (2009a) explica que a crise estrutural do sistema capitalista se 

estende por toda parte e viola a relação homem/natureza minando as condições 

fundamentais de sobrevivência humana. “A crise atual é profunda […] essa não é 

apenas a maior crise de história humana, mas a maior crise em todos os sentidos.” 

(Ibid., p. 130-133). Ela combina as seguintes crises: ambiental, climática, alimentar, 

energética, do trabalho e a profunda crise social, cujos danos emblemáticos se 

expressam no desemprego estrutural, na destruição do meio ambiente, nas 

instabilidades e fluidez, nos diferentes riscos vividos pela humanidade. Ainda 

segundo Mészáros (2009b, p. 152) “[…] um sistema de reprodução não pode se 

auto condenar mais enfaticamente do que quando atinge o ponto em que as 

                                                           
2 Será retomado adiante. 
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pessoas se tornam supérfluas ao seu modo de funcionamento.” O autor ainda alerta 

que isso não é uma projeção para o futuro, “[...] é a gritante realidade mundial e o 

rumo negativo do qual não se escapa do avanço do capitalismo.” (MÉSZÁROS, loc. 

cit.). 

São as expressões das desigualdades sociais que constituem o capitalismo, 

elas são indissociáveis das relações entre as classes sociais que dão a forma e a 

estrutura para esse sistema e, nesse sentido, “[...] a questão social se expressa 

também na resistência e na disputa política.” (YAZBEK, 2009a, p. 3). Ainda para a 

autora, a sociabilidade humana é constituída por essas expressões e “[...] elas estão 

presentes no cotidiano da prática profissional, condicionando-a e atribuindo-lhe 

características particulares.” (Ibid., p. 3). 

É neste sentido que se analisa a Instrumentalidade numa perspectiva de 

totalidade “[...] concreta em movimento, em processo de estruturação permanente 

[...]” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p. 73), considerando as determinações 

históricas, econômicas, sociais, políticas e culturais que envolvem o exercício 

profissional do assistente social em suas condições materiais. Ao mesmo tempo, 

considera-se o modo como esse trabalhador, no nível de sua consciência, constrói e 

reconstrói sua intervenção, atribuindo-lhe significado, produzindo finalidades e 

conferindo-lhe uma direção social. Daí entender a Instrumentalidade do Serviço 

Social, supõe verificar a profissão a partir dos ângulos indissociáveis e 

interdependentes 

 

[...] como duas expressões do mesmo fenômeno; como realidade vivida e 
representada na e pela consciência de seus agentes profissionais expressa 
pelo discurso teórico-ideológico sobre o exercício profissional; e a atuação 
profissional como atividade socialmente determinada pelas circunstancias 
sociais objetivas que conferem uma direção social à prática profissional, o 
que condiciona e mesmo ultrapassa a vontade e/ou consciência de seus 
agentes individuais. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p. 73). 

 

Embora esses dois ângulos da profissão sejam considerados indissociáveis, 

contraditoriamente, pode ocorrer uma defasagem entre as condições, efeitos sociais, 

objetos da prática e as concepções teórico-metodológicas que dão legitimidade a 

esse exercício profissional. Todavia, é na mediação dessa relação contraditória que 

o Serviço Social, como profissão inserida no processo de trabalho, vem 
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(re)construindo sua Instrumentalidade, através dos assistentes sociais mediante sua 

teleologia e ação, em função do alcance dos objetos no processo de atendimento às 

necessidades materiais e espirituais suas e do seu público alvo. 

Isso vem ocorrendo, sobretudo através do protagonismo dos agentes 

profissionais individuais e coletivos que têm discutido a questão da 

Instrumentalidade no âmbito da profissão. É na relação entre a realidade vivida e a 

realidade idealizada (no sentido de projeção) que essa categoria analítica vem 

sendo construída no âmbito da profissão, nos últimos vinte anos, numa perspectiva 

crítica, como legado do processo de renovação. 

Tenha-se presente que o Movimento de Reconceituação se constitui um 

marco inicial e de extrema importância na forma de pensar e agir no Serviço Social 

Latino-Americano iniciado a partir de 1965, com a participação de 05 (cinco) países 

da América Latina3, sobretudo na particularidade da sociedade brasileira, dando 

início a um processo de renovação na profissão.  Segundo Netto (2007, p.113), 

 
a renovação expressa um conjunto de características novas que durante a 
repressão da autocracia burguesa o Serviço Social, articulando elementos 
de sua tradição e tendências do pensamento social contemporâneo procura 
mostrar legitimidade na pratica, na medida em que, responde as demandas 
sociais, sistematiza e tenta a validação teórica mediante a remissão as 
teorias e disciplinas sociais. 

 
Neste contexto, o autor pontua traços que caracterizam a renovação 

instaurada na sociedade brasileira e, nela, tem-se um debate interdisciplinar 

expressos: 

 
Na instauração do pluralismo teórico, ideológico e político no marco 
profissional, deslocando uma sólida tradição de monolitismo ideal. Na 
crescente diferenciação das concepções profissionais (natureza, funções, 
objetivos e práticas do Serviço Social), derivadas do recurso diversificado a 
matrizes teórico - metodológicas alternativas, rompendo com o viés de que 
a profissionalidade implicaria uma homogeneidade (identidade) de visões e 
de práticas. Na sintonia da polêmica teórico-metodológica profissional com 
as discussões em curso no conjunto das ciências sociais, inserindo-o como 
protagonista que tenta cortar com a subalternidade (intelectual) posta por 
funções meramente executivas. Na constituição de segmentos de 
vanguarda, sobretudo, mas não exclusivamente, inserido na vida 
acadêmica, voltados à investigação e a pesquisa. (Ibid., p. 135-136). 

 

                                                           
3 Esses países foram: Chile, Argentina, Peru, Uruguai e Brasil. Ver a propósito do movimento de 
reconceituação em Macêdo (1981), Faleiros (2005), Netto (2007), Netto (2005) dentre outros. 
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A construção dessas características novas no contexto do processo de 

renovação do Serviço Social brasileiro tem seu início na conjuntura dos anos 1960 e 

1970. Em virtude das condições sociopolíticas de repressão e autoritarismo, foi 

permitido ao Serviço Social apenas modernizar as técnicas e estratégias de 

intervenção, sob a orientação conservadora4, demarcando uma Instrumentalidade, 

que “[...] tem na sua dimensão técnico-instrumental uma dimensão privilegiada.” 

(GUERRA, 2002a, p. 15). 

Entre os anos de 1964 a 1985, o Brasil viveu sob o domínio do Estado 

autocrático, a ditadura teve início com o golpe de Estado, no qual as forças armadas 

tomaram o poder derrubando o governo esquerdista de João Goulart. As metas do 

governo ditatorial foram: adequar a economia aos padrões de desenvolvimento 

nacionais, ao novo quadro do inter-relacionamento econômico capitalista, 

demarcado pela crescente internacionalização do capital; censurar e imobilizar os 

protagonistas sociopolíticos; e, enfim, combater a revolução e o socialismo (cf. 

NETTO, 2007). 

Como consequência dessas metas, durante os anos de ditadura, o Brasil 

chegou a um padrão desenvolvimentista econômico subalterno aos ditames 

imperialistas do capital internacional. Tal padrão, regado a uma grande repressão 

dos movimentos sociais, matou, torturou e exilou aqueles que se opunham ao 

sistema. Diante dessa conjuntura, no Serviço Social a atenção estava voltada para a 

adequação da profissão às demandas modernizadoras postas pelo capital. Buscava-

se instrumentalizar o assistente social para que ele pudesse ser parte constituinte do 

processo de desenvolvimento nacional. A técnica e o instrumento vinculavam-se a 

objetivos e finalidades e estava articulado a cada processo, método ou caso 

particular.  

                                                           
4Segundo Nisbet (1981 apud NICOLAU, 2005, p. 82) ideias como “[...] status, coesão, ajustamento, 
função, norma, ritual, símbolo são ideias conservadoras não apenas no sentido superficial de que 
cada uma delas tem como seu referencial um aspecto da sociedade plenamente interessada na 
manutenção ou na conservação da ordem, mas no importante sentido de que essas palavras são 
partes integrantes da história intelectual do conservadorismo europeu”. Convém lembrar que essas 
ideias, filtradas pelo pensamento humanista-cristão, foram apropriadas e se integraram “[...] ao saber 
próprio do Serviço Social, através de sua interlocução com as chamadas ciências humanas e sociais. 
Neste processo fundamenta-se uma leitura de sociedade, de indivíduo, de profissão que passa a 
nortear o saber-fazer profissional na perspectiva da integração, da compatibilização, do ajustamento 
na relação teoria/realidade.” (NICOLAU, 2005, p. 82).  
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O contexto do fim dos anos 1980 no Brasil foi muito conturbado 

economicamente, politicamente e socialmente, e como consequência disso vive-se 

um momento de altas taxas de desemprego, índices inflacionários exorbitantes, 

dívida externa, enorme desigualdade de renda. Em 1985, após a abertura lenta e 

gradual do regime militar a redemocratização do Brasil foi concluída. Essa abertura 

se deu, devido às dificuldades enfrentadas pelos militares para recuperar a 

economia do país, às denúncias de corrupção na máquina pública que se tornaram 

mais frequentes, aos déficits na saúde e na educação, e à pressão da sociedade5 

para que os militares deixassem o poder. 

A partir desse processo de redemocratização da sociedade brasileira, foi 

possível trabalhar e repensar a proposta de ruptura com o tradicionalismo, a 

integração social e o confessionalismo6, e começar a busca por caminhos para a 

superação do caráter paliativo, burocratizado e fragmentado do fazer-profissional. 

Questionando a forma de considerar o indivíduo e a sociedade abstraídos das 

relações sociais, pautada em um racionalismo formal abstrato, Guerra (2009a) 

explica, há uma racionalidade7 hegemônica no capitalismo, e que não lhe é 

exclusiva, muito menos a única existente, “[...] mas que mantém íntima sintonia com 

os processos de produção e reprodução materiais e espirituais vigentes nas formas 

de sociabilidade” (Ibid., p. 11). Essa, é a racionalidade denominada de formal-

abstrata. 

O caminho encontrado pelo Serviço Social para romper com a lógica da 

racionalidade formal-abstrata se deu pelo “movimento de reconceituação, tal como 

se expressou em sua tônica dominante na América Latina, representou um marco 

decisivo no desencadeamento do processo de revisão crítica do Serviço Social no 

continente.” (IAMAMOTO, 2009c, p. 205, grifo da autora). Foi precisamente este 

movimento que determinou o processo de renovação do Serviço Social no Brasil, 

sobretudo na sua direção de intenção de ruptura, a qual possibilitou a interlocução 

                                                           
5 Com grandes mobilizações populares em todas as áreas sociais. 
6 Esses são termos que se remetem à perspectiva modernizadora, ver a propósito Netto (2007) e 
Iamamoto; Carvalho (2009). 
7 O que é a Racionalidade? Constitui os modos de ser, de pensar, e de se constituir dos processos 
sociais. Ela incorpora tanto a lógica que constitui os fenômenos e processos da sociedade quanto 
uma maneira de apreendê-los, uma forma de interpretá-los (cf. GUERRA, 2004) 
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com o marxismo, primeiro sem Marx8, depois assumindo um resgate da inspiração 

marxista voltado para a interpretação da sociedade e da profissão, numa perspectiva 

de totalidade social9.  

A presença de um debate intelectual e plural com as fontes clássicas e 

contemporâneas do pensamento social na modernidade, desencadeada pelo 

processo de renovação do Serviço Social, sobretudo na intenção de ruptura10 

direcionou a consolidação de um projeto ético-político-profissional voltado para a 

construção de um projeto de sociedade emancipador. A intenção de ruptura foi o 

terceiro momento do processo de renovação do Serviço Social desencadeado pelo 

Movimento de Reconceituação, nele se (re)configuraram os fundamentos teórico-

metodológicos da Instrumentalidade do Serviço Social já na década de 1980, a partir 

de uma razão dialética11, mediante uma discussão teórico-metodológico. 

Com a crise da ditadura e o processo de redemocratização em vias de 

consolidação, os assistentes sociais passam a viver um dilema, por um lado eles 

tinham posse das condições prático-profissionais e de suporte acadêmico para 

avançar no sentido de encampar as lutas pelos direitos sociais e pela ampliação da 

                                                           
8 “[...] a descoberta do marxismo pelo Serviço Social latino-americano contribuiu decisivamente para 
um processo de ruptura teórica e prática com a tradição profissional, as formas pelas quais se deu 
aquela aproximação [...] com o amplo e heterogêneo universo marxista foram também responsáveis 
por inúmeros equívocos e impasses de ordem teórica, política e profissional cujas refrações até hoje 
se fazem presentes. O encontro do Serviço Social com a perspectiva crítico-dialética deu-se por meio 
do filtro da prática político-partidária (IAMAMOTO, 2009c, p. 210, grifo da autora). A autora ainda 
explica que “o resultado foi um universo teórico presidido por fortes traços ecléticos, dando lugar a 
uma ‘invasão, às ocultas, do positivismo no discurso do marxista do Serviço Social.” (Ibid., p. 211, 
grifo da autora). 
9 Ver, a propósito, Iamamoto e Carvalho (2009) e Netto (2207). 
10 Netto (2007) seguiu três direções principais em sua análise acerca do movimento de 
reconceituação do Serviço Social: a perspectiva modernizadora, a reatualização do conservadorismo 
e a intenção de ruptura. A intenção de ruptura se deu em três momentos. 1º Emersão: seu 
surgimento se deu em 1972 com o Método de B.H., um método elaborado pelos assistentes socais 
da escola de Serviço Social de Belo Horizonte durante os anos 1972 e 1975, com ele os profissionais 
propuseram a constituição de uma metodologia alternativa às perspectivas das abordagens 
funcionalistas da realidade. A partir do Método de B.H. o Serviço Social passou a buscar articulação 
entre teoria e ação. 2º Consolidação Acadêmica: se deu entre 1975-1978, a partir de 1975 a 
produção acadêmica do Serviço Social se intensificou, por um lado com a denúncia da ideologia de 
Marx constituída anteriormente e, por outro, pela recorrência às fontes originais da obra marxiana 
para pensar criticamente o Serviço Social. 3º O espraiamento na categoria: se deu após os anos 
1982/1983 e se estende até os dias atuais, a partir do espraiamento essa nova forma de conceber a 
profissão, a partir do viés marxista passa a ser disseminado na categoria tornando-se hegemônica. 
11 “A razão crítico-dialética, como fundamentação da teoria e da ação do homem na sociedade 
contemporânea, dilata as possibilidades de os assistentes sociais transcenderem o atendimento da 
demanda institucionalizada, de modo a qualificá-los tanto para atender as antigas e tradicionais 
requisições e demandas quanto para construir novas competências sócio-profissionais.” (GUERRA, 
2002a, p. 21). 
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cidadania, haja vista que o país vivenciava a ascensão das lutas postas pelos 

movimentos sociais e sindicais no embate entre o patronato e o Estado; por outro 

lado não dispunham de uma boa acumulação de massa crítica que pudesse 

embasar uma auto-renovação naqueles rumos (cf. IAMAMOTO, 2009c).  

No entanto, a profissão, assim como a sociedade brasileira, havia 

amadurecido historicamente. Dessa forma, o caminho que restou aos assistentes 

sociais foi o da imersão na pesquisa história e na crítica teórica e rigorosa do ideário 

profissional que se concretizou no “[...] esforço de articulação ente a crítica do 

conhecimento, a história e a profissão, que passa a nortear o debate brasileiro no 

âmbito da tradição marxista.” (IAMAMOTO, 2009c, 218). 

A intenção de ruptura propiciou desencadear uma revisão crítica do Serviço 

Social, apontou para a constituição de um novo Serviço Social na perspectiva de 

contemplar os interesses sociais daqueles que, criam a riqueza social, mas não se 

apropriam dela, ou seja, a classe trabalhadora, “[...] no horizonte da ultrapassagem 

do próprio ordenamento capitalista.” (IAMAMOTO, 2009c, p. 218). 

A partir da década de 1980, o Serviço Social conquista a sua “[...] maioridade 

intelectual como profissão.” (NETTO, 2007, p. 275), em razão da sua aproximação 

com as fontes originais da obra marxiana, possibilitando uma abordagem crítica e a 

produção de várias obras importantes para o avanço da profissão. 

A partir dos anos 1980, o Serviço Social passa a ser discutido como 

determinado socialmente “[...] como um produto histórico, e como tal, adquire 

sentido e inteligibilidade na história da sociedade da qual é parte e expressão.” 

(IAMAMOTO, 2009c, p. 203). Afirmou-se como especialização do trabalho coletivo, 

inscrito na divisão social e técnica do trabalho e sua participação do processo de 

produção e reprodução das relações de sociais capitalistas12, ao mesmo tempo em 

que se realiza uma discussão sobre a teoria, o método e a história. 

O debate teórico metodológico levou os assistentes sociais a discutirem qual 

o lugar e o papel dos instrumentos no Serviço Social.  Segundo Yazbek (2009b, p. 

12), 

 

Este debate se expressa na significativa produção teórica do Serviço Social 
brasileiro, que vem gerando uma bibliografia própria, e que tem na criação e 

                                                           
12 Ver publicação de Iamamoto; Carvalho 1982, que já conta com sua 27ª edição (2009). 
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expansão da pós-graduação, com seus cursos de mestrado e doutorado, 
iniciada na década de 70, um elemento impulsionador. 

 

Já o estudo sobre a categoria trabalho se deu na década de 1990, e a partir 

dele, os assistentes sociais procuraram evidenciar o Serviço Social como trabalho, 

como parte do processo de trabalho, sua inserção nas relações de trabalho e o 

significado do Serviço Social na sociedade capitalista. Foi ai que a questão social 

passou a ser vista como objeto de trabalho do Serviço Social. 

O debate plural se deu na medida em que as produções teóricas, as reflexões 

e os posicionamentos ideopolíticos passaram a ser embasados por pensamentos 

em uma abordagem crítica. Além dos escritos do próprio Marx, os assistentes 

sociais, na década de 1980, apropriaram-se: do pensamento de Antônio Gramsci, 

principalmente de suas abordagens acerca do Estado, da sociedade civil, do mundo 

dos valores, da ideologia, da hegemonia, da subjetividade e da cultura das classes 

subalternas; do pensamento de Agnes Heller e à sua problematização do cotidiano; 

de Georg Lukács e à sua ontologia do ser social fundada no trabalho; 

E.P. Thompson e à sua concepção acerca das "experiências  humanas"; e também 

do grande historiador marxista Eric Hobsbawm (cf. YASBEK, 2009b).  

Os estudos que se iniciaram na década de 1980 possibilitaram a construção 

de uma visão crítica tanto da sociedade, quando do Serviço Social. E os que se 

seguiram colocaram em pauta as discussões sobre a história, a teoria e o método13 

do Serviço Social, questionamentos que proporcionaram um salto qualitativo para a 

profissão. Como resultado, houve a ampliação das pesquisas sobre a relação entre 

o saber e o fazer da profissão, a dimensão política deste fazer, e ainda o 

amadurecimento da análise sobre as políticas sociais, os movimentos sociais e sua 

relação com o Serviço Social. 

As técnicas e instrumentos do exercício profissional foram postos em tela, na 

década de 1980, a partir da diferenciação entre a concepção teórico-metodológica e 

as estratégias, técnicas e procedimentos de intervenção. Assim, diferentemente de 

toda a trajetória do Serviço Social14, o debate agora ocorre de forma gradativa, na 

                                                           
13 Ver Iamamoto (2007). A questão da metodologia no Serviço Social: indicações para o debate. In: 
Renovação e conservadorismo no Serviço Social. 
14 Em que preconizava-se a cisão e fragmentação entre a teoria e os instrumentais técnicos 
operativos da profissão. 
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perspectiva de estabelecer a conexão da fundamentação teórico-metodológica aos 

aportes da técnica e dos instrumentos, aos aportes ético-políticos vislumbrando a 

apreensão, reflexão e intervenção crítica dos assistentes sociais nos espaços sócio-

ocupacionais, nos quais a profissão está inserida e se materializa. 

Note-se que no processo de intenção de ruptura, em sua fase madura, as 

críticas ao tecnicismo do Serviço Social foram intensificadas. No entanto a dimensão 

técnica-instrumental, por sua vez, não poderia ser desprezada, posto que se 

constituía como elemento essencial da intervenção, dessa forma, ela deveria ser 

compreendida juntamente com a dimensão ética e política do Serviço Social.  

A partir desse debate Iamamoto (2007) sustenta que a profissão necessita de 

uma perspectiva teórico-metodológica e histórica que ilumine as possibilidades de 

ação na medida em que se aproxima do movimento do real. Ela coloca ainda que a 

teoria15 não é aplicada na prática, mas sim que ela oferece os subsídios para uma 

análise criativa dessa prática, do processo de formação da sociedade, dos 

movimentos e inflexões das conjunturas, dos profissionais e das forças políticas 

presente na realidade. A questão teórico-metodológica, segundo Iamamoto (2007, p. 

179), abrange 

 
[...] o modo de ler, de interpretar, de se relacionar com o ser social; uma 
relação entre o sujeito cognoscente – que busca compreender e desvendar 
essa sociedade – e o objeto investigado. Encontra-se estreitamente 
imbricada à maneira de explicar essa sociedade e os fenômenos 
particulares que a constituem. Para isso, implica uma apropriação da teoria 
– uma capacitação teórico-metodológica – e um ângulo de visibilidade na 
leitura da sociedade – um ponto de vista político, que, tomado em si, não é 
suficiente para explicar o social. 

 

Essa questão teórico-metodológica é quem vai definir a competência 

profissional, no momento em que o assistente social, em seu trabalho cotidiano, 

utiliza essa competência teórico-metodológica associada às competências ético-

política e técnico operativa, estabelecendo, assim, os rumos e as estratégias da sua 

                                                           
15 Segundo Yazbek, (2009a, p. 5-6), a teoria social por sua vez constitui conjunto explicativo 
totalizante, ontológico, e, portanto, organicamente vinculado ao pensamento filosófico, acerca do ser 
social na sociedade burguesa, e a seu processo de constituição e de reprodução. A teoria reproduz 
conceitualmente o real, é portanto, construção intelectual que proporciona explicações aproximadas 
da realidade e, assim sendo, supõe uma forma de auto-constituição, um padrão de elaboração: o 
método. Neste sentido, cada teoria social é um método de abordar o real. E o método, por sua vez, é 
a trajetória teórica, o movimento teórico que se observa na explicação sobre o ser social, é o 
posicionamento do sujeito que investiga face ao investigado e desta forma é "questão da teoria social 
e não problema particular desta ou daquela 'disciplina'." (Ibid., p. 6).  
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ação. Essa articulação entre as competências deve acontecer sempre para que não 

se reifique “[...] o saber fazer, subordinando-o à direção do fazer”, deve-se recusar 

“[...]’ os espontaneísmos, os voluntarismos, os determinismos e demais “ismos” que 

cindem o exercício profissional, desviando as rotas desejáveis de ação.” 

(IAMAMOTO, 2007, p. 184). 

Ainda segundo a autora, o espaço privilegiado de interlocução e diálogo entre 

as áreas do saber e entre diversos paradigmas teórico‐metodológicos é a 

pós‐graduação, pois ela se configura como espaço de pesquisa, de debate 

intelectual contemporâneo na academia, no âmbito das ciências sociais do país e do 

exterior, iniciando o aprofundando da dimensão investigativa no Serviço Social.  

Observe-se que a produção teórica foi impulsionada pela expansão da pós-

graduação strito sensu em Serviço Social, uma vez que a academia, lugar por 

excelência em que a pós-graduação se materializa, se constitui um espaço “si ne 

qua non” de discussão, que vem  aprofundando as discussões e pesquisas sobre a 

profissão, sobre a prática do Serviço Social, sua formação e história e,  

principalmente  em relação  à  realidade social, política, econômica e cultural, onde 

ele se insere como profissão na divisão social e técnica  do  trabalho. 

Ao falar sobre a pós-graduação em Serviço Social na década de 1980, 

Yazbek (2009b, p. 12-3) compreende que ela possibilitou um avanço 

 

[...] na compreensão do Estado capitalista, das políticas sociais, dos 
movimentos sociais, do poder local, dos direitos sociais, da cidadania, da 
democracia, do processo de trabalho, da realidade institucional e de outros 
tantos temas. Enfrentou o desafio de repensar a assistência social 

colocando‐a como objeto de suas investigações. Obteve o respeito de seus 
pares no âmbito interdisciplinar e alcançou visibilidade na  interlocução com 
as ciências sociais, apesar das dificuldades decorrentes da  falta de 
experiência em pesquisa, do fato de defrontar com restrições por  se  
constituir  em  disciplina  interventiva  (de  "aplicação")  e  das  dificuldades  
na apropriação das teorias sociais. Nesta década o serviço Social ganha 
espaço no CNPq como área de pesquisa. 

 

A interlocução com o marxismo enquanto referência analítica, torna 

hegemônica no Brasil a intenção de pensar o Serviço Social como parte da 

organização da sociedade inserida na dinâmica das relações sociais participando do 

processo de reprodução dessas relações (cf. IAMAMOTO; CARVALHO, 2009). 
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A teoria social de Marx “[...], a partir dos anos 80 e avançando nos anos 90, 

vai imprimir direção ao pensamento e à ação do Serviço Social no país.” (YAZBEK, 

2009b, p. 11). A partir daí, a formação e o exercício profissional passam a ser 

permeados por esse referencial teórico, a exemplo do currículo de 1982, das atuais 

diretrizes curriculares aprovadas em 1996 e do Código de Ética da Profissão (CEP) 

de 1993. 

Demarca-se, ainda, as referências teórico-metodológicas presentes nos 

eventos promovidos pelas instituições de ensino, assim como aqueles organizados 

pelo conjunto CFESS/CRESS/ABEPSS/ENESSO16 que se concretizam por meio das 

Oficinas, Convenções, Congressos, Fóruns, Encontros e Seminários. Da mesma 

forma, é possível verificar tais referenciais norteando a Lei que Regulamenta a 

Profissão e o atual Código de Ética do Serviço Social, eixos componentes do Projeto 

Ético-Político (PEP) associados das diretrizes curriculares. 

 

É relevante destacar que o CEP de 1993 se fundamenta nas bases 
ontológicas da teoria social de Marx e possibilita compreender a ética como 
constitutiva da práxis. Nesse horizonte, os princípios fundamentais do CEP 
representam esta estrutura ideológica e materializam um conjunto de 
regramentos sintonizados, coerentes e articulados com o projeto ético-
político profissional. Estes princípios devem orientar a atuação profissional e 
não podem ser apropriados, internalizados, analisados de forma isolada e 
tampouco desconectados da direção histórica e ontológica que os 
fundamentam (CFESS, 2012a, p. 31). 

 

Na racionalidade crítico-dialética, os assistentes sociais são 

instrumentalizados a atuar sob uma direção crítica na leitura e compreensão da 

sociedade e da própria profissão em seu entorno. Então, foi nesse período de 

avanço da profissão que as técnicas e instrumentos passaram a ser vistos 

articuladas as dimensões teórico-metodológica, ética-politica, o que possibilitou a 

busca por apreender, refletir e intervir criticamente nos espaços sócio-ocupacionais 

em que a profissão se insere e se materializa (cf. NICOLAU, 2005). 

Segundo Guerra (2002a, p. 17), 

 
A formação dos assistentes sociais brasileiros desde a década de 80 dispõe 
de um projeto que lhe dá a direção do ensino e contempla um determinado 

                                                           
16 Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), Executiva Nacional de 
Estudantes de Serviço Social (ENESSO). 
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perfil de profissional. Como resultado dos movimentos das classes sociais, 
na esteira do processo de democratização da sociedade brasileira, este 
projeto se consolida na década de 90. O perfil de profissional atual prioriza a 
competência técnica, a crítica teórica e os compromissos ético-políticos. 

 

Nessa perspectiva, ainda para a autora, pode-se observar o quanto esse novo 

perfil profissional construído sob orientação de uma fundamentação, pautada em 

uma razão dialética se distancia da racionalidade formal-abstrata, ou razão 

instrumental, “do perfil instrumentalista”, em que a competência se expressa pelo 

“saber-fazer” sob o “[...] domínio teórico de modelos de intervenção, de 

metodologias, de instrumentos e técnicas, abstraídos do conhecimento sobre o 

porquê fazer e sobre as implicações ético-políticas deste fazer.” (Ibid., p. 17-8).  

É possível notar a interlocução efetiva com a teoria social de Marx, pelo 

conjunto das obras produzidas naquele momento pelos seus protagonistas, 

apreendendo a sociedade com base em mediações, e apreendendo a profissão 

como um produto histórico. Mediações essas, referentes à questão das respostas 

profissionais que devem ser dadas pelo assistente social em suas ações. Iamamoto 

(2009c, p. 204) explica que 

 
Se os processos históricos impõem limites e descortinam potenciais 
alternativos à prática profissional, essas não se traduzem imediata e 
mecanicamente na órbita profissional. Encontram-se sujeitas a inúmeras 
mediações, que têm de ser apropriadas e elaboradas pelos agentes 
profissionais – seja no nível da produção intelectual, seja no das estratégias 
de ação – de modo que se moldem respostas teóricas e técnico políticas às 
demandas emergentes naquele campo de possibilidades. 

 

Essas demandas são multidirecionais, atravessadas por interesses 

antagônicos procedentes do capital e do trabalho, por isso, no atendimento às 

demandas os profissionais realizam atividades mediadas pela contradição. O 

resultado de suas atividades vai depender da correlação de forças que está presente 

na profissão desde sua gestão até os dias atuais. 

Essa análise da profissão como sendo um produto histórico, é fundamentada 

na centralidade da categoria trabalho. Somente através do trabalho o homem 

consegue se realizar enquanto ser social17, e nele o homem desenvolve suas 

                                                           
17 A compreensão do ser social é pautada numa ontologia do ser social fundada no trabalho, através 
do qual se dá a objetivação desse ser, que é social, segundo Luckács (1979). O autor afirma: “As 
formas de objetividade do ser social se desenvolvem, à medida que surge e se explicita a praxis 
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capacidades, e estas por sua vez, passam a mediar à relação deste homem com os 

demais. Sendo assim, o ser social passa a ser visto como um sujeito que faz parte 

de um todo complexo o qual reflete e é refletivo por uma sociedade capitalista, 

classista e desigual em sua essência. Ou seja, parte da posição de que a natureza 

relacional do ser social não é percebida em sua imediaticidade trata‐se de um 

conhecimento que não é manipulador e que apreende dialeticamente a realidade em 

seu movimento contraditório. 

As novas questões que se colocam ao Serviço Social, apresentam-se tanto 

em relação de sua intervenção, quanto da construção de novos conhecimentos 

sobre as políticas sociais, uma vez que estas vêm sendo objeto de um processo de 

reordenamento, em relação a sua subordinação às políticas de estabilização da 

economia. Nesse movimento, de investida neoliberal na área social, passa pelo 

apelo à filantropia e à solidariedade da sociedade civil e por programas seletivos e 

focalizados de combate à pobreza no âmbito do Estado18 (apesar da Constituição de 

1988). (cf. YASBEK, 2009b).  

 
Trata‐se de um contexto em que são apontadas alternativas privatistas e 
refilantropizadas para questões relacionadas à pobreza e à exclusão social. 
Cresce o denominado terceiro setor, amplo conjunto de organizações e 
iniciativas privadas, não lucrativas, sem clara definição, criadas e mantidas 
com o apoio do voluntariado e que desenvolvem suas ações no campo 
social, no  âmbito  de  um  vastíssimo  conjunto  de questões, em espaços 
de desestruturação  (não de eliminação) das políticas sociais, e de  
implementação  de novas  estratégias  programáticas  como,  por  exemplo,  
os programas de Transferência de Renda, em suas diferentes modalidades 
(Ibid., p. 16). 

 

                                                                                                                                                                       
social, a partir do ser natural, tornando-se cada vez mais claramente sociais. Esse desenvolvimento, 
porém, é um processo dialético, que começa com um salto, com o pôr teleológico do trabalho, não 
podendo ter nenhuma analogia na natureza. O fato de que esse processo, na realidade, seja bastante 
longo, com inúmeras formas intermediárias, não anula a existência do salto ontológico. Com o ato da 
posição teleológica do trabalho, temos em-si o ser social. O processo histórico da sua explicitação, 
contudo, implica a importantíssima transformação desse ser em–si num ser para-si; e, portanto, 
implica a superação tendencial das formas e dos conteúdos de ser meramente naturais em formas e 
conteúdos sociais mais puros, mais específicos.” (Ibid., p.17). 
18 O neoliberalismo, configurado como uma reação da classe dominante, conservadora e monetarista, 
teve como natureza o retrocesso das conquistas alcançadas pela pressão popular. Ganhou força 
amparando-se nos argumentos da burguesia, de que somente diminuindo o papel do Estado, o país 
poderia sair da crise na qual estava imerso desde o fim do milagre brasileiro. É sob essa doutrina 
político-econômica que se inicia o processo de “Reforma”, quer dizer, de Contra-Reforma do Estado 
Brasileiro. Que se configurou a partir do Plano Diretor da Reforma do Estado, iniciado no começo dos 
anos 1990, e se mostrou como uma das primeiras expressões da contra-reforma do estado brasileiro. 
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Coloca-se como desafio para profissão o deciframento de algumas lógicas do 

capitalismo contemporâneo, principalmente no que se refere às mudanças no 

mundo do trabalho e o crescente processo que desestruturação dos sistemas de 

proteção social e das políticas sociais como um todo. Nessa lógica está imbricada a 

reiteração da desigualdade e a abordagem despolitizada de enfrentamento da 

questão social, enfrentamento que se dá fora do mundo público – fóruns 

democráticos de representação, negociação e deliberação dos interesses em jogo 

nas relações entre o Estado e a Sociedade. 

Segundo Chesnais (2001), o capital financeiro assume o comando do 

processo de acumulação, em cujo contexto integra os mercados: das mercadorias, 

do capital e das tecnologias financeiras, contudo nega e obscurece os do trabalho. O 

trabalho humano, como mercadoria, é desvalorizado pelo progresso da técnica, e as 

leis sociais são desconsideradas, em função do crescimento econômico. 

Concomitantemente, são introduzidas novas tecnologias, diminuindo a mão-de-obra, 

e precarizando as condições de trabalho através do aumento de demissões e do 

crescimento do exército de reserva. 

O setor de serviços, no entanto, não compensava a perda nos postos de 

trabalho, o que levou um grande número de pessoas a trabalhar na informalidade. 

As indústrias nacionais viram-se obrigadas a se modernizar para conseguir competir 

com as multinacionais instaladas no país. A maioria das empresas, principalmente 

as de pequeno e médio porte, teve que se endividar para alcançar essa 

modernização. Em meados de 1997, muitas delas não conseguiram pagar os 

empréstimos e tiveram que fechar as portas, aumentando, assim, o número de 

desempregados. 

A conjuntura atual traz inúmeros desafios à profissão, em forma de amplas 

questões relacionadas à pobreza e à subalternidade em suas múltiplas faces, mas, 

sobretudo nas questões pertinentes à precarização do trabalho e pela desmontagem 

dos direitos sociais do trabalhador. Porém, as transformações societárias não vão 

rebater em um Serviço Social apático, mas sim num Serviço Social maduro e 

consolidado na sociedade brasileira. 

A profissão avançou no debate acerca dos diversos temas que permeiam o 

exercício profissional, tais como: Seguridade Social, Assistência Social e a questão 
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da municipalização e da descentralização das políticas sociais. Encontra-se uma 

profissão que construiu e acumulou, através da ativa participação da categoria, por 

meio de suas entidades representativas, um rico Projeto Ético Político profissional. 

Esse projeto congrega valores, escolhas teóricas e interventivas, ideológicas, 

políticas, éticas, normatizações sobre direitos e deveres, recursos políticos-

organizativos, processos de debate, investigações e, particularmente a análise 

crítica do movimento entre a sociedade e o Serviço Social que é parte e expressão 

dessa sociedade (cf. YASBEK, 2009b). 

Essa direção social que orienta a profissão, contemporaneamente, bem como 

o seu Projeto Ético Político (PEP), está relacionada diretamente ao projeto das 

classes subalternas. O PEP é reassegurado e expresso no Código de Ética de 1993, 

nas Diretrizes Curriculares de 1996, pela Lei que Regulamenta a Profissão e pelas 

Resoluções da Profissão. As dimensões constitutivas do projeto ético-político se 

expressam na dimensão teórica, que envolve o conjunto da produção de 

conhecimentos no Serviço Social; na dimensão jurídico-politica, identificada no 

âmbito dos construtos legais da profissão (legislação profissional e social); e na 

dimensão político-organizativa, ancorada nos fóruns representativos do Serviço 

Social. Todo o arcabouço teórico-ético-político construído nos últimos 30 (trinta) 

anos no Serviço Social serviu para reanimar, fundamentar e redirecionar a 

intervenção e a organização política  da categoria. 

Toda essa nova forma de pensar o Serviço Social se deu em solo histórico de 

crises. Em razão do agravamento da conjuntura econômica do início dos anos 1980, 

como foi analisada no início dessa introdução, após a década de 1990, as crises 

financeiras caracterizam a 2ª fase de crise do capitalismo global e ocorreram com 

maior amplitude e intensidade. Sua 3ª fase é contemporânea, ocorrendo entre os 

anos 2001-2011, marcada pela financeirização e barbárie social, elementos que 

compõem o metabolismo social do capitalismo global. Para o Alves (2012), as 

décadas de 1990 e 2000 foram marcadas por crises financeiras em 1987, 1996, 

2001 e 2008, essas  

 

traduzem no plano da objetividade contraditória do sistema, a 
fenomenologia da crise estrutural do capital. A financeirização expõe as 
novas manifestações da precarização estrutural do trabalho e da dinâmica 
social da proletariedade [...] (Ibid., s.p.). 



31 

 

 

 

É no contexto dessas transformações societárias, nos anos iniciais da década 

de 1990, que o Brasil passa a integrar à ordem econômica mundial, adequando-se 

ao novo modelo de acumulação fundado na lógica do capital financeiro e dos 

ganhos de produtividade. Esse novo modelo é articulado a uma política neoliberal de 

privatizações e terceirização defendidas no Consenso de Washington19, as quais 

são responsáveis pela redefinição das estratégias de acumulação e pela reforma do 

Estado. Como resultado desse processo, são definidas medidas de ajuste 

econômico e retração das políticas públicas de proteção social. Decorrendo delas, 

profundas consequências nas relações de trabalho e emprego e na gestão social, 

em um contexto de aumento da pobreza, do desemprego e do enfraquecimento do 

movimento sindical “[...] neutralizando, em grande medida, os avanços e conquistas 

sociais alcançados pelas classes trabalhadoras nos anos 80.” (MOTA, 2009a, p. 8). 

Tenha-se presente que, as formas de respostas a esta crise, na 

contemporaneidade, se dão mediante a reestruturação produtiva e a programática 

neoliberal. Orquestradas pelo capital financeiro, que engendrou a mundialização do 

capital, a qual vem aprofundando as desigualdades de toda a natureza e torna 

paradoxalmente invisível o trabalho vivo que cria a riqueza e os sujeitos que o 

realizam (cf. IAMAMOTO, 2009a). Nesse contexto, a “questão social”, base fundante 

do trabalho do Serviço Social, é mais do que pobreza e desigualdade. Ela expressa 

a “banalização do humano”, que é resultado do antagonismo entre as necessidades 

das grandes maiorias e os direitos a elas relativas (IAMAMOTO, loc. cit.). Segundo 

Chesnais (2001, p. 39),  

 

no movimento de mundialização, o capital está mandando pelos ares a 
integração do trabalho. Significa que o universo de trabalho, onde se 
encontram as classes trabalhadoras que criam a riqueza para outros, 
vivenciam a radicalização dos processos de expropriação e exploração. 
Suas lutas e conquistas pelo reconhecimento dos seus direitos sofrem 
regressões, segundo os parâmetros neoliberais, em favor da economia 
política do capital financeiro. 

 

                                                           
19 “O ‘Consenso de Washington’ foi um termo cunhado pelo economista inglês John Williamson, em 
1989, e sistematizado por ele, em 1993, em seminário realizado em Washington, financiado pelo 
governo norteamericano com a finalidade de ditar os princípios que deveriam guiar o processo de 
‘ajuste estrutural’ político-econômico ao novo capitalismo global.” (SILVA, 2002, p. 2). 
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Note-se que essa regressão de direitos ao trabalho e banalização do humano 

afeta sobremaneira as condições objetivas do trabalho do assistente social, que tem 

a questão social20, como suporte material do seu trabalho, em suas múltiplas 

dimensões expressas no cotidiano da vida social: no trabalho, na família, na 

habitação, na saúde, na assistência social pública. Essas múltiplas expressões 

reúnem múltiplas desigualdades sociais e são mediadas por diferenças nas relações 

de gênero, nas características étnico-raciais, nas relações com o meio ambiente e 

formações regionais, colocando em disputa amplos segmentos da sociedade civil no 

acesso aos bens da civilização (cf. IAMAMOTO, 2009a). 

Nesse contexto de crise, as produções do Serviço Social são intensificadas 

com o objetivo de melhor situar a profissão nessa conjuntura. Dessa forma, a 

década de 1990, para o debate da Instrumentalidade do Serviço Social, mostrou-se 

como muito profícua, pois nela estão concentradas as principais referências acerca 

da temática feitas na categoria. Elas buscavam analisar qual eram o papel e o lugar 

que os instrumentos e técnicas tinham no Serviço Social, assim, os autores tentaram 

traduzir para o conjunto da categoria essas análises e respostas frente à questão da 

Instrumentalidade. 

Demarca-se que, também, nos anos 1990, essa questão entra em cena face 

aos amplos desafios e questionamentos no âmbito do Serviço Social, principalmente 

pelos profissionais que se dispuseram a discutir a dar respostas à categoria da 

Instrumentalidade, no momento em que a “[...] legitimidade profissional dos 

assistentes sociais era posta à prova veementemente.” (COSTA, 2008, p. 23). 

Os questionamentos sobre os instrumentos técnicos operativos da profissão 

se davam por duas razões: uma situava-se na falta de análise da profissão, durante 

o movimento de renovação na década de 1980, sobre os instrumentos e técnicas; a 

segunda dizia respeito à questão sobre a matriz teórica crítica, pois se acreditava 

que ela não seria capaz de atender às particularidades do tratamento analítico dos 

instrumentos técnicos operativos que os assistentes sociais utilizavam em seu 

cotidiano. 

                                                           
20 Cerqueira Filho (1982, p. 21) “‘por questão social’, no sentido universal do termo, queremos 
significar o conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe 
operária impôs no curso da constituição da sociedade capitalista. Assim a ‘questão social’ está 
fundamentalmente vinculada ao conflito entre capital e trabalho”. 
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Na década de 1990, no Serviço Social, a Instrumentalidade foi estudada por 

diferentes autores no processo da construção do Projeto Ético-político Profissional21, 

no entanto cada um deles contém em si formas conceituais próprias de análise que 

atribuem significados diversos a essa categoria. Autores como: Sarmento (1994) que 

discutiu a insuficiência do acervo técnico operativo no Serviço Social; Trindade 

(1999) que abordou o significado do instrumental técnico-operativo na prática do 

Serviço Social, e Campagnolli (1993) que contribuiu com o desvendamento da 

concepção sobre o instrumental técnico expressa pela categoria, ofereceram fortes 

bases teóricas para a compreensão da Instrumentalidade na profissão.  

Na discussão sobre o tema na contemporaneidade, além dos autores citados 

acima, se tem, hoje, as contribuições significativas das autoras Guerra, Iamamoto e 

Mota. Elas desenvolveram e ainda desenvolvem importantes estudos sobre o 

exercício profissional dos assistentes sociais, os quais oferecem referências 

substanciais para a análise da instrumentalidade da profissão.  

Verifica-se, hoje, a necessidade em estudar a profissão do Serviço Social, em 

face das transformações que estão o correndo no mundo do trabalho e que a 

profissão precisa acompanhar. Nesse sentido, o presente estudo tem a pretensão de 

ampliar o acumulo de discussões sobre o trabalho do assistente social na área da 

Educação com o foco em sua Instrumentalidade, como ela é tecida e expressa no 

fazer profissional do assistente social. 

A produção intelectual da autora Guerra (1997, 1998, 2000, 2002, 2004, 2007, 

2009, 2010, 2012, 2013) é uma das principais referências que discutem a profissão, 

com o destaque para as análises da categoria Instrumentalidade. Nessa perspectiva, 

a concepção de instrumentalidade será compreendida a partir do conceito definido 

por Guerra (2000), devido ao salto qualitativo que seus estudos oferecem ao tema.  

A contribuição de Guerra se volta pela delimitação do conceito de Instrumentalidade 

inserida no processo de trabalho, o qual foi desenvolvido tendo como base a leitura 

da obra de Lukács inspirada em Marx. 

                                                           
21 Na contemporaneidade, os trabalhos na pós-graduação são muito importantes na construção 
desse estudo: a dissertação de Francilene Costa (2008) oferece uma excelente contribuição ao 
debate da construção da instrumentalidade ao longo da trajetória da profissão, a autora analisa as 
três dimensões inerentes a categoria baseada nas elaborações teóricas de Helder Sarmento, Rosa 
Prédes Trindade, Sandra Campagnolli e Yolanda Guerra. 
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A pergunta que norteia o objeto de estudo dessa pesquisa é: Como e de que 

forma a Instrumentalidade do Serviço Social tecida e expressa no exercício 

profissional se particulariza no trabalho das assistentes sociais que atuam no 

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

(IFRN)? É uma Instrumentalidade de respostas? De mediação? 

O interesse pelo estudo da Instrumentalidade do Serviço Social na Educação 

se deu, de início, a partir da experiência de estágio supervisionado na Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim (SEMEC). Este teve a duração de 

um ano, fevereiro a dezembro de 2008, e proporcionou uma primeira aproximação 

com a área da Educação, pela qual se suscitou interesse por conhecê-la. 

No ano seguinte, ainda instigada pelo desejo de melhor refletir, discutir e 

estudar a área da Educação como espaço de atuação do assistente social, foi 

elaborado o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) em Serviço Social, a partir do 

qual constatou-se que algumas questões relativas ao entendimento do fazer 

profissional na área da Educação ainda eram pouco conhecidas, devido à carência 

de estudos sobre essa temática. 

Durante todo o processo de elaboração do TCC, o qual se intitulou “O 

SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO: um estudo sobre a experiência do Serviço 

Social na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim (SEMEC) - 

RN”, foi possível analisar que, por muito tempo, o reconhecimento e análise da 

atuação do Serviço Social na Educação se manteve restrito aos muros da academia, 

o maior número de sistematizações acerca da temática está compilado em 

monografias, dissertações e teses. Contudo, esta pesquisa permitiu apenas breves 

observações e análises, fato que motivou o desejo de investigar mais 

profundamente o trabalho do assistente social na Educação. 

Atualmente, há um esforço, principalmente após o ano de 2012, das 

entidades organizativas da profissão e dos profissionais que atuam ou pretendem 

atuar na área para mostrar a importância desse debate. Na contemporaneidade, a 

Educação constitui-se de fato, um espaço de atuação do assistente social22. 

                                                           
22 É possível verificar esta afirmação nos trabalhos de Ilka Souza (2003) e Iris Souza (2008), além 
dos trabalhos de TCC’s elaborados na década de 1980, ela será retomada no tópico sobre o Serviço 
Social na Educação. 
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No decorrer da elaboração do referido TCC, foi possível fazer breves 

discussões, observações e mediações, acerca das competências teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa das assistentes sociais, em seu 

exercício profissional. Ademais, tratou-se dos dilemas da relação teoria e prática, do 

(não) reconhecimento social do Setor Serviço Social da SEMEC e da exigência por 

um atendimento que suprisse toda a rede municipal de ensino, sem, no entanto, 

serem fornecidas condições suficientes para o desenvolvimento do trabalho das 

assistentes sociais. 

Essas breves análises feitas a partir do TCC trouxeram à tona diversos 

pontos para pensar o Serviço Social contemporâneo, a exemplo das atuais 

competências dos assistentes sociais frente às demandas postas pelo sistema de 

produção capitalista23 vigente, aos rebatimentos da reestruturação produtiva24 na 

profissão, à qual obriga o trabalhador a desenvolver diversas tarefas ao mesmo 

tempo, além das dificuldades dos profissionais de se manterem sempre atualizados 

e conectados com os novos estudos sobre a profissão, dentre outros. 

Mesmo tendo chegado apenas a essas conclusões, verifica-se que não são 

apenas esses os desafios postos ao Serviço Social na contemporaneidade, 

Iamamoto (2009a) em seu texto “O Serviço Social na cena contemporânea” indica 

alguns desafios, entre eles: a luta por afirmação dos direitos e, consequentemente, a 

luta contra o capital; a necessidade de o profissional atuar com competência crítica; 

condição de trabalho assalariado do assistente social que lhe impõe uma série de 

condições, possibilidades e limites de atuação; a exigência de rigorosa formação 

teórico-metodológica; rigoroso acompanhamento da qualidade acadêmica da 

                                                           
23 No sistema capitalista, a lei que regula as produção capitalistas é a lei do valor. Na concepção 
marxiana, este regulador opera através de contradições e desequilíbrios que são sempre renovados. 
Esses últimos são inerentes à essência das relações de produção capitalistas e não são meras 
disfunções. “No processo capitalista de produção o processo de trabalho só se manifesta como meio; 
o processo de valorização ou a produção de mais-valia, como fim.” (MARX, 1978, p. 32). Assim, “o 
produto do processo de produção capitalista não é simplesmente produto (valor-de-uso), nem simples 
mercadoria, isto é, produto que tem um valor-de-troca. [...] Seu produto são mercadorias que 
possuem mais valor-de-troca, isto é, que representam mais trabalho do que o adiantado para sua 
produção sob forma de dinheiro ou mercadorias.” (MARX, loc. cit.). 
24 O tema reestruturação produtiva vem sendo refletido e discutido por diversos autores: Antunes 
(2000); Mattoso (1995), Almeida e Alencar (2001); Rifkin (1995), entre outros. A reestruturação 
remete-se as complexas e profundas transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho 
desde a década de 1970, nas maneiras de inserção dos trabalhadores na estrutura produtiva, nas 
formas de representação sindical destes e nas políticas trabalhistas e sociais. Ela também vem 
redefinindo o trabalho do assistente social, na medida em que este, como trabalhador assalariado, 
também sofre com o desemprego; baixos salários; insegurança nos contratos de trabalho. 
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formação universitária; a articulação com entidades, forças políticas e movimentos 

dos trabalhadores no campo e na cidade em defesa do trabalho e dos direitos civis, 

políticos e sociais; e, a afirmação do horizonte social e ético-político do projeto 

profissional no trabalho cotidiano. 

A experiência de mestrado vivenciada no Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social (PPGSS) foi uma oportunidade para aprofundar e sistematizar a 

discussão em relação à profissão. Isto porque o curso possibilita leituras e debates 

mais aprofundados, como também, um maior direcionamento para pesquisa, visto 

que os discentes contam com o apoio de professores orientadores, comprometidos 

com a construção social do conhecimento científico. Todo esse arcabouço se tornou 

importante para uma melhor apropriação de como e de que forma as dimensões 

teórico-metodológica, ético-política, técnico-operativa, associadas às dimensões 

investigativas e formativas são inerentes à composição da Instrumentalidade do 

Serviço-Social, ao mesmo tempo em que busca entender como essas dimensões 

são tecidas e expressas no trabalho das assistentes sociais no IFRN. 

Essas experiências contribuíram com o delineamento do objeto de estudo ora 

apresentado, através de sucessivas aproximações com o real a partir da apropriação 

de categorias como: Instrumentalidade, Processos de Trabalho, Educação. 

O objetivo principal desta pesquisa é apresentar as particularidades da 

Instrumentalidade do Serviço Social na Educação, identificando como elas são 

tecidas e expressas no trabalho das assistentes sociais que atuam no IFRN. Para 

tanto, busca desvelar as suas dimensões prático-sociais, verificando qual é o 

direcionamento teórico-metodológico e ético político dessa Instrumentalidade, se é 

de respostas ao projeto burguês ou é de mediação. 

Para a construção do objeto de estudo, definiu-se como objetivos específicos 

desvendar a mediação entre a Educação e a Cidadania no contexto brasileiro, e 

como o trabalho do Assistente Social se insere nessa mediação pela via da Política 

da Assistência ao Estudante; identificar e analisar os níveis da Instrumentalidade 

presentes na particularidade do Serviço Social do IFRN; e, apreender as 

especificidades do trabalho das assistentes sociais no IFRN em suas dimensões 

prático-sociais. 
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O tema “Serviço Social na Educação” é vasto e ainda carece de muitas 

análises, e como o objeto analisado é a Instrumentalidade do Serviço Social na 

Educação optou-se por fazer um recorte direcionando à pesquisa ao IFRN. A 

Instrumentalidade é entendida aqui como o conjunto de saberes e técnicas que a 

profissão constrói e reconstrói em seu processo sócio-histórico, 

contemporaneamente é fruto da luta pela construção e efetivação do Projeto Ético-

Político do Serviço Social, que se materializa no Código de Ética de 1993, na Lei 

que regulamenta a profissão e nas Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço 

Social. 

Compreende-se, ainda, a Instrumentalidade como um conjunto de 

capacidades e qualidades que a profissão adquiriu, criou e vem recriando ao longo 

dos anos e que não se restringe ao mero conhecimento dos instrumentos e técnicas 

do trabalho profissional. Abrange 05 (cinco) dimensões prático-formativas 

indissociáveis: teórico-intelectual, investigativa, formativa, técnico-instrumental e 

ético-política (cf. GUERRA, 2000, 2012). Essa Instrumentalidade possui caráter 

sócio-histórico e pode se diversificar: primeiro, em função do projeto profissional e 

societário que está inserida; segundo, em relação ao espaço sócio-ocupacional e da 

correlação de forças; e terceiro pelo nível de qualificação de seus agentes 

profissionais. 

O debate e o aprofundamento a respeito da Instrumentalidade do Serviço 

Social na Educação objetiva contribuir com o processo de ruptura das formas de 

atuação conservadoras dos assistentes sociais, das quais é simbólica a dicotômica 

relação teoria-prática25. 

Sendo a Educação uma das áreas de atuação dos assistentes sociais, e o 

IFRN um dos espaços sócio-ocupacionais do Serviço Social, se faz importante uma 

                                                           
25 A separação entre teoria e prática encontra-se intrinsecamente ligada à racionalidade hegemônica 
do capitalismo. “Ela repõe a alienação essencial do capitalismo - separação entre os proprietários e 
não proprietários dos meios de produção - sob bases mais complexas, de modo que a cisão entre os 
que pensam e os que executam que fundamenta a alienação no trabalho é particularizada na ordem 
burguesa constituída como o processo de reificação. Produto necessário do processo de reificação é 
uma concepção de conhecimento que não ultrapasse a aparência dos fatos; que não supere o âmbito 
da experiência imediata; que conceba os fenômenos na sua positividade; que descarte o seu 
movimento de constituição e que, por isso, não seja capaz de captar o movimento; que suprima as 
mediações sociais constitutivas e constituintes dos processos; que defenda a impossibilidade de 
conhecer a essência (a coisa em si). Sem o conhecimento dos fundamentos, a elaboração teórica 
nega-se a si mesma. Esta forma de produção do conhecimento vira presa fácil para servir de 
instrumento de manipulação.” (GUERRA, 2004, p. 04). 
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investigação de: Como a instrumentalidade da profissão se (re) constrói nesse 

espaço? Como as dimensões prático-sociais são vivenciadas pelos profissionais? 

Em que nível essa instrumentalidade aparece? Dessa foram, o presente trabalho, 

além de colaborar com a afirmação da profissão, também agrega estudos de 

sistematização e análise teórico-prática da profissão na área da educação. 

Almeja-se, assim, contribuir nas discussões acerca da Instrumentalidade 

forjada no miúdo do cotidiano do trabalho profissional, e também, proporcionar 

reflexões que oportunizem a produção de conhecimento como contribuição ao 

exercício profissional. Visto que, o reduzido número de produções teóricas com foco 

na temática da instrumentalidade do Serviço Social na Educação, constitui-se como 

um instigante desafio a ser enfrentado. 

Para uma pesquisa coerente e válida cientificamente, é necessária uma boa 

definição do método que o pesquisador irá seguir, por isso, neste trabalho, pretende-

se adotar a perspectiva teórica crítico-dialética por entender que esta oferece 

melhores subsídios para o desvendamento da realidade. Dessa forma, a análise do 

objeto de pesquisa se dará na tentativa de concebê-lo, assim como a profissão, 

numa perspectiva de totalidade à luz da racionalidade crítico-dialética. 

Discutir teoria social requer perpassar pela questão do método, o qual se 

mostra como um tema bastante polêmico, para não dizer problemático. Este fato é 

visto a partir do empenho dos teóricos das ciências sociais para construírem seus 

métodos de pesquisa. Ao se pesquisar um aspecto da sociedade, algo que foi 

produzido e/ou transformado pelo homem, a relação sujeito/objeto será distinta 

daquela na qual o objeto é algo imutável, pois sendo o objeto fruto da atuação mútua 

dos homens, o sujeito está implicado a ele, desta forma, ao se realizar uma pesquisa 

cujo objetivo é analisar a sociedade, não é possível ser “neutro”. 

A lógica dialética oferece recursos para reconhecer a especificidade histórica, 

a construção e compreensão social dos fenômenos existentes, assim como permite, 

através da análise crítica das contradições existentes na sociedade, criar estratégias 

que visem agir de forma coerente sobre a mesma. 

 

Para bem conhecer, é necessário um trabalho intelectual: preparo, 
formação, habilidades e competência. A pesquisa científica exige rigor, 
métodos e técnicas apropriadas e não pode ser identificada como mera 
sistematização de dados, de modo que há que se desenvolver 
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determinados conhecimentos que são procedimentais. Nosso ranço 
empiricista nos leva muitas vezes a identificar elaboração teórica com 
sistematização da prática. Afirmamos que ambas são importantes, mas sua 
distinção deve ser feita, em nome do rigor teórico-metodológico (GUERRA, 
2009a, p. 707-8). 

 

Nesse sentido, para o processo de sistematização dos dados coletados na 

pesquisa empírica, utilizou-se análises qualitativas e quantitativas, pois o qualitativo 

e quantitativo devem sinergicamente convergir na complementaridade mútua para 

se chegar a resultados mais aprofundados e críticos da realidade. Entretanto, 

destaca-se que nesta pesquisa foi dada prioridade as análises qualitativas, ou seja, 

não se limitou a análise fatorial, sistematizada, objetiva de categorias específicas, 

mas sim de uma forma ampliada relacionando conteúdos e dados, a fim de 

apreender, por meio da análise atenta dos elementos que constituem o objeto de 

estudo, as implicações ocultas no real. Seguem as definições técnicas adotadas 

nesta pesquisa. 

As informações e os dados empíricos com os quais é feito o diálogo nesta 

pesquisa foram colhidos em 5 (cinco) campi do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), com as seguintes 

localizações: 

Campus Currais Novos: Rua Manoel Lopes Filho, nº773, Valfredo Galvão, 

CEP: 59380-000, Currais Novos/RN; 

Campus Ipanguaçu: RN 118, S/N, Povoado Base Física, Zona Rural, CEP: 

59508-000, Ipanguaçu/RN; 

Campus Natal - Central: Av. Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, CEP 59015-

000, Natal/RN; 

Campus Natal - Zona Norte: Rua Brusque, 2926, Conjunto Santa Catarina, 

Potengi, CEP: 59112-490, cidade Natal/RN; e,  

Campus Santa Cruz: Rua São Braz, 304, Bairro Paraíso, CEP: 59200-000, 

Santa Cruz/RN. 

O IFRN foi escolhido como lócus da pesquisa empírica, por diversos motivos: 

trata-se da maior instituição de Educação que contrata assistentes sociais no estado 

do Rio Grande do Norte (RN), ademais, houve a possibilidade de acesso ao mesmo, 

devido à proximidade da autora desta pesquisa com algumas assistentes sociais do 

Instituto, permitindo dispor de conhecimentos e contatos prévios que facilitaram a 
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inserção em campo. Também foi levada em conta a abrangência do Instituto em 

todo o estado do RN. 

Nesse sentido, para delimitação dos campi levou-se em consideração às 

mesorregiões do RN, na tentativa de contemplar todo o estado do RN. Por isso, o 

universo da pesquisa definiu-se, como pode ser visto na figura 1, da seguinte forma: 

2 (dois) institutos localizados na Mesorregião Leste Potiguar, contemplando 3 (três) 

entrevistadas; 1 (um) instituto na Mesorregião Agreste Potiguar, contemplando 1 

(uma) entrevistada; 1 (um) instituto na Mesorregião Central Potiguar, contemplando 

1 (uma) entrevistada; e, 1 (um) instituto na Mesorregião Oeste Potiguar 

contemplando 1 (uma) entrevistada. Abrangendo 6 (seis) entrevistas, o que significa 

aproximadamente 26% do total de assistentes sociais que trabalham na instituição. 

A escolha por essa quantidade foi a tentativa de reconhecer a totalidade dos sujeitos 

sociais envolvidos nesta temática, focando especificamente na vivência da 

Instrumentalidade do Serviço Social em seus exercícios profissionais. 

 
FIGURA 1 – Divisão do Estado do Rio Grande do Norte e localização dos campi 

selecionados 
 

 

Fonte: <http://www.idema.rn.gov.br>. Acesso em: 28 jun. 2013. Modificado por Izabelle Emanuele 
Santos Medeiros. A pesquisa foi realizada nos municípios que estão marcados de branco. 

 

http://www.idema.rn.gov.br/
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Os critérios utilizados para a seleção das assistentes sociais (sujeitos da 

pesquisa) estão fundamentados nas metodologias da pesquisa das ciências sociais. 

Dada à natureza da pesquisa, não participaram da mesma, profissionais de outras 

áreas que compõem equipe de assistência estudantil, assistentes sociais com tempo 

de trabalho inferior a 2 (dois) anos na instituição; assistentes sociais que não 

mostraram disponibilidade para participar da pesquisa. 

O recorte temporal da pesquisa constitui o período de 2008-2012, pois foi a 

partir de 2008 que houve a transformação26 dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET’s) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFEs) e, consequentemente, a ampliação da Política de Assistência ao Estudante. 

Visando problematizar teoricamente o objeto a ser investigado, o caminho 

delineado compreendeu quatro etapas articuladas e, não necessariamente 

sucessivas: 

 A primeira etapa abrangeu o levantamento bibliográfico e documental sobre 

o objeto em questão. Ainda neste momento, concretizou-se um estudo detalhado do 

campo da pesquisa, compreendendo a caracterização das ações voltadas para o 

universo pesquisado, o que permitiu o aprofundamento de aspectos como: desafios 

enfrentados pela categoria frente ao debate acerca da instrumentalidade e 

relevância deste para a construção de uma prática mais coerente com o projeto 

ético-político; 

 A segunda etapa se consistiu na submissão da pesquisa ao Comitê de 

Ética da UFRN (CEP – UFRN)27 e no trabalho de campo propriamente dito, a 

realização de entrevistas semi-estruturadas, gravadas com aparelho de captação de 

áudio, com assistentes sociais dos 5 (cinco) campi do IFRN que permitiu identificar 

as expressões da Instrumentalidade nas configurações do exercício profissional do 

assistente social na área da Educação; 

 A terceira etapa correspondeu à análise do material coletado, 

compreendendo a transcrição e o estudo aprofundado das entrevistas, conforme 

procedimentos anteriormente caracterizados. Estas análises visavam à construção 

                                                           
26 Será abordada no capítulo 2, a seguir. 
27 O termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa, exigido pelo CEP-UFRN, pode ser visto 
no Apêndice B e o parecer de aprovação da pesquisa emitido pelo comitê pode ser visto no Anexo A.  
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de um conjunto interpretativo coerente e consistente que pudesse embasar a 

formulação de inferências; 

 No que diz respeito à quarta etapa, esta correspondeu à fundamentação e 

ao aprofundamento teórico das inferências formuladas e à redação final do trabalho 

dissertativo. 

O instrumental de pesquisa constituído pela entrevista semi-estruturada28, 

com perguntas abertas e fechadas, se dividiu em 09 (nove) eixos e contemplou as 5 

(cinco) dimensões da instrumentalidade do Serviço Social. 

O primeiro eixo permitiu, de início, situar o perfil pessoal, profissional e 

acadêmico das assistentes sociais entrevistadas. A compreensão desse perfil pode 

indicar como a instrumentalidade vem sendo construída no trabalho destas 

profissionais, como também mostrar quais foram às capacidades e qualidades que 

essas profissionais adquiriram na graduação, se elas procuram se manter 

qualificadas. 

O segundo eixo contemplou a dimensão teórico intelectual, o qual permitiu 

analisar o conhecimento das assentes socais sobre a dimensão teórico 

metodológica, e como esta embasa a prática profissional. 

O terceiro eixo analisou a dimensão técnica instrumental e a condição de 

trabalho assalariado do assistente social que lhe impõe uma série de condições, 

possibilidades e limites de atuação. Esse eixo possibilitou verificar quais são os 

instrumentos técnico-operativos utilizados pelas assistentes sociais e qual a direção 

teórico-política as profissionais dão a eles. 

Os quarto, quinto e sexto eixos observaram a dimensão ético-política e 

afirmação do horizonte social e ético-político do projeto profissional no trabalho 

cotidiano das assistentes sociais do IFRN; a luta por afirmação dos direitos e, 

consequentemente, a luta contra o capital, e; a articulação que as profissionais 

fazem com entidades, forças políticas e movimentos dos trabalhadores em defesa 

do trabalho e dos direitos civis, políticos e sociais. Esses eixos situaram as posições 

das assistentes sociais frente ao projeto ético político da profissão, quais são as 

estratégias de luta das mesmas e como se dá a relação delas com os movimentos 

sociais.  

                                                           
28 O roteiro de entrevista pode ser consultado no Apêndice A ao final do trabalho. 
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O sétimo eixo abarcou a dimensão formativa e acompanhamento da 

qualidade acadêmica da formação universitária no contexto do RN, nesse eixo 

compreende-se como foi construído o processo formativo das assistentes sociais, 

mostrando qual o papel da universidade para essa formação. 

Por fim, os oitavo e nono eixos demarcaram a dimensão investigativa e a 

necessidade de o profissional atuar com competência crítica, capaz de desvendar os 

fundamentos conservantistas e tecnocráticos do discurso da competência 

burocrática, com também contemplaram a questão do Serviço Social e Educação. 

Ademais, esses eixos permitiram situar quais são as investigações realizadas pelas 

assistentes sociais no IFRN e quais são as estratégias utilizadas pelas mesmas para 

garantir a permanência do Serviço Social na Educação. 

Os eixos descritos apresentaram uma separação com fins de organização 

didática, porém na realidade eles constituem a unidade da instrumentalidade do 

Serviço Social na Educação. Durante a exposição dos dados os eixos não seguirão 

a ordem estabelecida no instrumental de pesquisa, pois para que fossem feitas as 

devidas mediações algumas dimensões foram interpostas. 

Em seu delineamento, a dissertação estrutura-se em 5 (cinco) capítulos, que 

guardam em si peculiaridades, e entre si a coerência necessária às exigências da 

investigação, de modo a preservar sua unidade. 

O primeiro capítulo é o que agora se apresenta, nele estão contidas análises 

que pretendem situar o leitor em relação ao objeto da pesquisa, analisando a 

construção e (re) construção da Instrumentalidade na trajetória histórica e intelectual 

do Serviço Social. Contribuíram para essa análise: Nicolau (2005), Guerra (2000, 

2002, 2009), Mészáros (2009, 1997), Iamamoto (2007, 2009), Mota (2009), Yazbek 

(2009), Iamamoto; Carvalho (2009) e Netto (2007) 

O segundo capítulo tem o objetivo de estabelecer um diálogo a respeito do 

espaço sócio-ocupacional no qual é forjado o trabalho do assistente social na área 

da Educação. Foi trilhado um caminho pela via da mediação entre a Educação e a 

Cidadania, situando o papel do ensino profissionalizante e da Política de Assistência 

ao Estudante nessa mediação. Também se analisou brevemente como a 

instrumentalidade do Serviço Social se particulariza na área de Educação. As 

reflexões se apoiam em Tonet (2003, 2005), Iamamoto (2009), Nosella (1989), 
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Wanderley (2000), Almeida (2000), Mészáros (2005), Freitag (1986), Marx (2006), 

Behring; Boschetti (2007), Souza (2003), Frigotto (1999). 

O terceiro capítulo aborda a instrumentalidade como parte constitutiva do 

trabalhado do assistente social, analisando-a enquanto mediação no movimento 

entre o universal e o singular, como também situa a condição de trabalhador do 

assistente social. Também discorre sobre a particularidade do trabalho do Serviço 

Social no IFRN e as condições materiais objetivas nas quais o trabalho é 

desenvolvido.  Os autores referenciais para elaboração deste capítulo formam: 

Guerra (2000, 2002, 2012), Santos; Souza Filho; Backx (2012), Iamamoto (2009), 

Souza (2012), Marx (1979, 2006). 

No quarto capítulo são tecidas as contribuições sobre a instrumentalidade na 

particularidade do trabalho do assistente social no IFRN, analisando suas dimensões 

prático-sociais. A temática será tratada a partir de autores como Guerra (1997, 1998, 

2000, 2002, 2009, 2010, 2012), Mota (2003), Santos; Souza Filho; Backx (2012), 

Iamamoto (2009), Souza (2012). 

O quinto e último capítulo contempla as considerações finais, nele buscou-se 

responder como a Instrumentalidade é tecida e expressa na particularidade do 

trabalho do assistente social no IFRN. 
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2 A EDUCAÇÃO E CIDADANIA NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
CONTEMPORANEA: UMA PARTICULARIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DO 
SERVIÇO SOCIAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PELA VIA DA POLÍTICA DA 
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 
 
 
 
2.1 A EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO ATUAL SISTEMA EDUCACIONAL 

BRASILEIRO 

 

Conforme discutido na introdução desta pesquisa, a Instrumentalidade do 

Serviço Social não é uma categoria cristalizada. Ela é resultante de múltiplas 

determinações, uma vez que sofre as inflexões da profissão em face das condições 

objetivas e subjetivas propiciadas ao exercício profissional, constituídas no interior 

das relações sociais a partir de sua inserção na divisão social e técnica do trabalho. 

Sendo assim, o lócus de trabalho do assistente social também molda a sua 

Instrumentalidade. Nesse sentido, como esta dissertação analisará o espaço sócio-

ocupacional pertencente à área da Educação, é importante compreender, mesmo 

que de forma breve, a Política Social da Educação para poder compreender como a 

Instrumentalidade do Serviço Social se particulariza nessa área. 

A Educação é uma categoria complexa para sua análise, por se constituir 

uma atividade especificamente humana integrante da vida cotidiana na construção 

do gênero humano29, “a educação é uma parte dessa totalidade complexa que é o 

conjunto da sociabilidade.” (TONET, 2005, p. 480). Na particularidade da educação 

do indivíduo, esta se inicia com o seu nascimento e termina com a sua morte. 

Cotidianamente, como parte do gênero humano, ela está em todos os lugares da 

sociabilidade humana, identificada na família, no trabalho, no lazer, na rua, na 

religião, não se restringindo apenas aos muros da escola. 

Segundo Brandão, “todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 

aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou 

para conviver, todos os dias misturamos a vida com a Educação.” (BRANDÃO, 2006, 

                                                           
29 “[...] o gênero humano é posto em vida pela força social nascida das sínteses relacionais das práxis 
dos indivíduos, razão por que supera o mutismo biológico e se instaura como dinâmica geral, 
progressiva, da qual os indivíduos são partes moventes - na medida de sua atividade consciente 
sensível - e movidas - porque sua atividade ocorre em condições concretas postas pelo movimento 
da sociedade e no mais elevado grau pela generidade.” (MACARIO, 2013, p. 174). 
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p. 07). Por fim, em todos os momentos da vida, vive-se um processo educativo. A 

educação está contida na sociedade e é determinada por sua lógica, no caso da 

sociedade capitalista, a educação vem sendo moldada por princípios da 

lucratividade, pois “em uma sociedade de classes, o interesse das classes 

dominantes será sempre o pólo determinante da estruturação da educação.” 

(TONET, 2005, p. 478). 

A atividade educativa tem como natureza essencial prover ao sujeito 

mecanismos de  

 
[...] apropriação de conhecimentos, habilidades, valores, comportamentos, 
etc. que se constituem em patrimônio acumulado e decantado ao longo da 
história da humanidade, contribuindo, assim, para que o indivíduo se 
construa como membro do gênero humano [...] (Ibid., p. 477). 

 

Portanto, a educação é uma das mediações fundamentais para o processo de 

apropriação/objetivação presente na atividade social que é o trabalho. 

É sabido, porém, que não há somente uma única forma, nem um único 

modelo de Educação; desse modo, a escola não é o único lugar onde ela ocorre – 

talvez nem seja o melhor; “[...] o ensino escolar não é a única prática e o professor 

profissional não é o seu único praticante.” (BRANDÃO, 2006, p. 09). Entretanto, não 

é objeto dessa pesquisa fazer uma abordagem das diversas “educações”, mas sim, 

focalizar a análise na Educação formal e sistemática proporcionada pelas 

organizações da rede pública de ensino, restritamente à Educação Profissional 

Tecnológica oferecida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). 

O IFRN tem como Missão/Função Social: 

 

promover educação científico-tecnológico-humanística visando à formação 
integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e 
eticamente e comprometido efetivamente com as transformações sociais, 
políticas e culturais e em condições de atuar no mundo do trabalho na 
perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e igualitária, através 
da formação inicial e continuada de trabalhadores; da educação profissional 
técnica de nível médio; da educação profissional tecnológica de graduação 
e pós-graduação; e da formação de professores fundamentadas na 
construção, reconstrução e transmissão do conhecimento. (IFRN, 2013, 
s.p.)30. 

                                                           
30 Disponível em: http://www.ifrn.edu.br/institucional 
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É nítido, porém, que nos discursos da atualidade há uma relação entre a 

educação e a cidadania. Entretanto, será que realmente o IFRN está formando um 

cidadão crítico-reflexivo comprometido com as transformações sociais ou está 

apenas contribuindo para formar um profissional reprodutor da ordem social atual? E 

de qual cidadania se está falando: a cidadania da teoria liberal, (Kant, Hobbes, 

Locke, Rousseau e outros), vista como um instrumento para equilibrar as 

desigualdades sociais e não para erradicá-las? Ou da cidadania como forma de 

liberdade humana, mesmo que uma forma essencialmente limitada, parcial e 

alienada de liberdade31, compreendida como uma mediação que aliada a outras 

tantas mediações possa contribuir para a construção de uma sociabilidade 

plenamente emancipada? (cf. TONET, 2005). 

 
A educação é um complexo constitutivo da vida social, que tem uma função 
social importante na dinâmica da reprodução social, ou seja, nas formas de 
reprodução do ser social, e que numa sociedade organizada a partir da 
contradição básica entre aqueles que produzem a riqueza social e aqueles 
que exploram os seus produtores e expropriam sua produção. Este 
complexo assume predominantemente o caráter de assegurar a reprodução 
dos contextos sociais, das formas de apreensão do real, do conjunto de 
habilidades técnicas, das formas de produção e de socialização do 
conhecimento científico que reponham contínua e ampliadamente as 
desigualdades entre as classes fundamentais e as condições necessárias à 
acumulação incessante. Integra, junto com outras dimensões da vida social, 
o conjunto de práticas sociais necessárias à continuidade de um modo de 
ser, às formas de sociabilidade que particularizam uma determinada 
sociedade. Sua função social, portanto, é marcada pelas contradições, 
pelos projetos e pelas lutas societárias e não se esgota nas instituições 
educacionais, embora tenha nelas um espaço privilegiado de objetivação 
(CFESS, 2012a, p. 16). 

 

Se construir uma sociedade democrático-cidadã é construir uma sociedade 

efetivamente livre, então qual seria a contribuição da educação (refere-se aqui à 

educação formal) nesta tarefa? Tem-se presente que há uma relação entre a 

educação e a cidadania desse gênero humano que é educado, contraditoriamente a 

                                                           
31 A compra-e-venda de força de trabalho é o ato fundante da sociabilidade capitalista, e para a sua 
construção é necessário que haja pessoas livres, iguais e proprietárias. Nesse sentido as pessoas 
“[...] não comparecem como homens integrais, mas apenas como contratantes. É apenas neste 
sentido que são iguais, livres e proprietários. O que temos, então, é que a desigualdade de raiz 
(economia) se inverte em uma forma de igualdade, de liberdade e de propriedade. Há, portanto, uma 
articulação férrea, obviamente não isenta de tensões, entre a matriz econômica (o capital) e a forma 
jurídico-política (emancipação política; democracia e cidadania). Por isso mesmo, cidadão é, por sua 
natureza, sempre homem parcial. O homem em sua plenitude está necessariamente para além da 
cidadania.” (TONET, 2005, p. 474-5). 
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educação está voltada para a emancipação política e não humana. A própria 

Educação formal prevista na Carta Magna de 1988 em seu artigo 205 prevê:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2013, p. 136). 

 

Ao se falar em responsabilidade de direitos sociais e cidadania, constata-se 

que, hoje, o Estado ainda não está direcionando a devida atenção para os setores 

sociais32, pois há ainda muito que fazer, principalmente na oferta de uma educação 

pública de qualidade. Nesse sentido, convém indagar sobre a relação entre a 

cidadania e a Educação, e se esta última é realmente um elemento para a 

construção e garantia de cidadania? 

A cidadania, assim como a maior parte dos avanços em favor dos direitos 

humanos, foi conquistada através de vários processos de lutas e conquistas. No 

Brasil, ela foi construída de forma diferente da cidadania europeia, dado as 

particularidades do país; por exemplo, foi por muitos anos colônia de Portugal, e 

mesmo ao conquistar sua independência, continuou sendo subordinado a outros 

países como Inglaterra, e mais recentemente, os Estados Unidos. Essa está 

particularidade presente na afirmação a seguir, 

 
A cidadania não se construiu historicamente no Brasil como nos países 
Europeus. Aqui prevaleceram as relações de favor, de dependência, ou, 
como sustenta Roberto Schwarz, a ideologia do favor – atravessa a 
formação política brasileira, ‘o favor é a nossa mediação quase universal’ 
(IAMAMOTO, 2009a, p. 36-7, grifos da autora). 

 

                                                           
32 No corrente ano o Brasil presenciou uma série de manifestações populares com pautas diversas: 
luta contra a PEC 37 (uma proposta de Emenda à Constituição, que pretendia retirar o poder de 
investigação do Ministério Público, mas que devido aos protestos foi votada no dia 25/06/2013 e 
derrubada por 430 votos), redução das tarifas de transporte público, passe livre, melhoria nos 
serviços públicos, contra ato médico (Projeto de Lei do Senado (PLS) 268/2002 e ao Projeto de Lei 
(PL) 7703/2006), impedir a aprovação de projetos como a "cura gay", contra os altos recursos 
investidos para sediar a Copa das Confederações, em defesa da educação (também foram colocados 
em pauta para votação o projeto que destina 10% do Produto Interno Bruto para educação), em 
defesa da saúde, contra a corrupção, pela reforma política e outras pautas. O CFESS lançou no dia 
19 de Junho de 2013, uma nota apoiando a mobilização popular “Nota do CFESS sobre as 
manifestações em defesa de direitos na sociedade brasileira. Todo o apoio do Serviço Social 
brasileiro à mobilização popular. Sem movimento não há liberdade!”. Fonte: 
http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/980 
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O conceito de cidadania pode ser dividido em três partes, ou como termo 

abordado por Marshall (1967), por três elementos; cada um destes é composto por 

direitos conquistados historicamente. Desse modo, o autor os delimitou da seguinte 

forma: o elemento civil é formado pelos direitos necessários à liberdade individual, 

àquele que garante ao cidadão a liberdade de ir e vir, de imprensa, de pensamento, 

de fé, de propriedade, e, por fim, de justiça; o segundo elemento, o político, 

compreende o direito de participação no exercício do poder político; este pode ser 

exercido através do direito de eleger e ser eleito; finalmente, o terceiro elemento é 

aquele que diz respeito ao social; neste, está contemplado o direito a um mínimo de 

bem-estar econômico e de segurança, como também, o direito de participar, por 

completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os 

padrões que prevalecem na sociedade. O sistema educacional está ligado ao 

terceiro elemento. 

Para Marshall (1967), o princípio de igualdade estabelecido pela cidadania vai 

de encontro ao sistema de classes imposto pelo capitalismo, pois este se configura 

em um sistema de desigualdades33. Por sua vez, “a desigualdade social representa 

o solo matrizador, produto da sociabilidade do capital [...]” (SANTOS, 2009, p. 83). 

Os direitos civis e políticos dizem respeito à cidadania individual, enquanto os 

direitos sociais remetem-se à cidadania coletiva e representam os direitos de grupos 

(cf. WANDERLEY, 2000). É visível, porém, que na sociedade atual existe uma 

considerável contradição em relação às legislações. Gohn (1997, p. 196) afirma  

 
[...] a cidadania coletiva privilegia a dimensão sócio cultural, reivindica 
direitos sob a forma da concessão de bens e serviços, e não apenas a 
inscrição desses direitos em lei, reivindica espaços sociopolíticos sem que 
para isto tenha de se homogeneizar e perder sua identidade cultural. 

 

                                                           
33 O ato fundante da sociabilidade capitalista é o ato de compra-e-venda de força de trabalho, no qual 
uma minoria é detentora dos meios de produção e a maioria só dispõe de sua força de trabalho para 
vender. A produção da riqueza é social, mas a acumulação desta é privada. Está é a grande 
contradição do capital: a produção é socializada e o lucro é privado Nesse sentido, o capitalismo é 
desigual em sua raiz, pois só existe com base na exploração do homem pelo homem. “[...] na ordem 
burguesa constituída, decorrem de uma escassez produzida socialmente, de uma escassez que 
resulta necessariamente da contradição entre as forças produtivas (crescentemente socializadas) e 
as relações sociais de produção (que garantem a apropriação privada do excedente e a decisão 
privada da sua destinação) e do caráter mercantil que reveste obrigatoriamente os valores de uso.” 
(NETTO, 2010, p. 08). 
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Tanto na discussão acerca da cidadania coletiva quanto da individual, existe 

duas categorias que sempre foram centrais a estas, a liberdade e a igualdade, pois 

as lutas pela aquisição, garantia ou extensão de direitos sempre estiveram pautadas 

nelas. Entretanto, verifica-se que, dentro dos muros da sociabilidade capitalista, 

estas categorias resumem-se em liberdade de consumo e igualdade de competição. 

Para Behring (2003, p. 259) “[...] o cidadão de direitos se torna cidadão-cliente, 

consumidor de serviços de organizações [...]”. 

O Tonet (2005) também se coloca em relação a esse cidadão-cliente, quando 

afirma ser necessária a existência de indivíduos, pessoas livres e autônomas para 

realizar o ato fundante da sociedade capitalista, ou seja, a compra e venda de força 

de trabalho, como também, constituir a sociabilidade construída a partir dele. “Isto 

significa, sujeitos livres, iguais e proprietários.” (Ibid., p. 475). A liberdade 

preconizada pelo sistema capitalista, e principalmente, pelo modelo liberal de 

produção, é aquela vinculada à liberdade de consumo, pois “[...] quem é livre é o 

capital e não os homens [...]” (TONET, 2003, p. 08). Lutar pelo equilíbrio das 

contradições existentes em um sistema de dominação de classe, e não para sua 

ruptura, significa não lutar por uma liberdade e uma igualdade plena34. Dessa forma, 

Tonet (2003, p. 8, grifos do autor) sintetiza a conquista da liberdade humana: 

 

[...] a plena liberdade humana só pode florescer para além do capital. Este 
para além do capital se chama comunismo. Uma forma de sociabilidade que 
deve, necessariamente, ter como base o trabalho associado. Este – que 
nada tem a ver com o trabalho em cooperativas no interior do capitalismo – 
tem como característica essencial o fato de os produtores controlarem, de 
forma livre, consciente e coletiva o processo de produção e distribuição de 
riqueza. [...] Como todos trabalharão, na medida das suas possibilidades e 
capacidades, estará eliminado o fundamento da desigualdade social – a 
exploração e a dominação do homem pelo homem [...] 

 

Até os dias atuais, o homem não conquistou a emancipação humana35, mais 

sim a emancipação política, da qual fazem parte a cidadania e a democracia36. A 

                                                           
34 Ver a propósito Ivo Tonet (2003). 
35 A transição socialista ou o processo de emancipação humana depende do desenvolvimento das 
forças produtivas sob a regência da subjetividade do trabalho associado, mas a concreção da 
liberdade humana encontra-se para além do trabalho, no estabelecimento de um novo nexo entre o 
ser social e ser natural, entre objetividade e subjetividade. A liberdade humana implica o domínio 
consciente sobre o processo de autoconstrução genérica e sobre o conjunto do processo histórico, 
significando a superação de toda alienação. (cf. TONET, 2005b). 
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emancipação política tem a pretensão de apenas equilibrar as desigualdades e 

garantir os mínimos necessários para a reprodução da força de trabalho. Porém, 

mesmo com todos os seus limites, é necessário que se garantam mecanismos de 

regulação social, pois sem eles a sobrevivência da humanidade é colocada em 

perigo.  

Ao se fazer a relação entre cidadania e Educação, constata-se que o campo 

da Educação é fecundo para a formação da cidadania, pois é a partir dela que o 

sujeito toma conhecimento de seus direitos e deveres, bem como pode desenvolver 

a capacidade de questionar e lutar por novas conquistas. Tonet (2005, p. 481) 

resume apropriadamente a essa relação,  

 
Deste modo, formar cidadãos seria formar pessoas que tivessem 
consciência dos direitos e deveres inerentes a uma sociedade democrática; 
que tivessem uma postura crítica diante dos problemas sociais e se 
engajassem na sua solução; que tivessem uma participação ativa e 
consciente na condução dos negócios públicos. Em resumo, educar para a 
cidadania seria o mesmo que formar pessoas como autênticos sujeitos da 
história e, deste modo, como indivíduos cada vez mais livres. 

 

Assim como a linguagem e o conhecimento, a Educação também é, desde o 

primeiro momento, inseparável da categoria trabalho. Nosella (1989) em sua 

produção intelectual “Trabalho e Educação” faz uma belíssima relação entre os 

conceitos de Trabalho e Educação, delimitando o primeiro em três momentos 

distintos, o tripalium (instrumento romano de tortura), o labour (trabalho cansativo), e 

a poiésis (produzir, criar, distinta do trabalho formal e externo ao homem, atividade 

realizada com o vigor da manifestação histórica da comunidade em que cada ser 

humano se realiza). Momentos esses, imbricados com os processos educativos. 

                                                                                                                                                                       
36 “[...] para Marx, democracia – ai incluindo a cidadania – é forma política. Ela é expressão formal 
(igualitária) do conteúdo real (desigualitário) gerado pela relação capital-trabalho. Por isso mesmo, a 
democracia é, ao mesmo tempo, expressão da desigualdade social e condição de sua reprodução 
(TONET, 2009, p. 08). “A sociedade capitalista, considerada nas suas mais favoráveis condições de 
desenvolvimento, oferece-nos uma democracia mais ou menos completa na República democrática. 
Mas, essa democracia é sempre comprimida no quadro estreito da exploração capitalista; no fundo, 
ela não passa nunca da democracia de uma minoria, das classes possuidoras, dos ricos. A liberdade 
na sociedade capitalista continua sempre a ser, mais ou menos, o que foi nas Repúblicas da Grécia 
antiga: uma liberdade de senhores fundada na escravidão. Os escravos assalariados de hoje, em 
conseqüência da exploração capitalista, vivem por tal forma acabrunhados pelas necessidades e pela 
miséria, que nem tempo têm para se ocupar de "democracia" ou de "política"; no curso normal e 
pacífico das coisas, a maioria da população se encontra afastada da vida política e social.” (LENINE, 
1918, s.p.).  
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Nesse sentido, o professor, e todo aquele profissional que trabalha com 

processos de Educação, são agentes da educação e, portanto, agentes formadores 

de opinião. Ou seja, são agentes políticos de suma importância nesse processo de 

construção de uma classe para si, porque sendo ele um profissional inserido entre a 

população, e principalmente, entre os filhos dos trabalhadores, seja em grandes 

cidades ou mesmo pequenas localidades, define-se como agente de transformação, 

pois pode incitar interesses e preocupações políticas entre seus alunos e colegas de 

trabalho. Sendo assim, analisando apenas os processos de Educação, 

desconsiderando as questões objetivas e subjetivas do exercício profissional, as 

assistentes sociais que atuam no IFRN tem em seu lócus de trabalho um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento de uma Instrumentalidade de mediação que 

permita a passagem das ações meramente instrumentais para o exercício 

profissional critico, competente e comprometido com processo de construção de 

uma classe para si. 

A atmosfera educacional “[...] é determinada pela realidade em que se insere 

[...]”, e “[...] ao mesmo tempo ela contribui para determinar a constituição dessa 

mesma realidade” (WANDERLEY, 2000, p. 162), gerando assim um ciclo que, se 

inserido em um contexto de desigualdades e opressões, e não possuindo a 

capacidade da crítica, acaba por reproduzir o sistema de desigualdades no qual a 

riqueza é produzida socialmente e o lucro é privado. 

Dessa forma, entende-se a necessidade de promover uma Educação para a 

cidadania, mas uma cidadania de mediação. Um exemplo dessa Educação de 

reprodução pode ser percebido pela sua mercantilização em todos os níveis de 

ensino; pelas formas precarizadas de expansão do ensino, de maneira especial em 

relação ao Ensino Superior, “[...] que criam a ilusão do acesso à universidade e ao 

conhecimento, quando, na verdade, se tornam experiências aligeiradas” [...], uma 

vez que são “[...] destituídas da historicidade dos projetos profissionais e na contra 

mão da reivindicação por ampliação do acesso à educação com condições de 

permanência e qualidade social.” (CFESS, 2012b, s.p.). 

Então, volta-se a questionar, será o sistema educacional formal, sistemático, 

e de responsabilidade do Estado, capaz de construção e garantia da cidadania? É 

urgente uma reformulação da educação, mas essa reformulação só é possível se 
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houver uma radical mudança estrutural, uma transformação na estrutura social na 

qual estão estabelecidas as práticas educacionais da sociedade, para que elas 

possam verdadeiramente cumprir suas funções de mudança que são vitais e 

historicamente importantes. 

Diante da atual conjuntura, a Educação é um meio de reprodução da força de 

trabalho, isto é, ela não é um veículo que prepara para a vida, mas sim para o 

mercado de trabalho. Jinkings (apud MÉSZÁROS, 2005, p. 11) declara que “[...] o 

simples acesso à escola é condição necessária, mas não suficiente para tirar das 

sombras do esquecimento social milhões de pessoas cuja existência só é 

reconhecida nos quadros estatísticos”. 

Tal afirmação está expressa na divulgação das metas estipuladas pelo 

Ministério da Educação, através do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica37 (IDEB). De acordo com referido índice, as metas têm sido alcançadas, em 

todas as etapas da educação básica, e a frequência de estudantes entre 18 a 24 

anos de idade no ensino superior, também evoluiu positivamente (cf. IBGE, 2012). 

No entanto, o que não aparece é qualidade do ensino oferecido. Considerando as 

carências sociais: atraso educacional, falta de qualidade dos domicílios, falta de 

acesso aos serviços básicos e falta de acesso à seguridade social, verifica-se no 

gráfico abaixo, que 58,4% das pessoas consultadas, na pesquisa do instituto, 

apresentaram ao menos uma dessas carências em 2011. Ainda segundo o gráfico, a 

carência por acesso aos serviços básicos como saúde, educação e moradia é a de 

maior incidência, seguida daquela correspondente ao atraso educacional. Esses 

dados servem para indicar que mesmo o acesso à escola tenha se ampliado de uma 

forma geral no país, ainda falta muito para que a população brasileira consiga viver 

de forma digna e não simplesmente sobreviver. 

 
 

                                                           
37 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), foi criado em 2007 pelo Instituto 
Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) como parte do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE). É calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, 
obtidos no Censo Escolar, médias de desempenho nas avaliações do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb). O Plano de Desenvolvimento da Educação estabelece, como meta, que 
em 2022 o Ideb do Brasil seja 6,0 – média que corresponde a um sistema educacional de qualidade 
comparável a dos países desenvolvidos. 
http://ajuda.portalideb.com.br/knowledgebase/articles/102515-vis%C3%A3o-geral-sobre-o-ideb 

http://ajuda.portalideb.com.br/knowledgebase/articles/102515-vis%C3%A3o-geral-sobre-o-ideb
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GRÁFICO 1 - Proporção de pessoas, segundo carências sociais e características de 
rendimento – Brasil, 2001/2011 

 

Fonte: IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população 
brasileira (2012). 

 

Sendo assim, verifica-se que o sistema educacional está muito aquém do 

ideal, devido ao fato de estar dentro da lógica desumanizadora do sistema 

capitalista, que só se preocupa com meios de obter lucro utilizando-se da 

competição e do incentivo ao individualismo. 

 

A lógica destrutiva do capital tem se objetivado, na contemporaneidade, 
como processo acelerado de desumanização – de barbárie – que atinge a 
totalidade das relações sociais e a natureza. (BARROCO; TERRA, 2012, p. 
64). 
 

Dentro dessa lógica, tem-se o projeto neoliberal de educação que é pautado 

na privatização, na desregulamentação da política educacional e na 

desnacionalização da educação. Esse projeto causa disparidades entre o ensino 

oferecido pela rede particular de ensino e a rede pública, como está explícito abaixo. 

 
A rede particular atende 13% dos estudantes, tanto do ensino fundamental 
quanto do médio, enquanto a grande maioria é atendida pela rede pública 
[...]. O perfil desses estudantes das redes pública e particular expõe a 
dualidade já mencionada do sistema educacional brasileiro. No caso do 
ensino médio, essa desigualdade é ainda mais acentuada, pois, entre os 
estudantes que frequentavam a rede pública de ensino médio, apenas 8,6% 
pertenciam ao quinto mais rico [...]. Por outro lado, mais da metade dos 
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estudantes da rede particular de ensino médio fazem parte dos 20% mais 
ricos da distribuição de rendimento total das famílias (IBGE, 2012, sp.). 

 

Ou seja, quem tem acesso ao melhor ensino são aqueles que podem pagar, 

enquanto os filhos daqueles não podem, são matriculados na rede pública de 

ensino, que atualmente enfrenta problemas como: sucateamento das instituições, 

precarização de condições de acesso e permanecia, baixos salários dos 

profissionais que trabalham na educação, dentre outros. A desigualdade no ensino 

pode ser percebida no gráfico 2 o qual expressa disparidade do desempenho dos 

alunos, dependendo da rede de ensino cursada. Em 2011, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, os alunos da rede particular de ensino alcançaram média de 6,5 

no IDEB, enquanto os alunos da rede pública atingiram apenas 5,9.  O índice que 

chama mais atenção é o do ensino médio, enquanto a rede particular possui média 

de 5,7, os alunos da rede pública não chegaram a alcançar 4,0, ficando com média 

de 3,4. 

Mais uma vez esses dados mostram as desigualdades que permeiam o 

sistema educacional brasileiro. Desigualdades que vão desde a dicotomia entre a 

ampliação do acesso à educação e a qualidade da educação oferecida, até 

disparidades na qualidade do ensino oferecidas por escolas públicas e particulares. 

O quadro 2 mostra os índices elucidados comparando-os com os índices de 2001. 

 
GRÁFICO 2 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, segundo o 

nível de ensino e de dependência administrativa – Brasil, 2005/2011 
 

 

Fonte: IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população 
brasileira (2012). 
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Ampliando a discussão sobre a Educação, se faz relevante analisar a relação 

entre a Educação e o Trabalho. Nosella (1989) explica que, já em 1986, um grupo 

de pesquisadores participantes de um encontro promovido pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em Brasília, “[...] afirmou ser ‘o 

trabalho38’ a categoria fundamental ou ponto de partida da relação educação e 

trabalho, justamente por ser o trabalho, na organização da sociedade o princípio 

educativo primeiro.” (Ibid., p. 28-9). 

Mészáros (2005, p. 25) aponta que “[...] os processos educacionais e os 

processos sociais mais abrangentes de reprodução estão intimamente ligados”. 

Portanto, para haver uma mudança significativa no sistema educacional, é 

necessário que se transforme o quadro social, uma transformação que não seja 

apenas por meios de simples reformas, mas sim de uma revolução liderada pela 

classe dominada. Entretanto, dentro da lógica do capital, não há como haver uma 

mudança estrutural, uma vez que “[...] O capital é irreformável porque pela sua 

própria natureza, como totalidade reguladora sistêmica, é totalmente incorrigível 

(Ibid., p. 27, grifos do autor)”. Ainda segundo o autor, uma transformação social 

qualitativa depende de que a mudança educacional esteja além das garras do 

capital. “É por isso que é necessário romper com a lógica do capital se quisermos 

contemplar a criação de uma alternativa educacional significativamente diferente”. 

(MÉSZÁROS, loc. cit., grifos do autor). 

A educação deve ser direcionada para a construção de um “o projeto 

revolucionário (fundamentalmente de inspiração marxista que busca, gradual ou 

abruptamente, a substituição da ordem capitalista por uma sociedade sem classes, 

sem exploração e regida pelo trabalho emancipado).” (MONTANO, 2006, p. 144). 

Esse projeto se contrapõe aos outros dois grandes projetos societários: o projeto 

neoliberal39 e o projeto reformista40.  

                                                           
38 Ver melhor a discussão sobre o conceito de trabalho em: A teoria da alienação em Marx, do autor 
István Mészáros (2006). 
39 “De inspiração monetarista, sob o comando do capital financeiro, que procura, no atual contexto de 
crise, desmontar os direitos trabalhistas, políticos e sociais historicamente conquistados pelos 
trabalhadores, acentuando a exploração de quem vive do trabalho e sugando os pequenos e os 
médios capitais.” (MONTANO, 2006, p. 143). 
40“Tanto em sua vertente liberal-keynesiana como social-democrata representando o expansionismo 
do capitalismo produtivo/ comercial conjuntamente com algum grau de desenvolvimento dos direitos 
civis, políticos, sociais e trabalhistas.” (MONTANO, 2006, p. 143). 
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No Brasil, em especial a Educação formal e institucional vem servindo aos 

interesses dominantes, quando os legitima, criando e transmitindo seus valores. Ela 

vem sendo utilizada como mecanismo fornecedor de conhecimento para a 

reprodução do capital, através do trabalho alienado41, e é vista como instrumento 

capaz de fazer o indivíduo se inserir no mercado de trabalho, para que este obtenha 

meios de subsistência gerando lucro para a classe dominante e reproduzindo sua 

condição de dominado. Porém, ela também pode constituir-se como um campo onde 

se pode travar “[...] uma incessante luta, ainda que a hegemonia42 esteja sempre em 

mãos das classes dominantes.” (TONET, 2005, p. 478). 

Para ilustrar essa passagem do benefício que a educação oferecer ao capital, 

Nosella (1989, p. 33) define bem: 

  
A educação burguesa, [...] assumiu a tarefa de aprimorar essa mercadoria 
‘especial’, isto é ‘livre força de trabalho humano’ para os mercados de 
trabalho. É uma educação que se preocupa com a formação da mão-de-
obra no sentido de torná-la mais adequada às novas funções nas fábricas e 
nos serviços modernos. 

 
Contudo, a Educação formal “[...] não é a força ideologicamente primária que 

consolida o sistema do capital; tampouco é capaz de, por si só, fornecer uma 

alternativa emancipadora radical (MÉSZÁROS, 2005, p. 45, grifos do autor)”. É 

necessário ir além da Educação formal para que se proporcionem instrumentos de 

pressão contra a lógica desumanizadora do capital presente na sociedade brasileira, 

sob a ótica e comando da financerização43. 

Fora do ambiente de Educação formal, o sujeito não pode ser manipulado e 

controlado por ele, este fato faz com os processos de aprendizado informais, quer 

dizer, aqueles cujo indivíduo é educado a partir de suas vivências, sejam 

importantes fontes de conhecimento livres do controle e da coerção das instituições 

                                                           
41 A alienação é um fenômeno que se apresenta ao trabalhador em forma de estranhamento, daí o 
trabalhador não se reconhece naquilo que ele produz e também não se reconhecer a si mesmo. “[...] 
tal fato implica apenas que o objeto produzido pelo trabalho, o se seu produto, opõe-se a ele como 
ser estranho, como um poder independente do produtor.” (MARX, 2006, p.111). 
42 Sabe-se que a categoria hegemonia foi especialmente elaborada Gramsci; para um tratamento 
didático da categoria, ver Simionatto (1995). 
43 Para Chesnais (2001), o capital financeiro assume o comando do processo de acumulação, em 
cujo contexto integra os mercados:  das mercadorias, do capital e das tecnologias financeiras, 
contudo, nega e obscurece os do trabalho. O trabalho humano como mercadoria é desvalorizado pelo 
progresso da técnica, e as leis sociais são desconsideradas, em função do crescimento econômico.   
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formais. Mas será que fora da escola é possível estar livre do controle e da coerção 

do sistema dominante? 

Para (MÉSZÁROS, 2005, p.55, grifos do autor) “[...] hoje, a principal função 

da Educação formal é agir como um cão-de-guarda ex-officio e autoritário para 

induzir um conformismo generalizado em determinados modos de internalização, de 

forma e subordiná-los às exigências de ordem estabelecida”. Mas, em contrapartida 

a esse pensamento, Tonet (2005, p. 478) assegura que 

 

Em uma sociedade de classes, o interesse das classes dominantes será 
sempre o polo determinante da estruturação da educação. O que significa 
que ela será configurada de modo a impedir qualquer ruptura com aquela 
ordem social. Em consequência, a educação, quer formal, quer informal, 
sempre terá um caráter predominantemente conservador. 

 

E, concordando aqui com este último autor, acredita-se que 

independentemente de ser formal ou não, a Educação, por estar dentro dos moldes 

do sistema capitalista, acaba por reproduzir as desigualdades desse sistema. 

A reivindicação por uma Educação plena para toda a vida deve ser uma 

prioridade, pois a partir dela é que se pode colocar em xeque a parte formal da 

Educação, no sentido de haver uma revolução radical. 

 

Portanto, o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de 
estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de 
reprodução, como para automudança consciente dos indivíduos chamados 
a concretizar a criação de uma ordem social metabólica radicalmente 
diferente (MÉSZÁROS, 2005, p. 65, grifos do autor). 

 

Diante do exposto, chega-se à conclusão que, enquanto existir o sistema 

capitalista, não será possível se chegar a uma cidadania plena, e em relação à 

Educação formal, no contexto atual, é verificável que há a garantia de alguns direitos 

das classes subalternas44, porém, como foi exposto anteriormente, a cidadania plena 

                                                           
44 “Na obra gramsciana, as primeiras noções sobre o termo "subalterno" aparecem nos escritos pré-
carcerários, empregadas para designar a submissão de uma pessoa a outras, mais especificamente 
no contexto da hierarquia militar. É, no entanto, nos Cadernos do Cárcere que Gramsci amplia 
largamente o significado desse conceito, demarcando seus nexos dialéticos com o Estado, a 
sociedade civil, a hegemonia, a ideologia, a cultura e a filosofia da práxis.” (SIMIONATTO, 2009, p 
42). Sendo assim, o conceito de classe subalterna que será aqui utilizado é seu conceito ampliado. “A 
categoria “subalterno” e o conceito de “subalternidade” têm sido utilizados, contemporaneamente, na 
análise de fenômenos sociopolíticos e culturais, normalmente para descrever as condições de vida de 
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só existirá através da emancipação humana, com a derrocada do sistema capitalista, 

pois o projeto de sociedade que se vive hoje é um projeto de sociedade do 

consumo. 

O próximo tópico abordará a questão do ensino profissionalizante e como ele 

está respondendo ao capital ou as classes trabalhadoras, visto que é uma 

modalidade do ensino formal. 

 

 

2.2 A EDUCAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONALIZANTE: PERCURSOS E 

CAMINHOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

A Educação no contexto brasileiro e norte-rio-grandense, desde a sua origem 

até a sua atualidade vem se mostrando a serviço dos interesses do capital porque 

ele é orientado e orquestrado pelo projeto societário que é hegemônico das classes 

dominantes e pelo capital financeiro. A própria hegemonia das classes dominantes 

sempre e influenciou os setores político e social, e, nesse direcionamento, o 

panorama da Educação brasileira também seguiu a esfera do sistema econômico. 

Durante o Estado Novo, entre os anos de 1937 a 1945, período em que o 

Brasil passou por um processo de nacionalização da indústria, a política educacional 

“[...] não se limita à simples legislação e a sua implantação. Essa política visa, acima 

de tudo, transformar o sistema educacional em um instrumento mais eficaz de 

manipulação das classes subalternas.” (FREITAG, 1986, p. 52). Nesse sentido, o 

capitalismo mostra suas “garras”, na medida em que para a reprodução da força de 

trabalho, necessário se faz qualificar a mão-de-obra, para que assim, a produção 

possa ser mais rápida e lucrativa. 

No Estado novo ocorre à intensificação do processo de industrialização45, e 

com isso foram criadas escolas industriais para os filhos dos trabalhadores, e isso 

                                                                                                                                                                       
grupos e camadas de classe em situações de exploração ou destituídos dos meios suficientes para 
uma vida digna. No pensamento gramsciano, contudo, tratar das classes subalternas exige, em 
síntese, mais do que isso. Trata-se de recuperar os processos de dominação presentes na 
sociedade, desvendando “as operações político-culturais da hegemonia que escondem, suprimem, 
cancelam ou marginalizam a história dos subalternos.” (BUTTIGIEG apud SIMIONATTO, 2009, p. 42). 
45 Ver melhor em Florestan Fernandes. “A revolução burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1976 e Sônia Draibe. Rumos de Metamorfoses: Estado industrialização no Brasil (1930-
1960). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004. p. 9-49. 
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inicia um processo de alienação. A classe trabalhadora, historicamente excluída do 

processo educativo, “ganha” uma chance para poder garantir seus meios de 

subsistência através do trabalho alienado, não percebendo assim que apenas está 

sendo treinada para gerar mais-valia para os detentores de poder. Marx (2006) 

discutiu a categoria da alienação em seus Manuscritos econômico-filosóficos de 

1844, nos quais ele analisa a questão da alienação no trabalho. Ele parte de uma 

verificação muito clara presente na sociedade capitalista, na qual o trabalhador se 

empobrece na medida em que produz riqueza, em que ele cria mercadorias e 

também se transforma em mercadoria. Em suas palavras:  

 

O trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riquezas ele produzir, 
quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador 
torna-se uma mercadoria tanto mais barata quanto maior número de bens 
produz. Com a valorização do mundo das coisas aumenta em proporção 
direta a desvalorização do mundo dos homens em proporção direta. O 
trabalho não produz apenas mercadorias; produz-se a si mesmo como uma 
mercadoria, e, justamente na mesma proporção com que produz bens. 
(Ibid., p. 111). 

 

Freitag (1986, p. 52-3, grifos da autora) segue explicando: 

 
[...] as classes subalternas. Outrora totalmente excluídas do acesso ao 
sistema educacional, agora se lhes abre generosamente uma chance. São 
criadas as escolas técnicas profissionalizantes (‘para as classes menos 
favorecidas’). A verdadeira razão dessa abertura se encontra, porém, nas 
mutações ocorridas na infra-estrutura econômica, com a diversificação da 
população [...]. O Estado, procurando ir ao encontro dos interesses e das 
necessidades das empresas privadas, se propõe a assumir o treinamento 
da força de trabalho de que elas necessitam. 

 

O que ocorre nesse período é uma total camuflagem dos direitos que, através 

de uma ideologia paternalista, as “chances” das classes subalternas de ter acesso à 

Educação são vistas como dádivas do Estado. Esse acesso certamente produziu 

alguns benefícios na vida dessa população, porém os maiores beneficiados foram os 

empresários do setor industrial. Freitag (1986, p. 54) complementa afirmando que se 

“[...] criam as possibilidades de extrair parcela maior de mais-valia dos trabalhadores 

mais bem treinados” e que, “as condições para essa exploração são criadas e 

financiadas pelo Estado.” 

Desde o final dos anos 1945 até o início dos anos 1960, o Brasil viveu um 

processo de aceleração e diversificação do processo de desenvolvimento 
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econômico segundo o modelo de substituição de importação46. Nesse momento, a 

política educacional se traduz na luta em favor da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) e da Campanha pela Escola Pública, as quais ganharam relevância 

na Constituição de 1946. 

Freitag (1986) explica que, Clemente Mariani, Ministro da Educação da época, 

encaminhou em 1948 à Câmara o primeiro Projeto de Lei que “concedia” direitos 

educacionais à classe trabalhadora. “Primeiro, propondo a extensão da rede escolar 

gratuita (primário e secundário), e segundo, criando a equivalência dos cursos de 

nível médio (inclusive o técnico), que, além de equiparados em termos formais, 

apresentam, nesse projeto, maior flexibilidade [...]” (Ibid., p. 57). Entretanto, esse 

projeto, que se mostrou bastante progressista, foi contraposto por outro Projeto de 

Lei, dessa vez idealizado pelo Deputado Carlos Lacerda, que tinha como proposta a 

privatização do ensino, cabendo à sociedade política – o Estado, o papel de apenas 

complementá-lo. 

Nesse projeto, a Educação passaria a ser ministrada por organizações 

privadas, e, na verdade, o mesmo revelava um retrocesso na garantia dos direitos, 

pois privatizando o ensino, novamente a classe trabalhadora não teria acesso aos 

mecanismos de Educação formal, bem como, a possibilidade de mobilidade social. 

Revelava-se então, uma proposta extremamente excludente. Diante desse projeto, a 

sociedade civil organizou-se em um “Manifesto dos Educadores.” (Ibid., p. 58), que 

alertou o público e o governo sobre as consequências da aprovação do projeto de 

Lacerda. Desse modo, “através desse manifesto, dão ainda início a uma campanha 

a favor da escola pública com a intenção de impedir a aceitação desse projeto como 

lei pela Câmara, Senado e Presidência da República.” (FREITAG, loc. cit.). 

Finalmente, após muitas mobilizações de intelectuais, pedagogos e liberais 

pela não aceitação desse projeto, em 1961 é sancionada a Lei 4.024, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação. Essa lei acabou por contemplar os 

                                                           
46 Após a crise de 1929, o modelo de agroexportação brasileiro também entrou em crise criando as 
“[...] condições para que a economia se direcionasse preponderantemente ao mercado interno, o que 
contou com a política econômica governamental a seu favor.” (FONSECA, 2003, s.p). Iniciou-se, 
assim, um período de aproximadamente cinco décadas — que duraria até o final da década de 1970, 
conhecido como processo de substituição de importações. Esse processo se deu quando o país 
começou a produzir internamente o que antes importava, o que ocorrera no Brasil com certa 
expressão na República Velha. 
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dois projetos de lei (Mariani e Lacerda), pois concedeu tanto ao público quanto ao 

privado o direito de ministrar o ensino no Brasil nos diversos níveis educacionais. 

A Lei 4.024 ainda ficou muito aquém do ideal, porque tinha caráter altamente 

seletivo, contribuindo para a reprodução de desigualdades de classe, como também, 

apresentava uma perspectiva pautada em uma racionalidade formal-abstrato, que ao 

culpabilizar o indivíduo por seus problemas. Essa racionalidade, por não ser 

permeada pelas contradições sociais, limita os indivíduos a captarem as inter-

relações entre os fatos, impede-os de perceberem os fenômenos como resultado de 

um conjunto de determinações sociais, econômicas, históricas e culturais (e não de 

uma única causa) e, ainda, interdita a compreensão da história como resultado das 

nossas ações tanto singulares quanto coletivas (cf. GUERRA, 2004). Ela 

vislumbrava o bem comum para uma sociedade que estava – e está – sob os 

domínios de um sistema que, em sua essência, é contraditório e produtor de 

desigualdades. 

Todavia, as falhas na LDB no Brasil durante esse período são 

inquestionáveis, entretanto ela é o primeiro passo para a democratização do ensino 

no país, pois promove “[...] uma sadia e proveitosa descentralização que respeita as 

necessárias diversidades regionais e transfere a Conselhos Nacional e Estaduais, 

compostos de peritos no assunto, as atribuições outrora reservadas ao poder 

central.” (PEETERS; COOMAN, 1969, p. 150-1). 

Durante o governo do General Emílio G. Médici, sob a ditadura militar, é 

publicada a Lei n. 5.692 de 1971, que fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 

2º graus, e dava outras providências. Esta nova versão da Lei 4.024 vigorou até 

meados da década de 1990, quando, após as lutas de alguns setores da sociedade 

civil, que já vinham em pauta desde a década de 1970, é sancionada a nova LDB 

sob o número 9.394, em 20 de dezembro de 1996. Dentre as lutas, merecem 

destaque as greves de 1978 e 1979 das mais diversas categorias, em especial, a 

dos metalúrgicos da região do ABC paulista, as quais já revelavam que a dominação 

autoritária chegava ao limite do que a população podia suportar, e as greves dos 

professores em nível nacional. Nos anos 1980, as movimentações continuaram e as 

bandeiras de lutas eram diversas, porém convergiam na discussão sobre 

participação em áreas como saúde, educação, habitação, trabalho.  
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A abertura lenta e gradual do regime militar, na conjuntura da década de 

1980, foi impulsionada pelos movimentos sociais que ganhavam fôlego na época, 

eles se organizaram em prol da volta ao Estado de direito, e a Educação também 

experimentou a luta de seus idealistas; merece destaque os movimentos das 

“diretas já” e “caras pitadas”.  

Neste cenário, em meados da década de 1970, o contexto educacional que se 

configurou a partir das reformas instituídas durante ditadura militar logo passou a ser 

alvo da crítica dos educadores, que cada vez mais se organizavam em associações 

de diferentes tipos, essas críticas se intensificaram ao longo dos anos de 1980. 

Nesse período de transição entre o final da Ditadura Militar e a 

redemocratização do país, durante o governo de José Sarney, foi promulgada a 

Constituição de 1988, reconhecida como “Constituição Cidadã” por contemplar 

avanços com relação aos direitos sociais. De acordo com Behring; Boschetti (2007, 

p. 141) “o texto constitucional refletiu a disputa de hegemonia, contemplando 

avanços em alguns aspectos, a exemplo dos direitos sociais, com destaque para 

seguridade social, os direitos humanos e políticos [...]”. 

Mesmo com uma Constituição tão legitimada a população brasileira ainda não 

gozava do direito democrático de participar efetivamente do processo eleitoral, 

direito esse conquistado somente em 1989, quando através do voto direto foi eleito à 

presidência da república Fernando Collor de Melo. A partir da eleição de Collor, se 

iniciou um processo de concretização” dos direitos sociais, a partir das garantias 

presentes no artigo 6°, da Constituição Federal de 1988, que expressa: “são direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.” (BRASIL, 2013); direitos esses que 

preconizados pela CF, porém, não se concretizaram plenamente até os dias atuais. 

A Educação, assim como a saúde, a previdência e a assistência social 

dispõem de uma seção específica na Constituição Federal, como já foi dito, que 

deve ser universal, pública, laica, gratuita, presencial, democrática, e de qualidade. 

Contudo, ainda tem muito a ser feito sobre a questão da universalidade, gratuidade 

e democracia do ensino na sociedade brasileira, o que será analisada mais adiante.  
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Em se tratando de legislação, é nesse turbulento período de transição que foi 

instituída a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394. Para sua 

elaboração, houve várias discussões em todo o território nacional, tanto em escolas 

públicas, universidades, sindicatos, associações de professores, quanto nos setores 

mais conservadores da sociedade, a exemplo dos grandes empresários do ensino. 

Foram oferecidas contribuições e propostas de cada um desses setores para a 

restauração da Educação; em consequência disso, a LDB possui simultaneamente 

itens progressistas e conservadores. 

 
[...] a própria LDB é permeada de contradições, ambiguidades e reflete a 
diretriz neoliberal adotada no governo FHC. A partir da década em questão, 
a educação passa a ser vista como pertencendo à esfera do mercado e, 
portanto, objeto das políticas neoliberais preconizadas pelos diversos 
organismos internacionais como o FMI, a UNESCO, a OCDE e outros 
(MEDEIROS, 2007, p. 1). 

 

Essa lei regulamenta a Educação até os dias atuais e, portanto, como está 

acima elucidado, ela é perpassada por contradições próprias do contexto social em 

que está inserida. Com as propostas de Contra-Reforma47, o Estado é levado a 

repassar encargos para a sociedade, sob alegação de escassez de recursos, não 

consegue oferecer serviços de boa qualidade, ao mesmo tempo em que incentiva a 

privatização. 

Uma grande consequência do ideário neoliberal na área da Educação é a 

crescente privatização do ensino, uma vez que se observa um crescimento das 

escolas particulares e um desmantelamento da escola pública, e, somente aqueles 

que podem pagar, conseguem matricular seus filhos em escolas privadas com 

ensino de melhor qualidade, enquanto os pobres são obrigados a se contentar com 

o insuficiente ensino público. 

No curso da contra-reforma neoliberal do Estado que se iniciou no governo 

Collor de Melo (1990-1992) e Itamar Franco (1993-1994), acelerou-se nos governos 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e se aprofundou no Governo de Luiz 

Inácio  Lula da Silva  (Lula) (2003-2010), as organizações mundiais, como o Fundo 

                                                           
47 Após a crise estrutural do capital dos anos de 1970, o neoliberalismo emergiu como resposta para 
as frações hegemônicas da burguesia internacional, que se manifesta através da contra-reforma que 
possui três dimensões principais: reestruturação da esfera produtiva, reordenamento do papel dos 
estados nacionais e a formação de uma nova sociabilidade burguesa (cf. LIMA, 2005). 
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Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM), o Banco Internacional de 

Desenvolvimento (BIRD), a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), entre outras, tiveram um papel primordial nos países 

em desenvolvimento como o Brasil, pois ao concederem empréstimos a esses 

países, propunham metas a serem cumpridas em diversas áreas, entre elas a 

Educação. Somente após o cumprimento destas, o país poderia fazer novos 

empréstimos. 

O BM e o FMI agiam conjuntamente nos países endividados; propunham 

alguns ajustes e reformas para o Estado e, em troca destes, concediam novos 

empréstimos. Um dos grandes problemas desses empréstimos residia nos altos 

juros cobrados, que se somavam ao montante da dívida, fazendo-a aumentar 

consideravelmente. Os países não tinham como pagar os preços altos, e novamente 

faziam empréstimos, ficando assim dependentes economicamente e politicamente 

dos países centrais. 

Desde a década de 1980, o FMI vem operando nos países periféricos, com o 

objetivo de estipular o ajuste da dívida dessas nações e receber o montante de suas 

dívidas, já o BM atua nestes desde a década de 1960. Dessas duas organizações, a 

última é a que mais se evolve com os processos de reforma estrutural destes países. 

Em novembro de 1989, através dessas organizações, foram criadas várias 

medidas e ajustes estruturais para os países da América Latina, com o objetivo de 

adaptar as políticas e o mercado latino às novas requisições de mercado dos países 

centrais48. Essas medidas foram expressas no Consenso de Washington49, que 

resultou numa redução drástica das despesas públicas nos setores sociais como a 

                                                           
48 Conforme Libâneo (2001 apud SOUZA, 2003, p. 40) “as mudanças pelas quais passam as políticas 
internacionais visando ajustá-las às demandas da atual fase do capitalismo, segundo necessidades e 
realidades de cada país, será orientada para articular os sistemas educacionais ao modelo neoliberal. 
O objetivo seria a subordinação desses sistemas à economia visto o novo paradigma da produção. 
As novas tecnologias requerem trabalhadores mais qualificados e flexíveis profissionalmente para 
atender novas demandas do mercado de trabalho e com mais espírito empreendedor para enfrentar a 
competitividade econômica internacional. Assim, nos anos 80, vários países implementaram as 
reformas educativas seguindo tais intenções, o que posteriormente, nos anos 90, se estendeu a 
outros países incluindo o Brasil”. 
49 Consenso de Washington defendia dez medidas básicas, sob um receituário neoliberal, que se 
tornaram hegemônicas para toda América Latina, expressas: no ajuste fiscal e monetário, na redução  
dos gastos sociais, na privatização da coisa pública, no controle das contas públicas, na  
desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas), na abertura  dos mercados 
internacionais. Todas orientadas pelo princípio da eficiência econômica  e pelo pressuposto  que 
essas medidas dariam sustentabilidade  financeira  ao estado  e possibilitariam o crescimento 
econômico e a equidade social (cf. SILVA, 2002). 
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educação, a saúde e a infraestrutura, pois a maioria destas foi alocada para o 

pagamento da dívida externa. 

As instituições econômicas mundiais, como já foram aludidas anteriormente, 

também interferem diretamente na área da educação, que é obrigada a seguir as 

tendências internacionais. As recomendações do BIRD para esta área situam-se no 

“[...] enfrentamento a determinados desafios: o acesso, a equidade, a qualidade e a 

redução da distância entre a reforma educativa e as reformas das estruturas 

econômicas.” (SOUZA, 2003, 49). A lógica do discurso do BM é que se deve 

incentivar e dar prioridade à educação básica. 

Durante governo de FHC, a partir das “reformas” houve uma deficiência no 

incentivo à educação superior em detrimento da prioridade à educação básica. 

Assistiu-se “[...] a uma efetiva secundarização, ao desmonte da educação nas 

universidades públicas, nas quais a restrição ou mesmo ausência de recursos, 

acompanhadas de processos de privatização transformam a estrutura destas 

universidades.” (SOUZA, 2003, p. 50-1). A concepção de educação superior no 

governo FHC se dava atrelada a questão da inserção dos indivíduos no mercado de 

trabalho, e se gestava pela lógica da empregabilidade50 para que o Brasil se 

adequasse (subordinasse) a configuração do capitalismo atual à época, essa 

concepção se dava sob o aspecto da “globalização econômica”51 e da “sociedade do 

conhecimento ou sociedade pós-capitalista”52. 

                                                           
50 O emprego diz respeito ao trabalho formal com todos os direitos trabalhistas que este pode 
oferecer ao trabalhador, já a empregabilidade se remete as formas precarizadas de inserção no 
mercado de trabalho. 
51 A globalização promove uma desigualdade na distribuição das riquezas produzidas socialmente no 
momento em que a produção é cada vez mais coletiva e os lucros são cada vez mais privados. 
Iamamoto cita o exemplo de que “[...] hoje é possível ter acesso a produtos de várias partes do 
mundo, cujos componentes são fabricados em países distintos [...]” (IAMAMOTO, 2009a, p. 27), ou 
seja, tem-se um produto o qual foi fabricado de forma fragmentada onde, na maioria das vezes, a 
empresa matriz contrata uma terceirizada para fornecer suas peças individualmente. O trabalho fica 
fragmentado, fazendo com que o operário não tenha conhecimento do produto final de seu trabalho. 
As relações de contratação nessas empresas terceirizadas são totalmente frágeis, os trabalhadores 
não possuem muitas garantias e, devido o agravamento das condições de sobrevivência, precisam 
submeter-se a esse tipo de trabalho. “[...] as terceiras tendem, cada vez mais, a precarizar as 
relações de trabalho, reduzir ou eliminar direitos sociais, rebaixar salários, estabelecer contratos 
temporários, o que afeta profundamente as bases de defesa do trabalho conquistadas no pós-
guerra.” (Ibid., p. 32). Verifica-se, atualmente, uma enorme parcela de pessoas na população 
brasileira com trabalhos precários, temporários, subcontratados. 
52 Termos como “globalização econômica” e “sociedade da informação” são “[...] noções cruciais da 
ideologia burguesa [...] constituídas a partir de diversas nucleações temáticas (“sociedade pós-
capitalista, “sociedade informática”, “sociedade em rede” e “revolução informacional”) realizam um 
processo de ideologização maciça, marcado pela perda da centralidade do trabalho, substituído pelo 
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Com o Plano Diretor da Reforma do Estado do Ministério da Administração e 

da Reforma do Estado (PDRE-Mare) discutido no capítulo anterior, a Educação 

também vem passando por um processo de contra-reforma no qual o Ministério da 

Educação (MEC) vem atuando de forma decisiva para esse processo. Com a 

reforma, a educação (universidades, escolas técnicas, centros de pesquisa), a 

saúde (hospitais) e a cultura (museus) passam a serem considerados como serviços 

importantes, mas que não deveriam ser exclusivos do Estado. 

O MEC, agência reguladora das normas jurídicas da Educação (LDB, 

Decretos e portarias, Medidas Provisórias) vem implementando, ao longo dos anos, 

uma série de medidas que fragilizam o sistema de ensino superior e técnico e 

profissionalizante. 

A área da Educação, desde os anos 1990, vem sofrendo diversas perdas: 

falta de vagas nas escolas públicas; precárias condições estruturais, materiais e 

profissionais das mesmas; formação deficiente dos professores; condições de 

trabalho e salários indignos; ‘boa vontade’, ‘esforço’, ‘dedicação’ e improvisações 

substituindo a profissionalização, e ainda o alto preço das mensalidades das escolas 

privadas, cada vez mais fora do alcance da presumida classe média.  

A relação entre a Educação e o Banco Mundial se dá de uma forma 

mascarada, pois é amplamente divulgado que os investimentos do BM permitem o 

desenvolvimento e o crescimento do Brasil e o faria competir em pé de igualdade 

com os países centrais, o que não é publicizado é que estes “investimentos” já vêm 

constituídos em “modelos prontos” e os países subdesenvolvidos que os “aceitam”, 

não podem fazer a crítica, pois já contam com uma grande dívida. Esses modelos 

priorizam a questão dos dados quantitativos em detrimento da qualidade. 

Os dados que são divulgados pelo governo federal, através do Ministério da 

Educação (MEC) e, até mesmo pelo próprio site da Presidência da República, 

demonstram claramente a grande importância que os dados quantitativos possuem. 

Começando pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o qual 

avalia a “qualidade” da educação básica oferecida pelas redes municipais e 

                                                                                                                                                                       
conhecimento/informação.” (LIMA, 2005, p. 426). São termos utilizados por autores que defendem 
uma “humanização” do capitalismo ou um capitalismo reformado, essas “[...] nucleações atravessam 
e constituem a argumentação teórica do processo de reformulação da educação superior em curso 
no Brasil nos anos de neoliberalismo.” (Ibid, p. 36). 



68 

 

 

estaduais nacionalmente, o índice pode variar de 0 a 10, de acordo com as 

avaliações feitas em todo o país do desempenho dos alunos e nas taxas de 

aprovação dos mesmos. 

 
Os indicadores de desigualdade educacional apontam para um aumento 
significativo das oportunidades de se possuir um diploma de ensino médio. 
Além disso, os índices de qualidade do ensino evidenciam que as metas 
nacionais têm sido alcançadas em todas as etapas da educação básica, 
mas que as desigualdades de desempenho dos alunos por rede de ensino 
permanecem elevadas, destoando do padrão internacional (IBGE, 2012, 
s.p.). 

 

O que não se coloca é a avaliação da qualidade efetiva desse ensino, pois se 

verifica que cada vez mais os alunos são “forçados” a passar de ano para mostrar 

dados quantitativos proveitosos, e garantir a permanência do repasse de recursos 

financeiros para as escolas. Outro índice de avaliação é o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), este, por sua vez, avalia a qualidade do Ensino Médio e, 

além disso, é um meio de ingresso no ensino superior. Para a avaliação da 

educação superior o MEC utiliza o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) que avalia os discentes da graduação e o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES53 que avalia as instituições de ensino superior, os 

cursos de graduação e o desempenho acadêmico dos estudantes. 

O que pouco é divulgado é o fato de que em 2010, das escolas que 

participaram do ENEM, 63% tiveram desempenho insuficiente inferior à média 

nacional (Brasil, 2010)54. São nesses números que se deve perguntar como está a 

situação da Educação no país? As escolas públicas são responsáveis por 88% das 

matrículas dos estudantes de ensino médio e essas representam a maioria entre as 

escolas que ficaram com média abaixo da nacional. São as instituições públicas que 

lideram com 96%, o ranking de pior desempenho nacional na prova objetiva (511,21 

pontos). Esse dado descarta os colégios que tiveram participação inferior a 2% ou 

com menos de 10 alunos inscritos e, por esse motivo, não recebem uma nota final. 

                                                           
53 O SINAES e o ENADE foram instituídos em 2004 pela Lei 10861, eles foram um dos primeiros 
mecanismos criados pelo governo para a realização da Reforma Universitária, servem como meio de 
regulação, supervisão e subordinação das universidades aos projetos do governo. Nessa ótica terão 
boa avaliação às instituições que mais se adequem ao perfil mercadológico e a lógica “aligeirada” de 
formação. 
54 Portal Brasil. Notícia postada em 12/09/2011. Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/09/12/desempenho-de-estudantes-nas-provas-do-
enem-tem-evolucao-de-10-pontos-em-um-ano. Acesso em: 05/03/2013. 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/09/12/desempenho-de-estudantes-nas-provas-do-enem-tem-evolucao-de-10-pontos-em-um-ano
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/09/12/desempenho-de-estudantes-nas-provas-do-enem-tem-evolucao-de-10-pontos-em-um-ano
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Para o ministro da Educação, Fernando Haddad o resultado negativo das escolas se 

remete muito mais as condições sociais das famílias do que as escolas. Em sua fala, 

pondera o ministro: 

 
Às vezes, as condições socioeconômicas das famílias explicam muito mais 
o resultado de uma escola do que o trabalho do professor e do diretor. E, 
muitas vezes, as escolas são sobrecarregadas com responsabilidades que 
não são 100% delas. É muito diferente uma escola de um bairro nobre de 
uma região metropolitana de classe média, cujo investimento por aluno é 
dez vezes o investimento por aluno da rede pública, de uma escola rural 
que atende a filhos de lavradores que não tiveram acesso à alfabetização 
(CIEGLINSKI, 2011, s.p). 

 

A fala do ministro revela a tendência do capital, ao culpabilizar às famílias por 

uma atribuição que é do Estado. A educação tem que ser oferecida com qualidade 

em qualquer âmbito, é sem fundamento uma comparação entre a escola pública – 

sucateada, com pouco incentivo para que os profissionais atuem dignamente, sem 

infra-estrutura, sem merenda escolar, sem segurança, sem transporte, localizada 

longe da residência dos alunos, enfim, sem os mecanismos necessários para a 

oferta de uma educação de qualidade – com uma escola privada que gira em torno 

de toda uma lógica mercadológica. E tem mais, se vislumbrar na fala do ministro 

uma comparação entre o “capital cultural” acumulado pela família de classe média 

que reside em um bairro nobre da região metropolitana, em detrimento do não 

“capital cultural” acumulado pela família do lavrador que mora na zona rural e não 

teve acesso a alfabetização.  

É muito comum ver nos discursos de campanhas para governo que a área da 

Educação é a saída para os problemas pelos quais o país passa. Coloca-se a 

educação como a grande promotora de mudanças, de emancipação humana, mas, 

ainda há muito que fazer para garantir que todos os brasileiros tenham acesso a um 

ensino, a uma educação que realmente aponte para uma mudança estrutural que 

possa superar a soma das crises vividas pelo homem contemporâneo, expressas 

nas “crises” do meio ambiente, do trabalho, além da  profunda crise social. 

A Educação também é fortemente levada a amplas discussões nacionais e 

internacionais, principalmente porque como o capitalismo monopolista tardio vem 

enfrentando intensas transformações, a Educação também vem passando por 

transformações, visto que é orquestrada pelo capital financeiro que transforma as 
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dimensões política, econômica, social e cultural em dimensões rentistas e lucrativas, 

Dessa forma vem-se transformando a educação de igual forma para acompanhar a 

transformação do capitalismo. 

A partir dos ideais neoliberais, a Educação deve ser um instrumento para 

preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. E este pressuposto está totalmente 

imerso no imaginário a população, principalmente naquela população que possui um 

baixo poder aquisitivo, e que ver na Educação, apenas uma forma de adquirir 

conhecimento e se inserir no mercado de trabalho e conseguir alguma mobilidade 

social. 

Porém, a Educação oferecida pelo Estado ainda está muito aquém daquela 

desejada por estes brasileiros que almejam a tão sonhada mobilidade social pela via 

dessa educação. Vive-se uma situação em que a Constituição, as leis e os 

compromissos internacionais estabelecem os compromissos do Brasil em matéria 

educativa, mas eles ficam apenas no nível das intenções, raros são os casos nos 

quais isso não acontece, mas em sua maioria fazem parte de um “[...] discurso que 

somos levados a esquecer.” (SOUZA, 2003, p. 42). Essa citação leva à reflexão de 

que novamente as leis estão muito aquém da realidade que os brasileiros aspiram, 

ou seja, de “Ter efetivamente assegurado e exercido os seus direitos a fim de bem 

viver, e não sobreviver [...]” (Ibid., p. 41). 

Contudo, Coutinho (2005, p. 97) chama a atenção para o fato de: 

 

[...] a educação para os pobres, [como] uma necessidade imediata, pode ser 
tratada como algo assistemático, não-formal, temporário, restrita ao 
universo vivido, ou seja, sem que a educação possa significar uma 
contribuição efetiva para a emancipação desses sujeitos. Ela é apenas um 
paliativo que pode instrumentalizar os pobres para tarefas mínimas ou 
torná-los mais alguns na informalidade do mundo do trabalho ou da 
sobrevivência, com os mínimos necessários para evitar a indigência. 

  

É nesta perspectiva que a educação formal vem sendo tratada e oferecida 

para a população pobre. Para os pobres, bastam programas educacionais com fim 

de instrumentalizar a pobreza, oferecendo os mínimos necessários para evitar a 

indigência social, como afirma o autor. 

Essa educação formal se divide entre os poderes federal, estadual e 

municipal, na qual também são também repartidas, as responsabilidades pela oferta 
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dos diversos níveis de ensino. Verifica-se, porém, que a partir dos anos 1990, os 

municípios vêm cada vez mais se responsabilizando pela oferta do ensino em nível 

infantil e fundamental e a gestão estadual atua na educação do ensino médio – 

porém esses níveis não são objeto de estudo deste trabalho. 

O governo federal é responsável pela oferta de uma parte do ensino técnico 

profissionalizante – os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – e 

pelo ensino superior – as Universidades Federais. Embora seja ofertado em melhor 

qualidade, o ensino técnico e superior é de caráter seletivo, pois para que o aluno 

tenha acesso aos Institutos ou as Universidades ele tem que se submeter a um 

exame de seleção, que, em muitos casos, possui um nível de exigência muito 

superior à educação que foi ofertada a esse aluno no ensino fundamental e médio. 

Esse movimento de divisão de responsabilidades é uma tentativa de 

descentralização de serviços, no entanto, se não for bem administrada, poderá não 

trazer bons frutos. Se não houver transparência, muito dos recursos destinados a 

Educação poderão ser desviados, sem falar no acúmulo de despesas de muitas 

prefeituras e estados que não podem abarcar com todos os estudantes do nível 

escolar que estão sob a sua responsabilidade. 

Azevedo (2002) assinala que a descentralização é divulgada como uma forma 

de se corrigir as desigualdades educacionais, e, esta correção se dá por meio do 

melhor aproveitamento dos gastos públicos. Porém, estima que 

 

Apesar de os postulados democráticos serem recorrentemente reafirmados, 
estes se apresentam como justificativa da transferência de competências da 
esfera central de poder para as locais, respaldadas em orientações 
neoliberais, como o objetivo de redução do Estado às suas funções 
mínimas [...] (Ibid., p. 54). 

 

Esse modo de descentralização, no qual as responsabilidades e encargos do 

Governo Federal são delegados para as esferas estadual ou municipal, ou ainda, 

são transferidos para a sociedade civil, constitui uma das táticas das reformas 

neoliberais. 

Além dessa descentralização de cunho governamental, ainda existem aquelas 

nas quais o Estado solicita a participação da sociedade na construção de um ensino 

universalizado e de qualidade. Algumas palavras como ‘Colaboração’, 
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‘solidariedade’, ‘parceria’, ‘autonomia’, são parte de seu discurso, e mais do que 

isso, são palavras de ordem.  

Portanto, a Educação mostra-se como um campo de embate frente à 

globalização das economias, das intensas reconfigurações no universo do trabalho, 

das “reformas” estatais lideradas pelos ideais neoliberais os quais, além de não 

responderem crises econômicas e sociais do capital, as agravam produzindo um 

cenário de intensificação da pobreza, da miséria, do desemprego e subemprego, de 

violência, entre tantas outras expressões da questão social55. E a Educação pode 

não ser o “milagre” que por si só irá transformar a realidade, porém, ela pode ser 

uma grande aliada nesse processo de transformação. Desse modo Paulo Freire já 

explicava: “[...] se de um lado, a educação não é a alavanca das transformações 

sociais, de outro, estas não se fazem sem ela.” (FREIRE, 2002, p. 91). 

O papel dos Educadores e de todos aqueles que atuam na área da Educação 

deve estar voltado para a defesa da redução cada vez maior das atividades 

estritamente necessárias para a reprodução dos interesses do sistema capitalista, 

ou seja, preparar apenas para o trabalho. A luta deve-se dar “[...] em defesa da 

ampliação das atividades consideradas do ‘reino da liberdade’.” (NOSELLA, 1989, p. 

37). 

Neste sentido, a citação do autor pode ser vista como um norte a ser pensado 

por todos aqueles que atuam na educação e demais áreas, que defendem a 

revolução desse sistema desumano e incivilizante que é o sistema capitalista, 

quando destitui os direitos do trabalhador. Afirma a autora 

 

Uma pedagogia concreta pode se realizar oferecendo hoje aos alunos uma 
brilhante aula sobre Galileu e participando amanhã de uma passeata de 
protesto até a prefeitura; organizando uma reunião de bairro na própria 
escola um dia e se solidarizando com as reivindicações dos sem-terra no 
outro. Uma pedagogia concreta sabe que [...] o imperialismo estuda formas 
diferencias de intervenção social para consolidar seu domínio; portanto, 
organiza, do outro lado, sua didática, suas atividades pedagógicas de 
resistência e sabotagem do plano imperialista. Nesse sentido, o trabalho 
como poiésis neste final de século, não tem nada de lírico. (Ibid., p. 40). 

 

                                                           
55 “A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da 
classe operária e de 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 o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção 
mais além da caridade e repressão.” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p. 77). 
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Entretanto, no Brasil a lógica que envolve a educação formal ainda se dá de 

forma mercadológica, mesmo que a LDB, em seu Artigo 1º, estabeleça a educação 

como um processo que abarca os demais processos formativos humanos 

desenvolvidos na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais. Logo, no seu 2º Artigo, ela institui a educação como um 

dever da família e do Estado, que necessita ser inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana e deve ter por finalidade o pleno 

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

qualificação para o trabalho. Mas, na realidade, a educação formal prepara o sujeito 

para sua inserção no mercado de trabalho.  

Observa-se então, a partir do Artigo 205 da Constituição Federal e dos 1º e 2º 

da LDB, que o trabalho é visto como uma das finalidades centrais do processo da 

educação, a qual deve promover o desenvolvimento do sujeito preparando-o e 

qualificando-o assim, para ser um futuro profissional. Sendo assim, o ensino 

profissionalizante se mostra como um formador de trabalhares para serem inseridos 

no mercado de trabalho. Mas até que ponto essa educação proporcionará o 

desenvolvimento do sujeito e o preparará para a vida? Será que essa modalidade de 

educação possui apenas fins mercadológicos? No próximo tópico serão discutidas 

essas questões e também como a assistência social se insere nesse contexto da 

Educação. 

 

2.2.1 O ENSINO PROFISSIONALIZANTE, O INSTITUTO FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 

 

Desde as décadas de 1940, 1950, e 1960, as metas desenvolvimentistas 

passaram a tomar conta dos discursos políticos no Brasil, e estavam relacionados à 

elevação dos índices de crescimento econômico do país associado ao 

desenvolvimento social, sobretudo nos governos de JK e JQ, respectivamente nos 

anos 50 e 6056. Em razão do aumento das indústrias e da necessidade de mão de 

                                                           
56 A política econômica desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek tinha como plano de metas 
desenvolver o Brasil "Cinquenta anos em cinco". A prioridade de seu governo que foi de 1956-1961 
era desenvolver a economia e para só depois desenvolver o social. Investiu-se na industrialização em 
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obra qualificada para o trabalho fabril, o ensino profissionalizante no Brasil mostrou-

se como uma preocupação dos governantes.  Esta modalidade de ensino ao longo 

dos anos passou a ganhar relevância na cena educacional, sendo vista não apenas 

pelo comércio e pela indústria, mas passando a ser percebida por outros setores 

sociais, necessitando, portanto, de legislação específica para reger seu 

funcionamento, nos mais diversos espaços de educação, quais sejam privados ou 

públicos, e nos níveis municipais, estaduais ou federal57. 

Contemporaneamente, no movimento do capital guiado pelo ideário 

neoliberal, o Ensino Profissionalizante tem sido tomado como uma “via” de solução 

para a inserção no mercado de trabalho. Ampliam-se as ofertas de cursos técnicos 

profissionalizantes em três níveis de educação profissional: básico (voltado para 

estudantes e pessoas de qualquer nível de instrução, de formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional. Pode ser realizado por qualquer instituição 

de ensino); técnico de nível médio (voltado para estudantes de ensino médio ou 

pessoas que já possuam este nível de instrução. Este é realizado apenas por 

instituições de ensino médio, com autorização prévia das secretarias estaduais de 

educação); tecnológico de graduação e pós graduação (voltado para pessoas que 

queiram cursar um ensino superior tecnológico. É realizado apenas por instituições 

de ensino superior, com autorização prévia das secretarias estaduais de educação). 

Estes níveis estão previstos no Capítulo III da LDB Lei 9.394. 

Atualmente o ensino técnico profissionalizante é oferecido por unidades de 

ensino públicas e particulares, nas modalidades presenciais e à distância. Pode-se 

destacar como unidades de ensino: Institutos Técnico Federais, instituições do 

“Sistema S” (SEBRAE, SENAI, SESI, IEL, SENAC, SESC, SENAR, SENAT, SEST, 

SESCOOP), e instituições privadas de ensino que vão desde as Faculdades até os 

cursos de formação tecnológica. 

                                                                                                                                                                       
detrimento do investimento da produção agrícola, o que prejudicou o trabalhador do campo e 
ocasionou o êxodo rural e consequentemente o inchaço das zonas urbanas nas capitais do sul do 
país, com aumento da pobreza, miséria e violência. Também abriu-se espaço para a instalação de 
multinacionais, o que deixou o Brasil dependente do capital externo. Foi construída Brasília e o Brasil 
aumentou sua dívida externa. Já o governo de Jânio Quadros durou somente 7 meses, JQ foi um 
presidente populista e trabalhou para conter os índices inflacionários de seu antecessor JK. JQ 
renunciou no mesmo ano que assumiu 1961. 
57 No Brasil a educação profissional é um rede de ensino regida pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei 9394/1996), complementada pelo Decreto 2208/1997, reformada pelo Decreto 
5154/2004 e alterada pela Lei 11.741/2008. 
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Os cursos técnicos são definidos por Eixos-Tecnológicos: Ambiente, Saúde e 

Segurança, Apoio Educacional, Controle e Processos Industriais, Gestão e 

Negócios, Hospitalidade e Lazer, Informática e Comunicação, Infraestrutura, 

Produção Alimentícia, Produção Cultural e Design, Produção Industrial e Recursos 

Naturais. 

O ensino profissionalizante se configura como tipo de ensino que permite a 

junção entre o ensino normal, com grade curricular ofertada pelas demais 

organizações de educação, e a grade com disciplinas específicas profissionalizante 

na especificidade de determinados cursos, tornando-se assim um ensino 

preparatório para o mercado de trabalho. A estrutura de disciplinas específicas da 

área profissional proporcionará aos alunos formação técnica, com vistas a atender a 

necessidade de mão de obra qualificada para o comércio e a indústria. 

Na contracorrente desta educação para o mercado de trabalho, os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia58 (IFE’s) oferecem uma educação 

profissional e tecnológica com vistas à promoção de uma educação para a cidadania 

e, como afirma proposta do MEC para Políticas Públicas para a Educação 

Profissional e Tecnológica 

 

reveste-se cada vez mais de importância como elemento estratégico para a 
construção da cidadania e para uma melhor inserção de jovens e 
trabalhadores na sociedade contemporânea, plena de grandes 
transformações e marcadamente tecnológica.  Suas dimensões, quer em 
termos conceituais,  quer em suas práticas, são amplas e complexas, não 
se restringindo, portanto, a uma compreensão linear, que apenas treina o 
cidadão para a empregabilidade, e nem uma visão reducionista, que 
objetiva simplesmente preparar o trabalhador para executar tarefas 
instrumentais (MEC, 2004, p. 7). 

 

É possível verificar esta afirmação analisando a função social do Instituto 

IFRN, o qual visa formar um profissional-cidadão crítico-reflexivo. 

Verifica-se a questão do ensino profissionalizante no Plano Nacional de 

Educação (PNE) promulgado no ano 2000, como sendo fundamental para o 

desenvolvimento da educação brasileira, o qual deve se dá de forma articulada à 

educação básica para a garantia da continuidade dos estudos e atualizações de 

conhecimentos do cidadão. 

                                                           
58 Os IFEs serão mais bem discutidos posteriormente. 



76 

 

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia até os dias atuais 

já passaram por várias fases e denominações. Foram gestados sob o governo de 

Nilo Peçanha, a partir do Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909 que criava, 

em 19 (dezenove) capitais do Brasil, as Escolas de Aprendizes e Artífices para o 

ensino profissional primário gratuito. As escolas foram criadas primeiramente para os 

filhos dos operários. 

Com a promulgação da constituição de 1937, durante o governo de Getúlio 

Vargas, o ensino técnico, como já foi evidenciado anteriormente, passou a ser visto 

como base para o desenvolvimento da economia e como uma forma de melhorar as 

condições de vida da classe trabalhadora, sob o domínio do capital, sendo assim a 

referida constituição transformou as Escolas Técnicas em Liceus Industriais. 

Ainda durante o Estado Novo, em 1942, o Ministério da Educação e Saúde, 

sob o comando do ministro Gustavo Capanema promoveu uma profunda reforma na 

política de educação, daí o ensino profissional e técnico foi equiparado ao nível 

médio e os Liceus passaram a ser chamados de Escolas Industriais e Técnicas 

(EIT’s), na ocasião o Ginásio Industrial foi incorporado aos cursos já oferecidos. 

Com a Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, as Escolas passam por uma 

nova reformulação e foram transformadas em autarquias federais, passando a ter 

autonomia pedagógica e administrativa e se chamar Escolas Industriais Federais 

(EIF’s). Pouco tempo depois, em 1961, após a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, o ensino técnico passou a ter um novo status e o 

ensino profissional foi equiparado ao ensino acadêmico. Com a referida LDB, em 

1968, as EIF’s recebem a denominação de Escolas Técnicas Federais (ETF’s), e 

foram sendo extinto gradativamente os cursos do ginásio industrial e passando a 

concentrar sua ação no ensino de 2º grau profissionalizante. 

Passados 10 (dez) anos, 03 (três) escolas foram transformadas em Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET’s) a partir da Lei no 6.545, de 30 de 

junho de 1978, mas somente na década de 1990, após a promulgação da Lei no 

8.948, de 8 de dezembro de 1994, todas as Escolas Técnicas passaram a ser 

CEFET’s. O Art. 3º da referida leia dispõe que “As atuais Escolas Técnicas Federais, 

criadas pela Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959 e pela Lei nº 8.670, de 30 de 

junho de 1983, ficam transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, 



77 

 

 

nos termos da Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978, alterada pela Lei nº 8.711, de 

28 de setembro de 1993, e do Decreto nº 87.310, de 21 de junho de 1982”. 

Em 2008, os CEFET’s foram transformados em Institutos Federais de 

Educação e Tecnologia (IF’s) pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 que 

instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e cria os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Essa Rede recém-instituída 

coloca em tela no cenário nacional a atual tendência de consolidação deste tipo de 

modalidade educacional como política pública, uma vez que: 

 

A expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica está 
pautada na interiorização da educação profissional, com o compromisso de 
contribuir, significativamente, com o desenvolvimento socioeconômico do 
país. Nessa perspectiva, a criação dos Institutos Federais responde à 
necessidade da institucionalização definitiva da EPT como política pública 
permanente de Estado (PACHECO, 2010, p. 12). 

 

A atual dimensão da educação profissional, especificamente em dados 

estatísticos revela que já em 2010 não havia nenhum estado brasileiro que não 

contasse com um Instituto Federal. Pacheco (2010, p. 13) revela um dado 

quantitativo bem elevado: 

 

(...) são 38 institutos, com 314 campi espalhados por todo o país, além de 
várias unidades avançadas, atuando em cursos técnicos (50%das vagas), 
em sua maioria na forma integrada com o ensino médio, licenciaturas (20% 
das vagas) e graduações tecnológicas, podendo ainda disponibilizar 
especializações, mestrados profissionais e doutorados voltados 
principalmente para a pesquisa aplicada de inovação tecnológica. 

 

Fazendo um apanhando desde as Escolas de Aprendizes Artífices, criadas 

em 1909, aos recentes Institutos Federais as formas de conceber, organizar e 

ofertar esta modalidade de educação em nosso país sofreram profundas 

transformações.  No que tange ao IFRN, destaca-se, 

 
Na política de expansão e re-estruturação do Ensino Profissional e 
Tecnológico do Ministério da Educação, a nova institucionalidade do IFRN 
concede o papel de atuar, em todo o Estado, oferecendo Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT) pública, nos diversos níveis e 
modalidades, tendo como foco desafiador a atuação no ensino, na pesquisa 
e na extensão, numa  perspectiva indissociável (IFRN, 2010, p. 12-13). 
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Este dado traz significativas repercussões para a recente configuração da 

educação profissional no estado do RN59, uma vez que, além da ampliação do 

número de matrículas relativa ao aumento do quantitativo do número de campi do 

IFRN. Tem-se presente que o IFRN oferece uma diversidade de modalidades de 

ensino, que vai do ensino médio à pós-graduação. Ademais oferece cursos voltados 

à educação de jovens e adultos (PROEJA) e à formação continuada de 

trabalhadores. De acordo com Pacheco (2010, p. 8), “os Institutos Federais podem 

atuar em todos os níveis e modalidades da educação profissional, com estreito 

compromisso com o desenvolvimento integral do cidadão”. 

O processo de contra-reforma da Educação também afetou a Educação 

Profissional e Tecnológica, primeiramente com a instituição do Decreto 2.208/97 que 

regulamentava o § 2º do art. 36 e os artigos 39 a 42 da LDB. O Decreto em seus 

objetivos vinculava explicitamente educação ao mundo do trabalho: “promover a 

transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com 

conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades 

produtivas”; “proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades 

específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, 

superior e de pós-graduação”; “especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em 

seus conhecimentos tecnológicos”; “qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e 

adultos trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e 

melhor desempenho no exercício do trabalho”. 

Vê-se então que a preocupação não estava em formar o indivíduo para a 

vida, para a democracia e para o direito ao trabalho moderno, mas sim para adequar 

os trabalhadores as novas transformações no mundo do trabalho. Frigotto (1999) 

chama atenção para essa questão da vinculação da educação a lógica de mercado 

 

                                                           
59 Antes da expansão programada da rede federal no RN ocorrida em 2009, os estudantes potiguares 
que desejavam fazer um curso técnico profissional concorriam às vagas existentes nos campi de 
Natal, Mossoró, Currais Novos e Ipanguaçu. A oferta de vagas limitadas a estas unidades restringia o 
número de estudantes inseridos na educação profissional no estado. Além  do mais, aqueles 
aprovados nos processos seletivos  no IFRN que não moravam próximos aos municípios de 
localização dos referidos  campi a única alternativa consistia em mudar de cidade. Com isso vinha um 
conjunto de demandas e necessidades, tais como: onde morar, custos com a alimentação, custos 
com o transporte, dentre outros, impossibilitando o acesso e a permanência nestes cursos para 
parcelas significativas de adolescentes e jovens do Estado (FRANÇA, 2011, p. 4). 
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[...] postura duplamente equivocada atrelar a escola básica (fundamental e 
média) ao imediatismo do mercado de trabalho e à ideologia das 
competências para a famigerada "empregabilidade" ou "laborabilidade". 
Trata-se de noções ideológicas que não engendram densidade histórica. 
Primeiramente, porque, se é básica, refere-se a todas as dimensões da vida 
humana e não unidimensionalmente ao mercado. Em segundo lugar, 
porque a relação do conhecimento básico com o mundo da produção é 
mediatizada pelas relações sociais (FRIGOTTO, 1999, s.p.). 

 

Outra crítica que se fazia ao decreto é que a forma que ele estava constituído 

a educação profissional continuaria sendo direcionada para aquelas pessoas com 

baixa escolaridade e que estava nas camadas sociais mais baixas. Porém é valido 

lembrar que a formação educacional precisa ser vinculada as mudanças no mundo 

do trabalho, mas ela não pode nem deve ser submetida à lógica do mercado. A 

educação dever formar o indivíduo para o convívio social em toda a sua totalidade, a 

formação deve ser omnilateral60 que possibilite a emancipação humana, uma 

educação que se contraponha a flexibilização, a qualidade total, a formação abstrata 

e polivalente que é tão preconizada pelos ideais capitalistas. Bordin (2010, p.11) 

enfatiza neste sentido que 

 

A concepção de uma educação marxista omnilateral é a chance que o 
homem tem de revolucionar a maneira de pensar e de se posicionar frente 
ao sistema capitalista, possibilitando, assim, reverter o quadro de 
desigualdades da atual sociedade. A educação não faz a revolução, mas 
com certeza nenhuma revolução acontece sem ela. Neste sentido, o 
primeiro passo para garantir uma mudança social e evitar o retorno ao 
momento histórico anterior é fazer com que todo o povo esteja bem 
preparado intelectualmente, com uma cultura por ele formada, seja 
consciente dos percalços que virão e tenha sabedoria e entendimento para 
posicionar-se na nova maneira de conceber o mundo. 

 

Neste entendimento, observa-se que o processo da contra-reforma não se 

deu de forma passiva, vários movimentos foram feitos criticando o MEC/SETEC 

(Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica). O Sindicato Nacional dos 

                                                           
60 Em se tratando da reflexão sobre a categoria da Educação em Marx, o conceito de 
omnilateralidade é muito importante. “Ele se refere a uma formação humana oposta à formação 
unilateral provocada pelo trabalho alienado, pela divisão social do trabalho, pela reificação, pelas 
relações burguesas estranhadas, enfim. [...] O homem omnilateral não se define pelo que sabe, 
domina, gosta, conhece, muito menos pelo que possui, mas pela sua ampla abertura e 
disponibilidade para saber, dominar, gostar, conhecer coisas, pessoas, enfim, realidades – as mais 
diversas. O homem omnilateral é aquele que se define não propriamente pela riqueza do que o 
preenche, mas pela riqueza do que lhe falta e se torna absolutamente indispensável e imprescindível 
para o seu ser: a realidade exterior, natural e social criada pelo trabalho humano como manifestação 
humana livre.” (SOUSA JR., 2009, s.p.) 
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Servidores Federais da Educação Básica e Profissional (SINASEFE), o Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública e o Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES – SN) estavam na linha de frente desses 

movimentos, eles se mostraram combativos e contrários à proposta da reforma. 

Em 2004 o Decreto nº 2.208/97 foi revogado pelo Decreto nº 5.154/2004. 

Esse último tentou resgatar a perspectiva do ensino médio na perspectiva da 

educação politécnica ou tecnológica, mas não alterou a lógica da vinculação da 

Educação ao mercado de trabalho.  

A política educacional no Brasil vem enfrentando uma intensa reformulação a 

partir de um conjunto de leis, decretos e medidas provisórias como o SINAES; o 

Decreto nº 5.154/2004; a Lei de Inovação Tecnológica (nº 10.973/2004); a Lei nº 

12.711/2012 que dispõe sobre as reservas de vagas; os projetos de lei e decretos 

que tratam da reformulação da educação profissional e tecnológica; o Projeto de 

Parceria Público-Privada representado pela Lei nº11.079/2004 que institui normas 

gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 

administração pública, o Programa Universidade para Todos (ProUni61) 

regulamentado pela Lei nº 11.096/2005, a qual regula a atuação de entidades 

beneficentes de assistência social no ensino superior e altera a Lei no 10.891/2004; 

o Projeto de Lei 7.200/06 que trata da Reforma da Educação Superior que ainda se 

encontra no Congresso Nacional; a política de educação superior à distância, 

especialmente a partir da criação da Universidade Aberta do Brasil e, mais 

recentemente o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais/REUNI e o Banco de Professor-Equivalente (cf. LIMA, 

2009). 

Ao se fazer uma análise das ações que constituem a contra-reforma na 

educação superior que se aprofundou no governo Lula (2003-2009), pode-se 

verificar que a educação vem passando por uma “nova fase/face do “milagre 

educacional62”.” (cf. LIMA, 2009), pois mais uma vez a questão do acesso à 

                                                           
61 Verifica-se no Governo de Lula um forte movimento em relação à privatização, como é o caso do 
PROUNI (Programa Universidade para Todos) que disponibiliza vagas em universidades particulares 
para aqueles que conseguiram atingir boas médias no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 
62 O “milagre educacional” é definido como o momento de expansão do acesso à educação superior 
ocorrido durante o regime burguês-militar, esse acesso realizado pelo regime criou ilusões de 
“democratização do acesso”, mas omitia que ele se dava combinado com o aumento significativo do 
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educação superior está sendo mascarada na medida em que é ampliada a 

privatização do ensino, bem como a questão da qualidade do ensino ofertado. O que 

está em pauta hoje em dia é a questão do acesso via Educação à Distância e 

aumento consubstancial da oferta de vagas no ensino privado. 

 

Os indicadores de desempenho também revelam o elevado nível de 
estratificação do sistema educacional brasileiro. De acordo com dados do 
PISA 2009, o Brasil é um dos 26 países analisados com maior desigualdade 
de desempenho entre o ensino público e o privado, ficando atrás apenas do 
Catar, Quirguistão e Panamá (IBGE, 2012, s.p.). 

 

As reformulações acabam por fortalecer o empresariamento da educação 

superior, as instituições particulares recebem isenção fiscal do governo na medida 

em que criam “vagas públicas” nas Instituições de Educação Superior - IES privadas 

através do ProUni, as IES também são autorizadas a cobrar cursos e vender 

“serviços educacionais”, o trabalho docente nas empresas privadas juntamente com 

a influencias dessas empresas nas IES são viabilizados pela Lei de Inovação 

Tecnológica. 

A ampliação da privatização do ensino superior é revelada ao se fazer uma 

busca das Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados no sistema e-

MEC. Das 2633 (duas mil seiscentas e trinta e três) instituições cadastradas, 2352 

(duas mil trezentas e cinquenta e duas) são de categoria administrativa privada (sem 

fins lucrativos, com fins lucrativos, beneficente e especial); apenas 281 (duzentas e 

oitenta e uma) são públicas englobando os três níveis (municipal, estadual, federal). 

Ou seja, 89,3% são instituições privadas, enquanto 10,7% são instituições públicas. 

No governo Dilma Rousseff está havendo cada vez mais a acentuação e 

intensificação da financeirização do ensino privado por verbas públicas, desde o 

Plano de Desenvolvimento de Educação (2007) que foi instituído no governo Lula, o 

qual se expressa na agenda dos setores dominantes e serve como base para que os 

estados e municípios encampem a disputa na direção de criar parcerias público-

privadas, particularmente com as organizações que lideram o “Todos pela 

                                                                                                                                                                       
setor privado na área educacional. A reforma universitária consentida e conduzida durante o regime 
burguês-militar proporcionou mudanças que não alteravam, contudo, o padrão dependente de 
educação superior (cf. LIMA, 2009). 
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Educação”63 como o Itaú-Social, Amigos da Escola,  Instituto Airton Senna, 

Fundação Roberto Marinho, entre outros. 

A educação corre sérios riscos se esse movimento avança no sentido de que 

o Estado diminua o incentivo às instituições de ensino públicas, ofertando-as à 

gestão privada. Sobre isso Leher (2010) chama atenção para a questão de que no 

início do governo de Dilma Rousseff o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) fazia reivindicações para: 

 

a) “Estender o sistema do ProUni aos níveis fundamental e médio de 
ensino”. Assim, o repasse de verbas públicas para as entidades privadas-
mercantis seria ampliado também para as escolas do ensino fundamental e 
médio. b) “Fazer, a partir da transformação do ensino médio, uma revolução 
de qualidade do ensino público em todos os níveis. Adotar um ensino 
capacitador, com foco no básico – análise verbal (português) e análise 
numérica (matemática)”. Em suma, também no ensino médio, bastam as 
primeiras letras na velha fórmula reacionária: saber ler, escrever e contar 
(LEHER, 2010, s.p.). 

 
Essas propostas só corroboram com os ditames do capital e penalizam a 

classe trabalhadora em detrimento da priorização da burguesia, reforçando o papel 

de um estado fiador da burguesia. Outro aspecto favorável ao projeto neoliberal para 

o ensino superior, é a questão da operacionalização dos contratos de gestão64, isto 

porque eles regem a prestação de serviços ao Estado pelas instituições públicas 

federais de ensino superior (IFE’s), e, esses contratos são eixos condutores da 

contra-reforma do Estado brasileiro, de Bresser-Cardoso, Paulo Bernardo-Lula da 

Silva a Miriam Belchior-Dilma Rousseff. 

Um exemplo claro dessa operacionalização é a questão do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), programa do governo federal instituído pelo Decreto nº 6.096/07 e tem 

como objetivos: criar condições para a ampliação do acesso e permanência na 

                                                           
63 “Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade civil brasileira que tem 
a missão de contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil, o país 
assegure a todas as crianças e jovens o direito a Educação Básica de qualidade”. 
http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/quem-somos/ 
64 Os contratos de gestão são regidos pelo art. 37 da CF 88 o qual prevê: “§ 8º A autonomia 
gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá 
ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que 
tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor 
sobre: I - o prazo de duração do contrato; II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, 
direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; III - a remuneração do pessoal (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19/98)”. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/quem-somos/
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educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura 

física e de recursos humanos existentes nas universidades federais; elevação 

gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais; aumentar 

o número de alunos por professor em cada sala de aula da graduação; diversificar 

as modalidades dos cursos de graduação, por meio da flexibilização dos currículos, 

da educação à distância, da criação dos cursos de curta duração, dos ciclos (básico 

e profissional) e bacharelados interdisciplinares; incentivar a criação de um novo 

sistema de títulos; e estimular a mobilidade estudantil entre as instituições de ensino. 

Analisando cuidadosamente os Arts. 3º e 7º do referido decreto que preveem 

que os recursos financeiros do programa serão destinados pelo Ministério da 

Educação à cada universidade federal, na medida da elaboração e apresentação 

dos respectivos planos de reestruturação, a fim de suportar as despesas 

decorrentes das iniciativas propostas; e que as despesas decorrentes deste decreto 

correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério 

da Educação. Verifica-se que a universidade federal ao aderir o “termo de pactuação 

de metas.” (cf. LIMA, 2009), ou seja, o contrato de gestão com o MEC, receberá um 

recurso restrito a 20% para as despesas de custeio e pessoal, e o atendimento do 

plano de cada Instituição de Ensino Superior (IFES) é condicionado à capacidade 

orçamentária e operacional do MEC. A partir disso a autora faz uma breve análise 

do REUNI 

 

A análise do Programa REUNI evidencia de que forma e com que conteúdo 
ocorrerá a expansão do acesso à educação superior. Trata-se do tripé: 
aligeiramento da formação profissional (bacharelado interdisciplinar, cursos 
de curta duração, ciclos, exame de proficiência, cursos à distância); 
aprofundamento da precarização do trabalho docente (relação 
professor/aluno, ênfase das atividades acadêmicas no ensino de 
graduação) e pavimentação do caminho para transformação das 
universidades federais em “escolões de terceiro grau”, quebrando a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e decretando, 
efetivamente, o fim da autonomia universitária, na medida em que a 
alocação das verbas públicas está condicionada à adesão ao REUNI (Ibid., 
p. 40). 

 

Essa análise deixa claro que o “milagre educacional” na verdade não existe, o 

que existe e uma condicionalização do processo educativo aos ditames do modelo 

de acumulação capitalista. Nesse processo de intensificação do projeto neoliberal a 

partir das reformas estruturais (previdência, tributária, sindical e trabalhista), a 
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educação escolar e superior ainda assume um papel de conformação ao passo que 

difundi a nova pedagogia da hegemonia65 e forma profissionais difusores de uma 

sociabilidade conformista e necessária à lógica atual capitalista. 

Porém, essas reformulações que visam à quantidade em detrimento da 

qualidade, o processo de sucateamento da educação pública e o crescente incentivo 

à privatização não estão passando despercebidas.  

Em 2012, o Brasil vivenciou um período de grandes greves nas universidades 

federais, nos institutos federais, nas universidades estaduais e contaram com a 

participação de funcionários e professores, os quais reivindicavam melhores 

condições salariais, um novo plano de cargos e carreira e maior incentivo para o 

ensino e a pesquisa. 

Grandes lutas foram colocadas em pauta na área da educação, como a 

campanha “10% do PIB para a Educação Pública já” e conta com o apoio de várias 

entidades organizativas de mobilização popular66. A campanha já contou com um 

plebiscito e até o presente momento a Comitê Executivo da Campanha ainda se 

encontra atuante e combativo juntamente com todos os que querem uma educação 

melhor para o Brasil. 

                                                           
65 Termo utilizado por Neves para denominar as novas iniciativas da burguesia brasileira pela busca 
do consentimento, para chegar ao termo ela partiu da afirmação de Gramsci de que toda hegemonia 
é pedagógica. As mudanças no mundo contemporâneo se efetivam “[...] por meio de três movimentos 
concomitantes: o primeiro refere-se à conformação de novos cidadãos mediante a consolidação dos 
valores do individualismo, do empreendedorismo e do colaboracionismo. São responsáveis principais 
pela difusão desses valores: a escola, a igreja e a mídia. O segundo corresponde à assimilação dos 
movimentos sociais classistas ao projeto neoliberal “requentado e requintado” da Terceira Via.” 
(PERSPECTIVA, 2011, p. 232). O terceiro é o “[...] movimento caracterizado pela proliferação de 
novos aparelhos privados de hegemonia, denominados genericamente de ONG (organizações não 
governamentais).” (PERSPECTIVA, loc. cit.). 
66 Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS); Sindicato Nacional dos 
Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN); Associação Nacional dos Estudantes 
Livres (ANEL); Conselho Federal de Serviço Social (CFESS); Central Sindical e Popular-
Coordenação Nacional de Lutas (CSP-CONLUTAS); CSP-CONLUTAS/DF; CSP-CONLUTAS/SP; 
CSP-CONLUTAS/RN; Diretório Central dos Estudantes da UFRJ, da UnB, da UFF e da UFRGS; 
Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social (ENECOS); Executiva Nacional dos 
Estudantes de Serviço Social (ENESSO); Executiva Nacional dos Estudantes de Letras (EXNEL); 
Federação Nacional de Estudantes de Direito (FENED); Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
(MST); Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST/DF); Movimento Terra, Trabalho e Liberdade 
(MTL); Movimento Urbano dos Sem Teto (MUST); Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação 
do Rio de Janeiro (SEPE/RJ); Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação (SINASEFE); 
Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social (SINDSPREV); 
Sindicato dos Trabalhadores da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (SINDREDE/BH); 
PRODAMOINHO; Unidos prá Lutar; Coletivo Vamos à Luta; Movimento Mulheres em Luta; Oposição 
Alternativa, dentre outras. 
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O CFESS também encampou uma mobilização contra o ensino à distância, a 

qual tinha como slogan “Educação não é fast-food - diga não à graduação a 

distância em Serviço Social”. Em seus manifestos o CFESS chamava atenção para 

a incompatibilidade entre graduação à distância e o Serviço Social, o 

descompromisso das Instituições de Ensino à Distância com a formação profissional, 

a falta de controle e acompanhamento sistemático da expansão e prestação de 

serviços dessas instituições por parte do Ministério da Educação (MEC), o discurso 

falacioso da democratização da educação, a massificação da formação via EaD ou a 

utilização do fundo público para financiar bolsas de estudos nas Instituições 

privadas, através da ampliação do PROUNI, em detrimento do aumento de vagas 

em Instituições de Ensino públicas e presenciais ou da criação de cursos de Serviço 

Social nas Universidades Públicas (cf. CFESS, 2011).  

O manifesto também mostrava que a via escolhida pelo governo é uma clara 

expressão de um projeto de nação classista que não atende aos interesses da 

maioria, além de enfatizar veemente que não era uma campanha excludente, nem 

preconceituosa, nem discriminatória. Mas sim uma campanha por uma verdadeira 

democratização do acesso ao ensino público e de qualidade, e que a Educação 

posta na sociedade brasileira atual é uma Educação bancária e mercantilizada que 

não garante um curso de Serviço Social comprometido com as mudanças que o 

Brasil precisa para se tornar verdadeiramente democrático e justo. Porém, a 

campanha, desde o dia 12 de agosto de 2011, teve a veiculação de imagens 

suspensa por ordem judicial, devido à liminar concedida pelo juiz federal Haroldo 

Nader, da 8.ª Vara da subseção judiciária de Campinas (SP), em ação cautelar 

movida pela Associação Nacional dos Tutores de Ensino a Distância (Anated). 

Esses movimentos na área da educação são expressão das lutas de classe 

por projetos societários antagônicos, eles colocam em pauta a questão da relação 

entre a discussão do trabalho e da educação. 

Na contemporaneidade há uma forte exigência, por parte do mercado de 

trabalho, por maiores níveis de qualificação, os quais não podem ser supridos a 

partir cursos de curta duração que oferecem apenas o aprendizado de poucas 

habilidades técnicas. Os altos investimentos para o ensino profissionalizante são 

para atender a um mercado de trabalho em diversas áreas e especializações, o mais 
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recente é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC) instituído pela em 28 de abril de 2011 com objetivo de ampliar a oferta 

de cursos de educação profissional e tecnológica. 

Nos governos Lula e Dilma Rousseff a educação avançou em alguns pontos 

em relação ao acesso de estudantes na rede de ensino técnico, profissionalizante e 

superior, contudo, ainda não se chegou ao ideal que seria a oferta de uma educação 

universal, pública, laica, gratuita, presencial, democrática e de qualidade. Conforme 

o IBGE (2012, sp.); 

 

Os dados apresentados pela PNAD 2011 revelam importantes mudanças no 
perfil educacional da população brasileira. Em termos gerais, foi verificado 
aumento de frequência nos três níveis de ensino, especialmente na 
educação infantil. O ensino médio permanece com uma taxa de frequência 
líquida abaixo da desejada, apesar do aumento significativo desta nos 
últimos dez anos  

 

Para o ensino profissionalizante, no documento tecido pelo Ministério da 

Educação no ano de 2004 “Políticas Públicas para Educação Profissional e 

Tecnológica” consta que durante o governo de FHC várias mudanças estruturais 

redefiniram as responsabilidades do governo no que se referia à gestão e ao 

financiamento da educação profissionalizante. Desta feita, no governo do Presidente 

Lula foi necessário reconstruir a política pública de educação profissional no sentido 

de descobrir os espaços legislativos para transformar a gestão e o financiamento da 

educação consistentes, transparentes e participativas. 

No governo de Lula, sucedeu uma série de redirecionamentos das ações 

voltadas ao ensino profissionalizante, o que acarretou vasta expansão dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Tem-se presente que: 

 
O horizonte que deve nortear a organização da educação profissional e 
tecnológica, vinculada ao ensino médio, é propiciar aos alunos o domínio 
dos fundamentos científicos das técnicas diversificadas e utilizadas na 
produção, e não o simples adestramento em técnicas produtivas.  Nessa 
perspectiva, não se poderá perder de vista que a educação profissional e 
tecnológica deverá se concentrar em modalidades fundamentais que dão 
base à multiplicidade de processos e técnicas existentes de produção.  Esta 
concepção é radicalmente diferente da que propõe uma educação 
profissional modular, dissociada da educação básica (MEC, 2004, p. 13). 
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No Rio Grande do Norte, o IFRN, em razão da Política Educacional 

implantada pelo governo do Lula, mais especificamente pelo PDE, vivencia um 

processo de expansão. A partir do PDE, foi criada a  lei Nº 11.892/2008 que tornou 

possível a ampliação dos IFE’s para vários Estados e municípios  brasileiros, por 

meio de um investimento de R$ 1,1 bilhão financiado pelo MEC para a expansão da 

educação profissional. 

O IFRN não foge a questão da lógica mercadológica que envolve o ensino. O 

instituto está passando por um processo de ampliação, o qual até o momento, ainda 

carece de estrutura e de profissionais, teve que aceitar o Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu) via Enem com a perspectiva de “democratização do acesso”. Está 

aceitando Programas que em nada se propõem a mudar substancialmente a vida 

dos estudantes, bem como o PRONATEC e Mulheres Mil que preveem uma 

formação aligeirada, sem falar na questão de ter que mostrar resultados satisfatórios 

ao governo federal para poder receber mais recursos. O IFRN também precisa 

cumprir metas estabelecidas entre a instituição e o SETEC/MEC. Atualmente, no 

RN, existem 16 (dezesseis) Institutos Federais distribuídos por todas as regiões do 

estado (Apodi, Caicó, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Mossoró, 

Nova Cruz, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante), 

sendo 3 (três) no município do Natal (Campus Central, Cidade Alta e Campus Zona 

Norte) e 1 (um) à distância. 

Essa expansão da rede federal de ensino vem proporcionando um relativo 

aumento no número das matrículas, bem como, a oferta de ensino profissionalizante 

de qualidade no interior do estado. A expansão se torna mister ao verificar-se que, 

grande parte da população é excluída dos processos de ensino de superior, uma vez 

que  dados  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostra Domiciliar (PNAD) realizada em 

2009 mostram essa afirmação e podem ser vistos na Tabela 1 abaixo, pois dos 

19.291 mil de jovens pesquisados entre de 14  a  24  anos,  72 (0,37%) estavam 

frequentando a educação de jovens e adultos; 7.402 (38,37%) estavam cursando  o  

ensino  fundamental;  8.393 mil  (43,50%)  estavam frequentando o  ensino  médio; 
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e, apenas 3.424 (17,74%) estavam frequentando o ensino superior (incluindo 

graduação, mestrado e doutorado)67. 

 

Tabela 1 – Pessoas que frequentam a rede de ensino 

 

Fonte: IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população 
brasileira (2012). 

 

A Tabela 2 mostra a quantidade de matrículas realizadas em todos os Campi 

distribuídos no RN. A meta prevista de matrículas que o instituto deveria atingir era 

16.000, ele conseguiu superá-la em 31,0% matriculando 23.451. Segundo o relatório 

                                                           
67 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/brasil_defaultpdf_e
ducacao 
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de gestão de 2011 do IFRN, a superação só ocorreu graças a uma série de medidas 

“[...] que contribuíram para a permanência dos estudantes, incluindo o 

desenvolvimento de ações administrativas e acadêmicas, bem como pela 

organização institucional que possibilitou o início do funcionamento dos Campi São 

Gonçalo do Amarante, Parnamirim e Nova Cruz.” (IFRN, 2011, p 52). 

 

Tabela 2 – Distribuição de matrículas por Campi e modalidade de ensino em 

2011 

 

Fonte: IFRN, Relatório de Gestão 2011. Disponível em: 
http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-
2011/view 

 

http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-2011/view
http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-2011/view
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Ou seja, o alcance dessas metas foi conseguido a duras penas, pois os campi 

foram inaugurados sem a quantidade suficiente de funcionários e muitos deles, 

como no caso das Assistentes Sociais tinham que atender, além de seu trabalho 

habitual, um dos campi que ainda não contavam com esse profissional. 

A relação entre os alunos ingressante e os matriculados pode ser vista no 

Gráfico 3 abaixo, a meta prevista para 2011 era de 50% e o IFRN conseguiu superar 

realizando 59,85%. Comparando aos dois últimos anos, vê-se que mesmo o 

indicador em 2011 tendo sido inferior, houve um aumento do número de ingressos, o 

que mostra claramente a ampliação do quantitativo de vagas para as ofertas 

educacionais. Esse aumento se deu elevando o número de aluno/professor em cada 

Campus, bem como a equalização do número de docentes possibilitando ofertas em 

todos os Campi são as principais ações que estão sendo desenvolvidas para 

contribuir para a elevação do indicador. Isso denota a questão da reformulação da 

política de educação que enfatiza muito mais os dados quantitativos. 

 

GRÁFICO 3 – Relação de Alunos Ingressos no IFRN 

 

Fonte: IFRN, Relatório de Gestão 2011. Disponível em: 
http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-
2011/view 

 

http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-2011/view
http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-2011/view
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Outro indicador que mostra a questão dos dados quantitativos é o Índice de 

Eficiência Acadêmica de Concluintes (IEA) mostrado no Gráfico 4. Ele calcula a 

média entre número total de estudantes que concluíram os cursos/ integralizaram os 

créditos e o número de ingressos correspondentes (número de estudantes 

ingressantes em cada turma concluinte, relativo ao ano/período de ingresso da 

turma). Por exemplo, um aluno que ingressa em um curso que tem a duração de 3 

(três) anos, só alcançará o índice de eficiência se não extrapolar esse tempo. 

 

GRÁFICO 4 – Índice de eficiência dos alunos concluintes 

 

Fonte: IFRN, Relatório de Gestão 2011. Disponível em: 
http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-
2011/view 

 

O IFRN teria que alcançar a expectativa de atingir da meta de 75%, prevista 

no Termo de Acordo de Metas SETEC/MEC-IFRN para 2012, ele alcançou 76,56% 

realizando um trabalho de acompanhamento sistematizado de estudantes e 

professores, desenvolvimento de ações para proporcionar a elevação da taxa média 

de conclusão dos cursos  (orientação educacional, centros de aprendizagem, Tutoria 

de Aprendizagem e Laboratório (TAL) e Observatório da Vida do Estudante da 

http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-2011/view
http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-2011/view
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Educação Profissional (OVEP), ações de assistência estudantil, o aperfeiçoamento 

dos projetos de cursos e do Projeto Político-Pedagógico (PPP), bem como a 

promoção de ações de desenvolvimento e qualificação de servidores). A busca pela 

quantidade está sempre presente nesses acordos de metas e cabe a cada Instituto 

realizar ações para alcançá-las. 

É válido salientar que não é fácil ingressar na rede pública federal de ensino 

profissionalizante, e quando o ingresso é realizado, muitas vezes os estudantes não 

dispõem de condições de permanecia nessas organizações, sendo necessária a 

criação meios e estratégias para garanti-la.  Dessa forma, é mister a criação de 

equipes multiprofissionais, como assistentes sociais, pedagogos, psicólogos e  a  

criação  de  projetos e programas  vinculados à assistência estudantil. 

No IFRN são contempladas 12 políticas sociais: Política de ensino, Política de 

educação profissional técnica de nível médio, Política de educação superior de 

graduação, Política de educação superior de pós-graduação, Política de formação 

inicial e continuada ou qualificação profissional, Política de certificação profissional, 

Política de educação a distância, Política de educação inclusiva, Política de 

pesquisa e inovação, Política de extensão e integração com a sociedade, Política de 

assistência estudantil, Política de formação continuada e desenvolvimento 

profissional dos servidores. Para fins de análise, a pesquisa se detém na Política de 

assistência estudantil, o que justifica a pesquisa e produção deste trabalho 

dissertativo, pois é nesta pesquisa que se particulariza o exercício profissional do 

assistente social. 

Concebida como parte do processo educativo, a assistência estudantil 

configura-se como um direito social destinado aos estudantes, e, tem o objetivo de 

assegurar a garantia do direito à educação pública e de qualidade, com a finalidade 

de democratizar o acesso, a permanência e o êxito dos alunos. Sendo assim, a 

política de assistência estudantil deve contribuir com a promoção de melhores 

condições de vida desses discentes, bem como proporcionar mudanças substanciais 

da sociedade com o caráter transformador da relação universidade e sociedade. 

Ao se inserir na dinâmica da política de assistência na práxis acadêmica e 

entendê-la como direito social é possível romper com a ideologia tutelar do 

assistencialismo, da doação, do favor e das concessões de benefícios do Estado.  
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Dessa forma, a política de assistência deve ser articulada ao ensino, à 

pesquisa e à extensão, para que o estudante possa usufruir de uma formação 

integral, que estimule a reflexão crítica, a criatividade, e a apreensão das dimensões 

ética, cultural, esportiva, artística, política, científica e tecnológica. 

No IFRN, a assistência estudantil está voltada para o atendimento das 

diferentes particularidades dos campi, pois mesmo sendo uma política que possui 

programas comuns a todos os campi, é levado em consideração os respectivos 

indicadores sociais de cada um deles. 

A concepção de assistência adotada pelo IFRN é referenciada pelos 

pressupostos legais voltados para o pleno exercício da cidadania, presentes na 

CF/88, na LDB/96 e no Plano Nacional de Assistência Estudantil das Instituições 

Federais de Ensino Superior (PNAES)68, instituído pela Portaria 39/2007 e 

regulamentado pelo Decreto 7.234/2010. É importante ressaltar que para a 

elaboração desse Decreto, as discussões promovidas pelos dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), através das intervenções e 

publicações do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis (FONAPRACE), foram as principais fontes que subsidiaram a elaboração 

da regulamentação.  Também foram relevantes para a elaboração do Decreto, as 

pesquisas realizadas em 1996-1997; 2003-2004 sobre o Perfil Socioeconômico dos 

estudantes das IFES e o documento “Plano Nacional de Assistência aos Estudantes 

das Instituições Federais de Ensino Superior”. 

Antes mesmo da instituição do Decreto, o IFRN nos últimos 10 anos já 

vivenciava o processo de expansão da Rede Federal de Ensino, como também as 

experiências no campo da assistência estudantil, apesar de haver na época respaldo 

                                                           
68 Pnaes é um plano do Ministério da Educação que tem a finalidade de promover “[...] a permanência 
de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições 
federais de ensino superior (Ifes). O objetivo é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os 
estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam 
combater situações de repetência e evasão. O Pnaes oferece assistência à moradia estudantil, 
alimentação, transporte, à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. As 
ações são executadas pela própria instituição de ensino, que deve acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do programa. Os critérios de seleção dos estudantes levam em conta o perfil 
socioeconômico dos alunos, além de critérios estabelecidos de acordo com a realidade de cada 
instituição. Criado em 2008, o programa recebeu, no seu primeiro ano, R$ 125,3 milhões em 
investimentos. Em 2009, foram R$ 203,8 milhões, a serem investidos diretamente no orçamento das 
IFE’s. Para 2010, a previsão é de que sejam destinados R$ 304 milhões” (MEC, 2013, s.p.). 
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do ponto de vista normativo legal. Em linhas gerais já era implementado uma parte 

significativa dos programas e serviços mencionados no referido Decreto. 

O IFRN contempla a assistência estudantil como direito e como espaço 

prático de cidadania e de dignidade humana, aliada à reflexão e à revisão das 

práticas institucionais, buscando ações transformadoras no desenvolvimento do 

trabalho social com os estudantes; e esse trabalho pretende criar um efeito 

educativo e, portanto, multiplicador (cf. IFRN, 2012). 

Nesse sentido, ao ser vista como área de ações educativas e de edificação e 

conhecimento, a assistência precisa estar prevista no plano institucional-

orçamentário do IFRN, pois ela passa a ser uma questão de investimento, e só 

assim é que são garantidos recursos para a sua execução e, por conseguinte, se 

possa assegurar a igualdade de condições de acesso, favorecer a permanência na 

escola e contribuir para a conclusão do curso (cf. IFRN, 2012). 

A assistência estudantil do IFRN é norteada pelas diretrizes e princípios 

condizentes com o Código de Ética do Serviço Social e se mostram na 

contracorrente da política neoliberal, porém para ser efetivada necessita de muito 

empenho dos profissionais envolvidos que serão mais bem discutidos no capítulo 

seguinte. 

A assistência estudantil é vista como um direito social voltado, efetivamente, 

para a formação e o exercício da cidadania plena, mas as amarras do sistema 

capitalista não permitem que os discentes realmente alcancem essa cidadania 

plena, mas pretende potencializar formas de sociabilidade para além do capital. E é 

pela via da assistência estudantil que o Serviço Social se insere na política de 

Educação no IFRN como será visto no capítulo seguinte. 

 
2.3 PARTICULARIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DO SERVIÇO SOCIAL NA 

ÁREA DA EDUCAÇÃO: IFRN COMO ESPAÇO SÓCIO-OCUPACIONAL 

 

A atuação do assistente social na Política de Educação deve se efetivar de 

acordo com a luta pelo fortalecimento do Projeto Ético-Político do Serviço Social, 

que, dentre suas diretrizes, orienta a luta por uma educação como um direito social, 

como prática emancipatória, que vá de encontro ao projeto burguês, que seja uma 
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educação pública, laica, gratuita, presencial, de qualidade e não discriminatória e 

que impulsione formas de sociabilidade humanizadoras IAMAMOTO (2006, p. 6) 

afirma que  

Importantes investimentos acadêmico profissionais foram realizados no 
sentido de se construir uma nova forma de pensar e fazer o Serviço Social, 
orientadas por uma perspectiva teórico-metodológica apoiada na teoria 
social crítica e em princípios éticos de um humanismo radicalmente 
histórico, norteadores do projeto de profissão no Brasil. 

 

Recentemente o CFESS (2012a) publicou um documento intitulado 

“Subsídios para atuação do assistente social na política de educação”, resultante 

das discussões feitas pelo Grupo de Trabalho Nacional Serviço Social na Educação. 

O referido documento, por sua vez, só pôde ser elaborado a partir do acúmulo das 

dimensões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas da categoria 

profissional, construídas e reconstruídas, na trajetória da atuação do Serviço Social 

na Política de Educação, especialmente, a partir dos anos 2000. Essa preocupação 

de estudar o exercício profissional na área da educação remete-se a construção da 

particularidade da instrumentalidade do Serviço Social na área da Educação. 

Pode-se afirmar que a Instrumentalidade no exercício profissional refere-se, 

não ao conjunto de instrumentos e técnicas (neste caso, a instrumentação técnica), 

mas a uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão, 

construída e reconstruída no processo sócio-histórico. Na medida em que os 

profissionais utilizam, criam e adequam às condições existentes, transformando-as 

em meios/instrumentos para a objetivação das intencionalidades, suas ações são 

portadoras de Instrumentalidade. Deste modo, ela é tanto condição necessária de 

todo trabalho social quanto categoria constitutiva, um modo de ser, de todo trabalho. 

Por que dizer que a Instrumentalidade é condição de reconhecimento social da 

profissão? Porque ela possibilita que os profissionais objetivem sua intencionalidade 

em respostas profissionais. É por meio desta capacidade, adquirida no exercício 

profissional, que os assistentes sociais modificam, transformam, alteram as 

condições objetivas e subjetivas e as relações interpessoais e sociais existentes 

num determinado nível da realidade social: no nível do cotidiano. 

O CFESS explica que não foi possível criar um documento semelhante aos 

Parâmetros para Atuação do assistente Social na Política de Educação, em razão: 

primeiro pela complexidade e diversidade da Política de Educação, a qual se divide 
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em diferentes níveis e modalidades, sendo cada um desses níveis repletos de 

particularidades; segundo, pelo pouco acúmulo de conhecimentos que a categoria 

dispõe sobre a temática, uma vez que este processo só acontece seque se tonou 

possível sua produção, o qual só é possível se chegar após vários encontros e 

reflexões coletivas; terceiro, pela dificuldade de se produzir conhecimentos sobre a 

temática, pois as experiências profissionais se diferem muito entre as diferentes 

diversas instituições de ensino, nas quais o assistente social se insere, mesmo que 

predomine a área da assistência ao educando; e, por fim, como a área da educação 

é muito vasta, o assistente social dispõe de inúmeras possibilidades de atuação, “[...] 

o qual deve exercer sua autonomia profissional com competência crítica, propositiva, 

numa perspectiva de totalidade.” (CFESS, 2012a, p. 9). O direcionamento teórico é 

dado em função do Projeto Ético Político. 

O profissional que discute o seu exercício profissional em uma perspectiva 

crítica ele está pautado em uma racionalidade crítica dialética. A racionalidade do 

real (dinâmica, contraditória, constituída de totalidades com maior ou menor grau de 

complexidade que se articulam entre si porta a negatividade) não se mostra na sua 

imediaticidade. Existe uma racionalidade posta tanto no padrão de acumulação 

vigente no capitalismo tardio quanto no projeto social neoliberal e na contra-reforma 

do Estado brasileiro, somente compreensíveis com uma razão inclusiva, histórica, 

ontológica e crítica que ultrapasse a forma e a abstração (cf. GUERRA, 1997). 

Sendo assim, o conjunto CFESS-CRESS disponibilizou os “Subsídios” para 

aqueles profissionais que sentem a necessidade de melhor compreender o exercício 

profissional do assistente social na área da Educação, ou seja, a Instumentalidade 

está sendo construída pela categoria. Ao alterarem o cotidiano profissional e o 

cotidiano das classes sociais que demandam a sua intervenção, modificando as 

condições, os meios e os instrumentos existentes, e os convertendo em condições, 

meios e instrumentos para o alcance dos objetivos profissionais, os assistentes 

sociais estão dando instrumentalidade às suas ações. 

O conjunto CFESS-CRESS aborda a preocupação sobre a temática do 

Serviço Social na Educação ao analisar o debate histórico que ele vem travando 

sobre esse tema desde os anos 2000, na medida em que o coloca em pauta nas 

agendas de luta. Essa preocupação se dá devido às novas demandas que chegam à 
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profissão e requisitam dos profissionais novos saberes e competências, demandas 

que também dão legitimidade a profissão. Segundo Guerra (2002b), a 

instrumentalidade, como uma propriedade sócio-histórica da profissão, por 

possibilitar o atendimento das demandas e o alcance de objetivos (profissionais e 

sociais) constitui-se numa condição concreta de reconhecimento social da profissão. 

Nesse sentido, algumas discussões vêm sendo feitas pelo Conjunto CFESS-

CRESS acerca do Serviço Social na Educação, dentre eles podem ser elencados: 

a) 2000: produção do Parecer Jurídico 23/2000, elaborado pela assessora 

jurídica do conselho, a Dra. Sylvia Terra, o qual tinha como objetivo 

abordar a questão da implantação do “Serviço Social Escolar” em 

instituições de nível fundamental e médio;  

b) 2001: criação do Grupo de Estudos sobre o Serviço Social na Educação; 

c) 2004: elaboração do “Parecer sobre os projetos de lei que dispõem sobre a 

inserção do Serviço Social na Educação”, sob a consultoria do Prof. Dr. 

Ney Luiz Almeida; 

d) 2005: criação de comissão de trabalho; 

e) 2006: constituição de um Grupo de Trabalho Serviço Social na Educação; 

f) 2008/2012: realização de reuniões do Grupo de Trabalho Serviço Social na 

Educação regularmente; 

g) 2008/2009: sistematização de leis e projetos de lei acerca do Serviço 

Social na Educação no âmbito municipal, estadual e nacional elaborada 

pelo GT SS na Educação, que levou a constatação de que seria necessário 

adequar algumas legislações que continham incoerências, a exemplo da 

identificação do Serviço Social com a política de Assistência Social, e 

também da necessidade de se ampliar o conceito de “Serviço Social 

Escolar” para “Serviço Social na Educação”;  

h) 2010/2011: elaboração de uma metodologia para o levantamento de dados 

referentes à inserção de assistentes sociais na Política de Educação em 

todos os estados, que serviu de base para a elaboração dos “Subsídios”; e, 

por fim, 

i) 2012: realização do Seminário Nacional de Serviço Social na Educação, 

que foi antecedido pela articulação, mobilização e participação do CFESS-
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CRESS nos debates estaduais e regionais sobre os “Subsídios para 

atuação do assistente social na política de educação”. 

 

Observe-se a partir dessas ações, uma agenda de luta e trabalho da 

categoria profissional  interessada pela temática, sob o apoio do CEFSS/CRESS, na 

construção de uma  dimensão teórica-metodológica e jurídica-normativa  a despeito 

do Serviço Social na Educação, materializada em pareceres jurídicos e 

sistematização de leis, criação de grupos de estudos, realização de seminários , cuja 

finalidade primeira se expressa  em subsídios aos estudos e debates sobre o serviço 

social, ao mesmo tempo regulamentar as ações do serviço social na educação.  

Note-se que para além das publicações há uma instrumentalidade que vem sendo 

construída na medida em que os profissionais vão se inserindo no campo do 

exercício profissional. 

 Tenha-se presente que o ano de 2012 foi muito rico para a questão do 

Serviço Social na Educação, uma vez que, segundo dados do CFESS (2012a, p. 

13), do total de 24 CRESS espalhados pelo Brasil, 22 realizaram debates e 

seminários sobre a temática, totalizando cerca de 3.200 participantes. Além disso, o 

35º Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, que ocorreu em Maceió 

(AL), em 2013, e discutiu a temática, contou com a participação de 1.100 pessoas, 

sem mencionar o fato deste seminário ter sido transmitido ao vivo pela internet o que 

possibilitou o acesso ao evento de um maior número de profissionais, assim, que 

não teve condições de se encontrar presente, pôde participar de forma virtual. 

Destaca-se a importância da representação e participação do Conselho 

Federal de Serviço Social (CEFSS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social 

(CRESS) que vêm encampando discussões e lutas sobre a Educação em seus mais 

variados níveis, aproximando o Serviço Social à temática da educação nos 

diferentes espaços de debate; sendo assim as abordagens sobre o Serviço Social 

na Educação são frutos desses processos. Isso mostra que o Serviço Social tem 

uma natureza interventiva, mas que precisa desse aporte teórico-metodológico para 

poder desvendar a realidade, planejar, vislumbrar a lógica da instituição.  A 

preocupação em discutir o tema faz parte da dimensão organizativa do PEP, e 

mostra o protagonismo que a categoria tem desde a década de 1940 no seu 
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importante papel de colocar a profissão em debate, de discuti-la, possibilitando sua 

construção e reconstrução em sua trajetória histórica intelectual, em temáticas 

diversas- e nesta a abordagem do serviço social na educação. 

Tenha-se presente que todo esse movimento desenvolvido pela categoria 

acerca do Serviço Social na Educação, só se deu porque existe concretamente um 

campo de atuação para o Serviço Social na Educação. As contribuições que o 

debate do CFESS, e que o acumulo de produções acerca do exercício profissional 

do Serviço Social na Educação deram para a profissão são de extrema importância 

para a construção da instrumentalidade do Serviço Social na Educação. 

Essa existência concreta de do capo de atuação para o assistente social a 

educação, pode ser percebida nas experiências vivenciadas no Nordeste brasileiro 

desde os anos 1980. 

Para esta pesquisa destacou-se as práticas realizadas nos estados de 

Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Porém, Souza (2012) e Souza (2003) 

analisaram outras experiências profissionais do Serviço Social na Educação tanto no 

nordeste, como no Brasil de forma geral. 

Note-se que, nessa trajetória histórica, enfatiza-se que o campo da educação 

formal, pode-se destacar que no Estado de Alagoas, houve a institucionalização do 

Serviço Social Escolar ainda em 1968, no qual a intervenção profissional do 

assistente Social nas escolas públicas objetivava “ajustar” o estudante à instituição 

escolar. Essa orientação da prática profissional estendeu-se até a década de 1980, 

e, a partir de meados desta década, houve uma reorientação dessa prática dentro 

da perspectiva critico dialética que se seu como legado do movimento de 

reconceituação, discutido no primeiro capítulo desta pesquisa. 

Ainda na década de 1980, no município de Campina Grande/PB, já existia o 

Serviço Social institucionalizado na rede pública de ensino municipal, efetivado 

através do Departamento de Assistência ao Estudante (DAE), com o objetivo de 

reduzir as necessidades do estudante por meio da prestação da assistência pela via 

da distribuição de material escolar, oferta de transporte, assistência 

médica/odontológica, suplementação alimentar, além de outras formas de 

atendimento. Após uma reestruturação na implantação dos programas sociais 

implantados pelo DAE, os assistentes sociais passaram a ser lotados nas escolas 
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juntamente com médicos, odontólogos, psicólogos, orientadores educacionais e 

pedagogos, formando assim uma equipe multidisciplinar para atuar junto às 

questões da comunidade escolar. 

No Rio Grande do Norte na década de 1980 algumas escolas públicas 

contavam com assistentes sociais em seu quadro profissional, é possível verificar a 

afirmação em algumas produções monográficas sobre esse tema, resultante de 

trabalho de conclusão de curso (TCC), do curso de Serviço Social da UFRN. Mesmo 

assim, muitos afirmam que a discussão do Serviço Social na Educação é um debate 

novo ou se trata de um campo de atuação recente, mas desde o início da profissão, 

vem sendo forjada a vinculação entre o Serviço Social e a Política de Educação. 

Na década de 1980, o exercício profissional dos assistentes sociais, atuantes 

em escolas da rede pública de ensino em Natal/RN concretizava-se na intenção “[...] 

de encaminhar ações que fossem além da transmissão do saber sistemático aos 

alunos matriculados nas escolas, mas que estavam diretamente ligadas à apreensão 

desse saber.” (SOUZA, 2003, p. 128). 

Atualmente, o Rio Grande do Norte que já conta com um número 

representativo de assistentes sociais na área da Educação. As instituições que mais 

absorvem o trabalho do assistente social nessa área, dentre as instituições de 

ensino públicas destacam-se: a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Entre as instituições de ensino privado 

destacam-se: Centro Marista de Juventude, Colégio Imaculada Conceição (CIC), 

Colégio das Neves e Colégio Marie Jost.  

Na contemporaneidade, a experiência do Serviço Social, tem como finalidade 

de garantir direitos a uma população excluída de grande parte destes direitos, pois 

contemporaneamente muitos direitos são negados. O aluno vai para escola pública 

porque ele não tem poder de compra da educação mercantilizada, muitas vezes ele 

também não tem condições de alimentação, moradia, segurança, transporte público 

de boa qualidade. 

Guerra (2010a) mostra um dado preocupante sobre a questão do trabalho 

infantil, mesmo que os índices de crianças trabalhadoras tenham reduzido de 4,5% 
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em 2006 para 4,0% em 2007, “[...] mais de 1,2 milhão de crianças e adolescentes 

entre 5 e 13 anos de idade permanecem em 2007 vítimas de exploração.” (Ibid., p. 

31-2). Desse total de crianças, quase metade trabalhou até 14 horas por semana e 

6,6% delas chegaram a ter uma jornada de trabalho de 40 horas semanais ou mais. 

“94% das crianças que trabalham e frequentam a escola, praticamente a mesma 

porcentagem obtida entre as crianças que não trabalhavam (95,7%). 

 Ao se desenhar o perfil do aluno, é possível delimitar quais são as principais 

demandas69 existentes em cada comunidade escolar, demandas estas que são 

decorrentes das expressões da questão social, matéria-prima do trabalho 

profissional do assistente social, demandas que são temas transversais da LBD, 

como violência associada as drogas, a gravidez precoce, a sexualidade, bulling, 

infra-estrutura precária, ausência de salários dignos. A questão social, fruto da 

sociedade constituída pelo sistema capitalista, não garante o suprimento das 

necessidades básicas humanas igualmente a todos, e que, no Brasil, é ainda mais 

agravada pela grande concentração de renda que gera desigualdade social, onde 

poucos detém a riqueza socialmente produzida e muitos vivem abaixo da linha da 

pobreza70. Dados do IBGE (2012, s.p.) confiram tal afirmação “o quadro de 

desigualdade brasileira na apropriação do rendimento total, uma vez que os 20% 

mais ricos ainda detêm 57,7% desse rendimento, em contrapartida ao pouco mais 

de 11% detido pelos 40% mais pobres”. Outras expressões da questão social como 

o desemprego, a flexibilização do trabalho, a pobreza intensa, as desigualdades e as 

injustiças sociais, permeiam as demandas postas ao Serviço Social. Dessa forma, 

esse terreno sócio-histórico atravessa todo cotidiano do exercício profissional do 

                                                           
69 “Tendo em vista esta determinação do cotidiano, nem sempre é feita a distinção entre as diversas 
demandas presentes na intervenção, dentre as quais: demanda imediata, mediata, aparente, real, 
institucional, do usuário, da profissão, urgente e emergente.” (GUERRA, 2012, p. 45). 
70 Conforme dados do Instituto Brasileiro geográfico e Estatísticas (IBGE), referentes a ano 2010, no 
Brasil, estima-se que sua população seja de 191,8 milhões de habitantes, deste total, tem-se 16,27 
milhões brasileiros que se encontram em extrema pobreza, isso representa 8,5% da população total; 
4,8 milhões não têm nenhuma renda e 11,4 milhões tem rendimento per capita de R$ 1 a R$ 70, esse 
quadro confirma o número de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social que exclui e 
desumaniza. Ainda que apenas 15,6% da população brasileira resida em áreas rurais, elas 
representam pouco menos da metade (46,7%) das pessoas que se encontram em extrema pobreza. 
A outra parte (53,3%) situa-se em áreas urbanas, onde reside a maior parte da população – 84,4%. 
Dados do Plano Brasil sem Miséria. Disponível em: http://www.brasilsemmiseria.gov.br. Acesso em: 
22 de nov. de 2011. 
 

http://www.brasilsemmiseria.gov.br/
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assistente social, afetando as suas condições e as relações em que se realiza o 

exercício profissional, assim como a vida da população usuária dos serviços sociais. 

Observe-se que, a compreensão da questão social é parte das atribuições e 

competências do assistente social, visto que ela é objeto, portanto base fundante da 

intervenção profissional. Para o seu reconhecimento é necessário compreender 

suas múltiplas dimensões que se expressam no miúde do cotidiano do exercício 

profissional, na medida em que as demandas chegam aos espaços sócio-

ocupacionais onde os assistentes sociais trabalham na implementação dos serviços 

sociais para suas respostas. Neste entendimento, a área da educação revela-se 

como um espaço sócio-ocupacional por conter em si várias dimensões dessa 

questão social, que a cada dia se amplia e se renova de forma exponencial, em face 

das desigualdades de classes, como afirma Iamamoto (2009b, p. 20) 

 
densas de disparidades de gênero, etnia, geração e desigual distribuição 
territorial, radicaliza a questão social em suas múltiplas expressões 
coletivas inscritas na vida dos sujeitos, densa de tensões entre 
consentimento e rebeldia, o que certamente encontra-se na base da 
tendência de ampliação do mercado de trabalho para a profissão de Serviço 
Social na última década. 

 
 
Para o enfrentamento da questão social, nas mais diferentes áreas de 

atuação do assistente social, inclusive na área da Educação, é necessário lutar pela 

edificação, materialização e consolidação dos direitos sociais, para que seja possível 

construir uma sociabilidade diferente da sociabilidade capitalista. As políticas sociais 

são um meio de se chegar a esses direitos. Elas fazem parte da composição da 

proteção social e “[...] tem se constituído em respostas, muitas vezes fragmentadas, 

para as complexas expressões da questão social produzidas neste sistema de 

exploração e dominação.” (CFESS, 2012a, p. 27).  

 A área da Educação também é um terreno de embate no qual o profissional 

deve estar munido de competência teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa, para que seja possível realizar uma leitura crítica e rigorosa da correlação 

de forças entre classes e segmentos de classe, as quais influenciam e interferem 

nas decisões em cada conjuntura. É somente através desse embate que é possível 

cria mecanismos de pressão para forçar a construção de proposições que vão de 

encontro com “[...] às reações das elites político-econômicas do país, difusoras de 
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uma responsabilização dos pobres pela sua condição, ideologia que expressa uma 

verdadeira indisposição de abrir mão de suas taxas de lucro, de juros, de sua renda, 

da terra.” (CFESS, 2000, s.p.). 

A área da Educação é complexa e, para atuar nela, é necessário dispor de um 

domínio teórico metodológico para vislumbrar quais são os valores da educação, os 

objetivos, as diretrizes, que saberes e que competências são exigidas desse 

profissional. O domínio teórico metodológico é necessário para entender as 

particularidades dessa área, quais são as necessidades que se apresentam como 

demandas para o assistente social. Segundo Guerra (2002a), para se estabelecer o 

que, por que, quando, onde e como e para que fazer concomitante à intervenção do 

assistente social na particularidade da educação, os assistentes sociais precisam  

conhecer o mais  aproximadamente possível a realidade social na qual atua, de 

maneira continua, provisória, aproximativa e histórica, portanto torna-se necessário a 

mediar essa dimensão interventiva com as dimensões prático sociais no exercício 

profissional.    

A escola, por ser um espaço de contradições, apresenta demandas diversas, e 

cabe ao assistente social, identificá-las e procurar respostas profissionais para o 

enfrentamento dessas expressões da questão social. O próprio CEFESS (2012ª, p. 

38) afirma a:  

 

[...] compreensão de que o trabalho do assistente social, no campo da 
educação, não se restringe ao segmento estudantil e nem às abordagens 
individuais. Envolve também ações junto às famílias, aos professores e 
professoras, aos demais trabalhadores e trabalhadoras da educação, aos 
gestores e gestoras dos estabelecimentos públicos e privados, aos/às 
profissionais e às redes que compõem as demais políticas sociais, às 
instâncias de controle social e aos movimentos sociais, ou seja, ações não 
só de caráter individual, mas também coletivo, administrativo-
organizacional, de investigação, de articulação, de formação e capacitação 
profissional. 

 

Essas ações indicadas pelo CFESS são orientadas pelo código de ética e a 

lei que regulamenta a profissão, e se materializam no trabalho efetivo dos 

assistentes sociais na educação, cujas atribuições e competências dos assistentes 

sociais nesta área são as mesmas que orientam qualquer outro espaço sócio-

ocupacional, ou seja, são aquelas orientadas e norteadas pelos princípios, direitos e 

deveres inscritos no Código de Ética Profissional de 1993 (CEP), na Lei de 



104 

 

 

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

Curriculares da ABEPSS (1996) que norteiam o processo formativo do assistente 

social. 

As atribuições e competências exigem dos profissionais determinadas 

competências gerais, as quais são de fundamental importância para que o 

assistente social compreenda o contexto sócio-histórico no qual desenvolve sua 

intervenção. Estas competências fazem parte da instrumentalidade do Serviço 

Social e começam a serem orientadas, estudadas e trabalhadas ainda na formação 

profissional, formação que tem o papel de viabilizar uma capacitação teórico-

metodológica e ético-política e investigativa. Essa capacitação visa possibilitar a 

elaboração de uma análise crítica da realidade e é requisito fundamental para o 

exercício de atividades técnico-operativas. Nesta perspectiva, as competências e 

atribuições se expressam na: 

 
-apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução das 
relações sociais numa perspectiva de totalidade; 
- análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as 
particularidades do desenvolvimento do capitalismo no país e as 
particularidades regionais; 
- compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento 
sócio-histórico, no cenário internacional e nacional, desvelando as 
possibilidades de ação contidas na realidade; 
- identificação das demandas presentes na sociedade, visando formular 
respostas profissionais para o enfrentamento da questão social, 
considerando as novas articulações entre o público e o privado (ABEPSS, 
1996, s.p.). 

 
Dar materialidade as competências e atribuições profissionais, nos diferentes 

espaços sócio-ocupacionais é um desafio, mas também é um compromisso 

assumido pela categoria na busca pela concretização, consolidação e ampliação dos 

direitos assegurados pelas políticas sociais. As atribuições e competências colocam 

os assistentes sociais não só como meros “executores terminais” das políticas 

públicas, mas também como profissionais com capacidade de elaborar e avaliar tais 

políticas. Nesse sentido, o caráter de “[...] “solucionadores/as” das expressões da 

questão social.” (CFESS, 2012a, p. 27) vem sendo combatido e criticado.  

Na área da educação, particularmente nas escolas, o assistente social vem se 

deparando com experiências nas quais lhe atribuem a responsabilidade em 

“solucionar” a evasão escolar, ou extinguir as expressões da violência e de 
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discriminações. Porém é válido lembrar que estes fenômenos são objeto da atuação 

profissional cotidiana, eles exigem a análise crítica das raízes que os conformam, e, 

por isso, não é atribuição ou competência do profissional que vai “solucioná-los”, 

mas sim, coletivamente, procurar caminhos e meios para se chegar a um fim da 

melhor forma possível, realizando uma atuação interdisciplinar. 

No artigo 4º da Lei de Regulamentação da Profissão (8.662/1993) estão 

previstas as competências que permitem ao/à profissional realizar a análise crítica 

da realidade, bem como construir as estratégias necessárias para responder às 

demandas sociais. Elas preveem acerca das competências sociais frente as políticas 

sociais; planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 

Social com participação da sociedade civil; orientação social a indivíduos, grupos e à 

população; benefícios e Serviços Sociais; pesquisas que possam contribuir para a 

análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; e, aos movimentos 

sociais. 

 Além de serem instrumentos legais que assumem um papel jurídico, tanto a 

Lei de Regulamentação da Profissão como o Código de Ética oferecem uma 

dimensão política que tem o papel de orientar a defesa da profissão, como também 

a qualidade dos serviços prestados à população usuária. Eles representam a aliança 

com a classe trabalhadora na construção de outra sociedade cujo projeto societário 

prevê uma emancipação humana. 

Para que o assistente social possa cumprir com responsabilidade e 

compromisso suas atribuições e competências, deve ser assegurada a garantia de 

condições técnicas e éticas de trabalho, como estão dispostas na Resolução CFESS 

493/2006, garantia que exige autonomia71 técnica e sigilo profissional no 

atendimento à população usuária. 

As atribuições privativas também estão presentes na Lei de Regulamentação 

da Profissão em seu artigo 5º, para executá-las o profissional deve ser habilitado ao 

exercício, ou seja, graduado em Serviço Social, em curso oficialmente reconhecido 

                                                           
71“Nesse sentido, é importante ressaltar que a autonomia não é dada, na verdade é construída em 
densas tensões no cotidiano profissional ancorada na necessidade de independência técnica para 
fazer escolhas que estejam em sintonia com os princípios e normas do Código de Ética Profissional 
na perspectiva de empreender um trabalho de qualidade, que possibilite garantir e ampliar direitos à 
população usuária”. (BARROCO; TERRA, 2012 apud CFESS, 2012a, p. 29). 
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pelo Ministério da Educação, e inscrito previamente no Conselho Regional de 

Serviço Social da região em que pretende atuar. 

Como já foi demarcado, a Educação pode ser o lócus privilegiado para o 

enriquecimento ou empobrecimento do gênero humano na perspectiva de sua 

emancipação. Nesse sentido, para que a atuação profissional se volte para uma 

perspectiva de fortalecimento do projeto ético-político profissional, o trabalho do 

assistente social na Política de Educação deve ter como referência a concepção de 

Educação emancipadora, que possa permitir aos indivíduos sociais o 

desenvolvimento de suas potencialidades e capacidades como gênero humano. 

Considerando a liberdade como valor ético central na vida do indivíduo, a 

diversidade humana como elemento ontológico do ser social e, por fim, a 

emancipação como a finalidade teleológica do projeto profissional. É imprescindível 

que no campo das atribuições e competências profissionais, as condutas que 

reproduzam cerceamento e policiamento dos comportamentos, vinculando 

dominação ideológica e alienação moral sejam vedadas. 

Contemporaneamente, os espaços ocupacionais da educação nos quais se 

insere o assistente social encontram-se precarizados no que tange a questão da 

infraestrutura, de recursos humanos e das condições objetivas para materialização 

das políticas sociais a que estão vinculados.  

Um exercício profissional só terá qualidade e o Projeto Ético-político 

Profissional só será fortalecido, se o assistente social contar com a garantia do seu 

direito:  

 
[...] ao livre exercício das atividades inerentes à profissão, inviolabilidade do 
local e documentação, bem como a liberdade na realização de estudos e 
pesquisas e autonomia profissional para decidir a direção e estratégias de 
ação junto aos/às usuários respaldando-se na legislação (CEP, Lei de 
Regulamentação - 8.662/1993, Resoluções CFESS) e na busca de apoio e 
orientação dos Conselhos Regionais de sua jurisdição (CFESS, 2012a, p. 
35). 

 

Somente atendendo esses requisitos é que o profissional poderá realizar suas 

atividades profissionais de forma crítica e condizente com o projeto hegemônico72 da 

                                                           
72 “[...] o projeto hegemônico de um determinado corpo profissional supõe um pacto entre seus 
membros: uma espécie de acordo sobre aqueles aspectos que, no projeto, são imperativos e aqueles 
que são indicativos.” (NETTO, 2006, p. 07). Pode-se afirmar que este projeto ético-político, 
fundamentado teórica e metodologicamente, conquistou hegemonia no Serviço Social, no Brasil, na 
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profissão. Não se pode esquecer que isso envolve qualificação técnico-operativa, 

escolha coerente de instrumentais e direção ético-política orientada pela dimensão 

teórico-metodológica sintonizada com as diretrizes do projeto profissional. 

Dessa forma, assistente social está proibido de transgredir qualquer preceito 

deste Código, bem como da Lei de Regulamentação da Profissão; praticar e ser 

conivente com condutas antiéticas; acatar determinações institucionais que firam os 

princípios e diretrizes do CEP; compactuar com o exercício ilegal da Profissão; 

permitir ou exercer a supervisão de aluno de Serviço Social em Instituições Públicas 

ou Privadas que não tenham em seu quadro assistente social; assumir 

responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado; substituir 

profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da ética 

profissional; pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que estejam 

sendo exercidos por colega; adulterar resultados e fazer declarações falaciosas 

sobre situações ou estudos de que tome conhecimento; assinar ou publicar em seu 

nome ou de outrem trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob sua 

orientação (ARTº 4, CEP, 2011). 

A direção ético-política norteia as competências e atribuições profissionais 

que se traduzem em procedimentos técnicos utilizados no cotidiano dos 

estabelecimentos educacionais, tradução que implica, necessariamente, o 

reconhecimento das condições objetivas a partir das quais se desenvolve o exercício 

profissional. Para se chegar a esse fim é de fundamental importância apreender os 

processos que hoje mediatizam a inserção e as formas de atuação de assistentes 

sociais na Política de Educação e os embates presentes neste campo sócio-

ocupacional (CFESS, 2012a). 

Durante as três últimas décadas, os assistentes sociais passaram a ser 

requisitados a atuar na Política de Educação, para trabalhar nas organizações sócio-

institucionais mediatizando programas de ampliação das condições de acesso e de 

                                                                                                                                                                       
década de noventa do século XX. Esta constatação, no entanto, não significa afirmar que tal projeto 
esteja consumado ou que seja o único existente no corpo profissional. Por uma parte, ainda não se 
desenvolveram suficientemente as suas possibilidades. Por outra parte, a ruptura com o quase 
monopólio do conservadorismo no Serviço Social não suprimiu tendências conservadoras ou 
neoconservadoras – e, como se viu acima, a heterogeneidade própria dos corpos profissionais 
propicia, em condições de democracia política, a existência e a concorrência entre projetos 
diferentes.” (Ibidem, p. 17).  
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permanência dos estudantes nos diferentes níveis e modalidades de educação. A 

atuação passou a ser efetivada a partir da mediação de programas governamentais, 

os quais foram instituídos mediante as pressões de sujeitos políticos que atuam no 

âmbito da sociedade civil. Nesse sentido, resulta da luta histórica dos movimentos 

sociais73, em favor da universalização da educação pública, como também da 

subordinação do Brasil à agenda e aos diagnósticos dos organismos multilaterais, 

esses últimos são vinculados às exigências do capital e ditam os modelos de 

formação e qualificação da força de trabalho. 

A escola é um ambiente no qual é formada uma convivência social, nela há a 

interação de alunos, professores/as e comunidade, que dividem histórias de vida, 

experiências, valores, potencialidades e dificuldades. A história revela que essa 

área, “[...] reflete a realidade social e política mais ampla do contexto, no qual está 

inserida. Torna-se um espaço, cujo palco de problemas sociais, nem sempre está 

em condições de solucionar (ALMEIDA, 2000, p. 02). 

Observa-se que, em 2001, o CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) já 

colocava a Educação como sendo uma área com um desafio a ser vencido, um 

espaço de atuação no qual se fazia necessário um amplo debate e realização de 

ações que visassem à regulamentação do Serviço Social. Assim, essas seriam 

iniciativas fundamentais no processo do crescente reconhecimento e da reafirmação 

quanto à importância de inserir o assistente social na equipe da escola. 

Martins (2001) demarca algumas contribuições do Serviço Social na 

Educação, especificamente nas escolas. Aqui são apontadas algumas delas: 

defender a abertura de canais de participação dos sujeitos (principalmente as 

famílias) nos processos de decisão na escola, instigando o aprendizado e a vivência 

do processo democrático; expandir o acesso a informações e conhecimento acerca 

das relações sociais e da comunidade escolar, auxiliando-a quando necessário; 

realizar ações socioeducativas com as famílias; decifrar o contexto social no qual a 

escola está introduzida, organizando o diagnóstico social e participando do projeto 

sócio pedagógico da escola; viabilizar parcerias com organizações não-

                                                           
73O resultado mais efetivo dessas lutas “[...] tem se traduzido na expansão das condições de acesso 
e permanência, a partir do incremento de programas assistenciais, o que caracterizou a intervenção 
do Estado no campo das políticas sociais na primeira década deste século.” (CFESS, 2012a, p. 37). 
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governamentais, universidades, empresas, que visem atender as demandas da 

escola; potencializar a mediação entre escola, família, comunidade. 

A Educação, de acordo com a afirmação do CFESS (2012a) sofre influências 

de diversos âmbitos, principalmente da economia, em um contexto de globalização 

ou mundialização do capital A Globalização74, associada ao ideal neoliberal75 é um 

dos principais determinantes da Educação, contemporaneamente (re) configurada 

sob a égide do capital financeiro. 

Meksenas (2003, p. 120) apresenta que “a partir da definição de globalização 

é possível entender algumas questões relacionadas à Educação no mundo de hoje”, 

como por exemplo, a busca incessante pelo lucro como fator de exclusão a direitos 

sociais básicos, inclusive o da Educação. Almeida (2000, p. 68) também aborda, a 

partir do conceito de Globalização, diversas mudanças na educação do Brasil: o 

mercado de consumo e produção exige uma mão-de-obra mais qualificada, 

provocando uma elevação do tempo da escolaridade; o desemprego estrutural 

direciona a Educação não mais para o emprego, mas para a empregabilidade; e, por 

fim, o financiamento da Educação que passa a ser feito também a partir de 

convênios, parcerias e subsídios empresariais privados, substituindo o investimento 

de recursos públicos. O autor assinala ainda, no que toca às classes 

                                                           
74 A globalização promove uma desigualdade na distribuição das riquezas produzidas socialmente no 
momento em que a produção é cada vez mais coletiva e os lucros são cada vez mais privados. 
Iamamoto cita o exemplo de que “[...] hoje é possível ter acesso a produtos de várias partes do 
mundo, cujos componentes são fabricados em países distintos [...]” (IAMAMOTO, 2009a, p. 27), ou 
seja, tem-se um produto o qual foi fabricado de forma fragmentada onde, na maioria das vezes, a 
empresa matriz contrata uma terceirizada para fornecer suas peças individualmente. O trabalho fica 
fragmentado, fazendo com que o operário não tenha conhecimento do produto final de seu trabalho. 
As relações de contratação nessas empresas terceirizadas são totalmente frágeis, os trabalhadores 
não possuem muitas garantias e, devido o agravamento das condições de sobrevivência, precisam 
submeter-se a esse tipo de trabalho. “[...] as terceiras tendem, cada vez mais, a precarizar as 
relações de trabalho, reduzir ou eliminar direitos sociais, rebaixar salários, estabelecer contratos 
temporários, o que afeta profundamente as bases de defesa do trabalho conquistadas no pós-
guerra.” (Ibid., p. 32). Verifica-se, atualmente, uma enorme parcela de pessoas na população 
brasileira com trabalhos precários, temporários, subcontratados. 
75 “É desnecessária qualquer argumentação detalhada para verificar o antagonismo entre o projeto 
ético-político que ganhou hegemonia no Serviço Social e a ofensiva neoliberal que, também no Brasil, 
em nome da racionalização,da modernidade, dos valores do Primeiro Mundo etc., vem promovendo 
(ao arrepio da Constituição de 1988) a liquidação de direitos sociais (denunciados como “privilégios”), 
a privatização do Estado, o sucateamento dos serviços públicos e a implementação sistemática de 
uma política macro-econômica que penaliza a massa da população.” (NETTO, 2006, p. 18-9). 
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subalternizadas, que a relação trabalho-educação é abalada pela necessidade de 

sobrevivência76, que proporcionará uma evasão do processo educativo.  

Segundo Pinto (1995), os educadores, assim como a maioria da população, 

apontam a escola ou a comunidade escolar, como as responsáveis por todos os 

problemas recorrentes nesses espaços de inserção profissional.  Porém não se deve 

fazer este tipo de julgamento sem uma análise mais profunda da situação, pois não 

se deve perder de vista que as escolas também estão inseridas em um contexto 

mais amplo. Ou seja, em uma sociabilidade capitalista, norteado pelo capital, o lucro 

vem em primeiro lugar e além desse lucro ser apropriado pelas das classes 

dominantes, o trabalhador que o produz não tem acesso a ele. O autor também 

elucida que alguns educadores também afirmam que as escolas preocupam-se 

apenas em cumprir currículos e solucionar problemas burocráticos e administrativos 

em detrimento de uma reflexão sobre as práticas educativas e a realidade de 

seus/suas alunos, mas esta também é outra meta do sistema capitalista, reproduzir 

o que está posto sem fazer muitos questionamentos. Quebrar esta lógica é o 

desafio. 

Souza (2003) também chama atenção para outro fator importante, ela afirma 

que não se pode culpabilizar a escola, nem os demais profissionais que nela atuam, 

pois eles têm formação para lidar com apenas uma dimensão do social: a Educação. 

Contudo, esse fato não remove desses profissionais a responsabilidade de buscar 

subsídios para que sejam garantidos o acesso e a permanência do estudante na 

escola. A escola deve “[...] estar em consonância com as demandas atuais da 

sociedade [...]” e para isso, “[...] é necessário que trate de questões que interferem 

na vida dos alunos e com as quais se veem confrontá-los no seu dia-a-dia.” (PCN 

apud SOUZA, 2003, p. 12). Ora é na realidade social, através dos espaços sócio-

ocupacionais, que se concretiza o agir profissional. 

 

É onde se encontram a vida cotidiana, as relações de classe, de produção, 
a cultura, o estado, as contraditórias redes de relações que interagem numa 

                                                           
76 Criado em 20 de outubro de 2003, durante o governo LULA, pela Medida Provisória n. 132, que 
condiciona o recebimento do auxílio à permanência do estudante em sala de aula, o PBF unificou 
aqueles programas que já existiam no governo FHC: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão-
Alimentação e Auxilio Gás. Dito isto, não se tem aqui um propósito de analisar detalhadamente este 
programa, porém considera-se relevante apresentá-lo minimamente ao leitor. 
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sociedade e que por sua vez são pressupostos que exigem mudança e uma 
educação para a cidadania e democracia (Ibid., p. 165). 

 

O exercício profissional do assistente social está diretamente vinculado a 

essas diferentes expressões da questão social que a sociedade engendra nas 

contraditórias redes de relações que interagem numa sociedade, cuja sociabilidade 

pauta-se nos ditames do capital. Sua intervenção ocorre através da implementação 

das políticas sociais, tanto em suas funções terminais como no seu gerenciamento, 

que deve ter como perspectiva o avanço de uma educação para a cidadania e 

emancipação humana, conforme orienta o projeto ético político, portanto tem sua 

formação voltada para o trabalho com essas diferentes expressões da questão 

social que a sociedade engendra e oferece nos espaços onde a profissão transita e 

se materializa. Neste sentido, o assistente social deve voltar sua intervenção para 

práticas que possibilitem “mediar os aspectos econômicos, sociopolíticos e culturais 

da realidade social que refletem suas expressões no meio escolar.” (SOUZA, 2003, 

p. 166). 

Assim, “[...] o Serviço Social utiliza como instrumental técnico-operativo 

‘instrumentos investigativos e intervenções na realidade’ a fim de promover ‘a 

democratização de recursos, informações e reconhecimento dos direitos de 

cidadania por parte da comunidade escolar.” (Ibid., p. 68-9). 

A necessidade de se criar uma rede de atendimento é um enorme desafio 

para o assistente social, pois se observa “[...] a inexistência da intersetorialidade na 

política social brasileira.” (BACKX, 2008, p. 131), que mesmo assim obriga esse 

profissional a articular as diversas políticas sociais com o fim de atender da melhor 

forma possível o usuário (no curso da escola, o aluno e a família). Nessa articulação, 

ele deve buscar inserir esse usuário nos serviços e programas sociais existentes e, 

por outro lado, tentar reconstruir a “[...] autonomia da família para que consiga 

articular respostas e recursos compatíveis com uma melhor qualidade de vida.” 

(Ibid., p. 132).  

É relevante reafirmar a necessidade de construção de “novas e qualificadas 

respostas às demandas sociais.” (CFESS, 2011b, p. 149), a partir do conhecimento 

profundo da legislação que rege o Serviço Social e a Educação, para que assim, 

possam ser criadas possibilidades de intervenção de assistentes sociais nas 
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diversas áreas da Educação. Dessa forma, os assistentes sociais, atuando 

coletivamente, podem apontar propostas de enfrentamento às múltiplas expressões 

da questão social que estão imbricadas nas realidades educacionais. 

Observa-se como um ponto positivo na luta pela efetivação do assistente 

social na área da educação é a existência de Projetos de Lei que dispõe sobre a 

inserção do Serviço Social na Educação. Atualmente o Projeto que está em pauta é 

o PL 3688/2000. De autoria do Deputado José Carlos Elias - PTB/ES que foi 

apresentado em 31/10/2000. O referido PL tem como Ementa: Dispõe sobre a 

introdução de assistente social no quadro de profissionais de educação em cada 

escola. Ele está tramitando na câmara e recentemente, em 17/04/2013 recebeu 

parecer favorável da relatora, deputada Keiko Ota (SP), pela aprovação do 

Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 3.688/2000. O CFESS 

juntamente com o Conselho Federal de Psicologia (CFP) estão encampando uma 

luta para sua aprovação que vem surtindo efeitos. No dia 07/05/2013 o “PL 

Educação” como é chamando, foi colocado na pauta da Comissão de Educação e 

no dia 8 de maio poderá ser votado, passando para a próxima etapa, caso seja 

aprovado. Caso seja aprovado, o PL 3688/2000 irá para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara (CCJC), quando será analisado 

somente em referência à constitucionalidade. Após aprovação na CCJC, o projeto 

segue para o plenário da casa, a fim de ser votado pelos deputados (CFESS, 2013, 

s.p.). O CFESS continua na luta pressionando os parlamentares mostrando a 

importância da aprovação do PL.  

Note-se que a Educação brasileira atualmente vem passando por um intenso 

processo de privatizações e de desmantelamento das instituições públicas de 

ensino. O exercício profissional do assistente social, na área da Educação, mostra-

se como área possível de atuação. O profissional que nela atua tem pela frente um 

enorme desafio, pois a Educação reúne diversas expressões da questão social 

(violência, gênero, drogadição, pobreza, desigualdade social entre outras). 

E se já existe a realidade de profissionais em Serviço Social que trabalham na 

Educação, seja em cargos de direção, coordenação, docência, pesquisa e também 

em serviços de assistência ao educando, por que não desvendar essa atuação, 

formalizá-lo como campo de estágio e trabalho, colocá-lo no debate durante o 
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processo de formação profissional? Por que não estreitar o diálogo sobre as 

experiências dos assistentes sociais na Educação Escolar com as regiões que 

possuem em sua realidade um número significativo dessa prática? É dessa forma 

que se pretende finalizar esse tópico desse trabalho, com um ponto de reflexão para 

que, aquele que o esteja lendo sinta-se provocado, como propõe Souza (2003), a 

(re) descobrir esse espaço do exercício profissional do assistente social, e não 

somente isso, (re) recobrir as nuanças desse exercício, suas particularidades. Nesse 

sentido, estudar a instrumentalidade do Serviço Social na área da Educação é um 

primeiro passo para essa longa jornada. Desse modo, a análise da 

Instrumentalidade do Serviço Social na Educação é importante para todos os que 

pretendem se aventurar nessa análise, e principalmente, é importante para os 

profissionais que estão inseridos nos espaços sócio-ocupacionais da Educação, 

particularmente para os assistentes sociais do IFRN. No próximo capítulo será 

abordado como essa instrumentalidade se constrói no processo de trabalho do 

assistente social e como se particulariza no exercício profissional na área da 

educação. 
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3 A INSTRUMENTALIDADE NO TRABALHO PROFISSIONAL E SUAS 
PARTICULARIDADES NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE 
SOCIAL NO IFRN 

  
3.1 A INSTRUMENTALIDADE COMO PARTE CONSTITUTIVA DO TRABALHO DO 

ASSISTENTE SOCIAL  

 

A Instrumentalidade do trabalho do assistente social é pensada como 

mediação, uma vez que se constitui em uma particularidade sócio-histórica da 

profissão, se apresenta como categoria reflexiva, e tem a capacidade de mostrar as 

diferentes formas de inserção do Serviço Social nos distintos espaços sócio-

ocupacionais, bem como suas competências e requisições. Ela é capaz de mostrar o 

concreto particularizado nos diferentes modos de operar da profissão, ou as 

“mediações particularizadoras que conferem existência real” à profissão em 

contextos e espaços sócio-históricos determinados (LESSA, 1999; GUERRA, 2000).  

A mediação é uma das categorias centrais da dialética. No pensamento 

marxista ela é a responsável pela passagem do nível da singularidade e da 

universalidade para o nível da particularidade. “[...] a mediação aparece em um 

complexo categorial com um forte poder de dinamismo e articulação”. Ela é a grande 

“[...] responsável pelas relações móveis que se operam no interior de cada complexo 

relativamente total e das articulações dinâmicas e contraditórias entre as estruturas 

sócio-históricas.” (PONTES, 2003, p. 208). Guerra (2000), amparada em Lukács, 

ainda afirma que, no movimento dialético do universal ao particular e vice-versa, 

deve-se observar que o meio mediador (a particularidade) é sim, em certa medida, 

um inteiro campo de mediações. 

Compreende-se que, pelo trabalho o homem desenvolve outras mediações 

que são postas pela práxis77: consciência, linguagem, intercâmbio, conhecimento, 

                                                           
77 Há que se diferenciar a práxis da atividade (ação), a práxis pressupõe a transformação consciente 
e teleológica. A práxis se apresenta como uma atividade material, transformadora e adequada a fins. 
De acordo com Vázquez, “as modificações impostas aos fins de que se havia partido para conseguir 
uma passagem mais cabal do subjetivo ao objetivo, do ideal ao real, só fazem demonstrar, ainda 
mais vigorosamente, a unidade entre o teórico e o prático na atividade prática. Esta, como atividade 
ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, como unidade do teórico com o prático na própria ação, é 
transformação objetiva, real, na matéria através da qual se objetiva ou realiza um fim; é, portanto, 
realização guiada por uma consciência que, ao mesmo tempo, só guia ou orienta – e isso seria a 
expressão mais perfeita da unidade entre teoria e prática – na medida em que ela mesma se guia ou 
orienta pela própria realização de seus fins.” (VÁZQUEZ, 2011, p. 237). 
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dentre outras, elas estão no nível da reprodução do ser social como um ser histórico. 

Para que o trabalho seja desenvolvido, se faz necessário desenvolver as relações 

sociais e o processo de reprodução social, como um todo. E isso demanda a 

existência de outras mediações tais como: a ideologia, a teoria, a filosofia, a política, 

a arte, o direito, o Estado, a racionalidade, a ciência e a técnica; essas são 

mediações de complexos sociais. Tais complexos sociais são chamados por Lukács 

(1979) de mediações de “segunda ordem”, pois as de primeira ordem referem-se ao 

trabalho, objetivam proporcionar uma determinada organização nas relações entre 

os homens e localiza-se no âmbito da reprodução social (cf. GUERRA, 2000). 

Ontologicamente, pode-se afirmar que o trabalho possui Instrumentalidade, 

pois na busca pela satisfação de suas necessidades, o homem, através de seu pôr 

teleológico, projeta finalidades, planeja suas ações, escolhe formas mais adequadas 

de atingir suas finalidades; constrói, reconstrói e aperfeiçoa instrumentos de trabalho 

a serem utilizados, sendo assim é também um ser crítico.  

O trabalho, segundo Marx (1996), é o metabolismo entre o homem e a 

natureza e, a partir dele, o homem apropria-se da matéria natural e a transforma em 

produtos úteis para si próprio. 

O pensamento e a linguagem78 são determinações fundamentais constitutivas 

e constituintes do movimento que dá substância a sociabilidade humana. Esse 

movimento se dá na medida em que o trabalho, enquanto atividade prático-social, 

permite ao homem transformar a natureza e, ao fazê-lo, transformar-se a si mesmo e 

aos outros homens. “O trabalho, enquanto atividade humana mediatizada pela 

linguagem e pelo ato de se pôr consciente na relação com o outro, é condição 

fundamental para sua existência como homem.” (NICOLAU, 2005, p. 160). Os 

homens sentem necessidades e a satisfação delas se dá pela via do trabalho, na 

qual o homem cria os meios para chegar a essa satisfação, recriando assim, sua 

reprodução enquanto ser prático-social. O trabalho é a condição da existência 

humana, o homem só existe enquanto ser que trabalha.   

                                                           
78 “A linguagem é tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a consciência real, prática, que 
existe também para outros homens, que existe, portanto, também primeiro para mim mesmo e, 
exatamente como a consciência, a linguagem só aparece com a carência, com a necessidade dos 
intercâmbios com os outros homens”, ou seja, “[...] a consciência da necessidade de entrar em 
relação com os indivíduos que o cercam marca, para o homem, o começo da consciência do fato de 
que, afinal, ele vive em sociedade.” (MARX; ENGELS, 1998, p. 24-5). 
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Por meio de um projeto ou finalidade, o homem emprega sua força ou 

capacidade de trabalho79 na ação sobre o objeto que pretende transformar. Essa 

relação é mediada pelos meios de trabalho ou condições materiais sobre as quais o 

trabalho se realiza. “Os meios de trabalho não são só medidores do grau de 

desenvolvimento da força de trabalho humana, mas também indicadores das 

condições sociais nas quais se trabalha.” (MARX, 1996, p. 299). Ou seja, a partir dos 

meios de trabalho pode-se verificar em qual época econômica aquele processo de 

trabalho foi ou é realizado. 

As finalidades do processo de trabalho são permeadas pelo confronto entre 

as necessidades e a realidade, ou seja, o homem como ser social possui a 

dimensão teleológica, que é constitutiva e constituinte de seu ser, e possibilita o seu 

desenvolvimento enquanto ser crítico e transformador, mas essa dimensão esbarra 

nos limites e possibilidades das condições materiais e objetivas da realidade em que 

o trabalho é realizado. 

O processo produtivo de trabalho tem como elementos constitutivos: matéria-

prima, meio, força de trabalho e produto. Este último adquire valor de uso na medida 

em que o homem, por intermédio do trabalho, transforma a natureza criando e 

recriando modos de produção e realizando sua própria essência. O trabalho coloca-

se assim, como forma primeira e privilegiada de práxis. Segundo Vázquez (2011, p. 

221), “toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis”. A práxis se realiza 

quando há a passagem do ideal para o real, quando há a transformação da matéria 

por via da teleologia, da consciência e do trabalho, ou seja, por via da unidade entre 

a teoria e a prática. Por meio da práxis de determinadas condições sócio-históricas, 

o trabalho passa a adquirir características específicas. 

O processo de trabalho é a capacidade de produção de produtos úteis, estes 

por sua vez, são dotados de valores de uso, ou seja, são matérias naturais 

transformadas pelos homens para atingirem suas necessidades. Esses produtos são 

concomitantemente “resultados e condições do processo de trabalho.” (GUERRA, 

2000, p. 7), na medida em que são os fins – produtos – e meios – instrumentos para 

a obtenção de novas finalidades. Neste sentido Marx (1996, p. 298) afirma  

                                                           
79 “Por força de trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o conjunto das faculdades físicas e 
espirituais que existem na corporalidade, na personalidade viva de um homem e que ele põe em 
movimento toda vez que produz valores de uso de qualquer espécie”. (MARX, 1996, p. 285) 
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O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o 
trabalhador coloca entre si mesmo e o objeto de trabalho e que lhe serve 
como condutor de sua atividade sobre esse objeto. Ele utiliza as 
propriedades mecânicas, físicas, químicas das coisas para fazê-las atuar 
como meios de poder sobre outras coisas, conforme o seu objetivo. 

 

É por meio desse movimento de transformação da natureza que o ser social 

se objetiva. O homem atuando sobre a natureza externa a ele, a modifica, como 

também modifica a si mesmo, sendo assim, o trabalho em sua materialidade produz 

muito mais do que apenas produtos. “Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a 

Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria 

natureza.” (Ibid., p. 297). O processo de trabalho, portanto, exige elementos 

imateriais, mesmo sendo o seu produto de natureza material, tais elementos são: 

necessidade, alternativas, projeção no nível da consciência das consequências de 

cada alternativa, escolha. O ser social objetiva-se na medida em que escolhe a 

melhor forma de atingir seus fins e transforma a natureza construindo algo novo: “O 

trabalho se uniu com seu objetivo. O trabalho está objetivado e o objeto trabalhado. 

[...] Ele fiou e o produto é um fio.” (Ibid., p. 300). 

A Instrumentalidade presente no processo de trabalho se materializa não só 

na relação dos homens com o objeto de trabalho, mas também na relação dos 

homens com os homens. Nesta última, é criada a dominação sobre aquele que 

produz e sobre o que é produzido, bem como a alienação da atividade, na medida 

em que o produtor não reconhece mais o seu trabalho e não se identifica com o que 

produz. Esse processo de trabalho, não vislumbra mais a criação de produtos com 

valores de uso80 para aquele que o produziu, esse é o processo de trabalho 

capitalista, no qual o produtor não é mais detentor dos meios de produção, dos 

instrumentos, das habilidades e dos conhecimentos. 

Nesse tipo especial de trabalho, o trabalhador detentor apenas de sua força 

de trabalho, vende-a como mercadoria81. Quem compra essa força de trabalho é o 

capitalista, o detentor dos meios de produção, no momento da aquisição dessa 

mercadoria, o capitalista adquire o direito de utilizar essa força de trabalho por um 

                                                           
80 “O valor de uso de cada mercadoria encerra determinada atividade produtiva adequada a um fim, 
ou trabalho útil.” (MARX, 1996, p. 172). 
81 “A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas propriedades 
satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie.” (MARX, 1996, p. 165). 
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período de tempo determinado. Nesse caso, a força de trabalho é comparada a 

outras mercadorias no momento em que é colocada no mercado para ser vendida. 

O processo de produção capitalista vislumbra como fim de seu processo de 

produção a criação de uma mercadoria, a qual será vendida no mercado por um 

valor muito superior ao que o capitalista investiu em sua produção. Como toda forma 

de produção capitalista materializa-se em uma mercadora, o trabalho privado pode 

ser visto como dois tipos. 

O primeiro é o trabalho concreto, na medida em que produz mercadorias para 

satisfazer as necessidades sociais, nesse sentido, o trabalho possui um valor de 

uso; o segundo seria o trabalho abstrato, quando produz mercadorias com valores 

de troca – permutáveis. Ou seja, o trabalho abstrato é a substância do valor. 

No trabalho abstrato os trabalhadores são despidos de suas especificidades, 

nele há apenas “[...] a combinação de ofícios autônomos de diferentes espécies, que 

são despidos de sua autonomia e tornados unilaterais até o ponto em que 

constituem apenas operações parciais que se complementam mutuamente” na 

produção de uma única mercadoria (MARX, 1996, p. 455). É um trabalho 

considerado como simples despesa de energias humanas, físicas e intelectuais. “O 

trabalho abstrato não é uma categoria arbitrária, mas social e historicamente 

desenvolvida.” (GUERRA, 2009b, p. 111). 

No modo de produção capitalista maduro, o trabalho é alienado, fetichizado, 

assalariado, e as formas de relações sociais são reificadas. Marx (2006) discutiu a 

categoria da alienação em seus Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, nos 

quais ele analisa a questão da alienação no trabalho. Ele parte de uma verificação 

muito clara presente na sociedade capitalista, na qual o trabalhador se empobrece 

na medida em que produz riqueza, na medida em que ele cria mercadorias e 

também se transforma em mercadoria. Em suas palavras:  

 

O trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riquezas ele produzir, 
quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador 
torna-se uma mercadoria tanto mais barata quanto maior número de bens 
produz. Com a valorização do mundo das coisas aumenta em proporção 
direta a desvalorização do mundo dos homens em proporção direta. O 
trabalho não produz apenas mercadorias; produz-se a si mesmo como uma 
mercadoria, e, justamente na mesma proporção com que produz bens. 
(Ibid., p. 111). 
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Partindo da análise da categoria alienação, Guerra (2009b, p. 122) mostra a 

via de liberação dos homens da racionalidade fetichizada que envolve a sociedade 

capitalista: se dará pelo “[...] domínio teórico de um complexo heurístico capaz de 

compreender os sistemas de mediação e a (re)apropriação prática das relações 

entre os homens”. 

O trabalho é esse movimento em que o homem modifica a natureza a partir 

de necessidades de sobrevivência, construindo seus instrumentos para transformá-

la e, ao fazê-lo, transforma-se a si mesmo.  “Nisso reside o caráter emancipatório da 

instrumentalidade do processo de trabalho.” (GUERRA, 2000, p. 8). Além das 

necessidades, há também no processo de trabalho razão e vontade “de modo que 

pode ser considerado não apenas uma atividade prático-material, mas também uma 

atividade crítica.” (GUERRA, loc. cit.). A razão que atua no esclarecimento das 

finalidades e na escolha dos meios, juntamente com a vontade na seleção dos 

melhores meios dentro dos limites possíveis, são componentes da liberdade dos 

homens. 

Ao final do trabalho, o homem não será o mesmo homem, pois ele sempre 

adquire novos conhecimentos através de novas experiências vivenciadas no 

processo. O trabalho no nível da teleologia e da consciência detém a capacidade de 

produção de excedentes, de acordo com Guerra (2000, p. 8) citando Lukács “o 

fundamento ontológico objetivo consiste que o trabalho, teleologicamente, 

conscientemente posto, contém em si, desde o início, a possibilidade de produzir 

mais do que é necessário”, sendo assim, a gênese da divisão do trabalho, para o 

autor, é decorrente deste fato. A decisão por melhores alternativas é o elemento do 

processo de trabalho que, imediatamente, possibilita a criação da divisão do 

trabalho. 

No processo de trabalho, o homem não será o mesmo, uma vez que, ao 

atingir suas finalidades na obtenção da satisfação de suas necessidades, novas 

necessidades serão criadas na medida em que ele adquire conhecimentos e 

habilidades para satisfazê-las. Esses últimos, são vitais para a criação dos vários 

tipos de conhecimento: científico, artístico, filosófico, técnico (GUERRA, 2000). 

A passagem da prévia ideação para a ação, no processo de trabalho, requer 

instrumentalidade na medida em que exige a transformação de coisas em meios 
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para atingir as finalidades. Essa capacidade de conversão de coisas em meios só se 

dá no processo de trabalho, ela “como instância de passagem, possibilita passar das 

abstrações da vontade para a concreção das finalidades.” (ibid., p. 9). 

Ao longo de suas trajetórias, todas as profissões, através de seus 

protagonistas, (re)constroem sua Instrumentalidade, na medida em que surgem 

novas necessidades sócio-históricas. Como o trabalho é o movimento em que o 

homem modifica a natureza para a satisfação de suas necessidades e de outros 

homens, e ao transformá-la também se modifica, o trabalho social pretende 

transformar a realidade. Dessa forma, a sociedade é reproduzida material e 

socialmente através dessa ação do homem. 

O trabalho como praxis82, ou seja, como ação transformadora, é dotado de 

Instrumentalidade, contudo a práxis não se resume a ela, ela precisa de várias 

capacidades/propriedades para se objetivar. Guerra (2002b, p. 03) observa que “se 

trabalho é relação homem-natureza, e práxis é o conjunto das formas de objetivação 

dos homens (incluindo o próprio trabalho) num e noutro os homens realizam a sua 

teleologia”. A Instrumentalidade está contida na postura teleológica, pois a partir dela 

o homem pode manusear e transformar objetos naturais em coisas úteis, com o 

objetivo de criar meios e instrumentos para atingir suas finalidades. 

Contudo, a Instrumentalidade – que permite ao homem controlar a natureza 

convertendo-a em objetos e meios para a obtenção de suas finalidades – não se 

restringe a relação homem/natureza, de acordo com condições sócio-históricas 

específicas, ela se insere também nas relações homens/homem, o que acaba por 

interferir na reprodução social (Ibid., p. 04). Ou seja, o homem transforma-se em 

instrumento do próprio homem, tendo que vender ou comprar sua força de trabalho 

como mercadoria. A Instrumentalidade, nesta última colocação, converte-se no que 

Guerra (2002b) chama de “instrumentalização das pessoas”83, primordial para a 

reprodução e manutenção da ordem burguesa. Na sociedade brasileira atual, ou 

seja, na sociedade do capital, após agudas transformações societárias, o processo 

                                                           
82 Ver melhor em Filosofia da Praxis, Adolfo Sánchez Vázquez. 
83 “Instrumentalização das pessoas é o processo pelo qual a ordem burguesa, por meio de um 
conjunto de inversões transforma os homens de sujeitos em objetos, meios e instrumentos a serviço 
da valorização do capital.” (GUERRA, 2002b, p. 05). 
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produtivo do sistema capitalista consegue converter as “[...] instituições e práticas 

sociais em instrumentos/meios de reprodução do capital.” (Ibid., p. 05).  

É através do caráter de capacidade, qualidade e propriedade, materializado 

no exercício profissional, que o trabalhador modifica e é modificado pelo meio de 

sua ação. Ou seja, sendo o Serviço Social uma profissão, inserido na divisão sócio-

técnica do trabalho, os assistentes sociais dão instrumentalidade às suas ações na 

medida em que alteram o seu cotidiano e o cotidiano de seus usuários, como 

também, quando transformam as condições, meios e instrumentos que lhes são 

dados, em condições, meios e instrumentos para atingirem suas finalidades 

profissionais. Quando os assistentes sociais “[...] utilizam, criam, adéquam às 

condições existentes, transformando-as em meios/instrumentos para a objetivação 

das intencionalidades, suas ações são portadoras de instrumentalidade.” (Ibid., 

2002b, p. 02). Sendo assim, todo trabalho social necessita de instrumentalidade. 

Na lógica capitalista, o mercado de trabalho passa a ser o grande mediador 

para a questão da instrumentalidade no exercício profissional, pois nele são 

materializadas as requisições feitas às profissões, e, estas se transformam em 

demandas. Dessa forma, só a partir da agudização da questão social84, durante o 

estágio monopolista, o Estado passou a intervir de forma mais sistemática e 

contínua na esfera social, o que abriu espaço na divisão sócio-técnica do trabalho 

tanto para o Serviço Social, quanto para outras profissões. 

Com as necessidades sociais e econômicas das classes sociais, o Serviço 

Social ganhou utilidade social, na medida em que podia respondê-las. São estas que 

se transformam, por meio de muitas mediações, em demandas para a profissão. 

Entretanto há de se ressaltar que, as necessidades, por estarem imbricadas na 

ordem social constituída por duas classes elementares, são diferentes e 

antagônicas. Ou seja, a profissão deve dar respostas que tenham um significado 

                                                           
84 Na segunda metade do século XIX, houve a exposição clara da questão social através das lutas de 
classe. Por um lado, os trabalhadores foram à ação com greves e manifestações para fazer 
reivindicações contra a exploração extenuante do tempo de trabalho; a exploração do trabalho de 
crianças, mulheres e idosos, como também, por melhores condições de salário; e, por outro lado, os 
burgueses procuravam estratégias para lidar com a pressão da classe trabalhadora, que 
compreendiam “[...] desde a requisição da repressão direta pelo Estado, até concessões formais 
pontuais na forma de legislações fabris [...]” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p. 54). Guerra (2002b, p. 
05) define questão social como sendo a “[...] expressão do processo de formação e desenvolvimento 
da classe operária e do seu ingresso no cenário da sociedade, exigindo seu reconhecimento 
enquanto classe por parte do empresariado e do Estado”. 
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social reconhecido tanto por capitalistas, quanto por trabalhadores. A 

institucionalização do Serviço Social como uma profissão inserida na divisão social e 

técnica do trabalho deu-se por ser esta uma profissão voltada para o processo de 

controle racional da questão social, dito em outras palavras, dos conflitos entre 

capital e trabalho85. Para combater as diversas expressões da questão social, o 

Estado instituiu as políticas sociais (modalidade histórica de enfrentamento da 

questão social). 

A elaboração, implementação e execução das políticas sociais, bem como, o 

planejamento, organização e administração dos serviços sociais constituíram-se e 

constituem-se como parte das competências de atuação das assistentes sociais. 

Sendo assim, verifica-se que as políticas sociais possuem uma dimensão 

econômico-política (são resultados das lutas de classes, mas também são 

mecanismos de reprodução da força de trabalho), e uma dimensão técnico-

operativa, cujo elemento instrumental reside na importância da atuação profissional, 

tanto no âmbito de sua formulação quanto de sua implementação. 

Por muito tempo a atuação profissional do assistente social ficou voltada 

apenas para a fase da implementação das políticas sociais, hoje, no entanto, após a 

maturidade intelectual da profissão e compromisso político da categoria na defesa 

das políticas sociais, vê-se um esforço por parte dos assistentes sociais para 

consolidar seus espaços de atuação na formulação, gerenciamento, implementação 

e avaliação de políticas sociais. 

Guerra (2002b., p. 7-8) situa a importância da reflexão acerca da atuação 

profissional no âmbito das políticas sociais 

 

Por isso é importante, na reflexão do significado sócio-histórico da 
instrumentalidade como condição de possibilidade do exercício profissional, 
resgatar a natureza e a configuração das políticas sociais que, como 
espaços de intervenção profissional, atribuem determinadas formas, 
conteúdos e dinâmicas ao exercício profissional. A este respeito, 
considerando a natureza (compensatória e residual) e o modo de se 
expressar das políticas sociais (como questão de natureza técnica, 
fragmentada, focalista, abstraída de conteúdos econômico-políticos) estas 

                                                           
85 O Serviço Social foi gestado aqui no Brasil na década de 1930, durante a consolidação do 
capitalismo monopolista. Assim como os demais países industrializados, no país o Estado passou a 
atuar mais diretamente nos processos de regulação social, daí resultou a institucionalização da 
profissão de forma geral. Nesse processo de institucionalização, o Serviço Social não só do Brasil, 
mas de toda a América Latina estava ligado às ideias e conteúdos doutrinários do pensamento social 
da Igreja Católica, de cunho Humanista Cristão e seguindo a Racionalidade Higienista. 
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obedecem e produzem uma dinâmica que se reflete no exercício 
profissional através de dois movimentos: 1) interditam aos profissionais a 
concreta apreensão das políticas sociais como totalidade, síntese da 
articulação de diversas esferas e determinações (econômica, cultural, 
social, política, psicológica), o que os limita a uma intervenção 
microscópica, nos fragmentos, nas refrações, nas singularidades; 2) exigem 
dos profissionais a adoção de procedimentos instrumentais, de manipulação 
de variáveis, de resolução pontual e imediata. 

 

Para uma melhor reflexão e análise acerca do trabalho profissional discute-se 

a questão da Instrumentalidade do Serviço Social na Educação, uma vez que a 

Educação permeia toda a vida do indivíduo e mostra-se como um campo fecundo 

para a atuação do assistente social. A investigação acerca desse tema oferece 

subsídios para uma compreensão mais aprofundada das dimensões teórico-

metodológica, ético-política, técnico-operativa, investigativa e formativa da profissão. 

Tenha-se presente que, desde o seu surgimento até o final da década de 

1970, o Serviço Social, quase em sua totalidade, teve como orientação teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política a racionalidade formal-abstrata. 

Somente a partir do início dos anos 1980, o Serviço Social enfatizou o processo de 

renovação profissional86, a partir do qual se tem a intenção de ruptura, vertente 

impulsionadora a racionalidade crítico-dialética. 

Essa racionalidade crítico-dialética tem balizado a construção de um projeto 

de profissão voltado aos interesses da classe trabalhadora. Guerra (2009b, p. 44), 

aborda a racionalidade crítico-dialética como sendo: “[...] síntese de procedimentos 

ativos e intelectivos e torna-se um adjetivo da razão que desaliena, desmitifica, nega 

o dado na sua aparência e é capaz de engendrar ações que ultrapassem a 

dimensão manipulatória e instrumental”.  

O Serviço Social, nas duas últimas décadas, vem afirmando o seu Projeto 

Ético Político procurado ampliar suas funções para colocar-se na linha de frente em 

defesa da universalidade de acesso aos bens e serviços produzidos socialmente, 

dos direitos sociais e humanos, das políticas públicas, da democracia87 e liberdade,  

                                                           
86 É possível encontrar uma discussão aprofundada sobre a “vertente de intenção de ruptura da 
profissão” em Netto (2007).  
87 A democracia defendida pelo Código de Ética é tratada como “[...] valor central e forma política 
capaz de viabilizar valores essenciais. Trata-se de uma concepção de democracia que supõe a 
ultrapassagem da ordem burguesa, ou seja, que difere da concepção liberal burguesa, pois se refere 
à socialização da participação liberal burguesa, pois se refere à socialização da participação política e 
da riqueza socialmente produzida.” (BARROCO; TERRA, 2012, p. 59). 
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Em relação à legislação, há o esforço da categoria em garantir a efetivação 

das conquistas alcançadas ao longo de sua trajetória, expressas no atual Código de 

Ética de 1993, na Lei que Regulamenta a Profissão e nas Diretrizes Curriculares 

atuais. Neste sentido Guerra afirma 

 

Pela instrumentalidade da profissão, pela condição e capacidade de o 
Serviço Social operar transformações, alterações nos objetos e nas 
condições (meios e instrumentos), visando alcançar seus objetivos, vão 
passando elementos progressistas, emancipatórios, próprios da razão 
dialética. Pressionando a profissão, tais forças progressistas (internas e 
externas) permitem que a profissão reveja seus fundamentos e suas 
legitimidades, questione sua funcionalidade e instrumentalidade, o que 
permite uma ampliação das bases sobre as quais sua instrumentalidade se 
desenvolve. (GUERRA, 2002b, p. 14-15). 

 

É esse o conceito que se adota aqui, uma Instrumentalidade que é tecida 

pelos sujeitos profissionais, levando em consideração sua história, sua cultura 

profissional, mas também compreendendo a dinâmica societária em que a profissão 

está inserida e é por ela determinada. Esta categoria é entendida como o conjunto 

de saberes específicos, composta prioritariamente pelo desenvolvimento das 

dimensões prático-formativas: técnico-instrumental, teórico-intelectual, ético-política, 

investigativa, formativa. 

A Instrumentalidade do Serviço Social é permeada por elementos como: 

venda da força de trabalho do assistente social, inserção no espaço sócio-

ocupacional, práticas cotidianas, uniformização dos procedimentos pelas demandas 

institucionais, tendência da ordem capitalista “[...] constante movimento de 

metamorfosear o processo de trabalho num conjunto de ações repetitivas, 

padronizadas, fragmentadas.” (COSTA, 2008, p. 12). 

Desse modo, a Instrumentalidade do Serviço social não é restrita aos 

recursos técnicos operativos, ela é constituinte de um referencial que subsidia e 

potencializa uma prática desempenhada pela mediação, materializada numa visão 

de totalidade. É nesse sentido que se analisa nesta dissertação como a 

instrumentalidade do Serviço Social, se evidencia no trabalho profissional das 

assistentes sociais que atuam na área da educação pela via da assistência ao 

educando e a qual direção social ela está vinculada. 
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3.2 PARTICULARIDADE DA ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO IFRN PELA VIA 

DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 

 

O estudo sobre a questão da Instrumentalidade e as dimensões prático-

sociais do exercício profissional na Educação exige a análise do espaço sócio 

ocupacional de trabalho do assistente social no IFRN, no conjunto do trabalho 

coletivo, inserido em diferentes processos de trabalho.  

Torna-se importante demarcar que o assistente social vinculado ao IFRN, na 

condição de trabalhador, se insere no processo social de trabalho, numa dada 

totalidade social, na e a partir da divisão social e técnica do trabalho, ocupando uma 

função nos espaços sócio-institucionais a que se vinculam como profissionais. No 

exercício desta função, o assistente social desenvolve atividades circunscritas nas 

instituições sociais, particularmente nos campi do IFRN, expressando-se como um 

indivíduo ativo, produtivo, relacionado e engajado num processo de prestação de 

serviços através de seu trabalho. Neste sentido, de acordo com Nicolau (2005) 

 

[...] sua atividade permite-lhe objetivar-se, ao mesmo tempo em que lhe é 
estruturante, vez que este processo polariza não apenas seu intelecto e 
suas energias físicas, mas o contempla em suas múltiplas dimensões, 
possibilitando-lhe expressar-se e se circunscrever. Trata-se, portanto, de 
uma atividade que envolve o homem na produção de si, no mesmo 
movimento da produção social e simbólica, numa relação de unidade e luta 
com a natureza, em cujo embate ele a transforma e é por ela transformado. 
O que caracteriza o homem nesse processo de construção, é que, a um só 
tempo, ele é individual e social (Idib., p. 159).  

 
Essa atividade humana, compreendida como trabalho, que se faz mediada 

por um processo de humanização, no processo de construção da sociedade, se 

expressa como um elemento constitutivo do ser social. Neste sentido, o trabalho, na 

condição de atividade humana, que se mediatiza pela linguagem e pelo ato de se 

pôr consciente na relação com o outro homem e com a natureza, torna-se condição 

fundamental para existência do homem88 (cf. LUKÁCS, 1979).  

                                                           
88 “A humanização do homem, nessa perspectiva, tem no acesso ao simbólico e, neste, à linguagem, 
a condição de designar coisas, dar sentido aos objetos e situações e estabelecer relações de 
unidades e de diferenças entre o meio natural, material, científico, sociocultural, espiritual e 
intelectual, usando para isso signos, símbolos e significados, na sua comunicação com o outro.” 
(NICOLAU, 2005, p. 160). Ver melhor em Vygotsky (1988, 1989) e em Leontiev (1988, 1991). 
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Note-se que o assistente social é um trabalhador especializado em Serviço 

Social, que vende sua força de trabalho em troca de um salário, na particularidade 

desta pesquisa, nas unidades institucionais do IFRN, as quais têm demandado e 

requisitado seu exercício profissional89. Segundo Nicolau (2005, p. 162) 

 
Para que esta força ou capacidade de trabalho transforme-se em atividade 
prática, ou seja, em trabalho, torna-se fundamental o uso dos meios e 
objetos necessários à sua efetivação. Logo, o assistente social vende um 
conjunto de instrumentos técnicos operativos, conhecimentos e habilidades, 
histórica e socialmente construídos e reconhecidos como da sua força de 
trabalho, elementos estes necessários à objetivação da sua ação 
profissional. 

 

Tenha-se presente que o contrato de trabalho dessas profissionais com o 

IFRN viabiliza o ingresso das assistentes sociais ao mercado de trabalho, na 

condição de proprietárias de uma força de trabalho universitária, que as legitimam 

para o exercício de seu trabalho. De acordo com os dados enunciados no quadro 1, 

é possível inferir sobre a condição de qualificação desses profissionais para o 

exercício do seu trabalho no âmbito dos campi do IFRN 

 

QUADRO 1 – Qualificação dos profissionais do IFRN 

 

 Nome 
fictício 

Ano de Conclusão da 
Graduação 

Instituição de Ensino Faixa Etária 

01 Ana 1996 UFRN Acima de 41 
02 Bia 2006 UFRN Entre 26 e 30 
03 Cris 2001 UFRN Entre 36 e 40 
04 Déa 2006 UFRN Entre 26 e 30 
05 Elis 1999 UFRN Entre 36 e 40 
06 Flor 2008 UERN Entre 36 e 40 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

Conforme os dados elucidados pode-se afirmar que 100% dos sujeitos 

entrevistados possuem qualificação-acadêmica profissional, alcançada por meio de 

formação universitária, sendo dotadas, portanto, de qualificação específica na área 

                                                           
89 Para Braverman (1981, p. 55)  tem início um processo de trabalho através de “[...] um contrato ou 
acordo que estabelece as condições da venda da força de trabalho pelo trabalhador e sua compra 
pelo empregador”. Na ótica de Marx (1996), é a força de trabalho, enquanto capacidade humana de 
executar trabalho - para aqueles que vivem do trabalho - que exige ser consumida ou acionada para 
que se efetive. O trabalho, neste caso, define-se como força de trabalho em ação “[...] proposital, 
orientado pela inteligência, é produto especial da espécie humana.” (ibid., p. 52). 
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de Serviço Social para o exercício do seu trabalho profissional como assistente 

social, em consonância com as orientações da Lei que Regulamenta a profissão (Lei 

8.662/1993).  

Observa-se, também, que 100% das entrevistadas concluíram o Curso de 

Graduação em Universidades Públicas, todas sediadas no estado do Rio Grande do 

Norte, sendo 05 (cinco) pela UFRN e 01 (uma) pela UERN. A faixa etária dos 

sujeitos da pesquisa se assemelhou ao perfil da profissão realizado pelo CFESS, 

das entrevistadas, 50% possui idade entre 26 e 30 anos e 50% entre 36 e 45.  

Em relação ao processo formativo, apenas 02 (duas) assistentes sociais não 

se formaram a partir do currículo de 1996 e, sim de 1982, embora 01 (uma) delas 

tenha participado da fase transitória da reformulação das Diretrizes Curriculares 

atuais. Isto significa que a maioria das entrevistadas vivenciou, no processo 

formativo, a proposta de formação profissional orientada pela direção social crítica 

que norteiam as Diretrizes Curriculares. Essas Diretrizes, associadas ao Código de 

Ética Profissional e a Lei que Regulamenta a Profissão constituem o Projeto Ético 

Político Profissional (PEP). PEP que vem através de sua direção social crítica 

centrando esforços na formação de um assistente social generalista90, crítico, capaz 

de pensar e propor ações no campo das políticas sociais,  

 
com competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política 
[...] requisitos fundamentais que permitem ao profissional colocar-se 
diante das situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza 
os projetos societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo 
de trabalho (ABEPSS, 1996, p.13) 

 

As assistentes sociais, sujeitos desta pesquisa, portam uma 

Instrumentalidade construída em seu processo formativo, expressa em suas 

dimensões prático-sociais. Ao se inserir no mercado de trabalho vendem uma força 

de trabalho especializada, como trabalhadoras assalariadas - de fato - pela via da 

prestação de serviços sociais através da implementação da política de assistência 

ao educando, em instituições públicas. Essa venda da força de trabalho se dá pela 

mediação de um contrato de compra e venda que, como qualquer mercadoria, tem 

valor de uso e de troca. Concretizado o contrato, a força de trabalho das assistentes 

sociais assume um valor de uso no processo de trabalho das instituições 

                                                           
90 A profissão é generalista por uma escolha teórico metodológica do Serviço Social. 



128 

 

 

contratantes (IFRN), passando a ser consumida mediante o atendimento as 

necessidades humanas, que chegam como demandas, cujo efeito é ser útil como 

trabalho ou atividade. 

Tem-se presente que no meandro dessas relações, o espaço de trabalho (o 

qual tem a função historicamente constituída) do assistente social se constitui e é 

configurado, em seu processo interventivo. 

Estabelecendo uma aproximação destas reflexões de análise da realidade 

concreta do trabalho das assistentes sociais, sujeitos desta pesquisa nos campi do 

IFRN, é preciso ter presente que a identidade e a consequente legitimidade na 

esfera social do Serviço Social, associam-se à prestação de serviços sociais. Na 

particularidade desta pesquisa, a prestação dos serviços socioassistenciais ao 

educando, em relação à qual existe uma demanda e requisição concreta, que se 

amplia no nível das instituições públicas e privadas em várias áreas de atuação, 

inclusive na área da educação91.  

A ampliação da requisição de assistentes sociais no IFRN se deu mediante a 

necessidade de operacionalização direta das “políticas de assistência ao educando”, 

ou seja, através de programas e projetos no campo da assistência estudantil e das 

ações afirmativas, na esfera pública, e de organização não governamentais sem fins 

lucrativos. E, também da necessidade de execução de programas e projetos de 

concessão de bolsas que fazem parte da política de assistência ao estudante. 

Embora seja considerado à diversidade das formas de inserção e atuação dos 

assistentes sociais nos espaços sócio ocupacionais que implementam a Política de 

Educação, esse tipo de demanda institucional predomina as requisições e 

demandas feitas ao assistente social.  Guerra (2002a, p. 13) afirma  

 

(...) de fato há uma invasão da racionalidade racionalista e instrumental do 
capitalismo na profissão, na medida em que o assistente social atua em 
políticas sociais de caráter terminal, que ao longo do processo histórico vem 
atendendo múltiplos interesses do capital (embora não apenas), dentre eles, 
os de administrar os conflitos, compensar os baixos salários e manter a 
força de trabalho viva e apta para a produção e o consumo, políticas sociais 
que não se configuram como políticas de fato, mas como programas e 
projetos na sua maioria de cunho assistencialista, paternalista, de objetivos 

                                                           
91 Destaca-se a presença de 30,44% de assistentes sociais nos Conselho de Direitos ou de Políticas 
Sociais. “[...] As maiores frequências incidem nas áreas de: assistência (35,45%), criança e 
adolescente (25,12%), saúde (16,67%) idoso (7,08%), direitos humanos (6,57%), mulher (4,23%), 
portador de deficiência (1,41%) (IAMAMOTO, 2009b, p.6). 
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eleitoreiros, descontínuas e que se alteram de acordo com a política 
econômica [...], programas e/ou projetos que não visam intervir na chamada 
(pelo pensamento conservador) questão social, mas apenas distensioná-la; 
conter tais tensões pela abstração de seus conteúdos revolucionários [...] 

 

Demarca-se de forma concreta que no Rio Grande do Norte, a instituição que 

demanda e mais emprega assistentes sociais na área da Educação, mediante 

concurso público, é o IFRN, em razão da Política Educacional implantada 

incialmente pelo governo Lula e ampliada pelo governo Dilma Rousseff, como 

também pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAS) das IFE’s como já foi 

abordado no segundo capítulo dessa pesquisa. 

As assistentes sociais, sujeitos desta pesquisa, estão inseridos na divisão 

social e técnica do trabalho no IFRN nos campi: Natal Central, Natal Zona Sul, Santa 

Cruz, Currais Novos e Ipanguaçu. Além de todas serem concursados (100%), todas 

possuem vínculos empregatícios, sob a forma de contratos estatutários, fazendo 

parte dos 38,34% dos assistentes sociais que no Brasil são estatutários, em 

detrimento dos 61,66% que se encontram em situação de precarização em seus 

contratos de trabalho e apresentam fragilidades nas relações de trabalho92. 

Note-se que a forma de ingresso dessas profissionais no IFRN foi por meio de 

concurso público, e essa forma propicia a essas profissionais estabilidade93, por se 

tratar de um cargo público efetivo, o que lhes afastam do domínio do medo da 

demissão e outras situações que envolvem contratos precarizados do trabalhador 

assalariado94. Tenha-se presente que a luta para que a inserção dos assistentes 

sociais no mercado de trabalho se efetive por meio de concursos públicos, se 

constituiu pauta de campanhas do conjunto CFESS-CRESS, desde o final de 2012, 

                                                           
92“Em relação ao tipo de contrato de trabalho, os dados são eloquentes na demonstração da 
precarização. Somente 38,34% são estatutários, 25,04% não têm vínculo permanente, 19,56% 
recebem apenas cargos comissionados e 12,84% são regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), o que revela a extrema fragilidade nas relações de trabalho.” (BOSCHETI, 2011, p. 
567). 
93 Tal estabilidade só é conquista após o período de estágio probatório. 
94 A precarização do exercício profissional se expressa por meio de suas diferentes dimensões: 
desregulamentação do trabalho, mudanças na legislação trabalhista, subcontratação, diferentes 
formas de contrato e vínculos que se tornam cada vez mais precários e instáveis, terceirização, 
emprego temporário, informalidade, jornadas de trabalho e salários flexíveis, multifuncionalidade ou 
polivalência, desespecialização, precariedade dos espaços laborais e dos salários, frágil organização 
profissional, organização em cooperativas de trabalho e outras formas de assalariamento disfarçado, 
entre outras. (GUERRA, 2010, p. 719) 
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quando foi lançada uma nova edição da campanha nacional por "Concursos 

Públicos para Assistentes Sociais".  

 Os assistentes sociais formam uma categoria com mais de 120 mil 

profissionais95, que trabalham em sua maioria no setor público, pela efetivação dos 

direitos da população brasileira, dessa forma a estabilidade e direitos trabalhistas 

garantidos, fortalece a autonomia profissional e a defesa por melhores condições de 

trabalho. A estabilidade dá maior segurança aos vínculos empregatícios de 

assistentes sociais, “o resultado é uma categoria mais organizada e preparada para 

discutir seu papel dentro das instituições, bem como qualificada para realizar seu 

trabalho.” (CFESS, 2012, s.p.). Essa autonomia rebate diretamente no 

direcionamento teórico-político do exercício profissional das entrevistadas, 

contribuindo, assim, com uma possível efetivação de uma instrumentalidade de 

mediação. 

Inseridos no IFRN como profissionais concursadas e com estabilidade, as 

assistentes sociais concretamente se colocam como trabalhadoras que vendem sua 

força de trabalho em troca de um salário, possibilitando, portanto, o ingresso do seu 

trabalho “no processo de mercantilização e no universo do valor e da valorização do 

capital.” (RAICHELIS, 2011, p. 424). Nesse contexto, as assistentes sociais, como 

trabalhadoras assalariadas exercem suas atividades profissionais, em resposta às 

necessidades sociais, que são transformadas em demandas sociais, sendo 

mediadas pela dinâmica do mercado de trabalho - produção, troca e consumo das 

mercadorias (de bens e serviços), no âmbito da divisão do trabalho social coletivo. 

Note-se que o assistente social ao vender sua força de trabalho em troca de 

um salário, encontra-se submetido aos dilemas e constrangimentos do trabalho 

assalariado. O regime de trabalho de todas as profissionais entrevistadas é 

estatutário com carga horária de 40 horas, porém 05 (cinco) dos sujeitos 

entrevistados trabalham 30 horas, apenas 01 (uma) assistente social não trabalha 

com a carga horária reduzida, pelo fato dessa profissional assumir um cargo de 

direção e trabalhar com o regime de dedicação exclusiva. 

                                                           
95 CFESS, (2012). Disponível em: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/FOLDER_CONCURSOPUBLICO_CORTE.pdf. Acesso em: 03 jul. 
2013. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/FOLDER_CONCURSOPUBLICO_CORTE.pdf
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No IFRN não vigora a Lei Nº 12.317/2010, que dispõe sobre a jornada de 

trabalho do assistente social fixando-a em 30 (trinta) horas semanais. As assistentes 

sociais trabalham com redução da carga horária devido à Portaria nº 1880/2012-

Reitoria/IFRN que autoriza a flexibilização da jornada de trabalho às instituições que 

funcionam nos três turnos. Sendo assim, as profissionais trabalham 6 (seis) horas 

diárias e possuem carga horária de 30 (trinta) horas semanais, salvo casos de 

regime de tempo integral definidos em legislação específica. 

É nesse sentido que a luta do Conjunto CFESS-CRESS, pela implementação 

da lei que determina a jornada máxima de trabalho da categoria em 30 horas sem 

redução salarial, permanece ativa e avança cada dia mais. Em 22 de março de 

2013, o CFESS entrou com uma ação de antecipação de tutela na Justiça Federal 

do Distrito Federal para que assistentes sociais de todo o Brasil tenham direito à 

jornada de trabalho reduzida, conforme a Lei 12.317/ 2010, que complementou a Lei 

de Regulamentação da Profissão (8.662/1993) (CFESS, 2013, s.n.). Ações como 

essas devem ser encampadas por toda a categoria profissional, principalmente por 

aqueles trabalhadores que tem seu direito negado. 

Questionadas sobre a luta encampada pelo conjunto CFESS-CRESS em 

torno da implementação da lei 12.317/2010 das 30h, os assistentes sociais 

responderam 

 
Talvez todo mundo volte a trabalhar às 40 horas por causa da CGU 
(Controladoria-Geral da União). Se isso acontecer a categoria vai ter que 
correr atrás para implementar a Lei das 30 horas. (BIA). 
 
A gente sinalizou a questão da Lei das 30h, mas eles falam da questão de 
que existem outros decretos que estão acima da lei. (DÉA). 
 
[...] a gente está nessa briga, o procurador do IFRN entrou com uma ação 
contra a categoria dizendo que nossa lei era inconstitucional, ele disse que 
tinha que partir do executivo, e na verdade partiu da câmara dos deputados 
e Lula sancionou [...] Estamos com advogado do sindicato de todos os 
servidores do IFRN, estava tudo parado, mas parece que agora veio à tona 
a questão das 40h com a CGU, então a gente está se mobilizando para ver 
o que podemos fazer. (FLOR). 
 

 

As falas das assistentes sociais entrevistadas deixam compreender que há 

uma consciência a respeito do direito que elas têm, como trabalhadoras, de redução 

da carga horaria para trinta horas semanais sem redução de salário. Inclusive já 
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tendo constituído advogado em defesa da causa, uma vez que o IFRN considera 

inconstitucional sua implementação. 

Tenha-se presente que a jornada de trabalho de trinta horas semanais, sem 

redução do salário encampada pelo conjunto CFESS/CRESS, significa uma 

conquista da categoria profissional, que mesmo não alterando substantivamente “a 

estrutura da organização do trabalho, possibilita diminuir a sobrecarga do trabalho, o 

que pode melhorar a saúde do(a) trabalhador(a) e, ainda impor limites à exploração 

do trabalho pelo capital.” (BOSCHETI, 2011, p. 567). Por outro lado é de 

conhecimento que este “importante direito vem sendo contestado judicialmente sua 

implementação pela Federação Nacional da Saúde junto ao STF, e muitas 

instituições públicas resistem à sua implementação.” (BOSCHETI, loc. cit.). 

Tratando ainda das condições objetivas de trabalho das assistentes sociais 

referentes ao tempo de trabalho desses sujeitos, os dados das entrevistas revelaram 

que no IFRN, 83,33% das entrevistadas trabalham a mais de 03 (três) anos na 

instituição, enquanto 16,67% trabalham apenas há 02 (dois) anos. Embora seja um 

tempo mínimo de vivência e experiência de trabalho, entende-se ser um tempo 

razoável para a apreensão da realidade institucional em sua dinâmica pelas 

assistentes sociais. É evidente que aqueles profissionais que trabalham a apenas 02 

(dois) anos na instituição se encontram ainda em um processo de apropriação da 

realidade institucional, é o caso de uma entrevistada que a propósito enfatizou no 

início da entrevista: 

 

Antes de a gente começar a entrevista eu gostaria que você soubesse que 
a coordenação de atividades estudantis é um nó, e eu estou começando a 
aprender. Eu comecei a trabalhar recentemente, faz apenas 02 anos. Então 
nesse início eu me debrucei sobre os documentos institucionais para me 
apropriar desse fazer. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o trabalho e me 
sinto muito só. Sempre que eu preciso de informações eu ligo para a DGAE 
e as assistentes sociais que se mostram muito solícitas. (FLOR). 

   

Note-se que no exercício da profissão, o saber que o profissional recebeu e 

construiu no seu processo formativo (o qual fundamenta as dimensões pratico-

social, teórico-intelectual, técnico-operativo, ético-político, investigativa e formativa) 

passa por um processo de reelaboração em relação ao saber próprio das 

instituições. Este saber das instituições deve ser apropriado pelos profissionais em 
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seu espaço de trabalho. Trata-se de um saber específico acerca do fazer 

profissional que dá conta daquele fazer no cotidiano, mediatizado em um processo 

de trabalho que exige uma Instrumentalidade, quando da implementação de políticas 

sociais, em respostas a necessidades, transformadas em demandas postas à 

instituição. 

Os assistentes sociais neste processo “[...] utilizam, criam, adéquam às 

condições existentes, transformando-as em meios/instrumentos para a objetivação 

das intencionalidades, suas ações são portadoras de instrumentalidade.” (GUERRA, 

2002b, p. 02). Quando Flor evidencia: 

 

Então nesse início eu me debrucei sobre os documentos institucionais para 
me apropriar desse fazer. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o trabalho 
[...] eu preciso de informações eu ligo e [...] as assistentes sociais se 
mostram muito solícitas.” (FLOR). 

 

Ela revela a necessidade do sujeito que vai para o exercício profissional de 

construir e reconstruir um novo saber, que, necessariamente, levantará questões, 

terá duvidas, problematizará a realidade institucional, fará indagações, buscará 

informações de diferentes ordens aos demais profissionais envolvidos, no processo 

de apropriação de novo saber institucional que lhe é apresentado. 

Segundo Nicolau (2005, p.138), “[...] o saber que se constrói no processo de 

trabalho tem sua especificidade articulada aos interesses de diferentes ordens que 

marcam a totalidade na qual aquele trabalho se realiza”. E, neste sentido, todo 

trabalho social necessita de Instrumentalidade, portanto, nesta lógica, “o saber do 

fazer-profissional confronta-se às informações recebidas no processo formativo, 

reconstruindo-as ao estabelecer alianças que garantirão as condições concretas de 

sobrevivência do trabalhador (NICOLAU, loc. cit.). 

Ainda tratando das condições objetivas do trabalho profissional, tem-se a 

reflexão acerca da condição salarial do profissional que tem implicações diretas na 

sua sobrevivência como trabalhador. Tratando-se, portanto, da faixa de rendimentos 

das entrevistadas, identificou-se que 100% dos sujeitos entrevistados recebem entre 

06 (seis) e 08 (oito) salários mínimos, que vai de R$ 4.068,00 à R$ 5.424,00. Se for 

comparado à média de salários recebidos pela maioria dos assistentes sociais no 

Brasil, esse valor é muito superior, principalmente em relação aos salários dos 
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profissionais que se encontram na condição de trabalhadores que não têm vínculo 

permanente, outros que, embora regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), se encontram em situação de extrema precariedade em suas relações de 

trabalho96. No entanto, se for comparado com o custo de vida e as necessidades 

humanas, o salário das assistentes sociais do IFRN ainda está aquém do ideal, pois 

para que o ser humano satisfaça-as plenamente ele precisa ter acesso à 

alimentação saudável, saúde, vestimenta, repouso, moradia digna, transporte, 

higiene, educação, lazer, cultura, segurança dentre outras. 

Atualmente não há uma lei de piso salarial para o assistente social; a 

categoria se organiza, em sua maioria, em sindicatos por ramos de atividade, tendo 

sua remuneração definida pelos contratos coletivos nas diversas áreas de trabalho. 

Assim, considerando-se as diferenças regionais e a lógica da sociabilidade do 

capital, os salários têm variado, praticando-se de R$ 400,00 a R$ 5.000,00, a 

depender da área e da experiência profissional, da natureza técnica/política e 

teórico/metodológica97.  

Embora os sujeitos entrevistados apresentem uma renda entre 06 (seis) e 08 

(oito) salários mínimos e estejam na condição de vínculo empregatício estatutário, 

identificou-se que do total de entrevistadas, 05 (cinco) trabalham apenas no IFRN, e 

apenas 01 (um) trabalha em outra instituição, ampliando assim sua jornada de 

trabalho e, por conseguinte seus rendimentos.  Ao serem indagadas sobre o quesito, 

as falas se repetiram e o ponto mais comum entre elas foi à questão financeira e a 

necessidade de sobrevivência. 

Nesse sentido, 02 (duas) entrevistadas lembraram que a sobrevivência digna, 

nessa atual sociabilidade, exige muito esforço do trabalhador. Nas palavras de Déa: 

“A gente sabe que o nosso curso não é um dos mais bem remunerados, que faz 

com que às vezes seja necessário optar por outra fonte de renda”. 

Raichelis (2011) afirma que a temática da super exploração e do desgaste 

físico e mental no trabalho profissional em Serviço Social é um tema novo, com 

                                                           
96 De acordo com Santos (2010, p. 704) “[...] as tendências mais gerais do mercado de trabalho – 
flexibilização/desregulamentação/desterritorialização –, que tanto produzem instabilidade e 
insegurança, comparecem nas condições de trabalho de assistentes sociais com um agravante, pois 
eles lidam com indivíduos diretamente inseridos em situações de violação de direitos, de violência e 
de desigualdade social em toda a sua intensidade”. 
97 Fonte: http://www.cress-sc.org.br/servicosocial/profissao.php. 

http://www.cress-sc.org.br/servicosocial/profissao.php
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poucos debates, e pesquisas insuficientes, portanto pouco conhecido entre os 

assistentes sociais, e que não apresenta acúmulo na literatura profissional. 

Este concreto e cotidiano trabalho agrega um complexo de novas 

determinações e mediações, que põem em destaque as contradições entre a 

direção social que o assistente social pretende imprimir ao seu trabalho e as 

exigências impostas pelas instituições empregadoras. Em outros termos, 

“estabelece‑se a tensão entre projeto ético‑político e alienação do trabalho, 

indissociável do estatuto assalariado.” (IAMAMOTO, 2009a, p. 32)”. Nesses termos 

compreende-se que a Instrumentalidade está contida na postura teleológica, na 

intencionalidade do sujeito que trabalha, pois a partir dela o homem pode manusear 

e transformar objetos naturais em coisas úteis, com o objetivo de criar meios e 

instrumentos para atingir suas finalidades. 

A própria Instrumentalidade contida no processo de trabalho em que os 

assistentes sociais participam sofre a influência da compra e venda da força de 

trabalho e do nível de valoração social lhe é atribuído, além de outros elementos de 

diferentes ordens como: formas de inserção no espaço sócio-ocupacional, práticas 

cotidianas (in)viabilizadas no espaço institucional, uniformidade dos procedimentos 

em respostas as demandas institucionais, tendências da ordem capitalista. 

As falas de 50% das entrevistadas deixaram entrever a questão da existência 

de necessidades humanas que, na maioria das vezes, a remuneração não é 

suficiente para atendê-las, principalmente quando tem pessoas que dependem 

financeiramente daquele profissional. Nessas circunstancias, por outras ordens de 

motivos, os profissionais se submetem ao trabalho em duas instituições na busca 

por melhores condições e qualidade de vida, visando o melhor acesso à saúde, à 

educação, à alimentação e ao lazer seu e de seus familiares, mesmo que para isso 

tenha que se submeter a mais uma jornada de trabalho. 

Vários pontos negativos dessa dupla jornada de trabalho foram elencados 

recorrentemente pelas assistentes sociais, tais como: à falta de tempo para estudar 

e adquirir conhecimentos para realizar boas intervenções e para tornar-se um 

profissional mais competente teoricamente, politicamente e eticamente; falta de 

tempo para fazer as atividades pessoais: “você não tem tempo de refletir, de 

qualificar suas ações, de pensar: será que o que eu fiz hoje é dessa forma ou 
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poderia ser melhorado? Que projetos eu tenho em mente?” (DÉA); à redução da 

qualidade de vida do profissional, uma vez que o IFRN consome muito do assistente 

social, e, depois ter que cumprir expediente em outra instituição dando o melhor de 

si, é muito desgastante, física e mentalmente assumir outro expediente. “O trabalho 

diário coloca dificuldades que você sabe como resolver, mas não dispõe dos meios, 

isso causa desgaste, sobrecarga e cansaço.” (CRIS). Alguns discursos muito 

relevantes apareceram, mas não se repetiram como: “Essa pergunta envolve a 

questão da precarização do trabalho.” (BIA); “Não é só o assistente social que 

precisa trabalhar em dois lugares.” (CRIS); “Acaba sendo muito cansativo, a gente 

trabalhar com o subjetivo, de certa forma não tem como a gente se distanciar 

totalmente do nosso usuário.” (DÉA). 

Em meio ao negativo, que se revela na precariedade do trabalho pelos 

salários que não atendem a todas as necessidades, pelos espaços laborais que não 

oferecem condições de trabalho, pela falta de tempo para qualificação permanente, 

pelo cansaço, pelo desgaste, pela sobrecarga de trabalho, pelo adoecimento entre 

outras ordens de situações, eis que surge um aspecto positivo da dupla jornada de 

trabalho: “o profissional acaba adquirindo conhecimentos em duas áreas, se trabalha 

em dois locais diferentes” afirma (BIA). E o “ideal seria a valorização do profissional 

para que ele se dedique somente aquela instituição.” (DÉA). Nesta última fala infere-

se que esta valorização apontada pelo sujeito tem relação com uma valorização pela 

via do salário associada ao desvalor que é dada pela venda da sua força de 

trabalho. 

Sutilmente, o que está nas entrelinhas de sua fala é o valor de sua força de 

trabalho: ele a vende em troca de um salário e por esta razão exerce a profissão. Ela 

é uma profissional pós-graduada e, por isso, tem o direito de ter uma valorização 

salarial no exercício da profissão. Com esta valorização, sua dedicação ao trabalho 

seria integral, seu trabalho seria mais qualificado, isto implicaria em uma melhor 

conexão entre as dimensões pratico-sociais do exercício profissional (técnico-

instrumental, teórico-intelectual, ético-política, investigativa, formativa) constitutivas 

da Instrumentalidade do Serviço Social. 

Instrumentalizadas em seu processo formativo a partir dessas dimensões, as 

profissionais entrevistadas são profissionais que, pelo seu trabalho, se encontram 
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inseridas na divisão social e técnica do trabalho, e ocupam por excelência os campi 

do IFRN, instituições de Educação que implementam a política de assistência 

estudantil. 

Tais institutos, em resposta às demandas oficiais que lhes são dirigidas e 

requisitadas pelos usuários, estruturam e organizam a inserção e o processo 

interventivo dessas profissionais, como dos demais, mediante seus programas, 

projetos, gestões e dirigentes. Desse modo, o exercício profissional das assistentes 

sociais tende a ser organizado, 

 
de conformidade com os processos de trabalho das instituições 
contratantes, através dos quais as intencionalidades ou objetivos e o acesso 
aos objetos e aos meios de trabalho (recursos materiais, financeiros, 
transportes, espaços e outros instrumentos e equipamentos) são 
viabilizados. Estes passam a se constituir nos meios utilizados no trabalho 
profissional do assistente social, na lógica do processo de trabalho da 
instituição, ao mesmo tempo em que esta última define funções na 
hierarquia que lhe é própria, determinando prioridades e elegendo serviços 
que fazem parte do cotidiano do fazer daquele profissional (NICOLAU, 
2005, p. 219). 

  

Na organização hierárquica do IFRN, o Serviço Social ocupa espaços 

diferenciados nos campi descentralizados que estão localizados nas diversas 

mesorregiões do RN. Esses espaços de atuação são definidos pela Reitoria do 

IFRN, que estabelece funções e atribuições, jornada de trabalho, carga horária, 

metas previstas, direitos e benefícios, e demais requisições para a realização do 

exercício profissional, que se efetiva de forma partilhada com outros profissionais, 

mediante um trabalho cooperativo98. Observa-se que, no processo em curso, o 

Serviço Social como uma das especializações do trabalho coletivo, organizado de 

forma cooperativa, atua em equipes de trabalho responsáveis pela estruturação e 

concretização dos programas e projetos nos espaços sócio-institucionais. 

Na particularidade de cada Campi, a intervenção do assistente social constitui 

parte  de uma ação conjunta, na qual vários saberes-profissionais se combinam, de 

forma coletiva, visando a prestação de determinado serviço, que é utilizado pelo 

usuário, enquanto ocorre sua intervenção. Afirma-se também que esta combinação 

                                                           
98 Segundo Marx (1978, p.374) “Chama-se cooperação a forma de trabalho em que muitos trabalham 
juntos, de acordo com um plano, no mesmo processo de produção ou em processos de produção 
diferentes mas conexos”. 



138 

 

 

de saberes-profissionais se faz no dinamismo sócio-histórico de uma dada totalidade 

social, em relação à qual são circunscritos seus espaços de trabalho.  

No Campus Natal-Central, particularmente, o Serviço Social, na estrutura 

hierárquica, enquanto parte de um trabalho cooperativo, vincula-se à Diretoria de 

Atividades Estudantis (DAE) que, por seu turno, se encontra vinculado à Direção 

Geral. Nos demais Campi, o Serviço Social se situa na Coordenação de Atividades 

Estudantis (COAE’s), que está diretamente vinculada à Direção Geral do Campus. 

Tanto a DAE, quanto as COAE’s são subordinadas à DGAE que é a Direção Geral 

de Assuntos Estudantis do IFRN.  

A DGAE é responsável por todas as ações que envolvem os estudantes, 

principalmente, o auxílio financeiro dos alunos participantes dos programas. Os 

programas da assistência estudantil são elaborados pela Direção que é o órgão 

responsável e estruturante da execução da maioria das políticas e dos programas de 

assistência aos discentes. Assim, tem grande importância dentro da estrutura 

hierárquica do IFRN, pois tudo o que diz respeito à assistência estudantil passa pela 

ela. 

Com o objetivo de atender as demandas sociais99, a DGAE firma o 

compromisso de implementar, nos campi, ações, programas e serviços nos 

diferentes setores que compõem a Política de Assistência ao Estudantil, 

diversificados através das especialidades: Serviço Social, Psicologia Clínica, 

Odontologia, Nutrição, Enfermagem e Medicina. 

As ações desenvolvidas em equipe, requer que cada COAE’s e o DAE tenha 

um coordenador que os representam junto à DGAE, e, esse coordenador não é 

necessariamente um assistente social. Porém, uma das partícipes da pesquisa 

afirmou é preferível ser um profissional da área, embora considere ser “[...] uma 

função muito sobrecarregada, além de você ser assistente social, ainda ser 

responsável por uma coordenadoria, é muito pesado” afirma Déa. 

                                                           
99 Há que se lembrar aqui, que demandas não podem ser confundidas com as necessidades sociais 
propriamente ditas. Segundo AMARAL; MOTA (1998, p. 25) demandas “[...], a rigor, são requisições 
técnico-operativas que, através do mercado de trabalho, incorporam as exigências dos sujeitos 
demandantes. Em outros termos, elas comportam uma “teleologia” dos requisitantes a respeito das 
modalidades de atendimento de suas necessidades. Por isso mesmo, a identificação das demandas 
não encerra o desvelamento das reais necessidades que as determinam”.  



139 

 

 

O coordenador assume muitas atribuições, dentre elas destacam-se: 

elaboração de folha pagamento, visita técnica, extensão, iniciação científica, 

viagens; ademais tudo é muito burocrático e envolve o lado financeiro. Em razão do 

acúmulo de funções, muitas coordenadorias estão sem representantes, pois além de 

toda a sobrecarga de trabalho, o adicional no salário não é compensatório. 

Outro aspecto demarcado pelos assistentes sociais tem relação com a 

composição e o número de profissionais que integram a equipe da assistência 

estudantil nos campi. Para as assistentes sociais, o ideal seria que todos os campi 

tivessem uma equipe interprofissional constituída por assistentes sociais, psicólogos, 

fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, odontólogos, enfermeiros e educadores. 

Contudo, essa composição varia de campus para campus, uma vez que há carência 

de profissionais nos quadros dos campi. A propósito, na época da coleta dos dados 

de agosto a dezembro de 2012, somente os campi de Natal e Currais Novos 

contavam com nutricionista. A não existência de nutricionistas nas cidades de Santa 

Cruz e Ipanguaçu leva as assistentes sociais a assumirem o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), contando com auxílio de outros profissionais da 

COAE. Inclusive, os assistentes sociais executam atividades que se desviam em 

muito de suas atribuições previstas pela Lei que Regulamenta a Profissão, como 

elaborar um cardápio. Questões como essa interferem diretamente na intervenção 

profissional das assistentes sociais, sobretudo nas respostas de demandas, 

principalmente quando assumem competências e atribuições que não são inerentes 

ao trabalho dos assistentes sociais. Segundo Iamamoto (2002, p. 41) 

 
são as diferenças de especialização que permitem atribuir unidade a 
equipe, enriquecendo-a, ao mesmo tempo, preservando aquelas diferenças 
[...] a equipe condensa uma unidade de diversidade. O assistente social, 
mesmo realizando atividades partilhadas com outros profissionais, dispõe 
de ângulos particulares de observação na interpretação dos mesmos 
processos sociais e uma competência também distinta para o 
encaminhamento das ações, que o destinge do médico, do sociólogo, do 
pedagogo, do psicólogo [...] 

 

 

Nesse sentido, o Assistente Social, “[...] ao trabalhar em uma equipe 

interdisciplinar, absorve o olhar do outro sobre dada situação ou sujeito, mas 

apresenta seus próprios conceitos, representações que definem a sua postura e 

ação profissional.” (SOUZA, 2012, p. 16). A equipe profissional que compõe a 
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prestação da assistência estudantil deve contar com: assistentes sociais, psicólogos, 

fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, odontólogos, enfermeiros e educadores, 

entre outros.  

O trabalho dessa equipe se orienta pelo “Projeto Político-Pedagógico do 

IFRN”, e a análise do referido documento mostra que são colocados alguns desafios 

à assistência estudantil de um modo geral que serão expostos em seguida. 

A particularidade da situação vivenciada pela assistente social, que precisa 

elaborar o cardápio e enviá-lo para a nutricionista do Campus Natal/Central aprovar, 

demonstra a precariedade do trabalho em razão da falta de pessoal com 

competência e habilidade para compor a equipe em cada campus. Mesmo sendo 

uma atribuição que não lhe compete, ela precisa executar, pois o cardápio é uma 

exigência do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que é coordenado 

pela assistência estudantil. Porém, assistentes sociais disseram que quando são 

convocadas para executar tarefas que fogem muito às atribuições da profissão, elas 

se negam a fazer e se respaldam na Lei que Regulamenta a Profissão para manter 

suas posições. Essa estratégia revela um conhecimento dos profissionais sobre a 

Lei que Regulamenta a Profissão, um dos eixos do Projeto Ético Político profissional 

adquirido no seu processo formativo, utilizado neste momento para demarcar seu 

espaço político e suas atribuições em face as imposições que lhes são feitas no 

espaço institucional, o que lhes garante autonomia profissional. 

Em se tratando da questão da organização, da dinâmica de trabalho e das 

atribuições, elas também se diferenciam entre os campi. Naqueles campi que conta 

com mais de 01 (uma) assistente social existe uma divisão social e técnica de 

trabalho em relação à organização das reponsabilidades nos programas oferecidos 

pelo Serviço Social. Essa divisão ocorre por questões burocrática, mas não significa 

que uma assistente social vai deixar de atender o usuário porque aquele não é o 

programa de sua reponsabilidade. Todas atendem a todos os programas, mas cada 

setor ou Campi tem aquele profissional que está à frente das atividades do programa 

ou projeto de conformidade com sua área de saber e competência. 

Quando se trata dos campi que só tem 01 (uma) assistente social, a divisão 

na organização do trabalho assume uma dinâmica diferente. A próprio, assistente 

social altera seus horários durante a semana para dar conta dos três turnos, e, 
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normalmente um sempre acaba sendo prejudicado. Por exemplo, a assistente social 

de um campus do interior do RN tinha sua escala semanal com a rotina de horário 

de trabalho dividida da seguinte forma: segunda das 16h-22h, terça e quarta das 

13h-19h e na quinta e sexta das 07h-13h. Desse modo, os turnos da manhã e tarde 

são contemplados inteiramente, duas vezes na semana, enquanto o turno da noite 

só é coberto durante a segunda-feira. No momento da entrevista a assistente social 

respondeu que o turno da noite tinha menos alunos e, por isso, dava para fazer a 

referida escala, porém no mês de fevereiro do corrente ano, a mesma tinha enviado 

um e-mail afirmando: “atualmente, o turno noturno possui a mesma quantidade de 

alunos dos demais turnos, o que justifica ainda mais a necessidade de concurso 

para a entrada de mais profissionais, no caso, Assistentes Sociais.” (Flor). 

Ratificando esta dificuldade no nível do trabalho em equipe vivenciada pelas 

assistentes sociais do IFRN, tem-se o quadro 2, que evidencia a presença de 

apenas 1 (um) assistente social na maioria dos campi. 
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QUADRO 2 – Quantidade de assistentes sociais que atuam no IFRN 

Campus Quantidade de assistentes sociais 

Apodi 01 

Caicó 02 

Currais Novos 01 

Educação à Distância 0 

Ipanguaçu 01 

João Câmara 01 

Macau 01 

Mossoró 01 

Natal – Central 04 

Natal – Cidade Alta 01 

Natal – Zona Norte 02 

Nova Cruz 01 

Parnamirim 01 

Pau dos Ferros 01 

Reitoria – Natal 03 

Santa Cruz 01 

São Gonçalo do Amarante 01 

TOTAL 23 

 
Fonte: Quadro fornecido pela entrevistada Cris e atualizado em maio de 2013 pela própria 
entrevistada 

 

Conforme quadro acima do universo de 23 assistentes sociais, 06 (seis) se 

constituem sujeitos da pesquisa. Desses 06 entrevistados, 50% realizam seu 

trabalho individualmente, contudo é necessário considerar que 02 (duas) delas 

trabalham em um mesmo campus Natal Zona Sul, que dispõem de 4 (quatro) 

assistentes sociais. O gráfico 5 mostra a relação de assistentes sociais por lócus de 

trabalho. 
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GRÁFICO 5 – Assistentes sociais por lócus de trabalho 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

A carência de recursos humanos para o desenvolvimento do trabalho tem 

implicações na sobrecarga de um trabalho que se precariza, na multifuncionalidade 

das atividades com sérias consequências que afetam diretamente as condições 

materiais-objetivas do trabalho profissional, constitutivas dos meios de trabalho e, 

dificultam o processo interventivo.  

Questionadas sobre as condições materiais-objetivas vivenciadas em seus 

espaços de trabalho, as assistentes sociais inicialmente avaliaram positivamente as 

condições materiais-objetivas que viabilizam o seu trabalho no espaço sócio-

profissional. No âmbito institucional as assistentes dispõem de um software de 

informações no qual elas podem registrar todo o seu trabalho. Tal programa foi 

elaborado pelos alunos de Tecnologia da Informação do IFRN e é denominado 

Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). A plataforma virtual teve como 

modelo o Sistema Interno de Serviço Social (SISS), elaborado pelo Serviço Social, 

juntamente com os alunos da Tecnologia de Informações. 

Registra-se que o Serviço Social, a partir de 2005, com o SISS, passou a 

realizar a caracterização dos discentes por meio desse instrumento. Posteriormente, 
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o SISS teve que migrar para o SUAP por ser um sistema maior. Por esse fato, uma 

das entrevistadas falou com entusiasmo sobre esse instrumento de trabalho 

 

Esse programa foi à menina dos olhos do CEFET, inclusive o MEC quer 
implantar o SUAP em todos os Institutos do Brasil. As outras assistentes 
sociais dos IF’s queriam saber como a gente tinha chegado ao programa, o 
que foi que levou a gente a cria-lo. Em relação ao sistema a gente ainda 
não chegou onde queríamos, no dia em que eu sair daqui eu quero ver isso 
aqui  funcionado bacana, a gente sistematizando resultados, mostrando o 
resultado  do trabalho da gente, isso é uma coisa que a gente tem de 
fazer. (CRIS). 

 

Note-se que não é um instrumento utilizado em todos os institutos do Brasil, 

todavia significa ser de grande importância para o registro das atividades 

desenvolvidas pelo Serviço Social na instituição, sobretudo na caracterização dos 

discentes, uma das atividades desenvolvida pelas assistentes sociais, que demanda 

tempo e pessoal para sua realização. Este instrumental, com certeza, facilita o 

trabalho na medida em que reduz o tempo utilizado no registro e análise dos dados 

no processo da caracterização dos discentes e pode ser feito por poucas pessoas. É 

um instrumental que integra a dimensão técnico-operativa do saber-fazer 

profissional das assistentes sociais dos campi do IFRN. Portanto tem articulação 

com o eixo operacional da profissão, uma vez que se articula ao campo das 

técnicas, das habilidades, em conexão com as dimensões teóricas-intelectual, ética-

política e investigativa. 

As assistentes sociais contam ainda para o desenvolvimento do seu trabalho 

com instrumentos como computadores para mediar às atividades, um Tablet para 

usar nas visitas domiciliares (este último conquistado após muita luta), afirma um 

dos sujeitos da pesquisa. Disponibilizam também de material de expediente, linhas 

telefônicas para ligações (fixo) e celular (móvel); dispõe de transportes para realizar 

visitas domiciliares. Uma das entrevistadas afirma que “o recurso dos programas no 

geral é razoável, não é ruim, mas a gente tem que melhorar.” (DÉA).  

Ao apontar que os recursos se apresentam de forma razoável e precisam 

melhorar, alguns pontos negativos foram elencados e aparecem como limites e 

desafios, referentes  as condições materiais e físicas nas instituições onde 

trabalham as assistentes sociais, implicando, portanto, nas condições objetivas de 

trabalho, significando que a falta dessas condições podem inviabilizar o 
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desenvolvimento das atividades. Seguem abaixo os limites e desafios enfrentados 

no trabalho cotidiano que demostram as causalidades presentes no fazer e rebatem 

diretamente na Instrumentalidade do Serviço Social na área da Educação. 

 

GRÁFICO 6 – Limites e desafios 

 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

Esses limites interferem diretamente na questão da Instrumentalidade, visto 

que “o resultado das ações profissionais, nem sempre coincide com aquele pré-

idealizado individualmente pelo profissional e, em segundo lugar, que estes 

resultados não são, de maneira nenhuma, independentes das condições materiais 

existentes.” (GUERRA, 2002a, 17). Ou seja, mesmo que as assistentes sociais 

queiram dar uma direção à sua intervenção, ela esbarra nas condições objetivas que 

lhes são colocadas e que limitam as possibilidades de uma atuação mais crítica, 

fortalecendo práticas imediatistas e burocratizadas. 

Retomando a questão do número de assistentes sociais por Campi, agora 

associada a questão das demandas, 100% das entrevistadas citaram a queixa do 

reduzido número de assistentes sociais para atender um grande número de 

usuários. A carência de mais profissionais atinge até mesmo o campus Natal Zona 



146 

 

 

Sul, que conta com o maior número de assistentes sociais, pois o número de alunos 

também é muito maior. E essa questão só tem a se agravar devido ao grande 

volume de demandas que a cada semestre aumenta, sendo assim, limita-se a 

atuação referente à operacionalização dos programas da assistência estudantil.  

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. Nota-se 

tal constatação na seguinte fala: “aqui a demanda é grande, são quase 05 (cinco) mil 

alunos, e é uma demanda espontânea. A gente já tem semestralmente grandes 

demandas, porque abrimos as inscrições para os programas [...]” (ANA). 

Com o acúmulo de demandas, as assistentes sociais se queixam de não ter 

condições de avançar em suas ações e propor novas, também relatam o pouco 

tempo para fazer reuniões de planejamento e estudar. A maioria disse que não quer 

ficar apenas na execução dos programas, mas sim realizar outras ações: como 

campanhas; estreitar a relação entre escola, aluno, família, comunidade; montar 

grupos para discutir ações e temas da juventude como “sexualidade, bulling, drogas, 

cidadania.” (ELIS). Porém, no cotidiano do trabalho, as cobranças para entrega de 

projeto, de relatório, de “[...] preenchimento disso e daquilo, sai bolsista e entra 

bolsista, acaba deixando o trabalho muito cansativo” cita Déa.  

Outra entrevistada explica que a dinâmica diária foca-se na execução dos 

programas, e devido à carência de profissionais, torna-se complicado centrar em 

algo além disso. Ela coloca, ainda, que as ações da assistência estudantil: “são o 

carro chefe da assistência nos institutos, o monitoramento, avaliação e proposição 

de outras atividades socioeducativas e preventivas a gente tem feito, mas não há 

uma constância.” (CRIS). Para que tais atividades pudessem ser realizadas a 

contento, seria imprescindível a contratação de novos funcionários, e, conforme as 

entrevistadas, existe possibilidades de aumentar a quantidade do número de 

assistentes socais para os Campi, uma vez que estão previstos códigos de vagas 

que contemplarão os campi onde só tem 01 (uma) profissional em seu quadro. 

Outro limite evidenciado na intervenção refere-se a questão da burocracia que 

os assistentes sociais precisam enfrentar cotidianamente em relação aos prazos que 
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são impostos pela instituição. Essas atividades requerem tempo e são puramente 

imediatistas, como preencher relatório, contar os recursos que foram utilizados 

durante o ano, ver quanto recurso estará disponível para o próximo ano, se vai 

poder acrescentar mais alunos no programa, preparar memorando, organizar 

cadastro de alunos, participar de reuniões, marcar consultas, entregar cópias; enfim, 

são atividades que não podem ser negligenciadas, mas que interferem na direção 

social das ações na medida em que demandam tempo e esforço físico e mental para 

serem realizadas. Isso está expresso na fala de Guerra (2012, p. 45), 

 

Dado que as demandas são colocadas ao profissional e apreendidas de 
maneira imediata e quase irrefletida, o exercício profissional passa a se 
restringir ao cumprimento de rotinas institucionais, metas de produtividade, 
critérios de elegibilidade, e o profissional passa a responder mecanicamente 
no âmbito das determinações da instituição. 

 

Uma das questões mais graves citadas pelas entrevistadas que se torna um 

grande limite e desafio em suas atividades, é a falta de um local adequado para a 

realização do trabalho, pois o atendimento exige o sigilo profissional previsto no 

Código de Ética e deve ser respeitado. Constatou-se que em apenas um dos campi 

a assistente social dispõe de uma sala individual para o Serviço Social, portanto tem 

uma sala reservada para atendimento individual e em grupo, por outro lado, em 

todos os demais Campi o Serviço Social divide o espaço com os demais 

profissionais da Coordenação de Assistência Estudantil. 

Este é um fato abordado por todos os entrevistados e observado nos 

momentos de entrevistas, uma vez que não foi possível ficar sozinha com a 

assistente social na sala, nem muito menos não ser interrompidas. Por isso, uma 

das entrevistas foi realizada na sala do dentista que não estava sendo utilizada 

naquele momento. Na maioria dos institutos, as assistentes sociais trabalham na 

mesma sala da coordenação, compartilhando espaço, telefone e demais 

equipamentos utilizados no mesmo ambiente pela coordenação. Por esse motivo, 

algumas famílias que moram em cidades vizinhas tentam contato via telefone e não 

conseguem, então precisam se deslocar de suas cidades para consegui falar com a 

assistente social, uma vez que o telefone permanece sempre ocupado atendendo as 

demandas da coordenação. 
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Essas dificuldades limitam a dinâmica do exercício profissional e indica a 

precariedade das condições de trabalho vivenciadas pelas profissionais. Além disso, 

essa não garantida do sigilo fere o Código de Ética, que em seu capítulo V, art. 15 

prevê que “constitui direito do/a assistente social manter o sigilo profissional.” 

(CFESS, 2011, p. 35). Por isso, ele deve ser garantido no atendimento individual dos 

usuários, pois “o sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que o/a assistente 

social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional.” 

(CFESS, loc. cit.). 

A realidade se revela diferenciada do que é proposto como direito do 

assistente social em relação às instituições empregadoras, ou seja, segundo o 

Código de Ética, no Capítulo II, art. 7°, alínea a, está expresso que o assistente 

social precisa “dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública 

ou privada, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional.” (Ibid., p. 31).   

Em face dessas dificuldades, uma das assistentes sociais afirmou que 

procura estratégias para superá-las: “Para a gente superar esses desafios 

precisamos estar bem fundamentados [...] já estou elaborando um documento 

fundamentado nas questões da RESOLUÇÃO CFESS nº 493/2006 [...] eu preciso de 

uma sala” diz (FLOR). Essas atitudes revelam firmeza na posição política de lutar 

por melhores condições objetivas de trabalho pautada e orientada nos aspectos 

jurídico-normativos da categoria. 

As assistentes sociais dos campi do interior falaram da questão do transporte 

campus-cidade, como eles são situados afastados da zona urbana, o acesso aos 

institutos é difícil. As 03 (três) assistentes sociais disseram que dependem de carona 

dos colegas para chegar ao local de trabalho, e, quando os horários não se 

encaixam, elas precisam pegar um taxi ou um moto-taxi para chegar ao trabalho. 

Essa questão faz com que as profissionais permaneçam mais tempo no local de 

trabalho, ampliando sua jornada de trabalho, uma vez que ficam esperando carona. 

Isso gera cansaço porque não há como ficar na instituição sem trabalhar. 

A outra reclamação recorrente, abordada na entrevista, é em relação ao 

número reduzido de motoristas disponíveis para realização das visitas. Na fala de 

Déa esse fato fica claro, 
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Temos o carro para fazer visita, mas deveríamos ter outro motorista, porque 
temos um para atender toda a instituição, visita técnica, viagens, visita 
domiciliar, então as vezes fica um pouco demorado, a visita não deixa de 
ser realizada, mas demora. 

 

Essa questão ratifica a dificuldade das profissional que não dispõe de 

condições de trabalho condignas, como previsto do Código de Ética, para 

desenvolvimento de suas atividades no âmbito dos Institutos Federais. A dificuldade 

de transporte, dificulta sobretudo quando é preciso fazer avaliação dos programas e, 

para tanto se faz necessário realizar visitas domiciliares, as quais devem ser 

agendadas com antecedência, pois só há 01 (um) motorista na instituição. Isso tem 

relação direta com a questão da limitação dos recursos para os programas, pois as 

assistentes sociais precisam fazer um estudo para ver quais são os alunos que mais 

se encaixam nos programas, e às vezes é preciso lançar mão de uma entrevista 

para completar os estudos que compõem a avaliação do aluno. Uma das entrevistas 

faz ponderações sobre essa avaliação, 

 

A avaliação é muito subjetiva, porque se a avaliação fosse objetiva nós 
estávamos no RH, porque o RH ele só faz a parte econômica, eu vejo a 
parte social que é de fundamental importância. Porque pode ser que eu 
tenha um aluno que tem uma renda maior do que outro, só que esse aluno 
apresenta uma situação de alcoolismo do pai/mãe, uma situação de outro 
tipo de droga, uma situação de saúde da família, porque a família não votou 
no prefeito e essa família tem que pagar um carro todo mês para ir a Natal 
fazer hemodiálise ou químio/radioterapia (FLOR). 

 

A fala deixa compreender a tensão e a reflexão da assistente social em 

relação ao processo avaliativo da situação dos alunos candidatos a bolsa. Há uma 

subjetividade que deve ser ponderada a partir de dados concretos, pois os recursos 

são limitados. Note-se que, a atuação profissional se depara com os limites dos 

recursos disponíveis para os programas, pois como a política não é universalista, é 

preciso fazer a seleção criteriosa dos alunos e isso interfere na Instrumentalidade no 

que tange a elaboração de instrumentos que deem conta dessa avaliação de forma 

qualitativa, sem estratificar e quantificar os alunos. 

Tais dificuldades influenciam na forma e no conteúdo da operacionalização 

das atividades previstas pelos profissionais, isto porque a própria “instrumentalidade 

encaminha o pensamento a indagação do como fazer e do para que fazer, 
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conectando meios as finalidades, entendendo-a impregnadas de valores e de 

implicações sociopolíticas.” (LEWGOY, 2009, p. 169). 

Ao longo da exposição desta dissertação foi analisado que a atuação 

profissional de assistentes sociais no IFRN se dá pela via da Política de Assistência 

ao Estudante que, no âmbito do Instituto, apresenta as demandas institucionais, as 

quais requisitam do profissional, novos saberes e competências, e essas demandas 

também dão legitimidade a profissão nesse espaço de atuação. Dessa forma, o 

profissional é munido de uma Instrumentalidade, a qual possibilita o atendimento das 

demandas e o alcance de objetivos (profissionais e sociais). Porém, se esta for 

amparada na razão crítico-dialética, alarga as possibilidades de os assistentes 

sociais superarem o atendimento da demanda institucionalizada, pois a razão crítico-

dialética qualifica-os tanto para atender as antigas e tradicionais requisições e 

demandas, quanto para construir novas competências sócio-profissionais (cf. 

GUERRA, 2002). 

As ações das assistentes sociais que estão inseridos na política de 

assistência a estudante no IFRN se assemelham com as dimensões do trabalho do 

assistente social nos Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na Política de 

Assistência Social, isto porque as assistentes sociais atuam na potencialização da 

orientação social com vistas à ampliação do acesso dos indivíduos e da coletividade 

aos direitos sociais. Neste sentido, as profissionais realizam um trabalho de 

divulgação dos programais sociais do Instituto nas turmas ingressantes, 

esclarecendo dúvidas dos alunos e das suas famílias. Elas trabalham através das 

abordagens individuais, familiares ou grupais na perspectiva de atendimento às 

necessidades básicas e acesso aos direitos, bens e equipamentos públicos. 

A dimensão de intervenção coletiva junto a movimentos sociais é vivenciada 

quando as assistentes sociais realizam atividades junto ao Grêmio estudantil, seja 

esclarecendo dúvidas, proporcionando debates, organizando as eleições ou até 

mesmo fazendo sugestões para as campanhas. 

A dimensão de gerenciamento, planejamento e execução direta de bens e 

serviços a indivíduos, famílias, grupos e coletividade é vivenciada diariamente pelas 

assistentes sociais, pois elas são responsáveis pela implementação dos programas 

da assistência estudantil. 
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Destacam-se entre os programas da assistência estudantil: iniciação ao 

trabalho; apoio à saúde estudantil; passe estudantil; alimentação, escolar; programa 

de assistência estudantil de fomento aos estudos para os alunos do PROEJA; bolsa 

para os cursos de idiomas; programa de isenção de taxas nos processos seletivos; 

programa de assistência estudantil; bolsa/fiscalização de concursos do IFRN; apoio 

às ações político-estudantis; e apoio e incentivo à participação dos estudantes, 

principalmente os de baixo poder aquisitivo, em atividades científicas, artístico-

culturais e desportivas. Os programas concedem as seguintes bolsas: Bolsas de 

Iniciação Científica para o Observatório do Estudante da Educação Profissional 

(OVEP), Bolsas de Iniciação Científica, Bolsas de Fomento para o Estudo/PROEJA, 

Bolsa de Extensão, Bolsa Fiscalização, Bolsa de Tutoria de Aprendizagem e 

Laboratório, Bolsas de Iniciação Profissional, Bolsas de Auxílio-Transporte e Bolsas 

de Alimentação. 

 Para que os estudantes tenham acesso a esses programas é necessário que 

eles se encaixem em alguns critérios, e para fazer a seleção o Serviço Social fica 

responsável pela caracterização socioeconômica desses  sujeitos,  através de um 

estudo social  e utilização de  critérios de elegibilidade requisitos100  propostos pela 

instituição para a inserção dos alunos em tais programas, como também pela 

execução e avaliação.  Normalmente, os programas são gestados na DGAE, que se 

situa na Reitoria, e os campi os executam.  

 É importante demarcar que nesse processo seletivo os alunos se inscrevem 

nos programas de bolsas e as assistentes sociais realizam o estudo social. Esses 

exigem uma articulação entre a vida dos indivíduos singulares e “[...] as dimensões 

estruturais e conjunturais uma vez que são estas que a conformam”. Isto significa 

que as condições individuais e familiares dos sujeitos em questão “condensam, 

simultaneamente, as dimensões universais, particulares e singulares da vida em 

sociedade.” (IAMAMOTO, 2004, p. 286).  

A efetivação dessas competências e atribuições operacionalizadas pelas 

assistentes sociais em seu processo interventivo em respostas as demandas que 

lhes são postas no âmbito das instituições, em razão da natureza interventiva da 

profissão requer qualificação profissional construída no seu processo formativo. É na 

                                                           
100 Esses instrumentos serão retomados no capítulo seguinte quando serão discutidos os 
instrumentos e técnicas utilizados pelas assistentes sociais no IFRN. 
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elaboração das respostas profissionais a essas demandas que a Instrumentalidade 

do Serviço Social na área da Educação vai se construindo. Dito de outra forma, o 

profissional deve ser munido de saberes e técnicas específicas, constitutivos do seu 

saber-fazer profissional, articulados aos fundamentos sócio-históricos, teóricos-

metodológicos e ético-políticos, tornando-se um saber capaz de poder compreender 

a realidade social na qual os usuários dos programas estão inseridos, mediante uma 

rigorosa investigação das condições e relações sociais que se particularizam na 

dinâmica do processo societário. “O cotidiano, compreendido como espaço em que 

se realiza a intervenção, nos permite pensar na forma como as demandas chegam 

às instituições e aparecem para o assistente social: imediatizadas, fragmentadas e 

heterogêneas.” (SANTOS, SOUZA FILHO, BACKX, 2012, p. 21), ao mesmo tempo é 

possível compreender como essas demandas são encaminhadas na mediação da 

intervenção do assistente social. 

 No quadro de alunos assistidos pela Assistência ao Educando da Educação 

Profissional em 2011, pode-se observar que o setor de Serviço Social, nos mais 

variados campi, realiza uma quantidade muito elevada de atendimentos, e com as 

perspectivas de ampliação das matrículas, tende a realizar mais. O IFRN respaldado 

pela atual Política de Educação, que visa à quantidade em detrimento da qualidade, 

dispõe em vários documentos institucionais os quais afirmam que a meta é ampliar o 

atendimento, porém esse atendimento muitas vezes se dá de forma limitada pelas 

próprias condições de trabalho em que se encontram os profissionais no seu 

processo de intervenção já refletida anteriormente. Verifica-se no quadro que a meta 

prevista para os alunos assistidos era de 16.000, foi atingindo 90,18%. 
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QUADRO 3 – Alunos assistidos pela Assistência ao Educando da Educação 
Profissional em 2011 

 
Fonte: IFRN, Relatório de Gestão 2011. Disponível em: 
http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-
2011/view 

 

Para atingir essa meta, foram seguidos os seguintes objetivos estratégicos: 

ampliação da quantidade de bolsas de estudo e de apoio à formação profissional; 

realização de atendimento educacional, médico-odontológico, fisioterápico, 

psicológico e social a grande parte dos estudantes; garantia de transporte e oferta 

de alimentação escolar gratuita e com qualidade aos estudantes que, 

comprovadamente, necessitem, incentivando a permanência em dois turnos na 

instituição; e apoio à eventos desportivos e culturais nas diversos Campi (IFRN, 

2011). 

Para a execução das ações acima aludidas, o IFRN destinou recursos 

orçamentários da ordem de R$ 7.167.816,00 (sete milhões, cento e sessenta e sete 

mil, oitocentos e dezesseis reais). Esse valor resultou um aumento de 

aproximadamente 130,59% em relação ao ano de 2010, cujo valor foi de R$ 

http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-2011/view
http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-2011/view
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3.108.473,00 (três milhões, cento e oito mil, quatrocentos e setenta e três mil reais). 

Com essa ampliação de recursos foi possível aumentar as ações relacionadas ao 

favorecimento da permanência do estudante na Instituição e na melhoria do 

desempenho acadêmico. 

 
Merecem destaque as ações referentes à concessão de bolsas 
institucionais implementadas com interface nas dimensões ensino, extensão 
e pesquisa e inovação, as bolsas alimentação e de auxílio para transporte 
para as quais foi alocado o valor de R$ 4.556.505,00 (quatro milhões, 
quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinco reais), ampliando 
significativamente a quantidade de alunos atendidos. A Instituição 
compreende que tais ações constituem mecanismos de equalização das 
oportunidades no contexto escolar, pois têm como objetivo em comum 
proporcionar aos estudantes condições básicas para a permanência e  a 
melhoria do processo ensino-aprendizagem, com vistas à  formação integral 
e  à  conclusão do curso, principalmente, àqueles em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica  e  acadêmica, conforme prevê o Artigo 5º 
do PNAES permanência em dois turnos na instituição; e apoiar eventos 
desportivos e culturais nas diversos Campi (IFRN, 2011, p. 34). 

 

As demandas se norteiam por Diretrizes e Indicadores Metodológicos que 

visam: garantir aos estudantes o acesso ao ensino, à permanência na Instituição e a 

conclusão do curso, na perspectiva da formação para a cidadania, por meio do 

incentivo e da viabilização de participação em atividades artístico-culturais, 

desportivas e acadêmico-científicas, em articulação com o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

Dessa forma, delimitam-se como demandas para o Serviço Social intervir:  

nas questões  de desigualdade social, cultural e econômica que estejam interferindo 

no processo de ensino-aprendizagem;  no enfrentamento das situações que 

provocam a retenção e a evasão escolar;  na implementação de ações, programas e 

serviços, a partir das necessidades apresentadas pelos alunos; na formação e o 

fortalecimento da organização política dos estudantes; na formação integral dos 

estudantes;   inserção da assistência estudantil na práxis acadêmica, como direito 

social, rompendo com a ideologia tutelar do assistencialismo, da doação, do favor e 

das concessões do Estado (IFRN, 2012, p. 213). Embora seja colocada como 

demanda o rompimento com o assistencialismo, não é fácil de ser atendida, uma vez 

que o ele atravessa a Educação e se expressa na relação de favores, 

apadrinhamento e benesse, assim como a massificação e a estratificação. Outra 
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dificuldade em se romper com o assistencialismo é o fato dos programas não serem 

universais e terem como foco maior a quantidade e não a qualidade. 

As diretrizes acima elencadas que delimitam a formação na perspectiva do 

indivíduo cidadão são condizentes com as premissas do Projeto Ético Político 

Profissional, uma vez que está posto nos Princípios Fundamentais do Código de 

Ética, em seu inciso III, “Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 

primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 

políticos das classes trabalhadoras” (CFESS, 2011, p. 23). 

Está posto no Projeto Político-Pedagógico do IFRN que a assistência 

estudantil é vista como um direito social e que se efetiva para dar suporte e garantir 

outro direito social que é a Educação. Dessa forma, pretende assegurar a garantia 

das condições básicas para a concretização do direito à educação de qualidade, e 

para que isso aconteça é imprescindível à formação e a manutenção da equipe de 

trabalho da assistência estudantil, em uma perspectiva de interdisciplinaridade. 

Há necessidade de romper com o estigma do favor, da tutela ou do 

assistencialismo, na perspectiva de consolidação da concepção da assistência 

estudantil, tanto pela Instituição quanto pelos beneficiários, como concretização de 

um direito social. Esse desafio não é só da assistência estudantil, mas sim de todas 

as políticas sociais inseridas no contexto da sociabilidade capitalista. Isto porque a 

ofensiva do neoliberalismo, e sua política de ajustes econômicos, flexibilização e 

desmonte de direitos sociais e das políticas públicas, de privatização e 

“assistencialização” das políticas e dos serviços sociais é incompatível com o padrão 

de política social amplo, universal, de qualidade e gratuito proposto na Constituição 

Cidadã de 1988. Esse dado pode ser confirmado quando se coloca em tela um dos 

questionamentos feitos aos sujeitos da pesquisa durante a entrevista. 

Questionadas como avaliam a atual política de assistência ao estudante, as 

assistentes sociais entrevistadas abordaram alguns elementos relevantes para 

análise. Elas discutem a assistência no nível do IFRN e revelaram que o Instituto é 

um modelo para os demais do país, mas que mesmo assim, ainda existem muitas 

lacunas que precisam ser conhecidas, pensadas e reelaboradas. Os dois sujeitos da 

pesquisa que mais trouxeram elementos foram Flor e Ana. Segundo a primeira,  
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[..] existe muito a questão de esconder a falta de recursos e que por isso a 
política de assistência estudantil não é universal. Nos discursos da gestão e 
do Reitor é que a assistência é para aqueles alunos que são carentes, que 
demandam”, “então eu acho que os programas estão muito voltados a essa 
reprodução do assistencialismo”, “os programas fazem o atendimento a um 
determinado segmento, estigmatizando os outros, e aí a gente tem uma 
dificuldade enorme, tem que ter certa habilidade de não [...] reproduzir essa 
estigmatização. (FLOR). 

 

A fala expressa deixa inferir que mesmo os programas estando em constante 

construção é preciso tomar cuidado com a questão do assistencialismo. Outra fala 

que também revela esse cuidado é da entrevistada Ana, “[...] eu particularmente 

nunca coloco o caráter de dar por dar, [...] eu mostro como uma política que a 

instituição está oferecendo e o objetivo fim da gente é que o aluno ingresse e 

concluía com qualidade.”. Por tanto, entende-se que ainda é preciso extirpar esse 

ranço assistencialista da profissão. Ademais, como o programa não é universal, o 

atendimento é segmentado e estigmatizado, e sua existência está muito mais para 

atender a lógica da instituição e não os direitos efetivos dos usuários, 

Como o Plano de Assistência Estudantil no IFRN ainda está em processo de 

construção, surgem muitas dúvidas sobre sua execução. Uma das entrevistadas 

disse que sente confusa em relação à política: “É uma política que é tão confusa 

entre nós, de entendimento, se são programas de assistência social e por isso são 

para os que dele necessitam ou poderiam ser programas de educação ai poderiam 

ser ações universais.” (FLOR). Entende-se que os programas e projetos de 

assistência estudantil precisam se desenvolver como instrumentos de acesso, 

permanência e conclusão de curso dos estudantes nas instituições públicas, tendo 

como conjectura que a Assistência Estudantil é uma política essencial no contexto 

do ensino, da pesquisa e da extensão, e para isso precisa ser universal. 

Essa discussão sobre a política de Assistência Estudantil trabalhada faz parte 

da construção da Instrumentalidade do Serviço Social na área da Educação, e se 

encontra muito presente no trabalho das assistentes sociais que atuam no IFRN. 

Uma das falas explicita a compreensão da construção dessa categoria analítica em 

relação a assistência estudantil 

 
São programas que já vem com o perfil traçado, que já vem delimitando os 
critérios, e que se a gente fizer nos nossos campi alguma coisa diferente, a 
gente é chamado atenção. O que a racionalidade burguesa faz é colocar os 
sujeitos uns contra os outros, é colocar as assistentes sociais contra o 
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usuário, que na verdade a gente está ali para garantir o direito dele, só que 
por isso nós temos uma autonomia relativa, porque a gente só faz aquilo 
que vem de cima (FLOR). 

 

 

O fragmento revela que a profissional tem consciência da racionalidade 

formal-abstrata que permeia as relações de trabalho e isso é um importante dado na 

análise da direção social que a mesma imprime em seu fazer.  

Os documentos que norteiam a operacionalização dos Programas de 

Assistência Estudantil utilizam o argumento de priorização dos segmentos mais 

“pauperizados” e “vulnerabilizados” socialmente101, para a escolha dos critérios de 

seleção dos programas. Observa-se que nesse ponto a política de assistência ao 

estudante se distancia da perspectiva do direito universal, o que se tem é uma 

política marcada pela extrema seletividade no acesso e focalizada nos estudantes 

carentes, o que condiz com o ideário neoliberal. E a análise do discurso da 

entrevistada da deixa entrever que, a assistente social se coloca como profissional 

que se encontra naquele espaço para garantir os direitos dos estudantes, porém a 

racionalidade burguesa, expressa nas atitudes dos dirigentes e gestores dessa 

política, nas instancias burocráticas institucionais, delimitam critérios que devem ser 

cumpridos por aqueles que a implementam em suas funções terminais.  

Um grande desafio posto à assistência estudantil é garantir o investimento 

orçamentário e financeiro, por meio da fixação de um percentual do orçamento 

interno que atenda às reais necessidades dos estudantes. Em uma das falas 

identifica-se que a assistência ao estudante no IFRN ainda passa por problema de 

recursos: “não adianta o instituto investir em pesquisa e em extensão se não 

oferecer incentivo aos alunos para eles participarem de congressos, de 

apresentação de trabalho, e publicação” (FLOR). A assistente social revelou que ela 

e as outras profissionais estão tentando fazer com que a ajuda de custo para 

participação em eventos científicos (garantia de passagem, alimentação, 

hospedagem, inscrição) seja também uma atividade da assistência estudantil, mas 

isso ainda precisa ser discutido e aprovado. 

O desafio do financiamento da Política de Assistência Estudantil atinge a 

oferta e cobertura das ações, dos programas e dos serviços da assistência 

                                                           
101 Termos trazidos a tona com o movimento de mundialização do capital. 
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estudantil (como, por exemplo, a garantia de isenção de taxas em todos os 

processos seletivos da Instituição), pois no momento em que os recursos são 

limitados, não há como expandir as ações. 

Diante dos limites e desafios, a equipe que compõe a assistência estudantil 

ainda tem a atribuição de estimular a implementação de ações que contemplem as 

peculiaridades das regiões, onde estão localizados os campi e a adequação dos 

programas e das ações já existentes às especificidades de determinados grupos 

sociais a serem atendidos (como, por exemplo, pequenos agricultores associados à 

agricultura familiar, comunidades de pescadores e/ou de indígenas, quilombolas e 

assentados rurais) (IFRN, 2012, p. 276-7). Para o atendimento dessa demanda, o 

assistente social precisa lançar mão do seu trabalho intra-institucional e conhecer a 

realidade dos municípios e regiões onde os institutos estão localizados e seus 

indicadores sociais, para assim poder traças as estratégias mais adequadas. As 

dimensões prático-sociais presentes na Instrumentalidade do Serviço Social, 

associado ao direcionamento da razão crítica dialética serão indispensáveis para 

esse conhecimento da realidade. 

Os desafios propostos contemplam uma preocupação substantiva com a 

defesa dos direitos do educando, uma vez que todos os demais desafios giram em 

torno da intenção de romper com a relação de favor, o estigma da benesse, da tutela 

e do assistencialismo. 

São desafios que se materializam através da operacionalização dos 

programas de assistência estudantil e se dividem nas seguintes áreas (Acesso e 

Permanência, Desempenho Acadêmico, Cultura, Lazer e Esporte e Assuntos 

Transversais), todas explicitadas no quadro a seguir que mostra os indicadores 

sociais que permeiam o trabalho da assistência estudantil na instituição. 
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QUADRO 4 – Indicadores sociais da assistência estudantil no IFRN 

 
 
Fonte: Projeto Político Pedagógico, IFRN, 2012. 

 

Verifica-se que, em todas as áreas tem-se o envolvimento e participação do 

Serviço Social, porém a área “assuntos transversais” é de exclusiva reponsabilidade 

do setor, o qual deve firmar parcerias com órgãos públicos e privados para melhor 

atender os usuários. É importante demarcar, a partir deste quadro, que em todas as 

áreas temáticas há uma oferta de linhas de ação bem articuladas às necessidades 

dos educandos. As quais são transformadas em demandas que são respondidas 

mediante uma participação efetiva de órgãos internos e externos da instituição (do 

setor público nos três níveis do governo e da sociedade civil), cuja articulação 

primordial ocorre entre os setores do IFRN ligadas ao ensino, a pesquisa e a 

extensão, bem como aos assuntos estudantis.  

Para a efetivação da política de assistência estudantil no IFRN (2012) são 

seguidas algumas propostas de ação: 

 Os programas e os projetos de assistência estudantil devem possuir um 

sistema de avaliação, definindo quais indicadores quantitativos e qualitativos 
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a serão adotados para análise das relações, tanto entre assistência e evasão, 

quanto entre assistência e rendimento acadêmico, de acordo com o Plano 

Nacional de Assistência Estudantil, 2007, da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). Também 

deverá ser feita avaliação sobre o impacto de programas, projetos, benefícios 

e serviços, por meio de indicadores quantitativos e qualitativos das condições 

de vida dos estudantes. 

 Deverá ser realizado, constantemente, o levantamento das demandas sociais 

dos alunos para o planejamento e para o desenvolvimento das atividades da 

assistência estudantil, demandas identificadas vias das informações obtidas 

através da sistematização e análise dos dados alcançados mediante o estudo 

social efetuado junto aos estudantes dos campi do IFRN. Os programas, 

projetos, serviços e benefícios implementados no âmbito da assistência 

estudantil deverão ser regulamentados, na totalidade do conjunto. O 

programa de bolsa de iniciação deverá normatizar as atividades a serem 

desenvolvidas pelos bolsistas. O acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelos estudantes assistidos deverá ser feito pela equipe 

interdisciplinar da assistência estudantil 

 Deverão ser estabelecidas relações de parceria e de cooperação técnica com 

órgãos governamentais e não governamentais, em nível nacional, regional e 

municipal, a fim de estabelecer ações de assistência estudantil. 

 Deverão ser promovidas discussões sobre a garantia de isenção de 

pagamentos, a partir da análise socioeconômica dos candidatos, em todos os 

processos seletivos da Instituição. 

 As ações, programas e serviços da assistência estudantil deverão ser 

articuladas aos projetos de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. 

 Deverá ser feita a divulgação das ações da assistência estudantil nas turmas 

de alunos recém-ingressos realizando, inclusive, seminários para as 

orientações necessárias ao acesso a essa política; 

 A equipe da assistência estudantil deverá constituir, com a equipe pedagógica 

dos campi, um fórum permanente de discussão para analisar e acompanhar o 

desempenho acadêmico dos alunos. 
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Observe-se que as ações previstas estão em consonância com os desafios 

postos e, de igual forma, articulam-se aos indicadores sociais da assistência 

estudantil expressos nos quatros programas acima elucidados. 

A propósito dessas ações as principais demandas/requisições feitas ao 

Serviço Social são: iniciação profissional, bolsa de alimentação, bolsa de idiomas, 

auxílio transporte, fardamento, material didático, concessão de fotocópias, isenções 

nos processos seletivos. Além disso as assistentes sociais precisam fazer a 

caracterização socioeconômica de todos os alunos e fazer e sistematização dos 

dados dessa caracterização; verificar e firmar parcerias com laboratórios e óticas 

para a realização de exames para os alunos que não podem pagar pelos mesmos, 

bem como a aquisição de óculos de grau; tentar firmar acordos com prestadores de 

serviços aos alunos, como por exemplo, a cantina; elaboração pareceres e 

atendimento a requerimentos de transferência e de justificativas de faltas; 

elaboração de cálculos dos recursos financeiros, solicitação de recursos para 

pagamento das bolsas dos programas; representação do IFRN em eventos diversos; 

acompanhamento das faltas do aluno PROEJA nos campi que aceitaram o 

programa; elaboração de projetos para a assistência estudantil, voltados ao combate 

da evasão e garantia do acesso e permanência do aluno na instituição, e, por fim; 

participação nos conselhos de classe e escolar. Note-se que há uma extensa lista de 

demandas institucionais a serem atendidas mediante o processo interventivo das 

assistentes sociais, principalmente para os campi onde só há uma profissional.  

Todos esses desafios se refletem na Instrumentalidade do Serviço Social no 

IFRN, em suas dimensões intelectual, investigativa, técnico-operativa e ético-política, 

uma vez que ela é tensionada pelas condições objetivas na qual a prática incide, e 

pelas condições subjetivas do profissional. Nesse sentido, o próximo capítulo 

abordará as dimensões prático-sociais tecidas e expressas no exercício profissional 

das assistentes sociais no IFRN. 
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4 A INSTRUMENTALIDADE NA PARTICULARIDADE DO TRABALHO DO 

ASSISTENTE SOCIAL NO IFRN: AS DIMENSÕES PRÁTICO-SOCIAIS DO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

4.1 DIMENSÃO TEÓRICO-INTELECTUAL: EXIGÊNCIA DE UMA RIGOROSA 

FORMAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA AGREGADA A DIMENSÃO FORMATIVA 

E INVESTIGATIVA 

 

Os fundamentos teórico-metodológicos, valores e pressupostos ético-políticos 

alimentam as dimensões prático-sociais estão presentes na natureza interventiva da 

profissão (GUERRA, 1998). O conhecimento é imprescindível para a intervenção 

profissional, dessa forma, as duas modalidades de conhecimento essenciais para o 

Serviço Social são: a) um conhecimento capaz de oferecer os subsídios para uma 

intervenção imediata; b) um conhecimento mais abrangente sobre a complexidade 

dos fenômenos com os quais se defronta, seus fundamentos (sociais, econômicos, 

políticos e ideológicos culturais), seu modo de ser e de proceder, a lógica interna, as 

propriedades constitutivas e a articulação com os demais fenômenos, processos e 

práticas sociais. 

Estas modalidades de conhecimento subsidiam o planejamento, iluminam os 

valores e objetivos, e possibilitam a criação de estratégias e táticas de intervenção 

profissional. 

 
Para estabelecer o que, por que, quando, onde e como e para que fazer 
concomitante à sua intervenção, o assistente social tem que conhecer o 
mais aproximadamente possível a realidade social na qual atua, de maneira 
continua, provisória, aproximativa e histórica, para o que tem que 
desenvolver sua dimensão intelectual (GUERRA, 2003, p. 15). 

 

 
Nesse sentido, é a dimensão intelectual que permite aos profissionais analisar 

a ordem burguesa, (re)conhecer suas causas primárias e seus fundamentos, bem 

como as programáticas de ação utilizadas pelo grande capital, suas necessidades 

sociais, as quais, por meio de um conjunto de mediações, convertem-se em 

requisições à prática profissional. Neste processo, torna-se imprescindível para o 

profissional o aprimoramento da dimensão teórico-metodológica, em função de sua 

continua e provisória aproximação histórica com realidade. 
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Assim, ainda segundo Guerra (2003), além dos princípios da ordem burguesa, 

a dimensão teórica-intelectual permite compreender a razão de conhecer o Serviço 

Social, uma vez que viabiliza estabelecer uma mediação entre o que fazer e a 

escolha do como, onde, para que (ou para quem); isto significa compreender as 

finalidades previstas pela profissão – orientadas por um conjunto de valores 

originados por um determinado projeto de sociedade. Deve-se, portanto, conhecer 

as finalidades, os resultados possíveis, as condições objetivas e subjetivas sobre as 

quais a atuação se concretiza e incidem, os meios e possibilidades de sua 

realização. Tenha-se presente, portanto, que o “conhecimento tanto precede quanto 

acompanha a intervenção.” (GUERRA, 2003, p. 16). Daí, mais ainda, compreender-

se que o conhecimento advém de uma reflexão teórica da realidade, vivenciada no 

cotidiano da prática profissional nos espaços sócio-ocupacionais em que os 

profissionais vêm desenvolvendo o seu trabalho. 

A dimensão teórico-intelectual pressupõe uma dimensão formativa, momento 

em que ocorrem as primeiras aproximações com o conhecimento sobre a profissão 

pelo profissional ainda na condição de graduando. Neste momento do processo 

formativo há um processo em curso de apreensão “[...] de uma realidade vivida e 

representada na e pela consciência de seus agentes profissionais, expressa pelo 

discurso teórico-ideológico sobre o exercício profissional [...]”; realidade que deve 

estar em conexão constante com a atuação profissional, apreendida como uma 

atividade que é “[...] socialmente determinada pelas circunstancias sociais objetivas 

que conferem uma direção social à prática profissional, o que condiciona e mesmo 

ultrapassa a vontade e/o consciência de seus agentes individuais [...]” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2009, p. 73). 

 
A dimensão teórico-metodológica nos capacita para operar a passagem das 
características singulares de uma situação que se manifesta no cotidiano 
profissional do assistente social para uma interpretação à luz da 
universalidade da teoria e o retorno a elas. O conhecimento adquirido 
através deste movimento possibilita sistematizações e construções teórico-
metodológicas que orientam a direção e as estratégias da ação e da 
formação profissional (dimensão formativa), bem como permite aprofundar 
os fundamentos teóricos que sustentam as intervenções profissionais 
(GUERRA, 2012, p. 54). 

 

A formação e o exercício profissional são expressões de um mesmo 

fenômeno da profissão. Elas constituem construções sócio-históricas e, por 
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conseguinte, devem articular-se em suas dimensões, como expressões de uma 

mesma realidade, ao mesmo tempo em que são articuladas à prática da sociedade a 

qual possui uma história, uma cultura e um jogo de forças polarizadas econômica e 

socialmente.  

Para o seu estudo, o processo formativo desenvolve um conjunto de 

conhecimentos produzidos nas Ciências Humanas e Sociais, em conexão aos 

conhecimentos produzidos pelo Serviço Social, propiciando ao aluno uma formação 

sustentada em três Núcleos de Fundamentação102: Fundamentos Teórico-

Metodológicos da Vida Social, Fundamentos da Formação Sócio-Histórica da 

Sociedade Brasileira e Fundamentos do Trabalho Profissional. 

O primeiro compreende um conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e 

ético-políticos para conhecer o Serviço Social. O segundo remete à compreensão 

das características históricas particulares que orientam a formação dos alunos e o 

desenvolvimento urbano e rural, em suas diversidades regionais e locais. E, o 

terceiro núcleo compreende os elementos constitutivos do Serviço Social como uma 

especialização do trabalho coletivo, e nele estão demarcadas sua trajetória histórica, 

teórica, metodológica e técnica, os componentes éticos norteadores do exercício 

profissional, a pesquisa, o planejamento e a administração em Serviço Social e o 

estágio supervisionado. 

Neste sentido, o processo formativo do assistente social, na 

contemporaneidade, expressa uma concepção de ensino-aprendizagem fundada no 

movimento da relação entre o Estado e a Sociedade, resultante das determinações 

macro-societárias que estabelecem limites e possibilidades, não só ao processo de 

ensino-aprendizagem, como para a inserção e o trabalho profissional nesses 

espaços sócio-institucionais em um contexto de crise, que para Mészários, é uma 

crise estrutural e profunda do sistema, a maior crise de todos os tempos (cf. 

MÉSZÁROS, 2009). 

A formação profissional neste contexto objetiva-se na perspectiva de preparar 

cientificamente profissionais com rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da 

realidade social e do Serviço Social, para que sejam capazes de responder às 

exigências “de um projeto profissional coletivamente construído e historicamente 

                                                           
102 Propostos nas diretrizes da ABEPSS em 1996, e tratados no Parecer CNE/CES Nº 492/2000 e 
Resolução   CNE/CES Nº 15/2002. 
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situado.” (IAMAMOTO, 2007, p. 163), sob a orientação de uma teoria social crítica 

que possibilite a apreensão da totalidade social em suas dimensões de 

universalidade, particularidade e singularidade. Projeto que materializado na 

ambiência acadêmica sofre as refrações do terreno sócio-histórico (possibilidades e 

limites a sua concrectude), em que se dá o processo de ensino-aprendizagem, cujas 

experiências e discussões coletivas no processo de produção e transmissão do 

conhecimento no âmbito da universidade, articula as dimensões teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa, conforme as Diretrizes Curriculares. 

Logo, a formação profissional não pode ser confundida com a simples 

preparação para formar quadros para o mercado de trabalho.  É, sim, um projeto 

pedagógico que articula ensino, pesquisa e extensão orientado pelas Diretrizes 

Curriculares, na perspectiva de formar profissionais e cidadãos, sob uma direção 

social que defende a ampliação dos direitos sociais, a equidade e justiça social; a 

qualidade e gestão democrática dos serviços relativos à reprodução da vida social. 

Esse momento do processo formativo significa o primeiro encontro do 

profissional com a trajetória dos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos, 

necessários à apreensão da formação cultural do trabalho profissional. 

Particularmente as formas de pensar e agir, ou seja, a instrumentalidade da 

profissão no processo de (re)construção dela mesma, pensada e refletida em 

contextos históricos determinados transitados pela profissão. 

Compreendendo que a dimensão intelectual pressupõe a dimensão formativa, 

delimita-se que esta última é referenciada nas Diretrizes Básicas da Formação 

Profissional dos Assistentes Sociais brasileiros, nela há a articulação orgânica entre 

a dimensão interventiva e a dimensão investigativa. Tem-se dentre seus princípios 

organizativos um conjunto de conhecimentos, competências, saberes práticos e 

interventivos, habilidades e valores que se colocam “no sentido de serem 

desenvolvidos do ponto de vista prático-social, visando à inserção do assistente 

social no mercado de trabalho.” (GUERRA, 2012, p. 57). 

A intervenção profissional, constitutiva do trabalho do assistente social, 

pressupõe, pois, uma capacitação crítico-analítica, reflexiva e investigativa, que 

possibilite a construção de seus objetos de ação em suas particularidades sócio-
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institucionais para a definição criativa de estratégias de intervenção comprometidas 

com as proposições ético-políticas do projeto profissional103. 

Aproximando essa reflexão aos dados desta pesquisa todas as profissionais 

entrevistadas têm uma formação profissional em Serviço Social. Em relação ao 

processo formativo, das 06 (seis) entrevistadas, 20% tiveram sua formação a partir 

do currículo 1982, sendo que 10% porém, participaram da fase transitória da 

reformulação das Diretrizes Curriculares de 1982 e construção das Diretrizes de 

1996. Os demais profissionais, correspondendo a 80% se formaram a partir do 

currículo de 1996. Note-se que a maioria dos entrevistados teve seu processo 

formativo norteado pela proposta atual de formação profissional, orientada pela 

direção social crítica que norteiam as atuais Diretrizes Curriculares.  

Considerando o seu processo formativo, que tem como base teórica uma 

direção critica em sua formação teórico-metodológica, foi solicitado as entrevistadas 

elencar quais as disciplinas mais importantes para se ter um maior domínio das 

categorias teóricas no Serviço Social. “Fundamentos Históricos, Teórico-

Metodológicos do Serviço Social” foi citada por 100% das entrevistadas, revelando 

que mesmo sendo o componente curricular líder de reclamações, por parte dos 

recém-graduandos104, ao refletir sobre a trajetória histórica e intelectual da profissão, 

é o componente curricular que oferece as bases conceituais e históricas para 

compreender a profissão. 

Segundo a entrevistada Cris, os fundamentos são importantes: 

 

Primeiro para você entender o que é o Serviço Social, onde ele surge, qual 
o seu objetivo e, além disso, os próprios fundamentos já começam a 
apontar para gente nessa discussão da instrumentalidade, o que ela era, e 
como foram realinhados os instrumentos da profissão. 

 

Ao estabelecer a relação entre a Instrumentalidade a disciplina, afirmando 

que os instrumentos da profissão vêm sendo realinhados, ela demonstra que 

compreende o movimento de construção e reconstrução da Instrumentalidade da 

profissão e que os aportes teóricos do componente curricular são quem permitem 

essa análise. Dessa forma, a partícipe considera que se trata de uma disciplina rica 

                                                           
103 ABESS. Formação Profissional: Trajetória e Desafios. nº 7, São Paulo, Cortez, 1997. 
104 Os quais afirmam ser uma disciplina “demorada”, “sacal e monótona”. 
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e importante no processo formativo, por propiciar uma bagagem teórico-

metodológica para a compreensão das categorias teóricas que explicam a profissão. 

A disciplina de Fundamentos Históricos, “Teórico-Metodológicos do Serviço 

Social” de forma efetiva oferece conteúdos em propostas de curso e, se constitui 

uma das mais importantes para a apreensão da categoria instrumentalidade. Uma 

vez que faz a reflexão e análise do Serviço Social como uma profissão, 

possibilitando ao aluno conhecer a trajetória histórica e intelectual da profissão, a 

partir dos seus fundamentos históricos, teóricos e metodológicos, necessários à 

compreensão das formas de pensar e agir, ou seja, a própria instrumentalidade do 

Serviço Social que vem sendo (re)construída na profissão historicamente. 

A compreensão das formas de pensar e agir se dão ao mesmo tempo em que 

se torna possível discutir estratégias e técnicas de intervenção, tendo como base 

quatro pontos fundamentais: o que fazer, porque fazer, como fazer e para que fazer. 

O objetivo não é alcançar a construção operacional deste fazer atentando para a 

organização técnica do trabalho, é sim, e, sobretudo, trabalhar as dimensões 

intelectiva e ontológica do trabalho, demarcando o que é específico ao trabalho do 

assistente social em seu espaço de intervenção. 

A análise dos fundamentos do Serviço Social articulados ao estudo dos 

processos de trabalho nos diferentes espaços-sócio-ocupacionais em que esta 

profissão se insere, desdobra-se em conteúdos necessários para capacitar os 

profissionais ao exercício de suas funções, resguardando as suas competências 

específicas normatizadas por lei.  Um dos marcos de abordagem de suas reflexões 

teórico-metodológicas é a análise do Movimento de Reconceituação do Serviço 

Social na América Latina e no Brasil, cujo legado desencadeou o processo de 

renovação do Serviço Social possibilitando a construção da instrumentalidade da 

profissão numa perspectiva crítica105.  

A segunda disciplina mais citada pelas entrevistadas refere-se à Ética 

Profissional e Serviço Social com 67% de recorrências. Esta disciplina dá conta dos 

Fundamentos Ontológicos da Dimensão Ético-Moral da vida social e suas 

implicações na ética do Serviço Social. Em sua dinâmica em sala de aula é possível 

compreender a construção do ethos profissional com seus valores e implicações no 

                                                           
105 ABESS. Formação Profissional: Trajetória e Desafios. Nº 7, São Paulo, Cortez, 1997. 
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exercício profissional, ao mesmo tempo em que discute as questões éticas 

contemporâneas e seus fundamentos teórico-filosóficos, tendo presente o Código de 

Ética na história do Serviço Social brasileiro. Ainda em sua reflexão discute-se a 

efetivação do Projeto Ético-Político da profissão e o protagonismo das entidades 

representativas da categoria106, importantes fundamentos para a compreensão da 

instrumentalidade do Serviço Social. Inclusive para compreender a dimensão ético-

política, torna-se necessário um domínio da categoria ética, visto que constitui uma 

das dimensões inerentes à Instrumentalidade do Serviço Social. 

A disciplina Política Social aparece em terceiro lugar, citada por 33% das 

entrevistadas. As disciplinas citadas com menor percentual de recorrências foram: 

Classes e Movimentos Sociais; Direito e Legislação Social; Formação Social, 

Econômica e Política do Brasil e do Nordeste; Teoria Política e Serviço Social; 

Tópico Especial em Políticas Sociais Setoriais107; e, por fim, Tópico Especial em 

Questão Social. Estas disciplinas integram o núcleo de Fundamentos da Formação 

Sócio-Histórica da Sociedade Brasileira, as quais propiciam aos discentes um 

estudo da constituição econômica, social, política e cultural no contexto da 

sociedade brasileira, configurada como dependente no contexto da 

internacionalização, em seu processo urbano-industrial, demarcada as diversidades 

regionais e locais, tendo presente a análise da questão agrária e agrícola, como um 

elemento que se particulariza na histórica nacional. 

Verifica-se, portanto, que são disciplinas as quais, nas suas particularidades, 

abordam os movimentos na sociedade permitindo a consolidação de determinados 

padrões de desenvolvimento capitalista no Brasil, estabelecem conexões com o 

fenômeno da globalização, seus impactos econômicos, sociais e políticos peculiares 

à sociedade brasileira, tais como: desigualdades sociais, diferenciação de classe, de 

gênero e étnico raciais, entre outros108.  

Também foram citadas as disciplinas: Serviço Social e Processos de 

Trabalho; Oficina Campos do Fazer Profissional e Instrumentalidade e Instituições e 

                                                           
106 Ementa/Descrição do DISCIPLINA - SSO0102 - ÉTICA PROFISSIONAL E SERVIÇO SOCIAL. 
Disponível em: http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/resumo_curriculo.jsf 
107Essa disciplina não é mais ofertada e tem como componente equivalente Política Social II 
108 ABESS. Formação Profissional: Trajetória e Desafios. Nº 7, São Paulo, Cortez, 1997. 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/resumo_curriculo.jsf
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Práticas do Serviço Social109. As quais integram com núcleo de fundamentos do 

trabalho profissional e foram referenciadas como disciplinas que fundamentam o 

exercício profissional em sua especificidade, que se particularizam em determinados 

processo de trabalho, sob uma base/direção teórico-metodológica. 

Neste sentido identificou-se na fala da entrevistada Cris que, apesar da 

formação generalista, cada área exige técnicas e abordagens diferenciadas e 

especificas. As diretrizes curriculares (1996) expressam a formação generalista do 

assistente social, e o Serviço Social como especialização do trabalho e sua prática 

formulada como “[...] concretização de um processo de trabalho, que tem como 

objeto as múltiplas expressões da questão social [...]” (ABEPSS, 1996, s.p.). Além 

disso, delimita o perfil do bacharel em Serviço Social como profissional com 

formação intelectual e cultural generalista crítica, competente em sua área de 

desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva, no conjunto das 

relações sociais e no mercado de trabalho. (cf. ABEPSS, 1996).  

Em se tratando da questão da especificidade do exercício profissional, foi 

solicitado que as entrevistadas fizessem uma avaliação a respeito da literatura do 

Serviço Social voltada à atuação do assistente social na Educação. Do total de 06 

(seis) entrevistadas, 2 (duas) expressaram maior embasamento na fala sobre o 

conhecimento da temática mais recente sobre o tema, entretanto a maioria 

respondeu que há pouca literatura apresentando fragilidades no momento de expor 

o porquê de suas respostas. 

Uma das entrevistadas respondeu que a literatura é parca, outra colocou: 

“conheço o trabalho de Ney Luiz e parece que só tem ele nessa área, recentemente 

foram lançados documentos de outros autores, mas eu não sei o nome deles.” (BIA). 

A mesma ainda afirma que costuma consultar a LBD e as cartilhas do CFESS para 

embasar sua ação na Educação. 

Outra entrevistada citou a leitura dos textos de Ney Luiz, e também fez 

referência aos livros de Sarita Amaro e Marcela Silva110. Em seu mesmo comentário, 

a entrevistada trouxe um ponto de vista novo em relação às outras falas como: 

                                                           
109 Essa disciplina não é mais ofertada e tem como componente equivalente “Seminários de Estágio 
I”. 
110 “Serviço Social na Educação - Teoria e Prática.” (2012) “Serviço Social na Educação: bases para o 
trabalho profissional” Sarita Amaro (2012). 
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excetuando-se os textos de Ney, os textos não são baseados em autores 
que eu conheço, estou sentindo falta de autores que sejam mais críticos, 
que vejam a política de educação como uma política de universalidade de 
acesso e permanência dos alunos e não de focalização da política social, 
mas eu preciso reler para ter uma maior clareza do que eu estou dizendo. 

(FLOR). 
 

A fala deixa entrever que há por parte desta profissional um nível de 

compreensão crítica acerca da política de Educação, que aborda a focalização e não 

universalização no atendimento. 

 
As estratégias de ampliação do acesso à educação escolarizada, em todos 
os níveis da política educacional, ainda não configuram um efetivo processo 
de universalização do acesso a esta política, mas uma ampliação desigual 
em sua escala e, sobretudo, em sua dimensão pública. Está longe, portanto, 
de ser tomada como uma afirmação da educação pública como um direito 
social (CFESS, 2012a, p. 39). 

 

Outra entrevistada afirmou: 

 

[...] ainda temos poucos autores que discutem e que trabalham a temática, 
então eu acho que ainda existe escassez de literatura na área, mas que já 
existem estudos, e a gente tem que pontuar isso, já existem profissionais 
que estão se dedicando e trazendo grandes contribuições para a discussão 
do Serviço Social na educação. (CRIS). 

 

A assistente social ainda ponderou o fato de que algumas pesquisas, feitas na 

academia, não estão sendo publicadas e essas publicações têm que ser ampliadas. 

São produções que podem vir a fundamentar as particularidades e/ou 

especificidades do trabalho profissional na Educação, no caso em pauta.  

Ainda em relação à questão das publicações, uma entrevistada comparou as 

publicações do Serviço Social na Saúde com o Serviço Social na Educação 

afirmando: “as publicações da saúde estão anos luz a frente, mas já tem bastante 

coisa publicada na área da Educação.” (ELIS). Um movimento muito importante para 

ampliação da discussão sobre o Serviço Social na Educação, seria a produção das 

próprias assistentes sociais que trabalham nos diferentes campi do IFRN, discutindo 

a própria prática. 

As falas das assistentes sociais demonstram, que a maioria não teve acesso 

aos textos que foram produzidos e publicados atualmente sobre o Serviço Social na 
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Educação, que datam de meados para fins de 2012. Nesse sentido, compreende-se 

que, o não conhecimento dos textos pode estar relacionado tanto por se tratar de 

publicações recentes, quanto pela não procura das profissionais por tais 

publicações.  

Considerando que a construção do exercício profissional se inicia na 

graduação, e a direção social que o profissional imprime em sua prática profissional 

tem influência direta dos processos educativos que estas vivenciaram na academia, 

foram pré-estabelecidas algumas atividades e as entrevistadas marcavam aquelas 

em que elas haviam participado na graduação. O gráfico 7 traz um demonstrativo 

dessa participação. 

 

GRÁFICO 7 – Atividades realizadas durante a graduação 

 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 
 Dentre as atividades acadêmicas vivenciadas pelas entrevistadas, o estágio 

obrigatório foi a atividade com maior participação entre as entrevistadas, 

principalmente porque é uma atividade obrigatória do curso de Serviço Social, 

caracterizada por práticas pré-profissionais, realizadas em situações reais de 

trabalho, sem vínculo empregatício, sob a supervisão de um  assistente social. 

Constitui-se, portanto, em um componente curricular obrigatório do Curso de Serviço 
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Social dentre as indicados nos incisos I, II e III do art. 15 da Resolução nº. 

17/CUn/97; ademais é um dos pré-requisitos para a conclusão do curso. O estágio 

obrigatório é que referenciado pelas entrevistadas 

 

configura-se como um momento específico da formação profissional que 
proporciona ao discente uma maior aproximação com o trabalho profissional 
através da sua inserção no espaço sócio-institucional objetivando capacitá-lo para 
o exercício da futura profissão. Possui, portanto uma dimensão formadora na qual 
se desenvolve um treinamento em serviço para uma ação profissional, e nele, seja 
dada aos discentes condições e oportunidades para as necessárias mediações 
entre a ação empírica e os conceitos e referências teóricas “acumuladas”. (UFRN, 
1999,17).  

  

 O estágio obrigatório nas instituições permite ao estudante entrar em contato 

com a organização hierárquica das mesmas, possibilitando-lhe conhecer, através de 

uma reflexão teórico-prática, a inserção do profissional de Serviço Social na divisão 

sóciotécnica do trabalho (cf. NICOLAU, 2005)111. 

A participação em congressos científicos também foi unanimidade entre as 

entrevistadas. A maioria afirmou que estes são momentos de socialização das 

discussões que estão sendo feitas na graduação, embora apenas 04 (quatro) delas 

tenham apresentado trabalhos em eventos científicos112. Esses espaços são 

importantíssimos para pensar e refletir teoricamente a prática, pois na maioria das 

vezes, participam professores, pesquisadores e profissionais da prática, e é por 

meio de debates que são construídas novas formas de pensar a profissão. 

Tem-se uma ressalva, muitos desses encontros científicos têm um custo alto 

para o profissional, uma vez que o valor das inscrições, incluindo passagens e 

hospedagem, inviabilizam a sua participação, sobretudo quando ocorre fora do 

estado. Tomando como exemplo o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 

(CBAS), que em 2013 já conta com sua 14º edição, o valor das inscrições é 

estipulado em R$ 430,00 (parcela única à vista), mas esse valor pode chegar até R$ 

700,00 (parcela única à vista) para os profissionais que deixarem para se inscrever a 

partir de agosto. No entanto, é preciso lembrar que esses valores não são altos 

levando em consideração os custos necessários para garantir: a qualidade; o local 

                                                           
111 Neste momento fala-se apenas das experiências das assistentes sociais como estagiárias, mais 
adiante será abordada sua participação enquanto supervisoras de estágio. 
112 Uma das entrevistadas evidenciou que, além de apresentar trabalhos também participou da 
Organização da 1ª Semana Acadêmica de Serviço Social da UFRN. 
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com condições técnicas, ambientais e de segurança adequadas ao objetivo do 

Congresso; a infraestrutura para comportar o volume de pessoas e de trabalhos; e, o 

material distribuído aos participantes. Além disso, faz-se necessária a contratação 

de firma especializada para a infraestrutura do encontro, como a recepção, 

acolhimento, atendimento e outros. Tendo em vista CBAS é autossustentável, pois o 

Conjunto CFESS-CRESS, a ABEPSS e a ENESSO não possuem condições 

orçamentárias para arcar com o mesmo113, as inscrições e os patrocínios de 

instituições estatais são responsáveis por financiar o evento. Dito isso, analisa-se 

que o grande nó da questão não é o valor das inscrições, mas os baixos salários 

recebidos pelos profissionais. 

Além do valor das inscrições os profissionais têm que arcar com as despesas 

de: transporte, hospedagem e alimentação. Para os estudantes de graduação e pós-

graduação o valor das inscrições é menor, porém as outras despesas são as 

mesmas. Esse alto custo dificulta o acesso de muitos profissionais e estudantes a 

esses encontros importantes, uma vez que estes profissionais não possuem as 

condições objetivas para custeá-los. Veja que esses profissionais têm uma média 

salarial entre 06 (seis) e 08 (oito) salários mínimos, e recebem ajuda de custo do 

IFRN para participar, mas há aqueles que recebem apenas 1 (um) salário mínimo e 

estão inseridos de forma precarizada no mercado de trabalho, para tais profissionais 

o acesso a esses eventos ainda se torna mais difícil e, quiçá, impossível.  

Voltando a análise do gráfico 7, demarcam-se as atividades de extensão, de 

iniciação científica e estágio não obrigatório, as quais foram citadas por 50% das 

entrevistadas. Para as assistentes sociais, elas significaram importantes 

experiências na sua formação profissional, principalmente porque são momentos em 

que é possível perceber a relação entre teoria e prática. 

Os discursos enfatizaram que essas atividades, na maioria das vezes, são 

remuneradas e com carga horária reduzida, o que permite conciliar com os estudos 

das disciplinas do curso. As entrevistadas que disseram ter participado da iniciação 

científica, extensão e estágio, foram bolsistas e recebiam apoio financeiro para 

manter seus estudos universitários. No entanto, apenas uma assistente social 

participou de monitoria, as demais revelaram que eram poucas as oportunidades 

                                                           
113 Ver melhor em: Nota Pública sobre o 14º CBAS. Disponível em: 
http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/928 
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nessa modalidade, sobretudo quando se tratava de bolsas de monitoria, o que 

dificultava o acesso a essa atividade. De fato, na graduação do curso de Serviço 

Social esses espaços em que o aluno vivencia a dinâmica da docência em sala de 

aula junto à um professor são poucos. 

A iniciação científica introduz o graduando ao mundo da pesquisa, da 

investigação, prepara-o para o desenvolvimento de projetos e consequentemente 

constrói um forte vínculo desse aluno à universidade, enquanto o estágio não 

obrigatório e a extensão permitem o acesso aos espaços sócio-ocupacionais onde o 

trabalho do serviço social se concretiza. A proposito foram identificadas falas como: 

 

a participação em algum projeto na sua área é fundamental para a 
compreensão da realidade de trabalho. (DÉA). 
 
[...] na extensão você vai à comunidade e você ver com um olhar de 
profissional e ver as dificuldades. A pesquisa é boa porque você conhece a 
realidade que foi publicada, mas na extensão você conhece a realidade que 
você vai teorizar. (ELIS). 
 
A extensão é importante demais, porque na minha experiência de extensão 
[...] nós íamos às comunidades carentes e tínhamos muito contato com o 
povo, e nós tínhamos muitas dúvidas, então tínhamos que estudar, porque 
como só tinha uma assistente social, e era muita demanda, e a gente 
tomava muita inciativa [...] então a gente tinha que estudar para responder 
as questões o que permitiu um aprendizado. (FLOR). 

 

Os fragmentos enunciam o quanto a inserção enquanto estudantes, tanto no 

campo da pesquisa, quanto no campo da extensão, ainda no momento da 

graduação, permitem a construção de conhecimentos construídos acerca dessas 

experiências. Deduz-se, a partir das reflexões, que essas experiências podem ter se 

tornado de grande importância para as assistentes sociais, no momento de sua 

inserção profissional, em função da compreensão da dinâmica do trabalho, em seu 

processo interventivo no espaço sócio-ocupacional. 

No tocante à presença em atividades de ação política e de representação da 

categoria, 50% das assistentes sociais vivenciaram os movimentos estudantis. Das 

03 (três) que participaram dessas atividades, 02 (duas) disseram que fizeram parte 

do Centro Acadêmico de Serviço Social (CASS), 01 (uma) apenas como 

colaboradora e 01 (uma) como coordenadora, esta última além de participar do 

CASS, também participou da ENESSO e da ABEPSS; 01 (uma) participou do CASS, 

do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e do Colegiado do Curso de Serviço 
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Social. As outras 03 (três) assistentes sociais não participaram de nenhuma 

atividade coletiva durante a graduação. Este fato coloca em pauta necessidade 

urgente de se fortalecer o Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS). O 

movimento estudantil e os espaços de controle social foram conquistados 

historicamente mediante lutas e manifestações. 

É somente no campo das lutas coletivas e dos embates políticos e ideológicos 

que se pode lutar contra as fortes tendências de descaracterização e desmonte dos 

ganhos sociais conquistados, os quais devem ser fortalecidos, particularmente frente 

à redução dos direitos na sociabilidade capitalista. Diante disso, atualmente a 

ENESSO deliberou a Campanha Nacional “Nenhum Passo Atrás!”114 a qual luta 

contra a mercantilização da vida. A campanha possui os seguintes eixos: luta contra 

a mercantilização da vida, por uma Universidade Popular, combate as opressões, 

contra a mercantilização da cultura, crítica ao ENADE, contra a criminalização dos 

movimentos sociais. 

A participação nesses momentos de luta enquanto estudantes da academia 

moldam o perfil do profissional que se forma, tal constatação está presente nas 

respostas das assistentes sociais às questões. Àquelas profissionais que 

participaram dos movimentos estudantis, e também que se dedicaram às atividades 

de extensão são as que conseguem fazer uma maior conexão em suas respostas, 

elas compreendem melhor as indagações e mostram maior coerência ao respondê-

las. 

A Instrumentalidade desenvolvida no processo de trabalho sofre influência 

direta desses momentos vivenciados durante a graduação, dito de outra forma, 

aqueles estudantes que são engajados nos movimentos estudantis, no momento em 

que vão para os espaços de trabalho tendem a desenvolver práticas condizentes 

com a racionalidade crítico dialética.   

Na perspectiva de avaliar a formação acadêmica questionou-se se as 

entrevistadas avaliam que a formação profissional oferece as bases teórico-

metodológicas para uma atuação voltada para o projeto emancipatório. Os trechos 

das falas estão compilados no quadro 5, a seguir. 

                                                           
114 Ver melhor em: Campanha Nacional Nenhum Passo Atrás. Disponível em: 
http://executivamess.wordpress.com/enesso/campanha-nacional-nenhum-passo-atras/. Acesso em: 
09 dez. 2012. 

http://executivamess.wordpress.com/enesso/campanha-nacional-nenhum-passo-atras/
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QUADRO 5 – A formação e o projeto emancipatório 

 

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL OFERECE AS BASES PARA UMA ATUAÇÃO 
TEÓRICO-METODOLÓGICA VOLTADA PARA O PROJETO 

EMANCIPATÓRIO? 

“a formação do assistente social [...] desperta esse espírito de mudança, esse 
espírito de luta [...] você vai ter que usar de estratégias e buscar nesse meio 
desgastante e angustiante as respostas [...] muitas assistente sociais trabalham 
em locais precários e não tem voz, não tem respeito profissional, não tem as 
mínimas condições de trabalho, esse profissional não vai ter forças para lutar.” 
(ANA). 
“Eu vejo que a formação oferece elementos, agora se você me perguntar se vai 
garantir eu penso que não. Eu penso querer e buscar um projeto emancipatório é 
do sujeito.” (CRIS). 
“Forma sim, mas tem as limitações de atividades e as interferências macro, às 
vezes o que você quer fazer vai de encontro com a instituição e você acaba tendo 
problemas [...]” (DÉA). 
 
Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

De forma geral nas falas das entrevistadas constata-se que a formação 

oferece as bases teórico-metodológicas para se trabalhar em uma perspectiva de 

crítica à sociabilidade vigente, na busca da emancipação humana, porém a questão 

de vivenciar essa postura depende do estudante e das instituições onde eles irão 

trabalhar. Guerra (2002a, p. 18) vai mais adiante explicando  

 
Se o conhecimento sobre a realidade não muda a realidade, a falta de um 
conhecimento sobre a realidade, a ausência de referências teórico-
metodológicas, a inexistência de um projeto profissional que se conecte 
com os projetos sociais mais progressistas também impedem ou dificultam 
uma intervenção profissional que se oriente para a ruptura com o 
conservadorismo na profissão. 

 

Além dessa questão subjetiva, de que o profissional tem que ter 

conhecimento teórico suficiente para compreender a realidade, também tem a 

questão das condições de trabalho que ajudam ou não nessa tarefa. As falas se 

repetiram muito nesse âmbito, pois para as entrevistadas, o profissional é 

instrumentalizado para trabalhar, entretanto as condições subjetivas e objetivas que 

envolvem seu exercício profissional vão também moldar essa prática, que pode ser 

em uma postura crítica ou conformadora. 
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Ainda nesse viés da formação, foi questionado como está à relação das 

entrevistadas com a academia atualmente, se elas ainda participam de alguma 

atividade na universidade e se possuem contato com os professores e/ou 

coordenadores do curso de Serviço Social. Das 06 (seis) entrevistadas, apenas 02 

(duas) mantêm contato com a academia. Tal inserção vem se dando através de um 

grupo de pesquisa no próprio IFRN, coordenado por um professor da Educação, 

enquanto outra entrevistada está em continuo contato, por ser supervisora de 

campo, bem como lecionar em algumas instituições de ensino particular, tanto na 

graduação quanto na pós-graduação. 

Essa questão do afastamento/contato dos estudantes egressos com a 

academia remete a uma situação pontual, uma vez que, normalmente os estudantes 

só voltam à academia para realizar algum tipo de pós-graduação. Esse fato, de certa 

forma prejudica a atualização profissional, pois na academia estão sendo forjadas as 

discussões mais recentes da profissão, assim como nas entidades organizativas da 

categoria. Se o profissional se afasta da academia, das entidades organizativas da 

categoria, se abstém dos momentos de discussão coletiva da profissão, fica 

desatualizado, e de acordo do contexto e do perfil desse profissional, a 

instrumentalidade tende a ser voltada a uma prática conservadora. 

A formação é um momento rico para o assistente social, ela oferece as bases 

da instrumentalidade. A formação e a informação são partes de um percurso que o 

estudante começa a trilhar ainda na academia, forjando assim a instrumentalidade 

própria da profissão, e os componentes curriculares são as principais formas de 

materialização dessa instrumentalidade, elas se orientam pelos 3 (três) núcleos do 

fazer profissional que estão nas Diretrizes Curriculares. Um profissional que teve 

bases sólidas em sua formação, seja através das disciplinas, seja através das 

atividades extracurriculares, tenderá a assumir um posicionamento mais crítico no 

seu fazer. Sua instrumentalização será moldada de forma que ele seja um 

profissional crítico e competente. 

Ao se indagar sobre a dimensão teórico intelectual, questionou-se acerca do 

entendimento que os sujeitos entrevistados detêm sobre o conceito de 

Instrumentalidade. As falas são elencadas no quadro a seguir e logo após serão 

discutidas e analisadas. 
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QUADRO 6 – Instrumentalidade na ótica dos sujeitos da pesquisa 

O QUE É A INSTRUMENTALIDADE DO SERVIÇO SOCIAL? 

Um conjunto de técnicas, mas também de fundamentos teóricos, que vão embasar o 
nosso fazer profissional. [...] a forma pela qual você se utiliza dessas técnicas e 
desses componentes teóricos que fundamentam o fazer, vai variar da percepção que 
o profissional tem (CRIS) 

São os instrumentais que a gente utiliza no dia a dia para facilitar o nosso trabalho [...] 
instrumentais não são só os materiais, mas também os do conhecimento (DÉA) 

É bem além do que simplesmente instrumento de trabalho. É instrumento de trabalho 
aliado a minha concepção política, filosófica, ética de como usar aquele instrumento 
de trabalho [...] (ELIS). 

É uma categoria composta de três dimensões que o profissional precisa ter. Para 
você ser um profissional completo você precisa da instrumentalidade [...] para você 
fazer um parecer social [...] você precisa das três dimensões, se não [...] você não 
consegue dar substancialidade a esse instrumental. [...] É um conceito muito difícil de 
ser explicado, mas você tem que se apropriar dessas categorias para poder dar um 
diferencial no seu trabalho e na sua intervenção profissional (FLOR). 

 
Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

 Através de fragmentos entrecortados, com hesitações e falhas na 

compreensão do que vem ser Instrumentalidade, os conteúdos trazidos revelam a 

referência aos instrumentos e técnicas da profissão associadas a compreensão da 

categoria analítica. Entretanto, infere-se que as três primeiras colocações das 

assistentes sociais se dão na tentativa de explicarem a Instrumentalidade apontando 

para o conhecimento, ou seja, a dimensão teórica como sua integrante e associada. 

Não há, efetivamente, clareza no conceito completo do que seja 

Instrumentalidade e isso fragilidade no entendimento teórico do termo, sobretudo 

quando associa conhecimento como um Instrumento de trabalho. Na verdade o 

conhecimento é a base que fundamenta a ação, é a partir dele que não feitas às 

reflexões teóricas acerca da realidade. Por outro lado, a compreensão da categoria 

é complexa, como bem afirma uma das assistentes sociais, e isso pode ser uma 

explicação das entrevistadas não conseguirem concatenar as ideias para formular 

uma resposta completa.  
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A compreensão da fala da primeira assistente social, mesmo não tendo uma 

elaboração conceitual, tocou na questão da ‘direção social’ que o profissional pode 

dar a Instrumentalidade, quando disse que: “[...] a forma pela qual você se utiliza 

dessas técnicas e desses componentes teóricos que fundamentam o fazer, vai variar 

da percepção que o profissional tem” (CRIS), daí ela está afirmando que a direção 

social que o profissional imprime em seu fazer é quem vai intermediar essa 

categoria. Ou seja, a forma como o profissional utiliza um instrumental técnico 

operativo depende da direção social dada pelas demais dimensões inerentes à 

instrumentalidade. De acordo com Santos, Souza Filho, Backx (2012, p. 23) 

entende-se que, 

 

usar um instrumento que tenha surgido em determinado contexto histórico, 
com uma determinada finalidade e direção social, não necessariamente o 
inviabiliza de ser empregado em outro contexto histórico, com outra 
finalidade e direção.  

 

Isso quer dizer que é possível utilizar determinados instrumentos, que tenham 

origem tradicional conservadora, dando um novo direcionamento teórico e social a 

ele. 

A propósito do conhecimento teórico-metodológico questionou-se a respeito 

da sua importância para o processo interventivo. 100% das entrevistadas 

responderam que conhecimento teórico-metodológico é parte constitutiva da 

qualificação profissional e é de fundamental importância para orientar o seu 

processo interventivo, pois é o que diferencia sua prática profissional. 

Se o profissional necessita ler a realidade, ele só pode fazê-lo se tiver 

conhecimento, não há como trabalhar com várias realidades diferentes e não ter 

conhecimento para subsidiar sua ação, o conhecimento oferece respaldo às 

decisões tomadas em determinadas situações. Porém, “[...] o conhecimento não se 

constitui em receituário da prática profissional, e tampouco esta pode se confundir 

com a realidade social ou com um conjunto de atividades empíricas.” (GUERRA, 

2012, p. 57). 

O conhecimento é visto pelas entrevistadas como a base, o subsídio para 

intervenção, como mostra o discurso de Flor: “você não pode fazer uma intervenção 

se você não tem uma apreensão daquilo em que você está intervindo, precisa fazer 
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as leituras do Serviço Social no seu espaço profissional e precisa fazer as leituras 

dos documentos institucionais.” Somente a partir do conhecimento é possível romper 

com a imediaticidade, da ação pela ação, do fazer sem o saber, é o que mostra a 

abordagem de Ana sobre a teoria: “vai nortear a prática para que essa parte da 

prática, da execução, não seja dissociada da teoria, para que a gente tenha 

realmente uma práxis e não uma praticidade só de saber fazer.” (ANA). Porém, em 

uma das articulações, o conhecimento teórico confunde-se ao conhecimento das 

leis: “a gente tem que estar por dentro das leis, se atualizando para dar respostas às 

demandas que chegam para a gente.” (BIA). Isso demonstra que é difícil 

compreender que o conhecimento teórico é mais abrangente, envolve os saberes 

acumulados não só durante a graduação, mas também durante toda a vida 

intelectual da pessoa. 

O conhecimento é uma mediação posta pela práxis, ele se divide em vários 

tipos: científico, artístico, filosófico, teórico, político e técnico. E é a partir de 

conhecimentos teóricos e técnicos, que o profissional sistematiza e operacionaliza 

respostas às necessidades sociais que lhe chegam como demandas profissionais. 

Nesse sentido, ele vai além das informações sobre leis. 

As entrevistadas também foram questionadas sobre como se mantêm 

informadas a respeito dos acontecimentos que envolvem a conjuntura e o Serviço 

Social, 100% falaram da falta de tempo para se dedicar a leitura, entretanto foi 

unânime a utilização da internet como meio de informações, de busca de 

conhecimento. Observando o gráfico 8, verifica-se que a maior porcentagem das 

assistentes sociais utiliza à internet; em segundo lugar estão os textos avulsos de 

Serviço Social, seguidos dos Fóruns e Seminários e Congressos. Os outros meios 

de informação que aparecem no gráfico foram elencados apenas uma vez. 
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GRÁFICO 8 – Como você faz para ficar informada? 

 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

As falas das assistentes sociais deixam claro que elas sentem necessidade 

de se informar, porém a jornada de trabalho desgastante dificulta as leituras 

complementares, e essa queixa é recorrente em todos os discursos. As partícipes 

evidenciaram que também recorrem à legislação profissional e social para embasar 

suas ações. 

A dificuldade para adquirir novos conhecimentos interfere diretamente na 

instrumentalidade, uma vez que o profissional fica desatualizado, ele pode diminuir a 

qualidade de sua intervenção, como também deixa de ter uma leitura de mundo 

mais crítica. “Assim, [...] estudar, pesquisar, debater temas, reler livros e textos não 

podem ser atividades desenvolvidas apenas no período da graduação.” (SOUZA, 

2088, p. 122). Um dos sujeitos da pesquisa revelou essa preocupação em se manter 

atualizada: 

Eu tento, entre um atendimento e outro, ler textos sobre a violência contra 
mulher, o estatuto da criança e do adolescente porque é necessário ter esse 
conhecimento para orientar as famílias e os alunos; faço uma leitura, mais 
para dar respaldo a minha ação, ou para me orientar, pois às vezes eu me 
sinto insegura. (FLOR). 
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Se continuamente na prática profissional o assistente social não se atualiza, 

 

[...] não acompanha o movimento e as mudanças da realidade social, estará 
certamente fadado ao fracasso e a uma reprodução mecânica de 
atividades, tornando-se um burocrata, [...] não promovendo mudanças 
significativas seja no cotidiano da população usuária. (SOUZA, 2088, p. 
122). 

 

Mesmo que o cotidiano da prática exija muito do profissional, é importante 

que ele procure meios de se manter informado tanto sobre a profissão, quanto pelos 

acontecimentos sociais, pois a realidade é dinâmica e o profissional precisa estar 

atento às novas mudanças para dar um direcionamento a sua ação. 

Ainda nessa linha da discussão do acesso à (in) formação, foi questionado 

sobre quais foram os livros/revistas lidos atualmente. Foram citadas as seguintes 

revistas: Carta Capital, Veja, Serviço Social e Sociedade. E os seguintes livros: 

“Serviço Social - Direitos Sociais e Competências Profissionais”, “Serviço Social na 

Contemporaneidade”, “Saber Profissional e Poder Institucional”, “Subsídios para 

atuação do assistente social na política de Educação”, “Visita domiciliar”, “Serviço 

Social na Educação: bases para o trabalho profissional”, “Serviço Social na 

Educação: teoria e prática”. Além desses livros e revistas, uma das entrevistadas 

revelou que frequentemente recorre a artigos, teses, dissertações, pois está sempre 

orientando estágios e precisa se atualizar constantemente para poder orientar e 

propor. Outra partícipe citou que é importante ler a Revista Serviço Social e 

Sociedade porque percebe que os autores se preocupam em fazer uma análise da 

sociedade, em uma perspectiva crítica e atualizada. O Estatuto da Criança e do 

adolescente também foi citado, pois segundo as entrevistadas ele é quem subsidia a 

maior parte das atuações na Educação. 

Há nas falas das assistentes sociais uma preocupação em ler textos que se 

aproximam de seu fazer profissional, considerando que foram muito citadas às 

publicações a respeito do Serviço Social na Educação e do trabalho profissional na 

Educação. 

Questionou-se também, quais autores são referência para o exercício 

profissional, 6 (seis) autores foram lembrados, como está explicitado no gráfico 

abaixo: 
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GRÁFICO 9 – Autores que referenciam seu exercício profissional? 

 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

As respostas também giraram em torno dos autores clássicos do Serviço 

Social. Isso demonstra a legitimidade que os profissionais dão as discussões e 

debates em torno da profissão e do seu fazer profissional. Mostra o sentimento de 

pertencimento ao Projeto Ético Político, na medida em que buscam os autores que 

discutem a profissão numa perspectiva crítica, estão legitimando o Projeto Ético 

Político da Profissão. Mesmo assim, muitos autores que são significativos da 

profissão não apareceram entre os citados. 

Os motivos para a escolha dos autores tiveram diversas variações, como 

explicita o quadro 7: 
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QUADRO 7 – Por que você escolheu tais autores para referenciar seu exercício 

profissional? 

AUTORES QUE SÃO REFERÊNCIA PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

AUTORES MOTIVOS 

Marilda Villela 
Iamamoto 

É uma das autoras que eu me identifico bem (ANA) 
Eu gosto muito (DÉA) e (ELIS) 
Ela é muito feliz em suas colocações, na forma como ela nos traz 
o que é real, o cotidiano (CRIS) 
Faz parte de minha formação (FLOR) 

Maria Dalva Horácio Eu gosto muito das leituras dos textos dela (ANA) 
Ney Luiz T. de Almeida Embasa o de Serviço Social na Educação (DÉA) 

Da área da Educação eu gosto muito dele (ELIS) 
José Paulo Netto e 

Marcelo Braz 
Faço a relação com esses autores na discussão de que o Serviço 
Social é ou não é trabalho (CRIS) 
Fazem parte de minha formação (FLOR) 

Yolanda Guerra Sobre a questão da instrumentalidade faço um link com a autora 
(CRIS) 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

Apenas uma das entrevistadas não citou nenhum autor, evidenciou que para 

a prática se embasa mais nas leis que regem o trabalho profissional. “Num é nem a 

questão de autores, mas as leis são fundamentais”, afirmou BIA. O discurso 

corrobora com a resposta da profissional à questão anterior na qual a entrevistada 

demonstra certa deficiência no entendimento do que é conhecimento teórico. Há de 

se lembrar de que as leituras das legislações sociais são importantes, elas são 

referências para a regulação da prática, porém não são teorias. Nesse sentido as 

leis são instrumentos e não referencial teórico metodológico. 

Marx (2006) delimitou a teoria como sendo a reprodução no plano das ideias 

do movimento real do objeto pelo pesquisador, ou seja, é através da teoria que o 

sujeito “[...] reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que 

pesquisa. E esta reprodução [...] será tanto mais correta e verdadeira quanto mais 

fiel o sujeito for ao objeto.” (NETTO, 2009, p. 673). Desse modo, o movimento que o 

pesquisador faz em transportar o material para a sua mente e interpretá-lo é o que 

delimita o ideal. Esse movimento do real se faz necessário porque a prática, no 

modo de produção capitalista, não se revela no imediato, dessa forma há que se ter 

exigência metodológica para se apreender as múltiplas determinações e relações 

com uma totalidade, que é histórica. Já as leis são normatizações, conjunto de 
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normas jurídicas criadas através dos processos próprios do ato normativo e 

estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. 

As demais entrevistadas evidenciaram Iamamoto e José Paulo que, de fato, 

são os autores mais trabalhados na academia, principalmente no tocante à 

construção da perspectiva crítica do Serviço Social brasileiro. Contudo, há certa 

fragilidade no porquê das escolhas, muitas disseram que os autores embasam sua 

prática por gostar da leitura dos autores. Como as partícipes não ofereceram mais 

detalhes sobre as escolhas delas, a sua análise foi dificultada, mas pelo pouco que 

colocaram, é possível verificar a dificuldade que elas têm em fazer as conexões 

lógicas para diferenciar as linhas teóricas que norteiam o exercício profissional e o 

motivo da escolha. 

Há uma dificuldade, portanto em se reconhecer a relação entre teoria e 

prática. A ideia de que “na prática a teoria é outra” é sustentada na compreensão de 

que a teoria pode ser implantada na realidade social e/ou que ela pode dar repostas 

imediatas as questões práticas. Forti; Guerra (2010, p. 5) afirma que essa é 

alimentada pela  

 
concepção que considera possível a aplicação da teoria na prática, 
captando as Teorias Sociais como um conjunto de regras, modelos, 
procedimentos e referências instrumentais precisas, capazes de serem 
diretamente aplicáveis na realidade, produzindo imediatamente o efeito ou 
produto previsto ou desejado. 

 

No sentido dessa ideia errônea, o valor da teoria é remetido exclusivamente à 

sua capacidade de responder imediatamente a realidade social. Porém, a realidade 

é quem referencia a teoria, ou seja, a compreensão teórica do real e a produção do 

conhecimento se dão a partir de sucessivas aproximações com a prática, no 

movimento dialético. Essa separação entre teoria e prática encontra respaldo na 

racionalidade formal-abstrata, hegemônica do capitalismo, que acarreta 

consequências desastrosas para o trabalho profissional quando este se coloca em 

uma direção acrítica. 

Para dar repostas profissionais, os assistentes sociais precisam projetar as 

finalidades de sua ação no nível do pensamento de forma consciente, dito de outra 

forma, ele deve antecipar em sua mente o fim a que ele pretende chegar através de 

seu trabalho. Desse movimento do real para o ideal, e do ideal para o concreto 
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pensado, é que se pode perceber o enlace entre a teoria e a prática, mas 

compreendendo que cada uma dessas possui certa autonomia, entretanto são 

interdependes, inter-relacionadas e se constituem uma a outra. Há aí uma relação 

entre os elementos (teoria e prática), os quais fazem parte de um mesmo processo e 

formam a unidade na diversidade. 

Segundo Forti; Guerra (2010, p. 14), “o conhecimento teórico emerge do 

processo histórico-social como resultado elaborado das atividades humanas 

dirigidas à satisfação de necessidades materiais e espirituais”. Pode-se considerar 

então, que este conhecimento é uma espécie de reprodução da realidade no nível 

do pensamento, o qual serve como direção e fundamentação para a prática na 

realidade social. Esse conhecimento, portanto, pode ser infinitamente e 

incessantemente aprimorado. De acordo com as autoras no processo de trabalho há 

“[...] a emersão da consciência, do conhecimento, da prática relacionada à leitura de 

categorias fundamentais e a possiblidade de aprimoramento humano contínuo.” 

(Ibid., p. 15). 

Buscando obter informações sobre a relação teoria e prática entre as 

entrevistadas foram questionados sobre qual à importância da perspectiva teórico-

metodológica para ultrapassar a velha e atual falácia de que na “prática a teoria é 

outra coisa”. As repostas e suas entrelinhas explicitam a dificuldade em se 

estabelecer a mediação entre a teoria e a prática: ou se dogmatiza ou se diz que 

não e preciso, como foi o caso da assistente social que disse que o que embasa a 

prática dela são as leis. No entanto, em suas locuções diretas, nenhuma das 

entrevistadas corroborou com o chavão. 

Foram proferidos os seguintes discursos: 

 

Na prática conseguimos fazer essa mediação entre a teoria sempre 
pensando como eu vou agir para chegar aquele meu objetivo, quais são as 
formas, os caminhos, as estratégias, os instrumentais que eu vou utilizar 
para chegar ao meu objetivo. (ANA). 
 
A diferença é que a realidade é mais dinâmica do que a teoria, mas não 
significa que existe essa separação. (BIA). 
 
Na verdade muitas vezes a prática exige algo além da teoria e de algumas 
atividades e competências que você já dominou, e você tem que 
acrescentar outras e outras. [...] Positivamente a frase ‘Na prática a teoria é 
outra coisa’ nos traz uma questão de desafio, ela está convidando a você 
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dar outras respostas que até então você não tinha diferenciado. Mas ao pé 
da letra eu acredito que a teoria e a prática andam juntas. (CRIS). 
 
A academia está encaminhando você para a prática, mas no dia a dia é que 
você vai vendo como são as demandas. Ai o profissional poder agregar 
outras informações e tentar fazer os recortes dos conhecimentos que 
adquiriu, mas também exige que esteja constantemente se renovando. 
Adquirindo novos conhecimentos e se atualizando em face das novas 
conjunturas. (DÉA). 

 

Dentre as assistentes sociais, 01 (uma) se destacou, pois elaborou uma 

resposta bastante completa:  

 

É somente a partir da leitura da realidade, feita cotidianamente, que 
percebemos que não existe essa diferenciação, falta a nós profissionais 
uma maior leitura, porque eu acho que a partir das leituras, a gente 
consegue intervir nessa realidade. O que existe é o fato de os problemas e 
desafios enfrentados no cotidiano estarem sempre mudando, mas a gente 
tem que criar estratégias dentro do ambiente de trabalho, e o que falta para 
criar estas estratégias são as leituras para a gente fazer as devidas 
mediações e compreender que aquele problema já foi visto por nós na 
academia de alguma forma e naquele momento não conseguimos 
identificar. Mas eu acho que é interessante a gente ver aquele problema e 
pensar em soluções fundamentadas nas nossas leituras. (FLOR). 

 

É um recorte extenso, porém, mais completo, pois identifica que a teoria e 

prática complementam-se e sua relação exige do profissional fazer as devidas 

mediações no contexto cotidiano do trabalho. A relação teoria e pratica possibilita 

“[...] ao assistente social estabelecer as mediações necessárias entre os discursos 

intelectualizados - teórico, metodológico e político - e a prática profissional cotidiana 

refletida na dinâmica histórico-conjuntural, em torno da qual a profissão transita.” 

(NICOLAU, 2005, p. 146). 

Conseguir fazer a mediação entre a teoria e a prática é uma tarefa complexa, 

sua apreensão vem desde o processo formativo, porém muitas vezes a graduação 

não oferece os subsídios necessários para que o profissional apreenda a questão, 

necessitando, porém, realizar cursos de pós-graduação. Mesmo assim, os 

profissionais, que compreendem a teoria como processos de reconstrução da 

realidade pela via do pensamento, têm que ter “[...] claro que a escolha de uma 

teoria não é arbitrária, mas, ao contrário, vincula-se a projetos de sociedade, visões 

de mundo e método, reclamam da teoria como resposta para a prática profissional 

(FORTI; GUERRA, 2010, p. 9)”. 
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Ao analisar os dados pertinentes à formação continuada, expostos no quadro 

8 a seguir, constata-se que 100% das entrevistas realizaram algum tipo de curso de 

pós-graduação, destas, 50% latu sensu, e 50% stritu sensu. Há de se colocar aqui a 

relevância da formação latu sensu, ela é responsável por especializar os 

profissionais, consequentemente a qualificá-los. Como o curso de graduação é 

generalista, muitas vezes os profissionais sentem dificuldades para interpretar o 

exercício profissional em algumas áreas, o momento da especialização proporciona 

a esse profissional o contato direcionado às áreas do exercício profissional. Se faz 

necessário uma educação permanente em todas as profissões e áreas do 

conhecimento, “[...] pois no contexto atual, a dinâmica e complexa realidade em 

transformação produz aceleradamente questões que precisam ser desveladas e 

analisadas.” (CFESS, 2012, p. 10). 

 

QUADRO 8 – Formação Continuada 

 Nome 
fictício 

Pós Graduação 
Instituição de 

Ensino 
Temática 

01 Ana Especialização UFRN Políticas Públicas 
02 Bia Especialização CFESS - UNB Direitos Sociais 
03 

Cris 
Especialização 

e Mestrado 
UFRN 

Especialização em 
Segurança Pública 
Mestrado Gênero 

04 
Déa Especialização FAL 

Planejamento e Gestão 
em Políticas Sociais 

05 
Elis Mestrado UFRN 

Consumo do álcool entre 
os adolescentes 

06 
Flor Mestrado UERN 

Instrumentalidade do 
Serviço Social 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

A formação continuada nem sempre se dá simplesmente por uma questão 

salarial, até porque, muitas vezes o salário não compensa, é sim uma preocupação 

com a qualificação, com a ascensão profissional. A formação vai além da 

transmissão de saberes, ela prepara o indivíduo para a vida em sociedade. Há 

também que se analisar que “quanto mais qualificados os trabalhadores sociais, 

menos sujeitos a manipulação e mais preparados para enfrentar o assédio moral no 

trabalho, os jogos de pressão política e de cooptação nos espaços institucionais.” 

(RAICHELIS, 2011, p. 426).  
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Observadas as questões pertinentes ao processo formativo das assistentes 

sociais, indagou-se sobre a relação destas com a formação de novos profissionais. 

Sendo assim, se faz imprescindível saber se elas foram ou são supervisoras de 

estágio e como elas analisam a questão do estágio supervisionado em Serviço 

Social. 

Das entrevistadas 67%, ou seja, 04 (quatro) ainda não teve nenhuma 

experiência como supervisora de campo, apenas 33% já foi e ainda é supervisora, 

destas, apenas 01 (uma) é supervisa de estágio obrigatório, a outra só se propõe a 

supervisionar estágio não obrigatório. Esta última falou que as demandas do IFRN 

são grandes, principalmente para os profissionais que assumem cargos de chefia, 

nesse sentido, afirmou que fica difícil orientar um estágio obrigatório, pois o aluno, 

nesse momento, necessita de que o profissional disponibilize tempo e dedicação 

tanto para mostrar como o trabalho é realizado como também construir discussões 

teóricas sobre esse trabalho. 

As assistentes sociais que trabalham nos campi IFRN do interior do RN não 

tiveram a oportunidade de orientar estágios, pois as universidades onde são 

disponibilizados os cursos de Serviço Social são distantes dos campi, nesse caso os 

alunos não sentem interesse em se deslocar para tão longe. 

Uma das entrevistadas revelou que foi procurada por uma instituição de 

ensino à distância que lhe propôs uma supervisão de campo, mas assistente social 

não aceitou porque disse que precisa avaliar essa questão do ensino à distância, 

principalmente após as campanhas do CFESS/CRESS contra a Educação “Fast 

Food”. Essa postura da profissional demonstra que a mesma está agindo em 

consonância com o Projeto Ético o qual, a partir da direção social crítica, combate a 

forma com vem se dando a Educação mercantilizada, a partir das lutas e 

campanhas das entidades organizativas da profissão. 

Também apareceram falas em relação à insegurança em ser supervisora, 

 

não me sinto preparada para ser supervisora de campo nesse momento, [...] 
eu não posso receber um estagiário, ele vai ficar onde, se eu não tenho 
sala? Então antes de eu receber um estagiário eu preciso resolver minhas 
pendências. (FLOR); 
 
[...] é uma experiência muito rica, só que eu tenho esse medo. Porque eu 
tive uma orientadora de campo ruim [...] eu fico com aquela impressão de 
que a minha estagiária sinta mesma coisa que eu sentia. (BIA). 
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A insegurança e o medo são sentimentos universais, inerentes ao ser 

humano, a sensação de incerteza diante de algo novo e desconhecido é normal e 

faz parte da vida115, todavia, esse profissional é habilitado para ser supervisor de 

campo, pois foi formado de acordo com o que está previsto tanto as Diretrizes 

Curriculares do Curso de Serviço Social, quando a Lei que Regulamenta a 

Profissão. Sendo assim, a supervisão acadêmica é um dos princípios da formação 

como afirma Assis; Rosado (2012, p. 207), 

 
[...] articulação entre supervisão acadêmica e de campo constitui-se um dos 
princípios da formação profissional em Serviço Social previsto nas Diretrizes 
Curriculares e incorporado na definição de supervisão direta contida na 
Resolução n. 533/2008 do Conselho Federal de Serviço Social 

 

Quanto à questão da análise do estágio surgiram algumas falas que podem 

ser vistas no quadro abaixo. 

 
QUADRO 9 – Avaliação do estágio obrigatório na ótica das entrevistadas  

 

Como você analisa a questão do estágio supervisionado em Serviço Social, 
qual a sua compreensão em relação ao papel do estagiário, do profissional 

supervisor de campo e do professor supervisor acadêmico? 
[...] contributivo para o estagiário e para o profissional. [...] O supervisor acadêmico tem 
que aparecer mais, pois a gente de campo não tem quase nenhum contato com eles. 
(ANA) 
[...] o supervisor de campo tem que dar as orientações práticas tentando fazer a 
interlocução com a teoria [...] E o supervisor acadêmico tem que dar as orientações mais 
teóricas, fazer as análises dos textos (BIA) 
O estágio é fundamental para deixar claro para você, que postura profissional você quer 
ter. Porque no estágio você tem a oportunidade de visualizar várias posturas e tem a 
possibilidade de fazer a avaliação. [...] O supervisor de campo e o supervisor de ensino 
[...] se complementam [...] o orientador de ensino é aquele que vai dar mais o respaldo 
teórico, metodológico e o de campo vai estar na prática sugerindo e pensando em 
conjunto como articular teoria e prática (CRIS) 
É extremamente importante, principalmente se você consegue um bom orientador [...] 
Sem falar que você cria um leque de amizades e oportunidades, que pode até facilitar a 
questão do emprego. O supervisor de campo deve dar o suporte, mostrar ao estudante 
que ele está sendo acompanhado. E o orientador acadêmico dá o suporte teórico (Déa) 
Importantíssimo, porque você vivência a experiência profissional, mas na função de 
aprendiz. [...] O estagiário está no estágio para aprender e colocar em prática o que ele 
aprendeu em sala de aula. Ele também está em campo para colaborar com o supervisor 
de campo (ELIS) 
Para o supervisor de campo receber um estagiário ele precisa estar preparado, entender 

                                                           
115 Disponível em: http://www.catequisar.com.br/texto/comp/15.htm. Acesso em: 02 jun. 2013.  

http://www.catequisar.com.br/texto/comp/15.htm
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do seu cotidiano. [...] o estagiário só pode estar no turno que a assistente social está. [...] 
E eu acho muito complicado você colocar uma estagiária para atender uma determinada 
demanda que você não está dando conta, isso para mim não é estágio supervisionado 
(FLOR) 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

  

As assistentes sociais possuem certo domínio sobre o conceito do estágio, e 

isso é percebido em seus discursos, porém algumas falas ainda estão na tônica do 

discurso da aplicação da teoria na prática, que o orientador de campo dá as 

indicações práticas e o acadêmico as teóricas, como se não houvesse ligação entre 

elas. Voltando-se para a questão da relação teoria e prática tem-se que 

 

A falta de interação entre as dimensões da formação e do exercício 
profissional coloca-se como uma problemática, em especial, para as 
disciplinas de estágio supervisionado. Por ser uma disciplina teórico-prática, 
o estágio corporifica a expectativa de que a sua operacionalização 
possibilite apreender a relação existente entre teoria e prática. No entanto, 
podemos constatar que, frequentemente, a falta de clareza sobre o que 
significam essas duas dimensões expressa-se pela expectativa de que o 
estágio ensine como aplicar a teoria na realidade prática (ASSIS; ROSADO, 
2012, p. 206) 

 

Ou seja, mesmo que as profissionais tenham respondido a questão sobre a 

relação teoria e prática, que elas coexistem em unidade, ao serem questionadas 

sobre o estágio, demonstram que ainda persistem os ranços da falácia de que “na 

teoria a prática é outra”.  

A dimensão investigativa dentre, as dimensões práticas do exercício 

profissional da Instrumentalidade também corrobora com a atuação mais crítica do 

profissional, nela estão envolvidos os processos de produção de conhecimento, 

através da elaboração de  pesquisas,  as quais resultam em aspectos  analíticos  

que  dão  suporte,  qualificam  e  garantem  a concretização da ação interventiva. Ou 

seja, “se a realidade não se releva em sua imeadicidade, a investigação das 

situações concretas postas no cotidiano, através do método, constitui-se um recurso 

indispensável para a apreensão das mediações.” (COSTA, 2008, p. 54). 

A dimensão teórico-metodológica necessariamente precisa estar articulada à 

dimensão investigativa 

 
Esta é uma mediação fundamental, posto que permite uma revisão dos 
fundamentos técnicos, teóricos e ético-políticos que orientam a profissão, 
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conduzindo seu avanço no sentido de que aponta tendências e permite uma 
antecipação, a reconstituição de intervenção, a apreensão de demandas 
emergentes, a reconfiguração das demandas: ela é a dimensão do novo. É 
através desta dimensão que se pode fazer a crítica ontológica do cotidiano. 
A dimensão investigativa permite também a produção de conhecimentos 
voltados para os interesses dos setores populares que são os usuários das 
instituições às quais nos vinculamos (GUERRA, 2012, p. 55). 

 

Nessa tônica, entendo que a dimensão investigativa, ético-política, teórico-

metodológica e formativa se interpõe e se articulam com a dimensão técnico-

instrumental, a proposito foi questionado as profissionais como a dimensão 

investigativa se expressa em seu exercício profissional. Foi perguntado às 

assistentes sociais se elas desenvolviam alguma investigação no seu processo de 

trabalho. Das 06 (seis) entrevistadas apenas 01 (uma) revelou que não realiza 

investigação, as demais afirmaram que estão constantemente fazendo 

investigações, para dar respaldo às suas ações, porém se for questionado sobre a 

elaboração de trabalhos acadêmicos, elas disseram que não dispõem de tempo para 

realizar tais elaborações. O quadro 10, a seguir, expõe as falas das assistentes 

sociais sobre o assunto. 

 

QUADRO 10 – A dimensão investigativa no exercício profissional 

Ordem 
das falas 

Você desenvolve alguma investigação no seu exercício 
profissional? 

1 
Em relação a buscar informações dos alunos, no estudo social nos 
fazemos uma parte investigativa sim (BIA). 

2 

Nós investigamos muito cotidianamente, principalmente para a gente 
tentar esclarecer com mais propriedade os perfis sociais, então fazemos 
sempre essa investigação social para tentar esclarecer melhor esses 
perfis (CRIS). 

3 
E gente sempre procurar fazer investigações sobre as nossas demandas 
(DÉA). 

4 Sim, fazemos as investigações de estudo de caso [...] (ELIS) 

5 

Tem coisas que a gente ver e não analisa, porque no momento, [...] 
precisa dessa imediaticidade, que é uma racionalidade que a gente não 
pode reproduzir, porque quando você age nessa imediaticidade você está 
reproduzindo essa racionalidade burguesa, da imediaticidade, da resposta 
rápida sem compreensão e sem apreensão, então eu tento ver [...] tenho 
que estudar sobre isso (FLOR). 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

Entre as falas anunciadas pelas entrevistadas, destaca-se a quinta. Ela traz 

no conteúdo de suas reflexões certo domínio da categoria Instrumentalidade, 
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quando aborda a questão da investigação como importante para superar a 

racionalidade burguesa posta. Isso é analisando quando a partícipe explica em sua 

reposta que muitas das ações são realizadas de forma imediata, principalmente 

porque elas trabalham com a execução de programas sociais, mas que sente a 

necessidade de estudar sobre suas ações, afirmando que, em certos casos, precisa 

se dedicar mais, estudar mais, investigar mais para dar respostas mais concretas e 

não mediatizadas. 

As demais entrevistadas relacionaram a dimensão investigativa às 

investigações sobre suas demandas que fazem no exercício profissional, 

corroborando com uma das definições que Guerra (2009a, p. 14) faz da dimensão: 

 

Quando realizamos entrevistas, estamos exercitando a dimensão 
investigativa da profissão, por meio de informações extraídas diretamente 
da realidade, mas a sua preparação, em grande medida, dependeu de 
conhecimentos indiretos sobre vários temas que nos habilitaram a realizá-la. 
Na realização de estudo social, laudos, pareceres, buscamos informações 
nos documentos da instituição, na vizinhança e/ou no trabalho sobre algum 
sujeito social.  Estes são momentos nos quais estamos exercitando nossa 
dimensão investigativa. 

 

Entretanto, a dimensão investigativa vai além da questão das investigações 

cotidianas, ela constitui-se também nas pesquisas científicas. Nesse sentido, foi 

perguntado se as assistentes sociais participaram ou participam de grupos de 

pesquisa e se estão envolvidas em algum projeto de pesquisa no momento. Das 

entrevistadas, 05 (cinco) participam de um grupo de estudos das assistentes sociais 

que trabalham no IFRN e discutem o seu fazer profissional. 

A partir desse grupo já foram elaborados alguns documentos116 sobre o perfil 

dos alunos atendidos pelo Serviço Social, e o grupo tem a pretensão de sistematizar 

as questões dos programas de assistência estudantil e de compreender melhor as 

questões: o que é um perfil? Como delimitar um perfil? Para que delimitar um perfil? 

Porém, as condições de trabalho como falta de tempo, distância dos campi e grande 

quantidade de demandas, dificultam a elaboração de novos documentos. 

                                                           
116 Exemplo: Artigo: ANOTAÇÕES ACERCA DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA OS  
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO IFRN. Disponível em: 
http://seminario2012.ccsa.ufrn.br/uploads/paper/file/223/Trabalho_CCSA_-_2012.pdf. Apresentado no 
seminário de pesquisa do CCSA da UFRN em 2012 

http://seminario2012.ccsa.ufrn.br/uploads/paper/file/223/Trabalho_CCSA_-_2012.pdf
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Além da participação no grupo das assistentes sociais, 1 (uma) das 

entrevistadas participa de um grupo de estudos, juntamente com profissionais de 

outras áreas (psicologia, pedagogia e docentes), com a finalidade de estudar obras 

importantes de autores da educação; construiu-se um grupo interdisciplinar e 

pretende apreender melhor as categorias sociais com as quais eles trabalham. Outra 

tem acento e participa de um grupo sobre “Saberes Insubordinados”, que pretende 

analisar os tipos de educação: educação especial, educação de jovens e adultos; 

além de organizar jornadas de educação e trabalhar com os professores e alunos de 

licenciatura. 

Há também um projeto que foi submetido a um edital de extensão no IFRN, 

que seria um trabalho de divulgação, no sentido de esclarecimento sobre a escola, 

suas qualidades, não escondendo os defeitos, mas mostrando que a escola pode 

contribuir com a formação profissional de qualidade, entretanto o projeto não foi 

aceito. Dentre suas colocações, a entrevistada informou que a instituição só aprova 

projetos que de alguma forma ofereça algo em troca para a instituição em termos de 

ensino. Então os projetos que podem dar maior visibilidade a instituição, como por 

exemplo, os alunos de robótica que apresentam seus projetos pelo Brasil e pelo 

mundo são escolhidos em detrimento de outros que possuem apenas um caráter 

mais qualitativo e localizados no âmbito da IFRN. Isso demonstra a lógica 

produtivista e mercadológica que impera na educação, pois mesmo sendo uma 

instituição de ensino pública o IFRN tem que mostrar serviço e números 

quantitativos. 

Essa inserção das profissionais em grupos de pesquisa tende a melhorar seu 

exercício profissional, uma vez que “a dimensão investigativa está intrinsecamente 

relacionada com a dimensão interventiva, e a qualidade de uma implica a plena 

realização da outra.” (GUERRA, 2009a, 2012). 

Sobre as áreas de interesse para a realização de pesquisa científica foram 

citadas: criança e adolescente; adolescente envolvido em álcool ou drogas; relação 

da família dos alunos que são usuários dos programas de assistência estudantil com 

o instituto; educação de jovens e adultos no IFRN; investigar sobre as bolsas de 

trabalho no IFRN e verificar sua funcionalidade, se serve para os alunos ou é uma 

forma de mão de obra barata para a instituição; atuação do Serviço Social nos IF’s 
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do Brasil. Verifica-se, portanto, que os temas são transversais à política de 

Educação, demonstrando uma preocupação das assistentes sociais por melhor 

conhecer sua prática profissional. 

Em relação às possibilidades para realização de tais pesquisas, e se o IFRN 

incentiva o aperfeiçoamento profissional de seus funcionários, as entrevistadas 

disseram que existe a possibilidade, porém demanda tempo, organização e 

elaboração de um projeto. Os discursos afirmaram que o IFRN incentiva o 

aperfeiçoamento profissional, até mesmo na questão salarial, pois aqueles que têm 

mestrado e doutorado recebem mais, porém o instituto não dá condições para essa 

qualificação na medida em que há poucos profissionais para executar tantas tarefas. 

O instituto incentiva a participação em congressos e eventos, e se for 

solicitada ainda oferece ajuda de custo para inscrição, transporte e estadia, porém 

as profissionais têm que solicitar com antecedência e também devem organizar com 

cuidado suas tarefas, pois não podem se ausentar de seus postos de trabalho por 

muito tempo. Não há outros profissionais para substituir aquelas assistentes sociais 

que se ausentam, principalmente nos campi que só tem 01 (uma) profissional. 

Ao responder a questão uma das partícipes revela: “Incentiva, mas não dá 

condições. Por exemplo, se eu quisesse sair para fazer o mestrado, quem ficaria 

aqui no meu lugar?” diz Déa. Isso só reforça a questão de que as condições de 

trabalho influenciam na (re)construção da instrumentalidade na profissão, na medida 

em que as profissionais não conseguem desenvolver pesquisas sobre o seu próprio 

exercício profissional, pois não dispõem de condições para fazê-lo, elas deixam de 

produzir conhecimento sobre o seu fazer. 

Das entrevistadas, 05 (cinco) já publicaram trabalhos, dessas apenas 01 

(uma) não publicou na área de Serviço Social, mas sim na área de lazer e qualidade 

de vida quando ainda cursava a graduação. Das entrevistadas 1 (uma) possui várias 

publicações, inclusive recentemente publicou no ENPESS de 2012, na Revista 

Múltiplos Enfoques, na Revista do IFRN e na Revista da FACEX. 

A publicação é muito importante, pois a investigação só tem sentido quando é 

publicizada, ao mesmo tempo a instrumentalidade é (re)construída a partir desses 

saberes compartilhados através das publicações. 
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Essa partilha também é feita através dos congressos e debates coletivos, 

então foi questionado se as entrevistadas participaram dos eventos organizados 

pelo CFESS/CRESS sobre a temática do Serviço Social na Educação, 03 (três) 

profissionais participaram do Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social 

(ENPESS) em Maceió no corrente ano. As demais tiveram conhecimento, inclusive 

dos eventos ocorridos na UFRN em 2012, mas não tiveram condições de estarem 

presentes. Isso rebate de maneira negativa, pois à medida que elas se ausentam 

desses eventos perdem a oportunidade de discutirem sobre sua prática, 

principalmente porque elas se queixam sobre a pouca produção sobre o Serviço 

Social na Educação. 

Todas as assistentes sociais, mesmo aquelas que não puderam ir aos 

eventos, avaliam como extremamente importante o movimento de debate que vem 

sendo realizado pelas entidades organizativas da profissão sobre o Serviço Social 

na educação. As duas falas que seguem resumem a importância do movimento que 

vem sendo feito em torno do Serviço Social na Educação 

 
[...] tudo depende de pressão, do poder do convencimento, da persuasão, 
então eu acho que o caminho é esse, mas também acredito que ainda é 
preciso publicizar isso (CRIS). 
 
É super rico em informações, esclarecimentos e até para a gente poder ficar 
mais segura, porque é uma área que envolve muitas polêmicas, que existe 
no nosso fazer profissional, [...] a partir dessas campanhas a gente 
consegui visualizar algumas questões muitos complicadas no ambiente de 
trabalho e na própria política de educação como um todo (FLOR). 

 

Participar dos eventos é uma prioridade para esses profissionais, até porque 

esclarece, orienta e traz subsídios para compreender e interpretar certas questões 

no espaço de trabalho. Ao mesmo tempo chamam para a publicização dos 

resultados das pesquisas, tornando possível uma melhor apropriação da 

iinstrumentalidade do Serviço Social na Educação, que está sendo construída. 

No viés da questão sobre Serviço Social na Educação, as entrevistadas foram 

questionadas se elas se sentem valorizadas enquanto assistentes sociais no IFRN e 

quais são as estratégias para afirmar a permanência do Serviço Social nos campi da 

instituição. 

Não há um processo de reconhecimento pelo trabalho das assistentes sociais 

no âmbito do IFRN.  Dos 06 (seis) sujeitos da pesquisa, 04 (quatro) afirmaram ter 
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sua atuação reconhecida no âmbito da IFRN, enquanto apenas 02 (dois) afirmaram 

sentir falta do reconhecimento da profissão no campus em que trabalham, ou 

sentem muita dificuldade de identificar esse reconhecimento. 

O reconhecimento e valorização profissional se dão mediante uma série de 

aspectos internos e externos aos profissionais. Como afirma Guerra (2002b, p. 2),  

 

A instrumentalidade, como uma propriedade sócio-histórica da profissão, 
por possibilitar o atendimento das demandas e o alcance de objetivos 
(profissionais e sociais) constitui-se numa condição concreta de 
reconhecimento social da profissão. 

 

Na intenção de responder as demandas, as assistentes sociais tentam dar o 

melhor de si em trabalho cotidiano, mas elas precisam ter condições para realizar 

esse trabalho, porém as tais condições só são garantidas se as profissionais se 

movimentarem no sentido de pressionar a gestão do Instituto, mostrando quais são 

suas dificuldades e que elas precisam de melhores condições objetivas de trabalho. 

Questionou-se também quais são as estratégias para afirmação do Serviço 

Social no IFRN. Foram enunciadas pelas entrevistadas: 

 

não deixar esses espaços ociosos”; “você delimita suas ações de forma 
bem precisa, [...] define suas atribuições, dá visibilidade ao setor dentro do 
instituto, são os resultados que nos dão visibilidade. (ANA); 
 
buscar sempre melhorar os nossos serviços. (CRIS); 
 
mostrar de forma documentada que tem muita demanda e a gente não tem 
condições de reponde-la. (DÉA); 
 
participar das reuniões pedagógicas [...] levar a essas reuniões os 
programas que a gente desenvolve. (ELIS);  
 
estratégias a gente faz no dia a dia, nos espaços de discussão e decisão 
que a gente se insere [...]. Eu não sei se essa questão de mais profissionais 
foi um reconhecimento, se eles entenderam as nossas necessidades ou se 
é para contribuir para a reprodução [...] pode ser uma demanda mesmo do 
capital”, “Participei da greve, e participo das assembleias. (FLOR). 

 

Segundo Faleiros (2011, p. 81), estratégia e tática podem ser definidas como: 

“a estratégia se refere aos objetivos a atingir num período mais longo da história e 

mais geral. A tática se refere a objetivos particulares num período mais curto e 

subordinado à estratégia.” Dessa forma, para se arrebatar concessões da instituição 

os profissionais podem “[...] combinar de maneira mais ou menos distinta a pressão 
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e a negociação [...]” (Ibid., 2011, p. 83). Nesse sentido, as locuções que trazem em 

sua tônica a questão de dar visibilidade ao setor por meio dos serviços oferecidos, 

não se constitui uma estratégia, mas sim uma ação de tentativa de reconhecimento. 

Já aquelas afirmações que revelam embates, mesmo que pequenos constituem-se 

em táticas, a exemplo da elaboração de documentos para pressionar a direção 

geral, a presença nos espaços de discussão e a participação em greves. 

Os discursos denotam um esforço da categoria para demarcar o lugar que é 

do Serviço Social na instituição, na medida em que tentam mostrar a qualidade e 

importância do setor no IFRN. Neste sentido, definir atribuições e funções no âmbito 

da equipe interprofissional, informar sobre os programas e projetos realizados são 

ações que visam dar visibilidade e mostrar de real importância para o Serviço Social 

no âmbito da instituição. 

Ainda na tônica sobre a formação acadêmica, foi solicitado que as assistentes 

sociais avaliassem a sua formação quanto à relação teoria-prática, ao tratamento 

das questões ético-políticas da profissão e ao tratamento das questões referentes ao 

instrumental técnico-operativo da profissão. Nessa questão as falas se repetiram, as 

entrevistadas afirmaram que a graduação instrumentaliza o estudante nas três 

dimensões do fazer profissional. Porém, a maior queixa foi em relação à dimensão 

técnico-operativa da profissão, 90% das entrevistadas afirmaram que a graduação 

deixou lacunas quanto a formação dessa dimensão. 

As assistentes sociais disseram que os instrumentos técnico-operativos foram 

pouco trabalhados na graduação, algumas das entrevistadas só foram ter contato 

com os instrumentos durante o estágio, e a maioria revelou que só veio ter contato 

com alguns dos instrumentos quando já estavam no mercado de trabalho, a exemplo 

do parecer social. Sousa (2008, p. 122) define a competência técnico-operativa 

como: “O profissional deve conhecer, se apropriar, e, sobretudo, criar um conjunto 

de habilidades técnicas que permitam ao mesmo desenvolver as ações profissionais 

junto à população usuária e às instituições contratantes”. Ou seja, a dimensão 

técnico-operativa é uma competência muito importante para a prática e não pode ser 

ofertada ao estudante com lacunas117. 

                                                           
117 Como será analisado no próximo tópico. 
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Nesse sentido, tem-se uma preocupação, será que o que está sendo 

ensinado está repercutindo na prática? 

 
O saber construído na academia é um saber importante e necessário, 
porém, sem uma necessária vinculação com o fazer-profissional; mesmo 
que preserve um rigor teórico-metodológico, técnico, ético e político, torna-
se um saber idealizado e abstrato, logo reificado. (NICOLAU, 2005, p. 137). 

 

A partir dos dados analisados sobre as dimensões intelectual, formativa e 

investigativa, constata-se que as assistentes sociais, tentam dar uma direção crítica 

ao seu fazer, mesmo com suas delimitações. Em geral elas se mostram como 

profissionais que tiveram uma boa formação acadêmica, que detém um bom 

conhecimento sobre sua prática, são propositivas, questionadoras, e possuem 

espírito investigativo. A seguir será discutida a dimensão técnico-operativa e como 

ela se expressa no exercício profissional nas assistentes sociais no IFRN. 

 

4.2 DIMENSÃO TÉCNICO-INSTRUMENTAL E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

ASSALARIADO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

O exercício profissional do assistente social, inserido na divisão social e 

técnica do trabalho na sociedade burguesa, recebe as determinações históricas, 

estruturais e conjunturais dessa sociedade na medida em que responde a elas. Esse 

exercício se constitui em uma totalidade de múltiplas dimensões que se “[...] 

autoimplicam, se autoexplicam e se determinam entre si.” (GUERRA, 2012, 39). As 

dimensões são caracterizadas por uma diversidade, constituídas a partir da “síntese 

de múltiplas determinações”, elas são caracterizadas pela unidade de diversos 

elementos que contém em si a riqueza e amplitude capazes de revelar as 

particularidades históricas do modo de ser da profissão, realizado no cotidiano 

(GUERRA, loc. cit.). 

Desse modo, a dimensão técnico-instrumental ou técnico-operativa não pode 

ser reduzida à questão dos instrumentos e técnicas da profissão. Ela se dá na 

confluência entre as dimensões teórico-intelectual e ético-política considerando as 

condições materiais objetivas do trabalho e as condições subjetivas dos agentes 

profissionais. A dimensão intelectual permite analisar o real e investigar as 

demandas e a dimensão ético-política permite a avaliação das prioridades, a 
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verificação das alternativas viáveis para a realização da ação, a projeção a ação em 

função dos valores e finalidades e também a avaliação das consequências da ação. 

Essa mobilização das dimensões que são operadas na dimensão técnico-operativa 

permite que esta dimensão “[...] se constitua na ‘forma de aparecer’ da profissão, na 

dimensão ‘pela qual a profissão é conhecida e reconhecida. Ela é o ‘modo de ser’ da 

profissão, o modo como aprece no movimento das três dimensões.” (SANTOS; 

SOUZA, BACKX, 2012, p. 17). 

A dimensão técnico-operativa carrega em si parte da cultura profissional, 

possui em si uma maior visibilidade social em detrimento das demais dimensões 

prático-sociais, pois, a partir dela, é que são operados os meios de resolução das 

situações postas ao profissional. A dimensão técnico-operativa depende da 

dimensão ético-política para definir sua direção social, ou seja, para definir se o 

Serviço Social atuará na reprodução ideológica da sociedade burguesa 

(Instrumentalidade de resposta), ou na construção da contra-hegemonia 

(Instrumentalidade de mediação).  

Considerando os procedimentos e instrumentos como parte das respostas 

profissionais às demandas sociais e requisições institucionais, foram previamente 

elencados alguns instrumentos e as entrevistadas os selecionavam caso fizessem o 

uso deles no exercício profissional118. O gráfico 10 contém os instrumentos 

elencados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 No entanto, no momento da entrevista surgiram outros instrumentos que serão analisados 
posteriormente. 
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GRÁFICO 10 – Instrumentos utilizados na prática profissional 

 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

Nas atividades de caráter individual prevalecem o uso do estudo social, visita 

domiciliar e entrevista, os quais são utilizados por 100% dos sujeitos da pesquisa. 

Mais do que um instrumento o estudo social constitui-se como um processo 

metodológico que tem por finalidade “[...] conhecer com profundidade, e de forma 

crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social, objeto da 

intervenção profissional – especialmente nos seus aspectos sócio-econômicos e 

culturais.” (FÁVERO, 2012, p. 43). O estudo social abarca outros instrumentos como 

visita domiciliar, software de caracterização socioeconômica, entrevista, e precede 

outros relatórios pareceres, projetos de intervenção. É a partir dele que os sujeitos 

da pesquisa colhem a maior quantidade de informações a respeito dos seus 

usuários. 

Note-se que nesse processo do estudo social, as assistentes sociais 

exercitam a dimensão investigativa constituinte da Instrumentalidade do Serviço 

Social, na medida em que realizam entrevistas, fazem a visita domiciliar na 

perspectiva de conhecer e analisar com maior profundidade a realidade do discente 

e de sua família. Segundo Mioto (2009, p. 9) 

 

Os estudos socioeconômicos/estudos sociais, como toda ação profissional, 
consistem num conjunto de procedimentos, atos, atividades, realizados de 
forma  responsável consciente. Contêm tanto uma dimensão operativa 
quanto uma dimensão ética e expressa, no momento em que se realiza a 
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apropriação pelos assistentes sociais dos fundamentos teórico-
metodológico e ético-políticos da profissão em determinado momento 
histórico. 

 
Observe que de forma operacional, o estudo social realizado no espaço dos 

Campi do IFRN, suscitam um conhecimento, análise e interpretação da situação 

social dos discentes, “[...] cuja finalidade imediata é a emissão de um parecer – 

formalizado ou não – sobre tal situação, do qual o sujeito demandante da 

ação/usuário depende para acessar benefícios, serviços [...]” (MIOTO, 2009, p. 9).  

Para realizar o estudo social, é necessário aproximar-se da realidade social 

dos sujeitos demandantes da ação para poder compreender precisamente sua 

situação e poder analisá-la, avaliá-la ou emitir um parecer sobre ela. Esse processo 

deve ser conduzido de acordo com os princípios dispostos no Código de Ética 

Profissional do Assistente Social (cf.  MIOTO, 2009). 

Tratando-se mais especificamente da visita domiciliar, tem-se que no 

processo do estudo social é de responsabilidade da intervenção do Serviço Social à 

sistematização das visitas domiciliares aos alunos participantes dos programas 

assistenciais desenvolvidos nos Campi, que “têm como objetivo conhecer as 

condições (residência, bairro) em que vivem tais sujeitos e apreender aspectos do 

cotidiano das suas relações, aspectos esses que geralmente escapam às 

entrevistas de gabinete.” (MIOTO, 2001, p.148). 

Segundo Sarmento (2012), a visita potencializa a possibilidade de 

conhecimento da realidade, pois permite ao profissional visualizar as reais 

dificuldades dos usuários. Porém é preciso ter o cuidado de não utilizar o 

comportamento policialesco e disciplinador de reafirmação do poder e controle 

institucional. A visita domiciliar tem como ponto de referência a garantia dos direitos 

do sujeito “[...] sendo construído um papel educativo, colocando o saber técnico à 

disposição da reflexão sobre a qualidade de vida.” (Ibid., p. 116). Nesse sentindo, 

100% dos sujeitos da pesquisa colocaram que sentem a necessidade de visitar cada 

um dos usuários que solicitam o atendimento nos programas, mas pelas questões 

materiais objetivas não é possível realizar a ação com todos os usuários, o que 

compromete a seleção dos discentes. 

As visitas domiciliares são demandadas pela instituição, uma vez que o setor 

de Serviço Social frequentemente encontra-se em processo de inscrição e seleção 
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de discentes para os programas de assistência estudantil, razão pela qual dificulta a 

utilização permanente do instrumental de visitas domiciliares, a fim de evitar que o 

profissional se ausente por muito tempo de suas atividades no setor. Reside aí uma 

das dificuldades inerentes ao processo interventivo do assistente social nos campi 

do IFRN que interferem na mediação das dimensões pratico-sociais constituintes da 

Instrumentalidade do Serviço Social. 

A entrevista é um instrumento utilizado intencionalmente, nela devem ser 

resgatadas e refletidas as contradições expressas nas relações entre indivíduo e 

sociedade “[...] para que possibilitem romper e assumir novos significados pela troca 

de saberes que ampliam conhecimentos e possibilidades de ação no contexto 

institucional em que se realizam as entrevistas.” (SARMENTO, 2012, p. 116). Ou 

seja, durante a entrevista há a troca de saberes, e o profissional, que tem a 

pretensão de desvelar o real tentará buscar essas informações de seu entrevistado, 

mas também pode oferecer de forma sócio-educativa conhecimentos ao usuário ou 

suscitar formas deste buscar suas próprias formas de adquiri conhecimento. 

Na particularidade do IFRN a demanda é espontânea, mas também é 

resultado de encaminhamento dos outros profissionais do instituto ou mesmo 

externos à instituição, no tocante a entrevista as profissionais recebem os usuários e 

ao “[...] ouvir as queixas e/ou solicitações [...] colhe dados pessoais e 

socioeconômicos [...] procura viabilizar as orientações e os serviços necessários – e 

possíveis – ao atendimento das solicitações.” (TRINDADE, 2012, p. 74). 

Frequentemente é comum o registro das informações em formulários, comumente 

rotulados de ficha social. As entrevistadas explicaram que no IFRN não há um 

modelo de ficha social, pois cada campi tem sua especificidade, por isso, elas 

mesmas elaboram suas fichas e colocam as informações que acreditam ser 

pertinentes. 

Os relatórios são instrumentos que sistematizam as ações realizadas pelo 

Serviço Social, constituem-se mais como uma demanda institucional que solicita das 

assistentes sociais a elaboração de tais documentos. “Esse instrumento é uma 

exposição do trabalho realizado e das informações adquiridas durante a execução 

de determinada atividade. Semanticamente falando, é o relato dos dados coletados 

e das intervenções realizadas pelo Assistente Social.” (SOUZA, 2008, p. 130). Os 
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relatórios também são utilizados quando é necessário fazer a descrição de algum 

caso em particular, para fundamentar as ações e encaminhamentos. 

Conforme Trindade (2012), os relatórios fazem parte da documentação 

“burocrática-administrativa”, esta documentação também se caracteriza por: 

cadastros de usuários, mapas estatísticos, fichas de admissão dos usuários e 

documentação oficial (ofícios, cartas, comunicados, memorandos, atas, convites, 

pareceres administrativos, declarações para usuários e instituições). Esses 

instrumentos compõem uma das queixas mais recorrentes entre os sujeitos da 

pesquisa, que seria o excesso de atividades burocráticas, gerando assim, uma 

sobrecarga de trabalho. Segundo a autora é necessário que os assistentes sociais 

“[...] disponham de apoio administrativo para isso, pois esta ausência tem acarretado 

sobrecarga de trabalho com o preenchimento de documentação, o que acaba 

deixando a burocracia como o fim na atuação de muitos profissionais.” (Ibid., p. 83). 

Observe que neste caso, o Serviço Social também é convocado a realizar 

pareceres em algumas situações específicas, por exemplo, o aluno tem direito ao 

atendimento domiciliar, caso necessite se ausentar das aulas ou de momentos 

presenciais (no caso da educação à distância) por um período superior a 15 (quinze) 

dias, nesse caso as assistentes sociais são convocadas a elaborarem um parecer 

para verificar se esse aluno realmente necessita de tal atendimento, uma vez que 

lhe é de direito. Segundo Silva (2000, p. 116), os pareceres sociais se constituem 

instrumentos “de viabilização de direitos, um meio de realização do compromisso 

profissional com os usuários, tendo em vista a equidade, a igualdade, a justiça social 

e a cidadania.” 

O parecer social “[...] é uma avaliação teórica e técnica realizada pelo 

Assistente Social dos dados coletados”. É mais do que um relatório, pois avalia “[...] 

essas informações, emitir uma opinião sobre elas. Uma opinião que deve estar 

fundamentada, com base em uma perspectiva teórica de análise.” (SOUZA, 2008, p. 

130-1). Nesse instrumento transparece a direção social das assistentes sociais, uma 

vez que todas afirmaram que, quando é exigido um parecer, elas sempre veem o 

estudante como um sujeito de direitos e tentam investigar ao máximo o caso para 

poder elaborar uma avaliação consistente e crítica. Trindade (2012) situa o parecer 

social como parte de uma ação privativa dos assistentes sociais. 
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Analisa-se pelo gráfico 10 que os instrumentos menos citados foram o diário 

de campo e o plano de intervenção. O diário de campo foi citado apenas 2 vezes, 

uma das entrevistadas disse que faz o uso desse instrumento apenas quando são 

feitas as visitas domiciliares. A outra disse que utiliza diariamente registrando suas 

apreensões em relação ao ambiente de trabalho. 

O diário de campo é um instrumento que auxilia o profissional no processo de 

aprendizagem e aperfeiçoamento, a partir dos registros é possível “[...] identificar 

onde residem suas dificuldades, e localizar os limites e as possibilidades de 

trabalho.” (SOUZA, 2008, p. 130). Ele é útil para tanto para fazer análises 

institucionais, quanto para a realização de futuras pesquisas “[...] na medida em que 

vai refletindo sobre o processo, pode perceber onde houve avanços, recuos, 

melhorias na qualidade dos serviços, aperfeiçoamento nas intervenções realizadas”. 

(SOUZA, loc. cit.). 

Já a utilização do plano de intervenção foi citada de duas maneiras: como 

forma de planejar o dia de trabalho e como roteiro de intervenção para a execução 

de um projeto. O projeto de intervenção ou plano de intervenção muitas vezes não 

aparece na prática, mas ele é de fundamental importância, pois é nele onde o 

profissional coloca seus objetivos, aonde quer chegar. As análises a respeito do 

mercado de trabalho do Serviço Social têm revelado a ausência do planejamento e 

da avaliação das ações profissionais (cf. PRÉDES, 2002, 2005). Porém é necessário 

que o assistente social fuja das improvisações, é imperioso planejar o trabalho, dar-

lhe sentido teleológico, pois se não se corre o risco da atuação profissional ser 

mediada apenas pela imediaticidade. (cf.  COUTO, 2009). 

Também foram elencados outros instrumentos: encaminhamentos, 

questionários diversos (de avaliação dos programas; de sondagem, para saber se os 

alunos estão procurando seus os direitos frente aos prefeitos e as secretarias do 

município, dentre outros); estudo de caso; reunião, acompanhamento, 

monitoramento e avaliação dos programas; livro de registro; abordagem e 

linguagem. Esses dois últimos instrumentos são importantíssimos para o exercício, 

mas que nunca são lembrados. 

A linguagem é o instrumento número 1 (um) de todos os profissionais, pois é 

a partir dela que há a comunicação entre estes e aqueles com quem interagem. “[...] 
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é a partir das formas de comunicação que se estabelecem no espaço das 

instituições onde trabalha o Assistente Social que este profissional poderá construir 

e utilizar instrumentos e técnicas de intervenção social.” (SOUZA, 2008, p. 125). 

Segundo Iamamoto (2009c) a linguagem é o instrumento básico de trabalho do 

assistente social  

Já a abordagem é um 

 
 [...] contato intencional de aproximação através do qual é criado um espaço 
para o diálogo crítico, para a troca de informações e/ou experiências para a 
aquisição de conhecimento e/ou de um conjunto de particularidades 
necessárias à ação profissional e /ou o estabelecimento de novas relações 
de interesses dos usuários (SARMENTO, 2012, p. 115). 

 

Existem diferentes formas de abordagem, as mais comuns nos estudos 

sociais são as abordagens individuais e grupais, realizadas através de instrumentos 

tradicionalmente definidos pela profissão: como entrevista, a reunião, a visita 

domiciliar e a análise de documentos. 

O encaminhamento possui um aspecto técnico muito importante ele constitui-

se em um formulário impresso em papel timbrado da instituição de origem no qual a 

assistente social assina e carimba e descreve brevemente o porquê do 

encaminhamento. Esse instrumento tem a perspectiva de ampliar a rede de acesso 

aos serviços, ele contém em si um aspecto ético fundamental: “trata-se do exercício 

da autoridade profissional que se responsabiliza pelo encaminhamento e não de 

uma forma de “livra-se” do usuário.” (TRINDADE, 2012, p. 80). Uma das assistentes 

sociais entrevistadas elaborou uma ficha de atendimento ao aluno, na qual descreve 

a situação do atendimento, os encaminhamentos realizados e o acompanhamento 

dos desses encaminhamentos. Segundo a mesma, o acompanhamento serve para 

monitorar como o aluno está, e se os encaminhamentos de fato surtiram efeitos na 

vida dele. Essa postura da profissional revela que a mesma fundamenta-se na 

postura ética, pois ela tenta monitorar como está o estágio de seu 

acompanhamento. Trindade (2012, p. 80) lembra ainda de uma situação importante, 

 
Ademais, se a rede de serviços é frágil, o encaminhamento, tomado como 
um simples repasse de papel para ser entregue a outra instituição, pode ser 
inócuo, pois não basta dizer ao usuário que ele tem direitos, é necessário 
fazer com que os mecanismos concretos sejam acionados para a inserção 
desse cidadão nos serviços. 
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Outro instrumento citado foi o software de caracterização socioeconômica o 

qual é importantíssimo tanto para a seleção dos programas, quanto para o 

conhecimento do alunado, pois permite registrar: a faixa etária, a renda familiar, de 

onde se origina (zona urbana ou rural), o município de origem, raça, a cor da pele, 

se é assistido pelo SUS, se é portador de necessidades especiais, estado civil, se 

tem filhos, se veio de escola pública ou particular, se trabalha ou contribui de alguma 

forma com a renda familiar.  

Como o instrumento foi desenvolvido pela coletividade dos assistentes, que 

atuam no Setor do Serviço Social do IFRN, tentou-se dar uma direção social mais 

crítica a ele. Para sua elaboração e execução se fez necessários que as 

profissionais estabelecessem uma articulação entre as dimensões teórico 

metodológicas, ético-políticas. Neste sentido, a dimensão técnico-operativa envolve 

de forma indissociável conhecimento da categoria, as qualidades subjetivas dos 

agentes profissionais, as condições objetivas do trabalho, a ética profissional, em um 

contexto dos projetos profissional e societário. “Ao problematizar a dimensão 

técnico-operativa, o assistente social pode refletir sobre o tipo de racionalidade 

acionada, tendo em vista sua instrumentalidade” construída e reconstruída entre o 

seu processo formativo e o seu exercício profissional (GUERRA, 2012, p. 63). 

Assim, a caracterização permite traçar o perfil do alunado e tem o papel tanto 

de quantificar as ações do Serviço Social, quanto permite ao profissional tentar se 

aproximar de uma análise da realidade de seu usuário. O desenvolvimento das 

ações profissionais requer o conhecimento cuidadoso das condições sociais em que 

vivem os sujeitos, para os quais se destinam os programas e projetos sob a forma 

de serviços. E, para tanto, faz-se imprescindível a realização de estudos 

socioeconômicos. 

A caracterização solicita dos discentes dados quantitativos e qualitativos, mas 

se não for ancorada pela dimensão teórico-metodológica e ético-política será 

esvaziada de sentido. A forma de interpretação dos dados produzidos também 

necessita dessa articulação, ou serão apenas dados quantitativos que descrevem, 

mas não explicam, passam a ser analisados segundo uma lógica pragmática e 

produtivista que agrega valores: “[...] rentabilidade, alcance de metas de 
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produtividade, eficácia e eficiência como critério para referenciar a análise e 

intervenção no cotidiano da vida dos usuários.” (GUERRA, 2012, p.63). 

A produção de conhecimento a partir da caracterização revela a ligação entre 

as dimensões práticas da instrumentalidade, como é o caso das produções 

elaboradas pelas assistentes sociais que atuam no IFRN acerca de seu exercício 

profissional119. 

A caracterização também visa traçar o perfil dos alunos ingressos na 

Instituição e, tem como principais indicadores sociais: a composição e a renda 

familiar, a faixa-etária e a procedência escolar. Tais indicadores são sistematizados 

pela equipe de Serviço Social, com objetivo de apreender a realidade 

socioeconômica e educacional dos estudantes. Além do software de caracterização 

socioeconômica/estudo social, como instrumento exclusivo do Serviço Social na 

IFRN, identifica-se o acompanhamento sócio-familiar e orientação educacional. É 

importante demarcar que quando os assistentes sociais “[...] lançam mão do 

instrumental técnico-operativo sem entender o conjunto de mediações necessárias 

faz com que a ‘resposta’ profissional fique aquém das possibilidades de uma ação 

consciente, crítica e competente.” (SANTOS, SOUZA FILHO, BACKX, 2012, p. 21). 

A partir das falas chegou-se a compreensão que os sujeitos da pesquisa 

possuem noção do que são instrumentos de trabalho e não confundem com os 

equipamentos de trabalho, convém indagar qual a direção social é dada a esses 

instrumentos. Nesse sentido, foi questionado sobre como são elaborados os 

instrumentos, se são específicos do Serviço Social ou se constituem um padrão do 

programa. 

As entrevistadas disseram que como a caracterização social foi elaborada por 

um conjunto de assistentes sociais e é único para todo o IFRN, para fazer 

modificações neste instrumento é necessário que as assistentes sociais informem a 

DGAE que precisam incluir tais questões, pois perceberam no cotidiano que tal 

informação seria importante conter na caracterização, igualmente seria se for para 

                                                           
119 “Contribuições ao debate acerca da assistência estudantil na rede Federal de educação 
tecnológica e no IFRN” (FRANÇA, 2011).“A assistência estudantil no contexto atual da expansão da 
Educação Profissional.” (FRANÇA, 2011). “Anotações acerca dos critérios de elegibilidade para os 
programas de assistência estudantil no IFRN.” (CRUZ, SILVA, FRANÇA, FERNANDES, 2012); 
“Políticas de legitimação na assistência estudantil: Bolsa permanência, garantia de um direito ou 
propaganda de governo?.” (SILVA, 2013). 
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retirar questões. A DGAE analisa conjuntamente com todas as assistentes sociais 

do Instituto e aí é feita a alteração. 

Outro instrumento que é um padrão da instituição são os relatórios gerais, que 

se constituem um modelo em que a DGAE encaminha para os demais campi. Os 

demais são elaborados pelas próprias assistentes sociais, elas relataram que para 

elaborá-los, trocam experiência com as demais profissionais da instituição. Quando 

uma profissional elabora um instrumento, a exemplo do roteiro de entrevista, as 

demais analisam-no e adaptam-no para atender as suas realidades, vendo formas 

de ampliar o olhar para oferecer uma visão mais crítica ou mais consistente do todo. 

São utilizados como parâmetros para realizar as modificações: os aspectos 

educacionais, sociais e econômicas dos alunos, na perspectiva de compreender 

melhor o usuário. 

Como a maioria dos instrumentos são elaborados pelas próprias assistentes 

sociais, é possível para elas dar uma direção social crítica a eles. Guerra (2012) 

explica que é necessária a utilização de instrumentos e de procedimentos que 

possibilitem a apreensão da realidade para além da imediaticidade. 

 

Apenas para citar alguns: a pesquisa e análise permanente e sistemática da 
instituição, que tem de ser relacionada com uma análise histórica da 
conjuntura à luz dos aspectos estruturais e das determinações universais do 
capitalismo, elaboração do plano de estágio e de um projeto de intervenção, 
o investimento em atividades de registro e sistematização da prática. Estes 
constituem procedimentos e habilidades indispensáveis a serem 
desenvolvidas no espaço do estágio (Ibid. p. 59). 

 

A questão da seleção de bolsas exige capacidade intelectual e ético-política 

do profissional, pois cada caso é um caso, é como uma das assistentes sociais 

explicou: “[...] são avaliações muito subjetivas que geram muita polêmica quando a 

gente publiciza esses resultados.” (FLOR), ou seja, existem os critérios da seleção, 

mas os profissionais precisam analisar cada caso criteriosamente de forma ética 

para não estigmatizar os usuários em relação aos programas. 

O planejamento no momento da elaboração dos estudos 

sociais/caracterização socioeconômica deve ser criterioso para que as informações 

abstraídas deles possam ser compiladas e trabalhadas posteriormente, e também 

para contribuir para a construção de respostas coletivas às demandas e às 
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necessidades da população.  “Eles expressam não só as dimensões teórico-

metodológicas/ ético-políticas/ técnico-operativas do trabalho do assistente social, 

mas também o caráter investigativo da profissão.” (MIOTO, 2012, p. 16). 

Na perspectiva de atender e manter o direito a bolsa e a outros serviços 

prestados ao discente, em sua intervenção profissional, também é da competência 

do Serviço Social fazer o acompanhamento dos discentes já na condição de 

bolsistas, quanto ao rendimento escolar, aptidão para o trabalho desenvolvido e 

demais intercorrências durante sua vida acadêmica, de tal forma que não sejam 

tolerados abandono, trancamento, desistência ou jubilamento com a permanência no 

programa. O Serviço Social acompanha esse aluno pela via do Sistema Unificado de 

Administração Pública (SUAP) e avalia constantemente o rendimento desse aluno, 

sob a orientação dos critérios e requisitos e normas institucionais, dos quais os 

profissionais participam de sua elaboração em algumas instancias. Nesse processo, 

os assistentes sociais têm acesso aos dados relativos às condições econômicas, 

políticas, sociais e culturais dos discentes (e suas famílias). 

Os assistentes sociais fazem a caracterização socioeconômica, mediante o 

estudo social, analisam os documentos comprobatórios e realizam as visitas quando 

é necessário, mas será que é suficiente para conhecer a realidade dos estudantes 

em profundidade? As visitas não são feitas a todos os alunos, e como elas fazem 

para conhecer aqueles alunos que são excluídos dos programas por não terem uma 

renda compatível com os critérios dos programas? Uma das entrevistadas levantou 

uma questão interessante: “Será que a gente não está estigmatizando a condição do 

aluno carente? Será que a gente não está excluindo os demais de terem acesso aos 

programas?.” (FLOR). Como há um constante aumento da demanda e dos limites 

nos recursos para atender os usuários, os profissionais são levados a desempenhar 

tarefas de seleção a partir do levantamento de informações sobre a vida do aluno 

para definir quais serão aqueles que terão acesso aos serviços. Trindade, (2012, p. 

75) chama atenção para uma contradição presente nesse movimento:  

 
[...] ainda que os profissionais procurem socializar as informações na 
perspectiva da universalização dos serviços sociais, na hora de repassar o 
recurso material sua ação se pauta num processo de seletividade dos 
serviços. Isso mostra que o direcionamento do discurso profissional no 
sentido da garantia dos direitos socais não é suficiente para romper a lógica 
fragmentária dos serviços assistenciais. A perspectiva do direito social, 
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ainda que seja enfatizada no discurso do profissional que repassa o 
recurso, é atropelada pela seletividade imposta pela instituição, através dos 
critérios para a concessão. 

 
Ou seja, a postura crítica em relação a elaboração dos instrumentos é 

importante, porém os instrumentos apresentam “[...] possibilidades e limites no 

contexto das respostas às demandas e requisições socioprofissionais presentes na 

realidade social e a racionalidade que lhe é conexa é conexa [...]” (GUERRA, 2012, 

p. 40) 

Tratando-se desse processo de estudo social em função da caracterização 

socioeconômica, indagaram-se quais são os mecanismos e estratégias que as 

assistentes sociais utilizam para conhecer em profundidade o público alvo de sua 

intervenção, e, se obteve respostas que se assemelham. 

 
QUADRO 11 – Mecanismos e estratégias que as assistentes sociais utilizam para conhecer 

em profundidade o público alvo 
 

Quais são as estratégias que você utiliza para conhecer o seu público a 
fundo? 

se aproximando da realidade dele, fazendo as visitas, aplicando os 
questionários e conversando mesmo informalmente a gente pode até ver se 
atende, mas é difícil conhecer o usuário (BIA) 
A gente faz a caracterização, analisamos os documentos comprobatórios  e se 
tudo isso não for suficiente à gente lança mão de a visita domiciliar, para 
conhecer melhor essa realidade, para conversar com essa família, para que a 
gente possa ter uma clareza melhor da situação, mas ainda assim não é 
suficiente (CRIS). 
Mas eu não tenho conseguido conhecer a fundo o meu usuário, eu conheço 
superficialmente (ELIS). 
Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

Em sua maioria a utilização de instrumentos acaba se traduzindo em mera 

operacionalização das exigências da instituição, limitando as possibilidades de 

potencialização e qualificação da prática. Ademais, existe a fragilidade de 

sistematização e análise da demanda que chega ao profissional; quando muito ele 

consegue articular um levantamento de dados sobre o perfil da demanda. Uma via 

de saída para o atendimento fragmentado e com perspectiva intersetorial é apontada 

por Trindade (2012, p. 77) seria “[...] gerar outras formas de atuação que consigam 

articular melhor outros sérvios institucionais [...]” da seguinte forma: “[...] através do 

acompanhamento profissional da utilização de recursos, e/ou aproveitando a 
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demanda imediata [...]”. Ou seja, se o usuário não dispõe das características que se 

adequem aos requisitos de tal programa, seria interessante ver se ele se enquadra 

em outro programa institucional. 

Essa fragilidade na análise das demandas e dos usuários aparece nas falas 

dos sujeitos de pesquisa contempladas no quadro 11. Uma dela afirmou, 

categoricamente, que não consegue conhecer com profundidade os usuários, as 

outras disseram que lançam mão de vários instrumentos, mas também não 

conseguem atingir essa análise. É importante lembrar que os instrumentos por si só 

não conseguem dar conta da totalidade dessa realidade eles precisam estar 

mediados por outras dimensões prático-sociais, em alguns casos o assistente social 

pode até realizar um “[...] atendimento de natureza mais subjetiva, embora esta não 

seja a tônica de atuação” dele (TRINDADE, 2012, p. 78).  

Seguindo a linha de raciocínio as profissionais foram questionadas sobre 

esses instrumentos, se eles são suficientes para uma análise crítica e 

transformadora da realidade. Os fragmentos de resposta seguem no quadro abaixo. 
 

Quadro 12 – Instrumentos Técnico-operativos a relação com a análise da realidade 

OS INSTRUMENTOS TÉCNICO-OPERATIVOS SÃO SUFICIENTES PARA UMA ANÁLISE 
CRÍTICA E TRANSFORMADORA DA REALIDADE? 

Eu acredito que a gente nunca vai chegar a uma verdade real, a gente vai se aproximar dela 
(ANA). 

Crítica sim, transformadora eu já não sei, se pegar o instrumento pelo instrumento 
talvez não, mas a forma que eu uso tem a parte transformadora (BIA). 

Eu penso que o que a gente tem utilizado tem dado resultado, [...] dentro de nossas 
limitações a crítica. E a questão da transformação da realidade [...] a gente trabalha na 
perspectiva do aluno sair com êxito, [...] muitos voltam para dizer da importância do Serviço 
Social na vida deles (CRIS). 

Eles são necessários, mas não são suficientes, [...] tem que ter [...] a teoria lhe dá 
subsídios para você interpretar o que está captado nos instrumentos (DÉA). 

Eles são importantes sim, mas suficientes não. Em média nós temos de 600 a 700 alunos, 
então essa análise crítica às vezes fica prejudicada pela quantidade de demanda que a 
gente tem que dar conta (ELIS) 

Eles não são suficientes, são instrumentais que a gente tem utilizado, mas se a gente 
conseguisse se capacitar mais, [...] poderia pensar em outros instrumentais. Eles são 
instrumentais, mas você conseguir imprimir neles as dimensões teórico-
metodológica, técnicas e ético-políticas, consegue instrumentalizá-los (FLOR). 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 



213 

 

 

Pelos fragmentos analisa-se que as assistentes sociais compreendem que os 

instrumentos por si só não são capazes de apreender a realidade corroborando com 

a resposta do quesito anterior, essa apreensão se dá mediante um conjunto de 

fatores objetivos das condições materiais de trabalho e subjetivos dos profissionais. 

A maioria das profissionais faz menção a necessidade de se fazer a mediação das 

dimensões-prático sociais da instrumentalidade. Apenas uma falou do papel 

transformador dos instrumentos e seu raciocínio tem lógica, pois se o trabalho do 

assistente social na instituição tem a finalidade de garantir o direito do estudante e 

possibilitar que ele conclua com êxito, e essa finalidade é alcançada, então ele 

cumpriu seu papel. O que ela esqueceu de contemplar é que não são somente os 

instrumentos que possibilitam esse resultado, mas sim a unicidade de todas as 

dimensões do fazer que estão presentes em sua prática. Guerra (2012, p. 66) 

explica que essa perspectiva crítica e transformadora exige do profissional  

 
[...] acionar uma racionalidade que permita desenvolver uma 
instrumentalidade inspirada na razão dialética, que seja capaz de construir 
novas competências e legitimidades, que permita ao profissional dar novas 
respostas qualificadas em oposição às tradicionais respostas instrumentais, 
de maneira comprometida com valores de uma sociedade emancipada. 

 

Sobre o registro das atividades todas as assistentes sociais disseram que 

fazem o registro das atividades, questionadas sobre qual motivo dos registros 100% 

das entrevistadas disseram que os registros servem tanto para responder a 

instituição, pois são solicitados relatórios mensais e anuais (para explicar como 

foram os recursos das ações); quanto para as próprias assistentes sociais na 

questão do acompanhamento de cada aluno. As partícipes afirmaram ainda que os 

registros são importantes para o planejamento das atividades e para a elaboração 

do relatório geral das ações, a partir deste é que os recursos são liberados para o 

ano seguinte, como também serve para embasar o pedido de um código de vaga 

para mais uma profissional, pois revela a quantidade de atendimentos realizados 

pelo setor. 

Também foi citado que a partir dos registros é possível formular novas 

políticas, ver o que deixou de ser feito, estudar a demanda, quantificá-la e fazer as 

previsões para o ano seguinte. Os registros foram citados por três assistentes 
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sociais também como um instrumento de monitoramento e avaliação as ações, e 

que também servem para fins históricos de documentação. 

As falas das assistentes sociais evidenciam a compreensão de que os 

registros são mais do que formalidades para o cumprimento de requisitos 

institucionais, mas que servem como uma base para compreender melhor a prática 

profissional, bem como a busca por atender satisfatoriamente as demandas postas. 

Ou seja, o registro como um instrumento técnico-operativo da profissão pressupõe a 

confluência das três dimensões da instrumentalidade, visto que se corre o risco de 

serem utilizados meramente para fins quantitativos e para responder a instituição 

empregadora. Três entrevistadas revelaram que o SUAP não supre as necessidades 

delas na questão dos registros, então as mesmas elaboraram outras formas de fazê-

los, não com a finalidade de elaborar dados quantitativos, mas sim de acumular 

informações sobre os seus usuários. 

Na maioria das vezes os registros das atividades são feitos de forma 

individualizada, “observamos que essas informações tentem a ficar restritas ao 

profissional individualmente e, por vezes, não se consolidam como registro 

institucional, havendo descontinuidade quando há rotatividade de profissionais.” 

(TRINDADE, 2012, p. 79). Mesmo com suas limitações o SUAP envolve uma 

dimensão importante, pois as informações ficam registradas de forma eletrônica, não 

correm o risco de serem extraviadas, e ficam à disposição de todas as assistentes 

sociais por um prazo indeterminado. Dessa forma, é mais fácil sistematizar os dados 

para fazer a avaliação dos usuários e demandas, e para possíveis investigações 

sobre a prática. 

Guerra (2012, p. 46) explica, 

 
A dinâmica, as requisições e as condições objetivas sobre as quais a 
intervenção se realiza não são as mais adequadas à reflexão, a partir do 
que muitos profissionais se limitam a apenas realizar suas tarefas. Mas o 
cotidiano profissional também não facilita a percepção das demais 
dimensões da profissão. Tudo se passa como se o exercício profissional 
fosse isento de teoria, de uma racionalidade, de necessidade de se indagar 
sobre a realidade, de valores éticos e de uma direção política e social. 

 

Se o profissional não ultrapassar a forma como as demandas chegam às 

instituições e aparecem para ele (imediatizadas, fragmentadas e heterogêneas), ou 

seja não fazer a reflexão sobre como essa forma se apresenta, sem refletir sobre 
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quais são suas determinações e conexões, determinará uma utilização do 

instrumental técnico-operativo “[...] de modo conservador, sobretudo em função do 

significado e das características contraditórias das organizações/serviços nos quais 

os assistente sociais exercem suas atividades profissionais.” (SANTOS, SOUZA 

FILHO, BACKX, 2012, p. 21).  

As falas demonstram que as entrevistadas possuem um razoável domínio da 

concepção da dimensão técnico-instrumental a qual Yolanda afirma que “[...] embora 

necessária é limitada e insuficiente [...]” (GUERRA, 2002a, p. 20). Ela ainda 

complementa que “[...] a dimensão técnico-instrumental tem que ser complementada 

pelos pressupostos éticos e pelos fundamentos teórico-metodológicos.” (GUERRA, 

loc. cit.). Se os instrumentos forem utilizados desconectados das demais dimensões 

a prática se tornará burocratizada, limitada, imediatista e não corresponderá a uma 

Instrumentalidade de respostas profissionais vinculada as práticas no nível da 

imediaticidade do cotidiano profissional. 

 

4.3 DIMENSÃO ÉTICO-POLÍTICA: AFIRMAÇÃO DO HORIZONTE SOCIAL E 

ÉTICO-POLÍTICO DO PROJETO PROFISSIONAL NO TRABALHO COTIDIANO

  

A dimensão ético-política diz respeito aos valores, princípios, escolhas (ídeo-

políticas) adotados pelos profissionais e são balizados por finalidades que podem 

ser fundamentadas por projetos de sociedade diversos, mas se forem “[...] 

consubstanciadas num projeto profissional coletivo contemplam uma orientação na 

direção social da profissão, dada pelas ações profissionais.” (GUERRA, 2000b, p. 

158). Nesse sentido, buscou-se compreender como o acúmulo ético-político está 

presente no exercício profissional das assistentes sociais e como a dimensão ético-

política se expressa no cotidiano das profissionais. Esse acúmulo é materializado 

historicamente sobre as questões ética e política da profissão, objetivado no Código 

de Ética Profissional, na Lei que Regulamenta a Profissão e nas pautas 

programáticas das entidades representativas da formação, do exercício profissional 

e do movimento estudantil. 

Barroco (2009a) afirma que “[...] nos limites da sociedade burguesa, a ética 

marxista exerce uma função mediadora na luta social contra a ideologia burguesa, 
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pois, fazendo parte das escolhas humanas, as ações éticas interferem, de algum 

modo, nos processos sociais.” (Ibid., p. 214, grifos da autora). É reafirmada a 

importância de o profissional ter um posicionamento ético e uma ação concreta 

vinculada a um projeto emancipatório e aos valores do Código de Ética. 

Foi questionado se os sujeitos da pesquisa detinham conhecimento sobre a 

revisão e atualização do Código de Ética do Serviço Social. Dos 6 (seis sujeitos), 3 

(três) disseram ter conhecimento; dessas, 1 (um) afirmou saber da nova edição, mas 

ainda não havia tido acesso ao documento, 1 (um) utiliza o arquivo digital disponível 

no site do CFESS, e apenas 1 (um) comprou o código em suas versões original e de 

bolso, afirmando que está constantemente consultando-os. 

Dos outros 3 (três), 2 (dois) revelaram não ter conhecimento, mas como 

ficaram sabendo através da entrevista, disseram que iam olhar no site 

posteriormente; e 1 (um) disse que não estava sabendo, mas acompanhava questão 

da Lei das 30 horas. 

Esses dados revelam que metade das assistentes sociais ainda não haviam 

acessado o site do CFESS em busca de informações sobre o Código de Ética, isso 

se torna preocupante, pois para que os profissionais possam dar respostas éticas às 

suas demandas, eles precisam estar por dentro das atualizações que cercam a 

profissão, principalmente em relação a sua regulamentação. O projeto ético-político 

do Serviço Social e o Código de Ética de 1993 dão “[...] direção social à profissão, 

confiante nos ideais de emancipação humana, constituindo-se num protagonismo 

que desafia a realidade concreta e pretende transformá-la, numa perspectiva 

realista.” (MUSTAFÁ, 2004, p. 179). 

Ressalta-se que a nova edição incorporou alterações ao Código que foram 

discutidas e aprovadas no 39º Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em 

2010 em Florianópolis (SC), e incluiu as modificações na Lei de Regulamentação da 

Profissão, decorrentes da aprovação da Lei 12.317/10, que instituiu a jornada de 

trabalho de 30 horas semanais sem redução salarial para assistentes sociais. As 

alterações procedidas no Código de Ética se adequam às correções formais e de 

conteúdo, conforme consignadas na Resolução CFESS 594 de 21 de janeiro 2011, 

publicada no DOU (CFESS, 2011, p. 13). Ou seja, são alterações que dizem 

respeito à prática profissional, sendo necessário, portanto, conhecê-las. Além disso, 
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o Código de Ética da Profissão estabelece os valores éticos e os princípios políticos, 

que estão alicerçados em um projeto profissional democrático, tendo como 

pressupostos a liberdade, a democracia, equidade e justiça social, o pluralismo e a 

não-discriminação.   

Na busca por compreender a dimensão ético-política no exercício profissional 

das assistentes socais foi solicitado que elas falassem um pouco sobre a legislação 

profissional que normatiza o trabalho do assistente social na Educação. 100% das 

entrevistadas citaram o Código de Ética, 50% citaram a Lei que Regulamenta a 

profissional e 50% citaram a LDB, esta última mesmo não sendo legislação 

específica do Serviço Social é a lei que rege o espaço sócio-ocupacional onde 

trabalham. Também foram citadas outras legislações e normatizações como os 

Parâmetros para a atuação na Assistência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

as próprias leis que regulamentam a assistência estudantil, a Lei Orgânica da 

Assistência, a Política Nacional de Assistência que foram citadas por algumas das 

profissionais. 

Essas legislações se encontram na dimensão jurídico-política que contempla 

o conjunto de leis, resoluções, documentos políticos e normativos aprovados e 

recomendados para aplicação, sejam estes exclusivos da profissão a exemplo da 

Lei de Regulamentação Profissional ou ainda as legislações gerais que subsidiam 

sobremaneira a intervenção profissional: ECA, LOAS dentre outros. Peixoto (2008) 

afirma que uma prática profissional no Serviço Social deve levar em conta a 

potencialidade política, jurídica e ética, prevista no Código de Ética, que se constitui 

num importante elemento para ampliação do horizonte da emancipação social e 

política da sociedade. 

Foi questionado ainda sobre a frequência em que a legislação é utilizada, a 

maioria disse que costuma olhar sempre que sente dúvidas na prática, em situações 

conflituosas, para embasar pareceres. Sobre a recorrência da leitura, grande parte 

das entrevistadas afirmou que já incorporou as legislações, por isso não leem 

cotidianamente. 

As falas das profissionais demonstram que as mesmas sentem necessidade 

de que as legislações se estreitem com a prática profissional. Foi muito repetido a 

questão de que elas trabalham com os recursos financeiros frequentemente, mas 
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que não viram nada sobre isso na graduação e também não está presente nas 

legislações. Sendo assim elas tiveram que aprender com a prática, fazendo várias 

tentativas para tentar acertar. 

Também foi questionado como o Código de Ética, a Lei que Regulamenta a 

Profissão e os Paramentos para Atuação do Assistente Social influenciam no 

cotidiano de trabalho e quais elementos dessas legislações mais subsidiam o fazer 

profissional. Diante das indagações foi percebido certa dificuldade das profissionais 

em falar mais especificamente sobre a pergunta, pode-se verificar isso pelos 

fragmentos das respostas expostas no quadro abaixo. 

 

Quadro 13 – Legislação e exercício profissional 

Qual a importância da legislação do Serviço Social para seu exercício 
profissional? 

“Eles dão o norte mesmo [...] A legislação dá os limites e você tem que respeitar 
esses limites. [...] A questão dos direitos e deveres a gente acaba 
internalizando.” (ANA). 
“[...] quando eu estou em uma situação conflituosa eu tento me lembrar, [...] já 
está incorporado no meu fazer.” (BIA). 
“Além das normatizações mais gerais, aqui no instituto nós temos 
regulamentações, as regulamentações dos programas, as regulamentações do 
colegiado.” (CRIS) 
“Influencia no sentido de que eu vejo que precisa de ampliação.” (ELIS). 
“Os parâmetros e o código eu consulto muito porque eu tenho receio de fazer 
alguma coisa que seja em contraposição ao que a categoria defende. [...] eu 
utilizo para dar embasamento a minhas ações.” (FLOR). 

Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 
As respostas demonstram uma visão generalizada em relação aos 

documentos reguladores da profissão. As assistentes sociais disseram que já 

internalizaram as legislações, mas no momento em que foi solicitado que elas 

falassem mais especificamente a respeito do tem elas não conseguiram articular 

respostas específicas. No entanto, as profissionais demonstram que fazem a 

consulta dos documentos sempre que se sentem inseguras. Essas legislações 

delimitam as atribuições e competências profissionais, os direitos e deveres das 

partes e também as dimensões interventivas da profissão, por isso é importante que 

o profissional esteja com elas à mão, caso alguma surja alguma dúvida. Elas são 

importantes para dar respaldo as ações e às decisões a serem tomadas em cada 

atendimento. 
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Enquanto profissional, deve-se sempre ver e rever as legislações e os 

documentos normativos da profissão, pois a realidade é dinâmica, e quando 

acredita-se que a discussão já está apropriada, a realidade muda o profissional terá 

que voltar ao ponto inicial. As legislações regularizam a prática, e a partir delas, 

juntamente com o acúmulo teórico-metodológico e ético-político o profissional pode 

dar uma direção social ao seu fazer. 

Na tentativa de aprofundar as indagações da questão anterior foi solicitado 

que as assistentes sociais citassem algumas das principais competências e 

atribuições desenvolvem no cotidiano profissional, do ponto de vista da Lei que 

Regulamenta a Profissão. As entrevistadas disseram que atualmente, no IFRN, as 

atribuições privativas do Serviço Social são respeitadas, por exemplo, o questionário 

sócio econômico é um instrumento privativo do Serviço Social, apenas as 

assistentes sociais têm acesso. As visitadas domiciliares também são feitas apenas 

por elas, e no momento da visita só a profissional tem acesso à residência. 

Foram citadas algumas atribuições e competências que podem ser 

visualizadas no quadro 14: 

 

QUADRO 14 – Atribuições e competências no exercício profissional 

Quais são as principais competências e atribuições desenvolvem no 
cotidiano profissional? 

“Tem a questão dos estudos, das orientações, dos estagiários.” (ANA). 
“Em relação à elaboração, planejamento, administração e implementação dos 
programas, na realidade a gente propõe algumas coisas à DGAE [...] tem os 
estudos sociais [...] pareceres sociais [...] visitas.” (BIA) 
“[...] caracterização socioeconômica, as entrevistas, as seleções e o 
acompanhamento dos programas.” (CRIS) 
“elaboração, execução e avaliação dos programas da assistência estudantil.” 
(DÉA) 
“Acompanhamento dos programas [...] organizar as campanhas do grêmio.” 
(FLOR) 
 Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

De modo geral foram identificadas 3 (três) competências (cf. BRASIL, 1993): 

“elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 

administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 

populares.” (Inciso I); “orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais 

no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 
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defesa de seus direitos.” (Inciso V) e, “prestar assessoria e apoio aos movimentos 

sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos 

direitos civis, políticos e sociais da coletividade.” (Inciso X). Quanto as atribuições 

também foram identificadas 3 (três): “coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 

avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social.” 

(Inciso I); “realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 

pareceres sobre a matéria de Serviço Social.” (Inciso IV), e; “treinamento, avaliação 

e supervisão direta de estagiários de Serviço Social.” (Inciso VI). 

As profissionais, mesmo que de forma genérica, mostraram que conhecem às 

atribuições e competências do assistente social, porém ainda possuem certa 

dificuldade em relacioná-las à sua prática. 

Em relação ao posicionamento ético-político nos encaminhamentos das ações 

e nas relações de trabalho todas as assistentes sociais afirmaram que procuram agir 

de forma ética. 

 

QUADRO 15 – Posicionamento ético-político no exercício profissional 

Qual o seu posicionamento ético-político nos encaminhamentos das 
ações e nas relações de trabalho? 

“Eu procuro ser ética com meus colegas de trabalho e com meus usuários.” 
(ANA). 
“As relações de trabalho aqui no IFRN são tranquilas, mas às vezes é 
necessário gastar um pouco mais de saliva para explicar nossas decisões.” 
(BIA). 
“[...], eu tento agir [...] perspectiva, de ética, da questão do sigilo, de respeitar a 
subjetividade e de não omitir-se enquanto profissional.” (CRIS) 
“[...] tem situações que as pessoas querem impor determinadas ações sem 
saber o que é o Serviço Social, [...] então eu tenho que explicar que eu sou 
posso ir até certo ponto.” (DÉA) 
“Meu posicionamento é de sempre garantir e defender o direito à educação.” 
(ELIS) 
“eu tenho que me fundamentar para tentar conseguir as coisas, mas nem 
sempre é fácil.” (FLOR). 
 
Fonte: Pesquisa de Campo do Mestrado realizada por MEDEIROS, Izabelle Emanuele Santos, no 
IFRN, no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

Diante das repostas e também dos posicionamentos das assistentes sociais 

antes, durante e após as entrevistas (todas as entrevistadas leram as transcrições 

das entrevistas e fizeram algumas modificações e se colocaram à disposição para 

colaborar com a pesquisa), analisa-se que elas têm facilidade de compreensão da 
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dimensão ética do exercício profissional, sempre colocando-a como questão de 

direitos e respeito aos profissionais e usuários. Porém, a categoria não foi abordada 

em seu sentido crítico como define Barroco (2009a)  

 
A ética se objetiva na intervenção profissional, teoricamente (através de 
uma dada concepção ética, crítica e histórica); praticamente (através das 
ações que viabilizem a apropriação, por partir dos indivíduos, de suas 
capacidades e potencialidades, de suas necessidades e direitos. Na medida 
em que a ética profissional vincula-se a um ideário emancipatório, objetiva 
contribuir para a preservação desse ideário, buscando alargar as suas 
bases sociais na sociedade, junto aos movimentos e sujeitos defensores 
destes valores e esse projeto, o que é evidentemente um objetivo ético-
político (Ibid., p. 230). 

 

Essa relação pôde ser mais bem visualizada quando foi solicitado que as 

assistentes sociais relatassem alguma situação na qual foram exigidas capacitações 

ético-políticas para o seu enfrentamento e para a formulação das suas respostas; e 

também quais são foram as estratégias e as táticas utilizadas quando houve a 

necessidade de aprovações para as decisões e projetos. Alguns relatos chamaram 

atenção, o primeiro foi de uma entrevistada que quase foi agredida no rosto por um 

aluno que não conseguiu ser selecionado para um programa; o segundo foi proferido 

por 2 (duas) partícipes, que disseram ter travado embates com a instituição: no 

primeiro caso, a Direção Geral do campus exigiu que a assistente social atendesse 

uma demanda que ela já havia se negado a atender por uma série de motivos; no 

segundo caso, a profissional passou por uma auditoria que exigia que fosse feita a 

caracterização de todos os alunos no sistema SUAP em um reduzido período de 

tempo. Em ambos os casos as assistentes sociais negaram as exigências e se 

muniram de documentos comprobatórios para subsidiar seus posicionamentos 

Em todas as situações é nítida a correlação de forças existentes no fazer 

profissional. As 3 (três) assistentes sociais disseram que para responder as 

imposições precisaram ler e escrever documentos para fundamentar seus 

posicionamentos e não abriram mão deles, essas atitudes só puderam ser tomadas, 

pois as profissionais possuem um bom domínio das dimensões intelectual e ético-

política da profissão. Nesse sentido, é necessário que o Assistente Social detenha 

“um conjunto de saberes que extrapola a realidade imediata e lhe proporcione 

apreender a dinâmica conjuntural e a correlação de forças manifesta ou oculta.” 
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(GUERRA, 2009b, p. 200). As profissionais tiveram suas solicitações atendidas por 

meio do embate trabalho entre elas e a instituição. 

 
isso decorre que os resultados das ações dependem da existência de 
condições favoráveis, da adeqüabilidade das escolhas e das intervenções 
aos objetivos que se pretende atingir e ao projeto societário que se prioriza, 
e, ainda, da correlação de forças presentes no momento. (GUERRA, 1998b, 
p. 121). 

 

Sobre as estratégias para aprovação de seus projetos e decisões, 100% das 

entrevistadas relataram que as estratégias que utilizam para conseguir aprovação de 

seus posicionamentos e projetos são fazer documentos, expor os motivos 

quantitativamente e qualitativamente, também se utilizam de conversas formais e 

informais para tentar justificar alguns posicionamentos, procurando sempre construir 

no coletivo. Elas também trabalham em coletividade para fortalecerem suas lutas, 

como no caso do posicionamento de alguns campi contra aceitação do PRONATEC: 

 

a gente acha que o PRONATEC são cursos aligeirados, que não capacitam, 
que não especializam, que só reproduz essa classe trabalhadora, ai não 
traz autonomia para o cidadão [...] Pelo contrário, a forma de seleção é 
questionável, a gente não participa desse processo [...] recebemos as 
turmas prontas, e só executamos os cursos (FLOR) 

 

Pelas colocações analisa-se que as assistentes sociais possuem a dimensão 

ética muito presente no exercício profissional. 

 
Na relação com os usuários, nos limites da sociedade burguesa, a ética 
profissional se objetiva através de ações conscientes e críticas, do 
alargamento do espaço profissional, quando ele é politizado – o que implica 
no compartilhamento coletivo com outros profissionais e no respaldo das 
entidades e dos movimentos sociais organizados.  Isso torna possível uma 

ação ético‐política articulada ao projeto coletivo, adquirindo maiores 
possibilidades de respaldo nos momentos de enfretamento e de resistência 
(BARROCO, 2009b, p. 21). 

 

Em relação à participação em movimentos sociais, as assistentes sociais não 

possuem muito envolvimento. Nenhuma das entrevistadas participa de movimentos 

sociais extra-instituição no momento, delas, 5 (cinco) participaram do movimento 

grevista do IFRN, no período de 21 de junho à 20 de setembro. A única assistente 

social que não aderiu à greve disse que estava sempre lendo sobre as 

movimentações, pois o coletivo estava decidindo algo que era do interesse dela, 
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então afirmou que precisava está por dentro dos acontecimentos. Se abster dos 

movimentos e lutas sociais é não se auto-representar como sujeito social ativo, que 

constrói a história, a medida que os sujeitos se ausentam dos movimentos e lutas, 

abrem brecha para que o capital impere na redução dos direitos conquistados. 

Nesse sentido, a “[...] ética e política mediatizam o processo de desalienação uma 

transição da ‘classe em si’ – da esfera da manipulação imediata do mundo – para a 

‘classe para si’ – a esfera da totalidade, da participação na genericidade humana.” 

(IAMAMOTO, 2009c, p. 98-9). 

Essa questão se expressa também na relação das profissionais com a 

entidade organizativa da profissão, o CRESS. Apenas 1 (uma) assistente social 

disse que possui uma boa relação com a entidade, até porque já participou de uma 

das gestões, as demais disseram que só vão ao Conselho para pagar a anuidade120. 

No entanto, todas as entrevistadas disseram acessam aos sites dos Conselhos, 

tanto Regional quanto o Federal, para manterem-se atualizadas sobre os debates da 

profissão; para obter informações sobre os eventos; e ficar por dentro dos novos 

desafios que estão sendo postos à profissão e quais são as novas estratégias que 

as entidades organizativas e coletivas estão buscando. 

Ainda na perspectiva dos movimentos sociais, foi questionado se as 

profissionais promovem e/ou incentivam os movimentos estudantis e trabalhistas 

que acontecem no IFRN, 100% das entrevistadas disseram que apoiam e 

incentivam os movimentos estudantis e trabalhistas, e principalmente porque 

incentivar os movimentos estudantis faz parte das atribuições da profissão. 

Essa relação com os movimentos estudantis se constitui também como uma 

competência profissional prevista no Inciso IX, art. 4 da Lei que Regulamenta a 

Profissão: “prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 

relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos 

e sociais da coletividade.” (BRASIL, 1993, s.p). E, também, faz parte da dimensão 

ético-política da profissão, dessa forma, as ações realizadas por cada profissional 

demonstram como essa dimensão de particulariza no seu fazer profissional. Ou seja, 

é uma atribuição fomentar os movimentos estudantis, mas a forma como cada 

                                                           
120 Ressalta-se que só podem exercer o trabalho profissional, assistentes sociais que possuam 
graduação em um curso superior oficialmente reconhecido pelo MEC e que possuam registro no 
CRESS do estado onde trabalham. 
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profissional realiza essa ação, instrumentalizando sua ação é o que diferencia das 

demais atuações. 

Em relação a mobilização dos sujeitos Guerra, (2012, p.66) afirma,  

 

É necessário investir em estratégias e táticas socioeducativas de 
organização e mobilização dos sujeitos com os quais trabalhamos na 
perspectiva de que eles se organizem como sujeitos coletivos. Estamos 
cientes de que do direcionamento dado à formação profissional resultará ou 
não uma capitulação à razão instrumental. 

 

Por fim, as assistentes sociais foram questionadas quanto à autonomia no 

trabalho, mesmo que o Serviço Social seja reconhecido como “profissão liberal” nos 

estatutos legais e éticos que definem a autonomia teórico‑metodológica, técnica e 

ético‑política na direção do exercício profissional, o trabalho do assistente social 

sofre as inflexões da relação de compra e venda da sua força de trabalho 

especializada (cf. RAICHELIS. 2011). As implicações dessa relação são densas e 

incidem na autonomia relativa desse profissional. 

No IFRN as assistentes sociais afirmaram ter uma autonomia relativa em seu 

trabalho, porém quando as decisões precisam extrapolar o âmbito do setor, elas 

necessitam de aprovação da DGAE. As profissionais também não têm autonomia 

para realizar alguns de seus projetos, pois quando estão trabalhando na parte de 

planejamento quase sempre os recursos não são suficientes. Mesmo assim, 

diferentemente de outros espaços sócio-ocupacionais, no IFRN as entrevistas 

possuem autonomia para desenvolver o trabalho da forma que compreenderem que 

surte mais resultados; isso é demonstrado em falas como: “tenho autonomia para 

várias coisas, até para dizer não.” (ELIS) 

A partir das falas, compreende-se que no IFRN o trabalho profissional é 

desenvolvido com certa autonomia, e isso aumenta a possibilidade de imprimir uma 

direção social ao exercício profissional uma vez que as assistentes sociais gozam de 

liberdade para realizar seu trabalho. Essa questão da autonomia é muito relevante 

para analisar a particularidade da instrumentalidade do Serviço Social, uma vez que 

a “[...] autonomia é dependente da correlação de forças econômica, política e 

cultural em nível societário e se expressa, de forma particular, nos distintos espaços 

ocupacionais construídos na relação com sujeitos sociais determinados.” 
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(IAMAMOTO, 2009a, p. 32). Se as assistentes sociais gozam de certa autonomia, 

ela não foi dada, mas sim conquistada na difícil tensão entre 

trabalhadoras/instituição/usuários. 

Apesar de serem trabalhadores assalariados e dos limites postos pelas 

condições materiais objetivas no IFRN, os sujeitos da pesquisa tem reponsabilidade 

e chance de escolha, “de imprimir sentido, direção valorativa e finalidade às suas 

ações, uma vez que são portadores de relativa autonomia na execução de suas 

atividades.” (GUERRA, 2010, p. 9). 

Todo esse debate se deu com o objetivo de contribuir e adensar a reflexão 

sobre as dimensões prático-socais no fazer profissional das assistentes sociais que 

atuam no IFRN, insistindo na compreensão de que a as dimensões devem estar 

presentes na prática em forma de unidade; que a dimensão formativa precede as 

demais, porém também se desenvolve junto com elas, pois a Instrumentalidade está 

sempre em constante construção. Desse modo, deve haver a confluência das 

dimensões intelectual, ético-política e investigativa na tônica da dimensão 

instrumental, esta última se for desenvolvida abstraída das demais se limita ao reino 

da necessidade e à razão empobrecida do racionalismo formal-abstrato. 

A superação da dimensão eminentemente instrumental da profissão 

pressupõe compreende-la e situá-la a partir de uma racionalidade crítica, partindo da 

demanda institucional, que permanece no campo da necessidade e, por meio de 

aproximações sucessivas com o real captar as contradições a ela imanentes de 

modo a reconstruí-la pelo pensamento e a partir desta nova percepção da demanda. 

No próximo capítulo será discutida a guisa de conclusão, o qual não apresentará 

conclusões encerradas, mas pretende discutir qual a direção social da 

Instrumentalidade tecida expressa no exercício profissional das assistentes sociais 

que atuam no IFRN. 
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5 CONCLUINDO NA BUSCA DE UMA INSTRUMENTALIDADE 

 

Para estabelecer a discussão sobre a Instrumentalidade do Serviço Social, foi 

necessário compreendê-la dentro de um determinado contexto sócio-histórico da 

profissão, demarcando sua reconstrução histórica a partir dos anos 1970 até que se 

chegasse às apreensões que foram tecidas e expressas ao longo do trabalho, assim 

como, para chegar à análise da particularidade dessa Instrumentalidade no trabalho 

do assistente social na Educação. 

A escassez ou mesmo inexistência de produções teórico-metodológicas sobre 

o debate da Instrumentalidade do Serviço Social na Educação dificultaram a 

argumentação sobre as dimensões prático-sociais desse exercício profissional. Isso 

demostra que é necessário produzir reflexões teóricas sobre a profissão, em 

especial sobre a sua Instrumentalidade. Desse fato conclui-se que a 

Instrumentalidade do Serviço Social na Educação necessita de mais fundamentação 

teórico-metodológica que abarque sua complexidade e relevância. 

A concepção da Instrumentalidade que se construiu a partir desta pesquisa é 

aquela que diz respeito aos de saberes e técnicas, capacidades e qualidades que o 

profissional em Serviço Social possui para realizar sua prática. O assistente social, 

por sua vez, é um trabalhador inserido na divisão social e técnica do trabalho, que 

vende sua força de trabalho qualificada. O trabalho desenvolvido pelo assistente 

social necessita de uma Instrumentalidade que se baseie nos fundamentos 

históricos, teóricos, metodológicos e ético-políticos que constituem as dimensões 

prático-sociais da profissão. 

Uma das primeiras reflexões que se chega ao término desta pesquisa é que a 

área da Educação é profícua para a construção da cidadania do sujeito, porém não 

é qualquer tipo de Educação, mas sim aquela pautada na perspectiva crítica. 

Verificou-se que, no Brasil, a Educação formal, no atual contexto econômico, social, 

político e cultural, vem servindo aos interesses do capital na medida em que 

reproduz a força de trabalho ao treinar os estudantes para se inserir no mercado de 

trabalho. Verificou-se, também, que atualmente há uma série de movimentações 

sociais em prol de uma educação pública e de qualidade, inclusive o conjunto 

CFESS/CRESS está nessa luta. 
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É nessa luta pela melhoria do sistema educacional que o assistente social 

ganha espaço na área da educação. Em um primeiro momento, este é requisitado 

para atuar diante das refrações da questão social que se expressam no âmbito 

escolar. Uma vez inserido nesses espaços sócio-ocupacionais, o assistente poderá 

colaborar com a construção de uma educação voltada para a cidadania no momento 

em que desenvolverá seu exercício profissional na perspectiva de garantir os direitos 

dos estudantes, como também poderá utilizar o seu perfil socioeducativo para 

mobilizar seus usuários, para eles mesmos construírem a identidade de sujeitos 

ativos críticos e contestadores. 

A Educação pode não ser a solução que levará ao fim da sociedade do 

capital, mas é um caminho. E o IFRN, mesmo sendo uma instituição de ensino 

formal, oferece espaço para que os assistentes sociais possam se organizar na luta 

a favor dos diretos sociais, principalmente por ser uma instituição de educação; eles 

também podem utilizar sua dimensão pedagógica para construir no coletivo, com 

seus colegas de trabalho e usuários, formas de resistência contra a lógica do capital. 

Em segundo lugar, verificou-se a ampliação do campo de atuação para os 

assistentes sociais na Educação, a partir da implementação da Política Nacional de 

Assistência Estudantil. Verificou-se, também, que a política representa um avanço 

no que se refere aos direitos sociais, porém, como está em um contexto de 

neoliberalismo, é permeada por muitos traços conservadores que reafirmam o 

caráter seletivo, focalista e estratificador da política. Nessa tônica estão inseridos os 

sujeitos desta pesquisa, profissionais contratadas pelo IFRN para implementarem a 

política de assistência estudantil na instituição.  

Nessa perspectiva, a apreensão do real seu deu por meio da análise do fazer 

profissional das assistentes sociais que atuam no IFRN, através do instrumental 

técnico-operativo da entrevista. Os dados obtidos possibilitaram compreender o 

objeto, entretanto, devido à dinamicidade da realidade e à complexidade do objeto 

da pesquisa, não foi possível apreender todos os aspectos da problemática.  

Do ponto de vista teórico-metodológico, foi constatado que as assistentes 

sociais conseguem fazer importantes leituras da realidade que compõe o contexto 

sócio-histórico no qual estão inseridas. Entretanto, foram reveladas algumas 

fragilidades quanto à apropriação das discussões teórico-metodológicas. As 
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profissionais demostraram certa carência ao analisar a política de Educação e de 

assistência estudantil, uma vez que as falas revelaram que elas não possuem 

apropriação do debate teórico-metodológico que envolve o fazer profissional na 

Educação. Elas analisaram a política de assistência estudantil no âmbito 

institucional, na esfera do micro, e não conseguiram fazer a mediação entre a 

política e o contexto capitalista no qual as políticas sociais estão inseridas. 

Está claro que dimensão teórico-metodológica está presente no exercício 

profissional das assistentes sociais do IFRN, porém ainda estão presentes 

discussões conservadoras da profissão como cisão entre a teoria e a prática, 

confusão ao delimitar o conceito de conhecimento e Instrumentalidade. De forma 

geral, as assistentes sociais tiveram uma boa formação profissional, todas são pós-

graduadas, por isso mostraram-se como profissionais com muita qualificação e com 

uma boa bagagem teórico-metodológica. 

A dimensão investigativa também é presente no fazer profissional das 

assistentes sociais. Um ponto relevante a ser lembrado é que no IFRN existe um 

grupo de estudos de todas as assistentes sociais do instituto, que discutem o seu 

próprio exercício profissional. 

A dimensão ético-política tem muita expressividade no fazer profissional das 

assistentes sociais do IFRN. Elas possuem certa propriedade do âmbito normativo, 

tanto em relação à instituição quanto em relação aos usuários. As falas analisadas 

mostraram o cuidado com o sigilo profissional, a forma de atendimento ético aos 

usuários e demais profissionais da instituição, e o cuidado no tratamento das 

questões pertinentes aos usuários. Adicionalmente, elas possuem relativo 

conhecimento sobre o Código de Ética e Lei que Regulamenta a Profissão. Analisa-

se que a dimensão ético-política se expressa de forma constante no fazer das 

profissionais, pois elas conseguiram fazer importantes mediações no trato das 

questões feitas. 

A dimensão técnico-operativa foi a melhor discutida pelas entrevistas. Quanto 

aos instrumentos técnicos da profissão, foi abordada de maneira ampla a queixa do 

processo formativo quanto ao tratamento dos instrumentos, demonstrando que a 

academia precisa rever as formas como está trabalhando essa questão técnico-

operativa. Ficou claro que as assistentes sociais recorrem à legislação, normas, 
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estatutos e códigos em seu fazer profissional, assim como dos demais instrumentos: 

entrevista, software de caracterização socioeconômica, parecer, visita domiciliar, 

entre outros. 

A partir dessa pesquisa, fica nítido que todas as dimensões prático-sociais 

estão presentes no fazer profissional das assistentes sociais do IFRN, e o que as 

particulariza é a forma como cada profissional possui de vivenciá-la. Além do mais, 

não é qualquer assistente social que trabalha no IFRN; são profissionais com certo 

grau de qualificação, que passaram por concurso público e possuem formação de 

pós-graduação. 

Dito isso, convém indagar sobre a pergunta fundante do objeto de pesquisa: 

qual a direção social da Instrumentalidade do Serviço Social no IFRN? 

A utilidade social da profissão está em responder às necessidades das 

classes sociais, que se transformam, por meio de muitas mediações, em demandas 

postas para a profissão (cf. GUERRA, 2002). As respostas devem ser qualificadas e 

institucionalizadas, para que, além de uma formação social especializada, tenham 

seu significado social reconhecido pelas classes sociais fundamentais (capitalistas e 

trabalhadores). As assistentes sociais que atuam no IFRN desenvolvem seu fazer 

para atender as necessidades dos usuários, mas também da instituição, uma vez 

que, ao garantirem o acesso, a permanência e a conclusão com êxito dos alunos, 

estão oferecendo ao IFRN o status de instituição de educação diferenciada, que 

oferece educação com qualidade aos seus alunos. As assistentes socais sentem 

que são reconhecidas tanto por parte da instituição quanto por parte dos usuários 

em quase todos os campi pesquisados, porém 2 (duas) delas relataram que não se 

sentem valorizadas. Isso pode ter acontecido em virtude das práticas do Serviço 

Social na Educação ainda serem desconhecidas por muitos profissionais. 

A Instrumentalidade é compreendida para além do conjunto de instrumentos e 

técnicas operativas constitutivas da profissão, é construída por conhecimentos 

teóricos e técnicos, sistematizados e operacionalizados pelas dimensões prático-

sociais. Ela vem assumindo diversos significados e servindo tanto aos interesses do 

capital quanto, pela mesma mediação, aos interesses da classe trabalhadora. Nesse 

sentido, verificou-se que a atuação profissional das assistentes sociais no IFRN 
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aproxima-se dos interesses da classe trabalhadora, na medida em que elas tentam 

imprimir em seu exercício profissional uma direção social. 

Essa Instrumentalidade de caráter sócio-histórico se diversifica: primeiro, em 

função do projeto profissional e societário em que a profissão está inserida; 

segundo, em relação ao espaço sócio-ocupacional e da correlação de forças; e 

terceiro, ainda pelo nível de qualificação de seus agentes profissionais, dentre 

outros. Foi perceptível na entrevista que as assistentes sociais tentam vivenciar e 

afirmar o Projeto Ético-Político da profissão, porém as condições do fazer, (excesso 

de demanda, local inapropriado para o trabalho, recursos limitados) dificultam essa 

afirmação, mesmo que elas demonstrem qualificação para tal. 

A Instrumentalidade é condição sócio-histórica da profissão e se divide em 

dois níveis: no que se refere à sua funcionalidade ao projeto reformista burguês, e 

como mediação que permite a passagem das análises universais às singularidades 

da intervenção profissional. (cf. Guerra, 2002). 

No que se refere à sua funcionalidade ao projeto reformista burguês voltado à 

sua peculiaridade operatória (aspecto instrumental-operativo), a Instrumentalidade 

de respostas é expressa nas funções que os profissionais desempenham ao 

implementarem ou gestarem as políticas sociais no nível da imediaticidade do 

cotidiano profissional121. Esse nível da instrumentalidade não consegue apreender a 

verdadeira essência das múltiplas expressões da questão social, e acaba sendo um 

instrumento a serviço do projeto reformista burguês de cunho neoliberal. 

Esse nível é influenciado pela racionalidade forma-abstrata da ordem 

burguesa. Essa racionalidade apresenta algumas características que são imanentes 

da prática. Permite ao profissional compreender os fenômenos sociais fixando-se na 

forma; o conhecimento não alcança os conteúdos reais dos fatos, não percebe a 

lógica explicativa ou os significados dos mesmos. Não compreende que as questões 

que se apresentam na prática são históricas e relativas, e pertencem a um contexto 

histórico determinado. 

                                                           
121 O cotidiano é considerado por Guerra como “[...] uma mediação elementar entre o particular e o 
universal, pelas suas características, pela sua estrutura, ele limita as possibilidades de os homens se 
concetrarem inteiramente nas atividades que realizam, tendo em vista suas características: 
heterogeneidade, espontaneidade, imediaticidade, superficialidade extensiva.” (2012, p. 44). 
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No caso da entrevistada que relatou o fato dos assistentes sociais terem uma 

visão romântica dos usuários como estes sendo desprovidos de conhecimento sobre 

seus direitos, a mesma afirmou que, na realidade, eles possuem o conhecimento e 

utilizam deste para burlar o direito dos outros. O que ela não conseguiu 

compreender é que o capitalismo tem influência direta sobre os valores da 

sociedade. A lógica que permeia as relações sociais é de desigualdade, “o mundo é 

dos espertos”. Os sujeitos se utilizam de todas as formas para alcançar seus 

objetivos, “os fins justificam os meios”. Em um contexto de desigualdade, de 

negação dos direitos, as pessoas fazem o que podem para garantir sua ascensão 

social, que é outro valor repassado pelo capital, o individualismo e a disputa acirrada 

pelos bens e serviços. Então a questão vai além do fato dos usuários tentarem 

burlar as formas de acesso, o que acontece é que o profissional não consegue fazer 

a mediação entre a universalidade e a singularidade, dessa forma não chegando à 

particularidade do problema. 

A racionalidade formal-abstrata age sobre a separação entre fatos sociais122, 

fatos econômicos e fatos políticos, tomando-os como dados e não como processos. 

Ou seja, o fato de um aluno possuir uma renda superior à estabelecida pelos 

critérios de seleção dos programas não significa que ele não tenha necessidade de 

ter acesso a uma bolsa de iniciação profissional. Não é somente o interesse 

financeiro que o leva a querer experimentar o processo de trabalho durante seu 

processo formativo; estão implicados aí aspectos sociais, culturais e políticos da vida 

desse estudante. Nesse sentido, quando as assistentes sociais do IFRN analisam 

simplesmente os dados econômicos, por uma questão de limites de recursos dos 

programas ou mesmo de limites para elaboração de instrumentos capazes de 

analisar o contexto, esse aluno será automaticamente eliminado da concorrência. 

Verificou-se que os critérios da seleção dos programas estão mais voltados a essa 

racionalidade forma-abstrata. 

Entretanto, em muitas falas, sobre os critérios para escolher os bolsistas, 

ficou explícito que as assistentes sociais do IFRN procuram romper com essa lógica. 

Mesmo que a renda seja um dos pontos de corte para o acesso às políticas, elas 

                                                           
122 Tratados como coisas: anteriores, superiores e exteriores aos sujeitos. 
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procuram visualizar a totalidade de cada solicitante. O problema é o tempo reduzido 

para fazer essas análises. 

Além de influenciar o processo de trabalho, a racionalidade forma-abstrata 

impregna as esferas da vida privada dos sujeitos, condicionando-os a adotarem 

comportamentos passivos frente aos fatos e fenômenos. Como os indivíduos não 

possuem a capacidade de compreender esses fenômenos na sua complexidade e 

nas suas articulações, ou seja, na sua totalidade, eles não conseguem reagir e 

permanecem indiferentes. Eles não se auto-representam como sujeitos sociais 

ativos, capazes de construir sua história, mesmo sob condições determinadas, tendo 

em vista a alienação que se submetem no processo de trabalho. Essa característica 

da racionalidade formal-abstrata não domina o fazer profissional das assistentes 

sociais no IFRN. Em relação às imposições feitas às profissionais pela instituição, a 

posição das assistentes sociais não se aproxima em nenhuma forma do 

comportamento passivo. Elas utilizam seus conhecimentos teórico-metodológicos e 

técnico-operativos, aliados às posições ético-políticas, e se colocam contra tudo 

aquilo que não condiz à prática do assistente social. 

Na medida em que o assistente social atua em políticas sociais de caráter 

terminal, há uma invasão da racionalidade racionalista e instrumental do capitalismo 

na profissão, uma vez que, ao longo do seu processo histórico, a profissão vem 

atendendo a múltiplos interesses do capital; um deles é a administração de conflitos, 

manter a força de trabalho viva e apta para a produção e consumo. O IFRN, mesmo 

que tenha a missão de formar sujeitos-cidadãos, tem como finalidade principal 

formar mão-de-obra super-qualificada para atuar no exigente mercado de trabalho 

contemporâneo. Ou seja, o assistente social é chamando para atuar no instituto 

sobre as múltiplas expressões da questão social (que rebatem de forma negativa no 

processo de ensino e aprendizagem) através de programas de assistência 

estudantil. Por sua vez, estes programas já se apresentam prontos para as 

assistentes sociais apenas os executarem. Essa particularidade potencializa 

intervenções pontuais, focalistas, imediatistas, burocráticas, miméticas, repetitivas, 

pragmáticas e eminentemente instrumentais, exigindo pouca qualificação para 

responder às demandas imediatas. 
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Nestas, em sua maioria, prevalece a repetição, o espontaneísmo, atendendo 

a exigência de responder imediatamente às demandas postas. Segundo Guerra 

(2002b, p. 10),  

 

são ações isentas de conteúdo valorativo, na qual a preocupação restringe-
se à eficácia dos fins. Estes subsumem a preocupação com a correção dos 
meios (valores e princípios ético-políticos e civilizatórios). São ações 
necessárias para responder a um nível da realidade (o do cotidiano), mas 
são insuficientes para responder as complexas demandas do exercício 
profissional. 

 

Na medida em que as assistentes sociais do IFRN restringem sua prática à 

mera execução dos programas, elas estão experimentando uma Instrumentalidade 

de respostas à sua funcionalidade ao projeto reformista burguês. Isso em parte 

acontece no fazer profissional das assistentes sociais, porém foi perceptível pelas 

colocações das mesmas que há uma intencionalidade em se operar uma 

Instrumentalidade de mediação. 

A Instrumentalidade de mediação permite a passagem das análises 

universais às singularidades da intervenção profissional. (cf. GUERRA, 2002). Essa 

Instrumentalidade pode se vincular a práticas e ações voltadas a superação das 

situações e conjunturas das classes subalternas. Se a prática profissional for 

mediada pelas dimensões prático-sociais inerentes à Instrumentalidade da profissão, 

o profissional poderá realizar uma leitura crítica da realidade e terá a possibilidade 

de atuar de forma a não mais reproduzir acriticamente os ditames que o capital lhe 

impõe, quais sejam a flexibilidade, as respostas imediatas, a aceitação das 

péssimas condições materiais-objetivas de trabalho. 

Essa Instrumentalidade é vivenciada pelas profissionais do IFRN quando, 

primeiramente, elas tentam se aproximar das discussões teóricas sobre o fazer 

profissional e particularmente, sobre o Serviço Social na área da Educação, 

percebida pelas falas dos profissionais quando citaram os textos de Ney Luiz e do 

CFESS; quando se propõem a investigar sobre sua prática através do grupo de 

estudo das assistentes sociais do instituto; na medida em que elas se propõem a 

investigar sobre quem é esse usuário; e, quando recusam a realizar ações que 

ferem o Código De Ética e a Lei que Regulamenta a Profissão. 
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A Instrumentalidade de mediação é embasada pela racionalidade crítico-

dialética, e essa racionalidade aponta para uma ação crítica da prática. Uma vez que 

a Instrumentalidade garante a sobrevivência da profissão, é a partir dela que se 

constroem as possibilidades de ultrapassagem das atividades meramente 

burocráticas, rotineiras e instrumentais para as quais o profissional é contratado. 

Para que haja essa ultrapassagem, é necessário que as dimensões formativa e 

interventiva sejam norteadas por um conjunto de valores humano-genéricos que 

apontem para a superação da sociabilidade capitalista. 

Dentre outras dimensões, a formação profissional contribuiu com postura 

crítica que as profissionais demonstraram de conhecer e intervir numa realidade 

dinâmica, histórica, contraditória e em constante transformação, por isso as 

assistentes sociais conseguem caminhar no rumo da racionalidade critico-dialética 

no fazer profissional. 

Na instrumentalidade de mediação, as dimensões interventiva, formativa e 

investigativa constituem-se em uma unicidade não dissociada. Analisou-se essa 

relação quando as assistentes sociais foram questionadas a respeito das 

investigações que são desenvolvidas por elas. As falas apontaram na direção das 

investigações cotidianas. Como elas atuam com os sujeitos, precisam conhecê-los, 

e esse conhecimento requer delas os saberes e técnicas apreendidos na formação. 

Verificou-se, também, que o perfil profissional das assistentes sociais se 

afasta de um perfil instrumentalista quando elas pensam, continuamente, em formas 

de intervenção diferenciadas, reelaborando seus instrumentos a partir dos 

conhecimentos levantados sobre os usuários. Sempre que sentem necessidade de 

modificar o software de caracterização socioeconômica, seja para retirar ou 

acrescentar algo, as assistentes sociais informam a DGAE e as modificações são 

pensadas no coletivo, a partir das sugestões das profissionais. 

Esse perfil profissional da Instrumentalidade de mediação também é 

percebido pelas estratégias que as assistentes sociais utilizam quando sentem a 

necessidade de algo, a exemplo da assistente social que formulou documentos com 

base em fundamentação teórica para pressionar a Direção Geral do Instituto para 

viabilizar uma sala específica para o Serviço Social. 
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A mediação percebida enquanto categoria diferencia-se daquela que aparece 

no cotidiano, pois nele a mediação transforma-se em mediação de conflitos. Lukács, 

no fragmento abaixo, explica a questão da particularidade e da universalidade, e 

aborda exatamente a questão da mediação dialética entre as partes e o todo. 

 
A aproximação dialética no conhecimento da singularidade não pode 
ocorrer separadamente de suas múltiplas relações com a particularidade e 
com a universalidade. Estas já estão, em si, contidas no dado 
imediatamente sensível de cada singular, e a realidade e a essência deste 
só pode ser exatamente compreendida quando estas mediações (as 
relativas particularidades e universalidades) ocultas na imediaticidade são 
postas à luz (LUKÁCS, 1968, p. 106). 

 

A mediação como categoria basilar utilizada por Marx consiste na tentativa de 

apreensão do fenômeno, articulando as relações deste com os demais fenômenos e 

manifestações daquela determinada realidade a que se pretende pesquisar, e a qual 

ele está inserido.  

A Instrumentalidade do Serviço Social como mediação é o espaço das 

particularidades, é a capacidade de pensar nos valores ocultos às ações, no nível e 

na direção das respostas dadas pelos profissionais e que são reconhecidas ou 

questionadas socialmente. É pela via da Instrumentalidade que passam as decisões 

alternativas concretas (estratégias de ação extraídas e reconciliadas com a 

realidade objetiva), de indivíduos concretos, em situações concretas. “E por isso 

nela residem às possibilidades da passagem do ser em si dos homens - já que todo 

fim é sempre particular - para a sua genericidade, para os valores e as finalidades 

humano-genéricas.” (GUERRA, 2000, p. 30). 

Dito isso, conclui-se que a Instrumentalidade do Serviço Social no IFRN situa-

se no meio termo entre a de respostas e a de mediação, visto que ela carrega em si 

aspectos das duas. Uma vez que as assistentes não conseguem fazer as mediações 

necessárias acerca das situações colocadas, elas se colocam no campo das 

respostas, porém quando realizam e apontam para uma postura crítica, estão 

voltadas para a mediação. 

Ao final desta pesquisa, que não representa um ponto final, mas sim uma 

indicação para maior aprofundamento teórico acerca do tema, conclui-se que os 

cursos de graduação em Serviço Social precisam garantir a pertinência e a 

efetividade do constante diálogo entre os conhecimentos produzidos na academia e 
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realidade do trabalho profissional, no seu fazer concreto. Do contrário, a formação 

potenciará um saber construído no “dever-ser” da profissão distanciado do trabalho 

profissional. 

A instrumentalidade do Serviço Social na Educação, em se tratando de uma 

questão nova, requer o acúmulo de mais produções teóricas, as quais podem ser 

feitas pelos próprios profissionais da área, como também por todos os que se 

interessam pelo tema. Outro ponto importante a ser colocado é que o CRESS-RN 

pode contribuir com a publicização do Serviço Social na Educação, publicando as 

pesquisas produzidas na área. O trabalho de Souza (2012) revela uma preocupação 

em conhecer quais os saberes e competências desse profissional na área da 

Educação.  Neste direcionamento, O CRESS do Rio Grande do Norte pode fazer 

uma interlocução com os pesquisadores da área incorporando em sua agenda mais 

discussões e debates sobre o Serviço Social na Educação. 

Na perspectiva de direitos, a inserção do Serviço Social na Educação pela via 

do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), enquanto instrumento 

fundamental para garantir a permanência e conclusão com qualidade dos 

estudantes no IFRN, pode contribuir de forma afirmativa para o acesso e a 

permanência dos mesmos nos cursos Técnico-Profissionalizante, de Graduação, e 

de Pós-graduação na instituição. 

Porém, é necessário que a atuação profissional do assistente social seja 

balizada pela razão crítico-dialética, a qual alarga as possibilidades de os 

profissionais ultrapassarem o atendimento da demanda institucionalizada. Essa 

perspectiva crítica qualifica o profissional tanto para atender as antigas e tradicionais 

requisições e demandas, quanto para construir novas competências sócio-

profissionais. Estas novas competências revelam-se na perspectiva de trilhar os 

rumos para se construir uma educação para a cidadania. 
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
 

 ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
MESTRANDA: Izabelle Emanuele Santos Medeiros 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Maria Célia Correia Nicolau 
Entrevistada: ______________. Data da entrevista: ___________ 

 
 
EIXO I - PERFIL PROFISSIONAL 
 

1- Faixa etária 
(  ) Até 21 anos (  ) de  21 a 25 anos (  ) de 26 a 30 anos 
(  ) de 31 a 35 anos (  ) de 36 a 40 anos (  ) acima de 41 anos 
 
2- Sexo 
(  ) Masculino (  ) Feminino 

 
3- Estado civil 
(  ) Casado(a)   (  ) Solteiro  (   ) Separado  (  ) União Estável 
 
4- Filhos  
(   ) não  (   ) sim, quantos?  
 
5- Orientação religiosa: 
 
(   ) Católico  (   ) Protestante (   ) Espírita  (   ) Ubanda  (   ) Candomblé  
(   ) Ateu  (   ) Agnóstico (   ) Judeu (   ) Mulçumano  (   ) Outro. Especifique:  
 
6- Instituição que se formou em Serviço Social: 
 
7- Ano/período de formação: 
 
8- Após a conclusão do curso realizou algum tipo de curso de Pós-Graduação: 
Lato Sensu:  (   ) cursos de extensão/aperfeiçoamento: Especifique: 
     (   ) especialização: Especifique: 
Stricto Sensu:  (   ) mestrado profissionalizante: Especifique: 
      (   ) mestrado acadêmico: Especifique: 
      (   ) doutorado: Especifique: 
 
9- Antes do trabalho atual, teve alguma outra experiência profissional como assistente social? 
(   ) Não (   ) Sim. Especificar qual: 
 
10- Em que regime de trabalho atua no IFRN? Qual a carga horária que é exigida? 
 
11- Qual o seu tempo de trabalho no IFRN? 
(  ) inferior a 2 anos  (  ) de 2 a 3 anos (  ) de 3 a 4 anos (  ) acima de 4 anos 
 
12- Qual é sua faixa de rendimentos (exclusivamente do emprego no IFRN). 
(  ) entre 4 e 6 SM (  )  entre 6 e 8  SM (  ) acima de 8 SM 
 
13- Trabalha em outra instituição concomitantemente? 
(   ) Sim   (   ) Não 
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14- Quantas assistentes sociais existem no seu lócus de trabalho? 
(  ) só você  (  ) 2  
(  ) 3 (  ) mais de 3 
 
 

DIMENSÃO II – TEÓRICO INTELECTUAL 
 
15- Qual a relevância do conhecimento teórico intelectual para o exercício profissional? 
 
16- Como você faz para manter-se informado sobre os acontecimentos que envolvem a conjuntura 
da sociedade e o Serviço Social?  
 
17- Quais foram os livros/revistas lidos atualmente? Quais autores são referência para sua prática 
profissional? Por quê? (Questão flutuante). 
 
18- Qual a importância da perspectiva teórico-metodológica para ultrapassar a velha e atual falácia 
de que “Na Prática a Teoria é outra coisa”? 
 
19- De acordo com as diretrizes curriculares do curso de Serviço Social, no seu entendimento, quais 
são as disciplinas mais importantes para se ter um domínio maior das categorias teóricas do Serviço 
Social? 
 
20- Como avalia a questão da literatura do Serviço Social voltada à atuação do assistente social na 
educação? 

 
DIMENSÃO I - TÉCNICO INSTRUMENTAL 

 
21- O IFRN incentiva o aperfeiçoamento profissional de seus funcionários? Quais são as estratégias 
utilizadas por você para manter-se qualificada?  
 
22- Como você vê a questão dos profissionais que necessitam trabalhar concomitante em duas 
instituições? 
 
23- Em que lugar na estrutura hierárquica do IFRN se insere o Serviço Social? Como ele se 
organiza, qual a dinâmica de trabalho dos profissionais envolvidos e quais são as suas funções? 
 
24- Como você analisa a questão da autonomia no seu trabalho cotidiano? 
 
25- Em que condições objetivas você realiza o seu trabalho? 
 
26- Quais são os limites e desafios que enfrenta no trabalho cotidiano? 
 
27- As atividades realizadas pelo Serviço Social são registradas e/ou documentadas? De que 
maneira? Quais são os principais objetivos dos registros das atividades? 

 
28- Quais dos seguintes instrumentos você utiliza em sua prática profissional? 
(  ) visita domiciliar (  )  entrevista (  ) estudo social 
(  ) parecer social (  )  relatório (  ) diário de campo 
(  ) plano de intervenção  
 
29- Existem outros instrumentos que utiliza e que não estão na lista acima? 
 
30- Como você avalia os instrumentos utilizados em seu trabalho, eles são suficientes para uma 
análise crítica e transformadora da realidade? 
  
31- Os instrumentos são elaborados pelo Serviço Social ou se constituem um padrão do programa? 
No caso da primeira opção, quais são os parâmetros utilizados para a sua elaboração? No segundo 
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caso, você enquanto profissional que trabalha com o respectivo instrumento tem a autonomia de 
modificá-lo? 
 

DIMENSÃO III – ÉTICO-POLÍTICA 
 

32- Você tem conhecimento sobre a revisão e atualização do código de ética do Serviço Social que 
já está em sua 9ª Edição? Fale um pouco sobre a legislação profissional que normatiza o trabalho do 
assistente social. 
 
33- Como o código de ética, a lei que regulamenta a profissão e os paramentos da atuação do 
assistente social em diferentes áreas influencia em seu cotidiano de trabalho? Quais elementos 
dessas legislações mais subsidiam seu fazer profissional? 
 
34- Você poderia falar, do ponto de vista da lei que regulamenta a profissão, algumas das principais 
competências e atribuições que você desenvolve em seu cotidiano profissional?  
 
35- Quais as principais demandas/requisições feitas ao Serviço Social? Quais são os mecanismos e 
estratégias utilizados para conhecer a fundo esse público? Qual o público alvo do programa/projeto? 
De onde elas se originam? (Questão flutuante) 
 
36- No cotidiano, qual o seu posicionamento ético-político nos encaminhamentos de suas ações, nas 
suas relações de trabalho? Em momentos de reuniões e plenárias, como você faz para conciliar seus 
interesses individuais e coletivos? 
 
37- Quais são as estratégias e as táticas que você utiliza quando necessita de aprovações para suas 
decisões e projetos? 
 
38- Como é sua relação com os movimentos sociais? Você participa ou participou de movimentos 
estudantis, movimentos sociais e/ou partidos políticos? 
 
39- Você promove e/ou incentiva os movimentos estudantis e trabalhistas que acontecem no IFRN? 
Como se dá sua relação com o DCE? Explique. 
 
40- Você poderia me dizer alguma situação que você lembre na qual foram exigidas capacitações 
ético-políticas para o seu enfrentamento e para a formulação das suas respostas? 

 
41- Costuma visitar os sites das entidades organizativas do Serviço Social? CFESS, ENESSO, 
ABEPSS?   
(  ) Não (  ) Sim. Explicar: 
 
42- Como se dá sua relação com o CRESS? 
 

DIMENSSÃO IV - FORMATIVA  
 
43- Quais das seguintes atividades você realizou durante a graduação? Especificar. 
(  ) Atividades de extensão  
(  ) Iniciação científica (como bolsista ou voluntário?) 
(  ) Apresentação de trabalho em eventos científicos 
(  ) Participação em eventos científicos sem apresentação de trabalhos 
(  ) Estágio não obrigatório 
(  ) Estágio Obrigatório 
(  ) Participação em movimentos estudantis 
(  ) Monitoria 
(  ) Estágio em docência  
(  ) Outros: 
Quais dessas atividades foram mais importantes no seu processo formativo? 
 
44- Você foi ou é supervisor de campo?      Não  (  )    Sim (  ) 
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45- Tem estagiários no momento?   Não  (  )    Sim (  ). Como você analisa a questão do estágio 
supervisionado em Serviço Social? 
 
46- Qual a sua compreensão em relação ao papel do estagiário, do profissional supervisor de campo 
e do professor supervisor acadêmico? 
 
47- Você avalia que a formação profissional oferece as bases para uma atuação teórico-
metodológica voltada para o projeto emancipatório? 
 
48- Como você avalia a sua formação acadêmica recebida quanto: 
 
49- A relação teoria-prática; 
 
50- Ao tratamento das questões ético-políticas da profissão; 
 
51- Ao tratamento das questões referentes ao instrumental técnico-operativo da profissão. 
 
52- Como é sua relação com a academia atualmente? Ainda participa de alguma atividade na 
universidade, possui contato com os professores e/ou coordenadores de curso? 

 
DIMENSÃO V – INVESTIGATIVA 

 
53- Você desenvolve alguma investigação no seu processo de trabalho? 
 
54- Participou ou participa de grupos de pesquisa? Está envolvido em alguma pesquisa no 
momento? Qual?  
 
55- Tem algum desejo de pesquisa, alguma temática em particular lhe chama atenção? Qual? Qual 
seriam as possibilidades para você realizar tais pesquisas? 
 
56- Já publicou algum trabalho na área do Serviço Social ou em outras áreas? Há quanto tempo?  
(  ) Não (  ) Sim. Especificar:_______________________ 
 
57- Quais desafios são postos ao assistente social que dificultam o rompimento com as praticas 
burocráticas e quais são as alternativas que permitam a apreensão da essência das múltiplas 
expressões da questão social? 
 
58- Possui conhecimento sobre os atuais debates a respeito do Serviço Social na Educação 
promovido pelo Conjunto CFESS/CRESS? Fale como você avalia a atual política da educação e de 
assistência ao estudante.  
 
59- Você se sente valorizado (a) enquanto profissional do Serviço Social no IFRN? Quais são as 
estratégias para afirmar a permanência do Serviço Social nos IFRN’s? 
 
60- Participou e/ou participará dos eventos organizados pelo CFESS/CRESS sobre a temática do 
Serviço Social na Educação? Como avalia esse movimento de debate que vem sendo realizado pelas 
entidades organizativas da profissão? 
 
61- Você gostaria de fazer algum comentário? Gostaria de acrescentar algo a entrevista? 
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    APÊNDICE B 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PESQUISA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PESQUISA 

 
 
VOLUNTÁRIO Nº _________                           INICIAIS DO VOLUNTÁRIO________ 
 
Ilma. Senhora,  
 

Solicitamos a participação de Vossa Senhoria na pesquisa intitulada “Os fundamentos 

sociohistóricos da instrumentalidade do Serviço Social na contemporaneidade: particularidades do 

trabalho profissional do assistente social nos IFRN’s”, que é coordenada pela mestranda Izabelle 

Emanuele Santos Medeiros, e orientada pela Profª Drª Maria Celia Correia Nicolau. Esta pesquisa 

tem como objetivo apreender e analisar como e de que forma a instrumentalidade do Serviço Social é 

tecida e expressa no trabalho profissional das assistentes sociais nos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte  - IFRN’s, por entender que o trabalho 

profissional na atualidade requer do assistente social qualificação e competência crítica não só na 

execução de programas/projetos, mas também na reflexão, análise, pesquisa e deciframento da 

realidade. Como também, compreender que a instrumentalidade como parte do processo de trabalho 

é o conjunto de saberes e técnicas que a profissão constrói e reconstrói em seu processo sócio-

histórico.   

Neste sentido, Vossa Senhoria está sendo convidada a participar de entrevistas semi-

estruturadas com perguntas abertas e fechadas, em horário a ser combinado. Na entrevista, a 

abordagem será em relação à sua percepção sobre a instrumentalidade do Serviço Social 

particularizada na área da educação.  

 Considerando que este estudo visa à coleta de dados e informações sobre a 

instrumentalidade do Serviço Social particularizada no trabalho profissional dos assistentes sociais 

que atuam na área da educação, não é esperado que você tenha problemas em consequência de 

sua participação, porque as questões a serem respondidas não oferecem riscos a sua integridade 

física e moral, bem como de desconforto. 

As informações obtidas de cada participante são confidenciais e somente serão usadas com 

propósito científico. As pesquisadoras responsáveis estão comprometidas em armazenar 

sigilosamente todos os dados obtidos, sem dar margem para pensamentos preconceituosos nem 

estigmatizantes da categoria estudada. Somente as pesquisadoras e os membros envolvidos neste 

estudo terão acesso aos arquivos dos participantes, para verificação de dados, sem, contudo, violar a 

confidencialidade. Não serão explicitadas as identidades das informantes, e para assegurar o sigilo e 

a segurança, serão utilizados pseudônimos ao se fazer referencias às mesmas nos relatos de 

pesquisa. As gravações e os formulários de entrevista e as notas das observações serão guardados 

em local sigiloso e seguro, em arquivos digitais e impressos na secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social, durante um período de cinco anos. Não reconhecemos outros riscos. 

Apesar desta pesquisa não oferecer um benefício direto às assistentes sociais entrevistadas, 

proporciona a estas e a sociedade importante benefício, quando provoca uma reflexão acerca do 

Serviço Social e da Educação Profissionalizante e oportuniza a produção de conhecimento como 

contribuição ao exercício profissional. Sendo assim, os benefícios são considerados indiretos, de 

caráter sócio-cultural, uma vez que os resultados, quando divulgados amplamente, poderão subsidiar 
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discussões e práticas condizentes com o Projeto Ético Político do Serviço Social, contribuindo assim, 

no trabalho com as questões que se decorrem no miúdo do cotidiano do exercício profissional dos 

assistentes sociais. Deste modo, os dados e análises podem nortear ações públicas que busquem 

ampliar o serviço de assistência social aos estudantes de um modo geral e, especificamente dos 

alunos dos IFRN’s. A pesquisa em foco poderá ainda subsidiar a análise sobre as melhorias das 

condições de trabalho e sobre o processo de qualificação e formação profissional das assistentes 

sociais que atuam na educação, visando seu desenvolvimento humano.  

Sua participação é importante porque suas respostas às nossas perguntas contribuirão com 

essa análise, viabilizando o entendimento do trabalho profissional do assistente social que atua na 

área da educação. Para isso, pedimos seu consentimento para realizar algumas perguntas sobre o 

seu trabalho no IFRN. Para entender melhor a instrumentalidade e como esta se particulariza no 

fazer profissional do assistente social, necessitamos conhecer a sua experiência profissional na 

busca da ampliação do conhecimento sobre a realidade das assistentes sociais que atuam na 

educação, contribuindo com a discussão sobre a prática profissional. 

Se você decidir participar, você será submetida ao procedimento de entrevista nos 

fornecendo informações importantes sobre as experiências do cotidiano do seu trabalho. Também 

necessitamos observar sistematicamente suas práticas e rotinas no IFRN o que contribuirá 

significativamente com o conhecimento sobre as particularidades do trabalho que você desenvolve. 

A sua participação é voluntária e você tem liberdade para desistir da pesquisa em qualquer 

momento, mesmo que tenha assinado este termo. Se sentir-se constrangida de alguma forma, em 

qualquer momento poderá se recusar a responder a alguma pergunta ou solicitar a suspensão parcial 

ou total da gravação por nós realizada. Obedeceremos a critérios técnicos adequados de forma a não 

prejudicar a qualidade e autenticidade das informações, utilizando a técnica de análise de conteúdo. 

Armazenaremos as transcrições em meio digital nos arquivos do Programa de Pós Graduação em 

Serviço Social – PPGSS/UFRN. Garantimos que serão mantidos sigilo e respeito, ou seja, o seu 

nome ou qualquer dado que possa identificá-lo não serão expostos nesse trabalho. 

 Se você tiver algum gasto financeiro comprovado decorrente da sua participação na 

pesquisa, você será ressarcida. 

Embora não estejam previstos riscos á integridade física dos sujeitos, ao patrimônio físico e 

financeiro da instituição, os pesquisadores se comprometem a ressarcir e/ou indenizar qualquer 

prejuízo desde que devidamente comprovado. Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. Disponibilizaremos uma cópia deste 

Termo e as dúvidas que surgirem a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para 

Izabelle Emanuele Santos Medeiros, no endereço eletrônico: bellemanuele@yahoo.com.br ou pelos 

telefones: (84) 9138-9592 / (84) 3271-2185. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser 

questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço eletrônico: email: 

cepufrn@reitoria.ufrn.br ou o site: www.etica.ufrn.br ou pelo telefone: (84) 3215-3135. 

A assinatura deste termo de consentimento formaliza sua autorização para o 

desenvolvimento de todos os passos anteriormente apresentados. 

 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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CONSENTIMENTO APÓS O ESCLARECIMENTO 
 
Eu, __________________________________________________________, declaro que estou 

ciente dos objetivos desta pesquisa, e de ter compreendido como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e por livre e espontânea vontade, aceito participar da pesquisa intitulada “Os 

fundamentos sociohistóricos da instrumentalidade do Serviço Social na contemporaneidade: 

particularidades do trabalho profissional do assistente social nos IFRN’s”, fundamentada numa 

postura crítica, pautada nos princípios do Projeto Ético Político do Serviço Social. Permito que as 

informações que prestei sejam utilizadas para o desenvolvimento da mesma.  

Natal, ______ de ___________________ de ________ 
 

______________________________________________________ 
ASSINATURA 

 
______________________________________________________ 

Izabelle Emanuele Santos Medeiros 
Pesquisadora responsável 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 

Eu, __________________________________________________________, autorizo a gravação em 

áudio das informações que prestarei à pesquisadora responsável durante a entrevista que faz parte 

do processo de coleta de informações da pesquisa: “Os fundamentos sociohistóricos da 

instrumentalidade do Serviço Social na contemporaneidade: particularidades do trabalho 

profissional do assistente social nos IFRN’s, coordenada pela mestranda Izabelle Emanuele Santos 

Medeiros. Permito que as informações que prestei sejam utilizadas para o desenvolvimento da 

pesquisa. Elas poderão ser gravadas em meio digital, e armazenadas em mídias eletrônicas, 

transcritas a partir de critérios técnicos adequados de forma a não prejudicar a qualidade e 

autenticidade das informações, bem como poderei solicitar a leitura das transcrições a qualquer 

momento. Estou ciente de que as transcrições serão armazenadas em meio digital nos arquivos do 

Programa de Pós Graduação em Serviço Social – PPGSS/UFRN durante o período de 5 (cinco) anos. 

Se sentir-me constrangida de alguma forma em qualquer momento, poderei me recusar a responder 

qualquer pergunta ou solicitar a suspensão parcial ou total da gravação realizada. Autorizo a 

observação sistematica das práticas e rotinas realizadas no meu trabalho no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Certa de que as informações serão 

utilizadas apenas para fins científicos de análise da realidade social, permito que sejam utilizadas 

para o desenvolvimento da referida pesquisa. 

 
Natal, ______ de ___________________ de ________ 

 
______________________________________________________ 

ASSINATURA 
 

______________________________________________________ 
Izabelle Emanuele Santos Medeiros 

Pesquisadora responsável 

 


