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RESUMO  

Este Trabalho Final de Curso tem o objetivo de entender o trabalho do Serviço 

Social no que concerne a garantia de direitos sociais frente ao contexto da 

educação tecnicista. Para isto, o método utilizado foi o do materialismo histórico 

dialético. No que concerne a metodologia utilizamos a pesquisa documental e a 

bibliográfica. No primeiro capítulo nos debruçamos em traçar a historicidade do 

IFF no contexto da educação brasileira e analisar o modelo de educação 

tecnicista que está presente na instituição. Já no segundo capítulo, trazemos 

para o debate a profissionalização do Serviço Social no Brasil – desde a sua 

gênese com raízes na caridade e filantropia até a consolidação do atual Projeto 

Ético Político profissional. Feito isto, prosseguimos a pesquisa no que se refere 

a inserção das assistentes sociais na Política de Educação e em seguida para o 

trabalho realizado no IFF no âmbito da assistência estudantil. Optamos por traçar 

a historicidade tanto do IFF como do Serviço Social no Brasil por entendermos 

que ambos surgem como instituições presentes na sociedade capitalista para 

atender aos preceitos das classes dominadas e dominantes. Após analisarmos 

a trajetória destas duas instituições no país, podemos ressaltar que a inserção 

do Serviço Social na Educação escolarizada e no IFF se deu de forma paralela 

ao seu processo de profissionalização. Ao analisarmos o trabalho realizado no 

IFF, observamos que ele é permeado por tensionamentos e contradições, 

condicionado aos preceitos da educação tecnicista. Porém, apesar dos desafios 

impostos institucionalmente, a partir do ano de 2010 foram tecidas novas 

possibilidades de atuação na instituição.  

 

Palavras chave: Serviço Social, Educação, Instituto Federal, Assistência 

Estudantil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This Final Course Paper aims to understand the work of Social Work in what 

concerns the guarantee of social rights against the context of technical education. 

For this, the method used was dialectical historical materialism. As far as the 

methodology is concerned, we use documentary and bibliographic research. In 

the first chapter we focus on the historicity of the IFF in the context of Brazilian 

education and analyze the model of technical education that is present in the 

institution. In the second chapter, we bring to the debate the professionalization 

of Social Service in Brazil - from its genesis with roots in charity and philanthropy 

to the consolidation of the current Professional Political Ethical Project. Having 

done this, we continue the research concerning the insertion of social workers in 

Education Policy and then for the work carried out in the IFF in the field of student 

assistance. We chose to trace the historicity of both the IFF and the Social 

Service in Brazil because we understand that both appear as institutions present 

in capitalist society to meet the precepts of the ruling classes. After analyzing the 

trajectory of these two institutions in the country, we can emphasize that the 

insertion of Social Service in school education and the IFF took place in parallel 

with its professionalization process. When analyzing the work accomplished in 

the IFF, we observe that it is permeated by tensions and contradictions, 

conditioned to the precepts of technical education. However, in spite of the 

institutionally imposed challenges, as of 2010, new possibilities for the institution 

were woven. 

 
 
 
 

Key-words: Social Work, Education, Instituto Federal, Student Assistance 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi pensado a partir da experiência de estágio 

obrigatório em Serviço Social na Coordenação de Apoio ao Estudante (CAE) do 

Instituto Federal Fluminense (IFF) campus Campos Centro no período de março 

de 2017 a julho de 2018, que se constitui como um “momento privilegiado de 

aprendizagem teórico-prático do trabalho profissional” (ABEPSS, 1996, p. 20). 

O campo de estágio é um espaço que permitiu a estudante o contato com 

o trabalho profissional e as expressões latentes da questão social que se 

apresentam como demandas pelo público usuário das políticas sociais.  

As assistentes sociais1 nesta instituição atuam nas ações prestadas da 

assistência estudantil aos discentes, sendo que o trabalho desenvolvido possui 

como principal direcionamento a efetivação do acesso à educação enquanto um 

direito social, bem como a tentativa da garantia da permanência e êxito dos 

educandos. As atividades se concentram na seleção para as bolsas e auxílios 

oferecidos pela assistência estudantil do IFF – desde a análise socioeconômica, 

até o acompanhamento dos estudantes atendidos.  

Neste campo, a estagiária pode acompanhar também a intervenção 

profissional em demandas para além da concessão das bolsas e auxílios, como 

questões relacionadas a saúde mental, violência doméstica, acesso à rede de 

saúde pública municipal que exigiam nas respostas profissionais, um 

conhecimento dos direitos dos estudantes e suas famílias, bem como a ciência 

dos serviços prestados na própria instituição e no município. Resultando em 

orientações e encaminhamentos aos discentes e/ou as famílias, trabalho com 

grupos, entre outros, tendo como foco o enfretamento das expressões da 

questão social que estão presentes na vida dos usuários. 

Na escola, as mais diversas manifestações da questão social se 

apresentam, sendo um espaço sócio ocupacional que o Serviço Social se insere 

pensando na garantia do direito à educação. No IFF, duas questões centrais 

                                                
1 Nesse trabalho é adotado o pronome de gênero feminino para se referenciar a 

profissionais e   estudantes de Serviço Social por ser uma profissão majoritariamente 
formada por mulheres. Segundo Iamamoto (2009, p. 7) “O perfil desse trabalhador é 
de uma categoria fundamentalmente feminina (97%) com a presença de apenas 3% 
de homens”.   
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fazem parte do trabalho profissional do Serviço Social: o acesso e a permanência 

dos estudantes no instituto.  

Desta forma, buscamos entender o trabalho do Serviço Social no que 

concerne a garantia de direitos sociais frente ao contexto da educação tecnicista. 

Procuramos também compreender como este trabalho está indo ao encontro da 

efetivação dos direitos do seu público usuário, pensando o acesso à escola 

enquanto direito social e a permanência e êxito nesta.  

O IFF enquanto uma instituição de caráter público federal que abarca 

desde a modalidade de educação básica até a pós-graduação, se coloca como 

uma instituição de formação integrada dos indivíduos enquanto formação 

humana, social e profissional, de acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2 (PDI) 2018 – 2022. 

Apesar de sua proposta ser de uma educação que transforme socialmente 

os indivíduos, a experiência vivida no estágio e os dados obtidos com o Projeto 

de Intervenção demonstram que há um movimento contrário ao proposto pela 

instituição, onde os jovens estudantes relatam um modelo de educação que os 

pressiona, gera competividade e causa frustrações. Os estudantes relataram 

que existe um conflito muito grande em desejar entrar na instituição para cursar 

o ensino técnico integrado, mas ao começarem a estudar o desejo de não 

permanecer na instituição se torna maior.  

 O IFF é uma instituição de ensino centenária, que pode ser potencializada 

e repensada com novos direcionamentos sociais, políticos e pedagógicos. E este 

processo implicaria consequentemente em um espaço com troca de saberes, 

incentivo a consciência plena e produção de qualidade de vida para os sujeitos 

participes dessa instituição.  

Com relação a metodologia optamos pela pesquisa documental e 

bibliográfica de natureza qualitativa e com relação ao método foi utilizado o 

materialismo histórico dialético que “implica, pois, para Marx, uma determinada 

posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela em se põe o pesquisador 

                                                
2 O PDI é um documento oficial, de exigência do Ministério da Educação (MEC), que 

tem o propósito de caracterizar a identidade da instituição, definir sua missão, 
planejamento estratégico, bem como suas diretrizes e políticas.  
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para, na sua relação com o objeto, extrair dele as suas múltiplas determinações” 

(NETTO, 2011, p. 53).  

A pesquisa documental consistiu no levantamento e análise do histórico e 

proposta educacional da Instituição bem como os documentos existentes em 

relação ao Programa Nacional e Institucional de Assistência Estudantil. Foram 

analisados os seguintes documentos: Planos de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) de 2008-2012; 2018-2022; a Lei Nº 11.892/2008 que dispõe sobre a Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 

Educação Profissional, Ciência e Tecnologia e dá outras providências; o Decreto 

Nº 7.254/2010 que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil  

(PNAES); a resolução do IFF Nº 39/2016 que aprova o Programa de Assistência 

Estudantil do Instituto; a Lei Nº 9.394/1996 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) Nº 9.394 de 1996.  

Além dos documentos citados acima, também fizeram parte da pesquisa 

documental os instrumentos normativos do Serviço Social, bem como a Lei de 

Regulamentação da Profissão nº 8.662 de 1993; o Código de Ética Profissional 

de 1993 e os anteriores a esse; e as Diretrizes Curriculares de 1996 da 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS).  

A pesquisa bibliográfica se constituí como “um conjunto ordenado de 

procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por 

isso, não pode ser aleatório” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 38). Assim, se concentra 

nas bibliografias já existentes na literatura acerca do trabalho profissional na 

educação e na assistência estudantil.  

O trabalho se divide em dois capítulos, o primeiro intitulado: “Historicidade 

do Instituto Federal Fluminense no contexto Educacional Brasileiro” que é 

composto por um item que faz o resgate histórico da instituição desde o seu 

surgimento enquanto Escola de Aprendizes Artífices no ano de 1910, passando 

por suas várias fases, até a institucionalização enquanto Instituto de Educação, 

Ciência e Tecnologia Fluminense como parte da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. Analisamos também a concepção de 

educação tecnicista que desde o seu início voltou-se para a formação de mão 

de obra para a produção e reprodução da sociedade capitalista. 

O capítulo dois é dedicado à pesquisa bibliográfica sobre o processo de 

profissionalização do Serviço Social no Brasil e a inserção e o trabalho do 
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Serviço Social na Política de Educação – especificamente no âmbito da 

assistência estudantil – e sobre o uso do instrumental técnico com grupos no 

trabalho com as demandas coletivas dos estudantes.  

Desta forma, o primeiro item analisa o processo de profissionalização do 

Serviço Social no Brasil, desde o seu surgimento atrelado a Igreja Católica e as 

ações de filantropia e caridade até o posicionamento crítico e com 

direcionamento social, ético e político que a profissão assume principalmente 

após a década de 1990. Trazendo também a discussão do trabalho profissional 

desenvolvido nos diferentes espaços sócio ocupacionais a partir de então, o que 

subsidia o debate do item seguinte sobre a inserção das assistentes sociais na 

Política de Educação.  

No segundo item a discussão é voltada para a inserção na Política de 

educação e o trabalho desenvolvido na assistência estudantil no IFF campus 

Campos Centro, apresentando os desafios e a possibilidades que permeiam o 

trabalho profissional.  

É importante ressaltar que o presente trabalho considera que tanto a 

educação tecnicista como o Serviço Social emergiram nas primeiras décadas do 

século XX por iniciativa do Estado, visando atender aos interesses da classe 

burguesa que ganhava força e poder no Brasil. Por este motivo, o primeiro 

capítulo é dedicado a apresentar a historicidade do IFF no contexto educacional 

no Brasil e a crítica ao modelo de educação tecnicista. Este regaste histórico é 

primordial para o debate que se apresenta no capítulo II.  
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CAPÍTULO I 

HISTORICIDADE DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE NO CONTEXTO 

EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

1.1. O Instituto Federal Fluminense e o Modelo de Educação Tecnicista 

   

O IFF é uma instituição de caráter público federal, no âmbito da Rede de 

Educação. Foi fundado em 1909 pelo então Presidente da República Nilo 

Peçanha sob o Decreto nº 7.566 de 23 de novembro de 1909 enquanto Escolas 

de Aprendizes Artífices com o propósito de educar e proporcionar oportunidades 

de trabalho para os jovens das classes menos favorecidas. De acordo com o PDI 

do período de 2008-2012 (CEFET, 2007, p. 28) ao fazer um resgate histórico de 

implantação e desenvolvimento da Instituição destaca que: 

 
É emblemático o caráter ideológico quando se referenda o 
interesse e a missão de formar profissionais com a singularidade 
dessas instituições de educação. No Brasil do início do século 
XX, era preciso compor a força de trabalho com base, em uma 
mão-de-obra livre, daí a presença nos discursos da valorização 
do trabalho manual, cuja história reserva a marca do 
desprestígio social. Mais que isso, a educação que se forjava 
nessas escolas talvez se prendesse mais à preocupação de 
atuar como um dispositivo de controle social em relação ao 
segmento da sociedade que acolhia, oriundo das classes 
proletárias, pessoas consideradas adquirentes de vícios e 
hábitos nocivos à sociedade e à construção da nação. 
 

Cabe ressaltar que a intenção do governo era sediar nas capitais uma das 

dezenove escolas previstas, porém, o estado do Rio de Janeiro foi o único em 

que a escola foi implementada num município do interior, em Campos dos 

Goytacazes, cidade do Norte Fluminense. Por articulações político-partidárias 

presentes na época a escola foi instalada no munícipio em 1910, passando a 

assumir desde então importância para a região, como ressalta o resgate histórico 

presente no documento mencionado acima.   

  A escola entrou em funcionamento no início de 1910 por doze anos 

somente com o nível primário. Como aborda Faleiros (2011), a criação das 

Escolas de Aprendizes e Artífices, vinculadas ao Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, era uma medida do Estado que correspondia aos 

interesses do empresariado de encaminhar as crianças pobres para o trabalho. 
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Em 1910 já haviam sido instaladas 19 escolas em todo o país, que eram 

“justificadas tanto pelo “aumento” da população nas cidades”, como para 

“habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo 

técnico e profissional” (SCHWARTZAMAN apud FALEIROS, 2011, p. 48).  

Deste modo, a instituição foi criada para atender os interesses da classe 

burguesa que vinha se expandido com a efervescência da industrialização no 

Brasil. A escola foi transformada em Escola Industrial e Técnica, passando 

também a oferecer o nível médio. 

 No ano de 1942, após significativas mudanças, a sede da instituição em 

Campos tornou-se pequena e novas instalações foram necessárias. Deste 

modo, a escola obteve o terreno onde atualmente funciona o campus Campos 

Centro (CEFET, 2007). 

Em 16 de fevereiro de 1959 é promulgada a Lei nº 3.552, que dispõe sobre 

os estabelecimentos de Ensino Industrial do Ministério de Educação e Cultura e 

sua nova organização escolar e administrativa, passando a serem reconhecidas 

como Escolas Técnicas Federais enquanto personalidade jurídica com 

autonomia didática, administrativa, técnica e financeira (CEFET, 2007).  

No cenário desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek que 

tinha forte apelo para o processo de industrialização do país, era presente o 

discurso por parte do Estado da necessidade de ampliação da formação de 

técnicos como parte crucial no processo de industrialização. Com isto, em 1966 

a Escola Técnica de Campos teve seu currículo modificado, visando a 

aproximação entre teoria e prática, com a criação dos cursos técnicos em 

Edificações, Eletrotécnica e Mecânica de Máquinas, e em seguida o curso de 

Estradas. Em 1973 foi a vez da implantação do curso técnico de Química 

(CEFET, 2007).  

É importante contextualizar o munícipio de Campos dos Goytacazes, que 

possui em sua construção sócio histórica, fortes traços conservadores e 

clientelistas, fruto da tardia abolição da escravatura, tendo sido a última cidade 

do Brasil a abolir a mesma e que por muito tempo concentrou sua economia na 

indústria açucareira (IFF, 2016).  

Cabe ressaltar que na década de 1970, a Petrobrás anunciou a 

descoberta de petróleo na região, o que mudou significativamente a economia 

da região e a história da instituição. A Escola Técnica Federal de Campos, 
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representou “o caminho para o sonho e passa a ser a principal formadora de 

mão de obra para as empresas que operam na bacia de Campos” (IFF, 2016, 

p.1). Nesta época a classe média já via na instituição uma alternativa para a 

educação de seus filhos, como consequência da estagnação do ensino nas 

escolas públicas tradicionais (IFF, 2016).   

Deste modo, podemos dizer que a formação de mão-de-obra sempre se 

fez presente, e a partir da implantação da instituição no munícipio deu-se início 

a relação entre educação e mundo do trabalho, buscando oportunidades 

significativas de vida para seu público alvo, oriundos de camadas populares 

sendo aproximadamente oitenta por cento dos estudantes (CEFET, 2007).   

No começo da década de 1990, as Escolas Técnicas Federais são 

transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET). Em 

1999, depois de um longo período de avaliação institucional, seis unidades da 

Rede Federal são autorizadas a oferecer cursos em nível de terceiro grau. O 

CEFET Campos passou a oferecer cursos de nível superior no ano de 2004, por 

incentivo do governo federal de Luís Inácio Lula da Silva, passando a ser Centro 

Universitário3. 

Em abril de 2007 foi estabelecido o Decreto n° 6.095 que implementou as 

diretrizes para a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFET), considerando cada instituto como instituição de educação 

superior, básica e profissional, especializada na oferta de educação profissional 

e tecnológica em diferentes modalidades de ensino.  

No ano de 2008, foi preconizada a Lei Nº 11.892 de 29 de dezembro que 

institui a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, cria os Institutos 

Federais de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia e dá outras 

providências. De acordo com o seu art. 5º foram criados no Brasil trinta e oito 

                                                
3 Por meio da passagem para Centro Universitário, o CEFET Campos passa a oferecer 

os cursos superiores de Automação, Manutenção Industrial, Indústria do Petróleo e 
Gás, Desenvolvimento de Software, Design Gráfico, Geografia, Matemática, 
Arquitetura e Ciências da Natureza nas modalidades: Química, Física e Biologia, além 
de três pós-graduações lato sensu: Educação Ambiental, Produção Sistemas e 
Literatura, Memória Cultural Sociedade e um curso de mestrado em Engenharia de 
Meio Ambiente. Dados retirados do Portal Eletrônico do IFF. Disponível em: < 
http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/historico>. Acesso em: 09 de junho de 
2019. 
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Institutos Federais, sendo um deles o Instituto Federal Fluminense – IFF 

mediante transformação do CEFET Campos. Em seu art. 2º fica estabelecido 

que:  

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, 
básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 
especializados na oferta de educação profissional e tecnológica 
nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação 
de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 
pedagógicas, nos termos desta Lei (BRASIL, 2008, p. 1). 
 

Dessa maneira, a instituição passa por um significativo processo de 

expansão, com o aumento de campis e cursos consequentemente aumenta o 

número de estudantes, o que corrobora para um novo perfil de discentes com 

novas demandas emergentes.  

Atualmente o Instituto Federal Fluminense encontra-se em 12 municípios 

com 12 campi, um Polo de Inovação, um Centro de Referência em Tecnologia, 

Informação e Comunicação na Educação e a Reitoria, reunindo 17.885 

estudantes, 920 professores e 712 técnico-administrativos segundo dados 

disponíveis em 2018 no Portal da instituição4. 

A Educação pública, gratuita, laica e universal no Brasil se constitui como 

um direito social previsto na Constituição Federal de 1988 como “um direito de 

todos e dever do Estado e da família” com a participação da sociedade civil 

“visado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 66). 

 Desta forma a Lei de Nº 9.394/1996 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) dispõe sobre a organização da educação escolarizada vinculada 

ao mundo trabalho (DENTZ e SILVA, 2015). É importante ressaltar que a 

primeira LDB foi promulgada em 1961 sob a forma da Lei Nº 4.024 de caráter 

estritamente conservador levando em consideração que o país estava à beira de 

vivenciar o Golpe Militar de 1964 que culminou na Ditadura Militar perdurando 

no Brasil por vinte e um anos. 

                                                
4Dados retirados do Portal Eletrônico do IFF. Disponível: 

http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/apresentacao>. Acesso em: 
31/03/2019.  

 

http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/apresentacao
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 A LDB de 1996 é fruto do processo de redemocratização que o país 

experimentou pós Ditadura, o período ditatorial deixou marcas para a educação 

como: “políticas de escolarização, movimentos sindicais, reivindicações, greves 

de professores, as várias conferências de educação” (DENTZ E SILVA, 2015, p. 

16). Porém, ao mesmo tempo que significou um período de lutas e organização 

também deixou consequências marcantes para a educação brasileira, o que 

influenciou negativamente no processo de redemocratização pós Ditadura 

(DENTZ E SILVA, 2015).  

  Sobre a Educação Básica, de acordo com a LDB de 1996, ela se divide 

nas modalidades de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, 

tendo por finalidade “desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996, p. 7).  

 A Lei nº 11.892/2008 apresenta como um dos seus objetivos ministrar 

educação profissional e técnica de nível médio, priorizando os cursos integrados, 

dispondo ainda que deverá ser ofertado no mínimo cinquenta por cento das 

vagas para esta modalidade (BRASIL, 2010).  

Sendo assim, os institutos federais devem primar pelo nível médio de 

ensino, ainda que ofereça cursos de outras modalidades. O campus Centro 

oferece atualmente os cursos nos seguintes seguimentos de ensino: cursos 

técnicos nas modalidades integrado, concomitante e subsequente; cursos 

superiores de bacharelado, licenciatura e em tecnologia; cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu.  

Os cursos técnicos integrado possuem duração de três anos, onde os 

estudantes cursam as disciplinas do ensino médio e as do ensino técnico na 

mesma grade. Segundo a LDB, a modalidade da educação profissional técnica 

de nível médio poderá ser desenvolvida de forma integrada ao ensino médio, 

onde o discente poderá ter sua formação geral do ensino médio em conjunto 

com o preparo para o exercício de profissões técnicas (BRASIL, 1996). Esta 

modalidade é direcionada para os discentes que já concluíram o ensino 

fundamental; para os que já estão cursando o ensino médio na mesma instituição 

ou em outra, a modalidade do técnico é a concomitante.  

A LDB de 1996 apresenta também em seu texto que a educação deve 

abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
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convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino. Ou seja, em todas 

as instâncias e relações sociais dos sujeitos, não sendo somente a escola ou a 

educação formal onde a educação se faz presente (BRASIL, 1996). 

Deste modo, podemos dizer que a educação, em seu sentido amplo, é 

“efetivada em todos os espaços da vida social” (TONET, 2014, p. 10), neste 

sentido a educação escolar é apenas uma configuração da educação. Podemos 

pensar a função social da educação (TONET, 2006) como uma tarefa de permitir 

aos sujeitos a apropriação dos conhecimentos, habilidades e valores 

necessários para se tornarem membros do gênero humano. Ou seja, é a partir 

da educação que os indivíduos se apropriam dos meios e se constituem como 

sujeitos. 

A educação a partir da ascensão da sociedade burguesa passa a ser 

formatada em suas particularidades, como o acesso e os conteúdos, de modo 

subordinado as ambições das classes dominantes (TONET, 2014). Com a 

separação da sociedade em classes sociais, principalmente entre duas classes 

antagônicas: a burguesia e o proletariado, a educação passa a ser caracterizada 

como um “poderoso instrumento ideológico de controle do capital sobre a 

reprodução social” (TONET, 2006, p. 19), pensando assim a educação se coloca 

na sociedade de classes de modo a servir a perpetuação dos interesses das 

classes dominantes. 

Nesta perspectiva, os ideais que estão presentes na educação, 

principalmente na escolarizada, representam os interesses das classes que 

detém o capital e mantém sobre as outras classes um poder de dominação e 

exploração. 

Neste sentindo, analisando a educação escolar, temos no § 2º do artigo 

1º da LDB de 1996 que a “educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996), ou seja, trazendo a perspectiva do 

mundo do trabalho para a educação.  Sendo assim, o IFF se apresenta como 

uma instituição pública de educação tecnológica e profissional, que 

profissionaliza os discentes e os prepara para a inserção no mercado de trabalho 

respondendo os interesses e ideais da sociedade capitalista.  

Neste contexto, a educação escolarizada, principalmente a de cunho 

tecnicista tem como uma de seus objetivos a formação da força de trabalho 

humana que corrobora para a reprodução do capital. De acordo com a LDB de 
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1996 a finalidade da Educação Nacional é o pleno desenvolvimento do educando 

visando seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1996). 

Deste modo, podemos destacar que a educação escolarizada não é uma 

instância a parte que não se vincula com os projetos societários, se constituindo 

“a partir de funções sociais importantes a manutenção e continuidade de suas 

formas de produzir a própria existência” (CFESS, 2012, p. 48). Assim, os 

espaços educacionais não se configuram “ilhas sociais”, isoladas e 

desvinculadas dos processos sociais, elas estão inseridas nas disputas 

antagônicas pela hegemonia na sociedade burguesa. 

Ainda nesta direção, podemos ressaltar que na lógica da sociedade de 

classes (FRIGOTTO, 2001), os processos educativos, sendo escolares ou não, 

fazem parte da dinâmica capitalista como práticas sociais mediadoras da 

sociedade, de forma que “o trabalho, os bens da natureza, a ciência e tecnologia 

como propriedade privada, valores de troca e a consequente alienação e 

exclusão de milhões de seres humanos” (FRIGOTTO, 2001, p. 79).   

O atual modelo de educação tecnicista está inserido nesta lógica, indo na 

direção contrária à de uma educação que emancipe os educandos. Frigotto 

(2001) explicita que de acordo com o projeto do governo federal do início dos 

anos 2000 (Governo de Fernando Henrique Cardoso), a LDB trazia a Educação 

Profissional subordinada ao ideário do mercado e do capital.  

É relevante a análise do autor acerca da educação profissional, 

principalmente quando o mesmo afirma que neste sentido ela assume “uma 

perspectiva de adestramento, acomodação” (FRIGOTTO, 2001, p. 80). 

Funcionado como uma formação numa direção individualista, que torne os 

sujeitos apenas mão de obra disponível para o mercado de trabalho. 

A formação baseada nesta perspectiva tecnicista atribui autenticidade 

para um projeto de educação que não emancipa os atores envolvidos, tão pouco 

vai ao encontro à formação integrada (humana, social e profissional) a qual o IFF 

diz propor.  

A crítica de Paulo Freire (1987) a este modelo de educação muito contribui 

para a nossa análise. O educador faz uma crítica ao modelo de “educação 

bancária”, que é o modelo atual de educação da sociedade burguesa, na qual 
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estabelece uma hierarquia e papéis sociais desenvolvidos pelos educadores e 

educandos. 

Para o autor, o conhecimento é transmitido de forma que aos educandos 

caberia apenas a ação de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los – 

de modo que a transformação e a criatividade são ignoradas. Ou seja, nesta 

perspectiva de educação, somente os educadores (professores e outros 

profissionais incluídos no processo educacional) que detém o saber – que se 

configura como uma “doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada 

saber” (FREIRE, 1987, p.33). Sendo a partir da narração que o sujeito na figura 

do educador conduz aos educandos à memorização mecânica dos conteúdos.  

Para Freire (1987) a educação “bancária” enxerga os discentes como 

“vasilhas”, ou seja, recipientes que podem ser enchidos, recebem com 

obediência, memorizam e repetem. Neste sentido, na perpetuação das posições 

pré-estabelecidas de educador e educando, abstrai a educação e conhecimento 

como processo de busca.  

Deste modo, o modelo bancário de educação se coloca como um 

instrumento de opressão dos sujeitos que enxergam os homens como seres 

adaptáveis e ajustáveis (FREIRE, 1987). De forma que quanto mais oprimidos e 

submissos ao arquivamento de depósitos, menos chances os sujeitos possuem 

de desenvolverem um pensamento crítico sobre seres participes do mundo e 

capazes de transformar o mesmo, com a tendência a adaptação à realidade 

recebida por meio dos depósitos.  

Desta forma Freire (1987, p. 34) nos mostra que:  

 
Na medida em que esta visão “bancária” anula o poder criador 
dos educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e 
não sua criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores: para 
estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua 
transformação.  
 

Já na perspectiva contrária a esta concepção, que seria a educação 

libertária, a sua razão está justamente na superação entre o distanciamento na 

hierarquia entre educadores e educandos, de tal maneira que se suprimisse esta 

lógica e que simultaneamente, ambos fossem educadores e educandos.  

Pensando a partir da educação libertária, os estudantes poderiam ser 

vistos como sujeitos sociais singulares, com trajetórias e projetos de vida, 
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incentivando o pensar autêntico dos mesmos. A educação pode ser um 

instrumento de emancipação social e política a partir do momento que se 

entenda que os educandos não são meros depósitos de conhecimentos sem 

nenhuma bagagem ou possibilidade de pensamento crítico.   

É importante ressaltar que para Freire a emancipação por meio da 

educação não seria possível somente quando os educandos não estivessem 

mais em situação de opressão. Mesmo que somente em outra sociedade seria 

possível uma educação de fato emancipadora, para o educador “não significa 

que a liderança revolucionária espere a chegada ao poder para aplicá-la” 

(FREIRE, 1987, p. 43).  

Desta forma, é importante pensar em atividades educativas 

emancipatórias dentro da educação tecnicista, mesmo que uma educação de 

fato emancipadora não se efetive totalmente nos moldes da atual sociedade de 

classes. Não podemos esperar que uma revolução aconteça para somente 

depois pensar na educação libertária dos sujeitos participes da sociedade.  

Outra análise que podemos mencionar a respeito do atual modelo de 

educação formal é a do documentário argentino “A Educação Proibida” (2012) 

que apresenta e faz uma crítica ao modelo atual de educação escolar, que teve 

sua origem na Prússia no século XVIII e que coloca os educandos em uma 

situação semelhante à de um quartel general onde são impostas regras e 

avaliação por meio de provas e notas. A escola atual tipifica os estudantes em 

dois tipos: o que tem sucesso e os que não tem.  

O documentário passa por oito países nas Américas e na Europa 

entrevistando educadores e conhecendo modelos de educação não formal 

alternativos. Porém, na sociedade de mercado que resume a educação em 

mercadoria, as instituições escolares que não correspondem aos seus 

interesses são banalizadas em detrimento das escolas formais. Apesar da 

maioria destas instituições (que correspondem aos interesses da sociedade 

burguesa) apresentarem em seus planos pedagógicos um direcionamento por 

uma educação libertária, na prática acontece o movimento inverso, onde os 

educandos são incentivados apenas a corresponder números e a obterem 

sucesso na trajetória escolar e os que não correspondem a essas exigências são 

facilmente descartados pelo sistema.  
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Após a análise feita sobre a institucionalização do IFF e a educação 

tecnicista presente na instituição, pensando numa ampla conjuntura econômica, 

política, social e cultural, podemos destacar que a escola emerge 

estrategicamente para atender aos interesses do capital. Podemos trazer essa 

crítica ao atual modelo de educação presente na instituição, que inseridos numa 

sociedade capitalista, se coloca como um instrumento de perpetuação de uma 

educação escolar fragmentada que gera competitividade, frustrações e 

individualiza os discentes.  

Atrelado a este movimento o surgimento da Educação Profissional e 

Tecnológica no Brasil com a passagem do capitalismo concorrencial para o 

monopolista no início do século XX, temos também a emergência de ações 

filantrópicas e assistencialistas. Estas ações eram demandas inicialmente por 

requisição da Igreja Católica e posteriormente pela ingerência do Estado na vida 

social para atender aos ideários da burguesia que se instaurava como classe 

dominante no Brasil, servindo de base para o surgimento do Serviço Social no 

país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

CAPÍTULO II 

O SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL: resgate histórico da profissão e a 

educação como campo de atuação 

 

2.1. O Processo de Profissionalização do Serviço Social no Brasil: do 

primeiro damismo à direção ética, política e social da profissão  

 

Com a tentativa de intervenção na organização e controle das classes 

trabalhadoras após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, na década de 

1920 surgem as primeiras instituições e obras assistenciais, que se constituem 

como as protoformas do Serviço Social. O processo de institucionalização e 

profissionalização da profissão ocorreu na década de 1930. O Serviço Social 

como profissão, inscrita na divisão sócio técnica do trabalho, estava diretamente 

relacionado com os acontecimentos políticos, econômicos e sociais da época, 

conforme Iamamoto (2014).  

O Brasil estava passando por um período de industrialização crescente 

tornando-se mais intensas as relações sociais presentes na sociedade 

capitalista, este período ainda contava com marcas recentes da sociedade 

escravocrata e experimentava a generalização do trabalho livre. Para Iamamoto 

(2014) o aprofundamento da questão social está diretamente relacionado a este 

processo de generalização do trabalho livre em circunstâncias históricas, com a 

separação entre homens e meios de produção.  

Neste momento, a questão social assume um novo caráter frente a 

industrialização da sociedade capitalista, “para constituir-se essencialmente na 

contradição antagônica entre burguesia e proletariado” (IAMAMOTO, 2014, p. 

135). Sendo assim, surge a necessidade por parte do Estado de criar respostas 

para solucionar ou minorar as expressões advindas da relação entre capital 

versus trabalho. É nessa relação que se encontra o cerne da questão social, com 

a exploração do trabalho pelo capital e suas consequências para a vida do 

trabalhador (BULLA, 2003, p.1). 

Para Netto (2001) a origem da questão social está atrelada a 

pauperização da classe trabalhadora em detrimento da capacidade social de 

produzir riqueza e a acumulação por parte de quem detinha os meios de 

produção. Deste modo, o desenvolvimento capitalista produz a questão social, 

sendo que sua existência bem como suas manifestações são produto direto e 
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inseparáveis da dinâmica do capital. Podemos dizer que: “a “questão social” é 

constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira 

conservando-se o segundo” (NETTO, 2001, p. 137).   

Nestas condições, o trabalhador se torna o principal responsável pela sua 

manutenção e reprodução, por meio do salário a partir do momento em que a 

força de trabalho se torna mercadoria. Porém, sua manutenção e reprodução só 

se tornam possíveis quando passa a se constituir como elemento de uma classe 

social, por meio das reinvindicações para ampliação das suas condições de 

existência (NETTO, 2001).  

O proletariado experimenta um processo intenso de exploração que em 

certa medida se torna elemento chave para a relação que se estabelece com a 

burguesia:  

 
A exploração abusiva a que é submetido – afetando sua 
capacidade vital – e a luta defensiva que o operariado 
desenvolve aparecerão, em determinado momento, para o 
restante da sociedade burguesa, como uma ameaça a seus mais 
sagrados valores, “a moral, a religião e a ordem pública”. Impõe-
se, a partir daí a necessidade do controle da exploração da força 
de trabalho. A compra e venda dessa mercadoria especial sai da 
pura esfera mercantil pela imposição de uma regulamentação 
jurídica do mercado de trabalho através do Estado (IAMAMOTO, 
2014, p. 134).  
 

O surgimento do Serviço Social está atrelado a este movimento, quando 

o Estado passa a intervir por via dos serviços sociais nas expressões da questão 

social e nas reinvindicações do proletariado, juntamente com a Igreja Católica, 

como forma de manter a ordem social vigente regulando a venda da força de 

trabalho. O objetivo também era a adequação dos trabalhadores aos preceitos 

da sociedade burguesa, que não ferissem seus valores. É neste cenário que as 

protoformas do Serviço Social têm a sua base e que as primeiras assistentes 

sociais começam a desenvolver atividades assistencialistas e filantrópicas, 

principalmente nas instituições da Igreja Católica e posteriormente sendo 

absorvidas por instituições do Estado.  

O Estado ao oferecer recursos as instituições assistenciais, possibilitou o 

planejamento de obras assistenciais de maior abrangência e eficácia técnica. 

Desenvolvendo assim um importante papel dentro do sistema capitalista 

monopolista, propiciando um conjunto de condições necessárias para 



27 
 

acumulação e valorização do capital. A partir da criação de condições 

necessárias para a implementação de políticas públicas é que passa a 

diferenciar-se teoricamente das atividades tradicionais de caridade de acordo 

com Iamamoto (2014). 

Para Netto (2007) o Serviço Social se institui enquanto profissão 

justamente devido ao rompimento com as protoformas que permitiram que o 

Serviço Social se profissionalizasse, como enfatiza:  

 

[...] a constituição da profissão seria a resultante de um processo 
cumulativo, cujo ponto de arranque estaria na “organização” da 
filantropia e cuja culminação se localizaria na gradual 
incorporação, pelas atividades filantrópicas já “organizadas”, de 
parâmetros teórico-científicos e no afinamento de um 
instrumental operativo de natureza técnica; em suma, das 
protoformas do Serviço Social enquanto profissão, o envolver 
como que desenharia um continuum (NETTO, 2007, p. 69). 
 

Em 1936, a partir do desenvolvimento das práticas assistenciais 

juntamente com o Estado (ainda que conservadoras e paternalistas) é que foram 

criadas as bases e organizações para a criação no estado de São Paulo da 

primeira escola de Serviço Social do Brasil. Porém, foi somente em 1938 que foi 

criado o Decreto que instituía o Conselho Nacional de Serviço Social, que fixava 

as bases da organização da profissão no país vinculado ao Ministério da 

Educação e Saúde (IAMAMOTO, 2014).  

Cabe enfatizar que as protoformas do Serviço Social se constituíram 

dentro de um cenário conservador e paternalista por influência europeia. As 

primeiras assistentes sociais eram mulheres de famílias com poder aquisitivo e 

militância católica, a Igreja Católica atribuía a estas mulheres uma posição 

superior em relação aos menos favorecidos, o que fortalecia a ideia de ajuda e 

caridade prestada. A formação das pioneiras deveria conter formação moral, 

juntamente com um sentimento de amor ao próximo (IAMAMOTO, 2014). 

O Serviço Social surge para dar respostas a classe dominada por 

requisição inicial da Igreja Católica e posteriormente também do Estado para a 

manutenção do sistema capitalista – por meio do controle e adequação dos 

trabalhadores a vida social dentro do capitalismo. 

 Para Iamamoto (2014) o modo capitalista de reproduzir e o de pensar são 

inseparáveis, e ambos se expressam na vida social e no seu cotidiano. O Serviço 

Social é inserido no processo de produção e reprodução das relações sociais de 
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forma que “na reprodução da força de trabalho e no campo político-ideológico, 

no âmbito da reprodução do controle social, da ideologia dominante e das lutas 

e contradições sociais” (IAMAMOTO, 2011, p. 10).  

Antes de sua profissionalização, o Serviço Social possuía suas bases na 

caridade e assistencialismo, com um trabalho atrelado a Ação Social da Igreja 

Católica. Ao ultrapassar esta perspectiva pautada na filantropia, rompeu com as 

suas protoformas que deram origem a profissão. Desta forma, passou a agir 

dentro de uma lógica de assistência preventiva como forma de atenuar as 

expressões de desigualdade advindas do modo de produção capitalista. É a 

partir desse movimento, que estava atrelado a produção teórica-científica e a um 

instrumental técnico operativo, que o Serviço Social se institui enquanto 

profissão no Brasil. 

É importante ressaltar que para Netto (2007) a emergência profissional se 

constitui a partir das exigências na sociedade burguesa e da criação de espaço 

de trabalho na rede sócio ocupacional, sendo a partir destes espaços que se 

requisitou profissionais com qualificação teórica e técnica para atuar. Para 

(NETTO, 2007, p. 73), a relevância desta argumentação se encontra: 

 
[...] não é a continuidade evolutiva das protoformas ao Serviço 
Social que esclarece a sua profissionalização, e sim, a ruptura 
com elas, concretizada com o deslocamento aludido, 
deslocamento possível (não necessário) pela instauração, 
independentemente das protoformas, de um espaço 
determinado na divisão social (e técnica) do trabalho.  

 

É a partir do movimento de rompimento com as protoformas – a prática 

ligada à Igreja Católica com fortes traços assistencialistas e filantrópicos – e com 

a criação das primeiras escolas de Serviço Social no Brasil é que a formação 

profissional começa a ganhar destaque, trazendo para a profissão um novo 

caráter científico e metodológico. No final da década de 1940 já existiam quinze 

escolas de Serviço Social em funcionamento no Brasil e “o número de 

assistentes sociais diplomadas será pouco superior a 300, concentrando-se em 

São Paulo (cidade de São Paulo) e no Distrito Federal, com esmagadora maioria 

de mulheres” (IAMAMOTO, 2014, p. 198).   

A partir de 1950, a ideologia do desenvolvimentismo começou a marcar a 

sociedade brasileira e consequentemente o Serviço Social, que incorpora em 
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seu trabalho profissional o desenvolvimento de comunidade por meio do Serviço 

Social de Comunidade conforme apresenta Aguiar (2011). 

Na década de 1960, ocorria na América Latina uma efervescência dos 

Movimentos Sociais, e a categoria profissional começou a perceber que o 

Serviço Social não poderia ficar imparcial diante das mudanças econômicas, 

políticas e sociais que estavam ocorrendo. Não havia por parte da categoria um 

posicionamento crítico sobre a realidade, e a partir deste reconhecimento 

começa o processo de rompimento com a denominada “neutralidade 

profissional”. O Serviço Social no Brasil, nesta época também passou por 

mudanças significativas, na década de 1960 o Serviço Social de base e 

conservador começou a ser questionado, fazendo com que a categoria 

repensasse os seus pressupostos teóricos, éticos, metodológicos e políticos. 

Este movimento, perde força em 1965 por conta do golpe militar do ano anterior 

que havia instaurado a Ditadura Militar no Brasil.  

O movimento denominado de Movimento de Reconceituação, impôs ao 

Serviço Social brasileiro para além do rompimento com o conservadorismo, um 

comprometimento com um novo Projeto Profissional que envolvesse a classe 

trabalhadora. Tendo sido um movimento que significou:  

 
(...) ao mesmo tempo a presença do desenvolvimento e o início 
de uma nova fase: da reconceituação que se faz necessária, 
para que pudesse adequar o Serviço Social ao contexto 
econômico, político e social da sociedade nacional (AGUIAR, 
2011, p. 146).  
 

 Ele se constituiu em três principais momentos: o primeiro foi a 

Perspectiva Modernizadora a partir do ano de 1965 com o acúmulo dos anos 

1950 e 1960 que tinha como corrente teórica o funcionalismo, o objetivo era 

pensar a profissão como dinamizadora a partir do conhecimento da realidade 

social. Esta perspectiva dava continuidade ao conservadorismo da profissão, 

ocorrendo a manutenção das concepções tradicionais, porém ainda que poucas, 

começam a surgir novas fundamentações. Em 1967, foi realizado o Seminário 

de Teorização do Serviço Social em Araxá, Minas Gerais, com a participação de 

assistentes formados por escolas de nove estados do Brasil. Este Seminário que 

representa um marco para o Movimento, “que se insere dentro de um momento 
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de questionamento por parte do Serviço Social” (AGUIAR, 2011, p. 149) na 

busca de uma nova metodologia, resultando no “Documento de Araxá”. 

O segundo momento foi a Reatualização do Conservadorismo que 

possuía a fenomenologia como perspectiva teórica, visando os níveis psicológico 

e o social. Este movimento recuperava valores conservadores e voltando a 

prática profissional para ações individuais. Nesta perspectiva, os pressupostos 

teóricos estão fundamentados no diálogo, sendo visto como processo 

transformador. Por meio do diálogo é que o Serviço Social poderia intervir com 

os sujeitos. Sendo assim, a transformação social era percebida como 

capacitação e caminho para a compreensão do problema (NETTO, 2015).  

Já o terceiro momento, denominado Intenção de Ruptura teve seu 

movimento inicial em 1972, emergindo na estrutura universitária no início dos 

anos 1970, tendo sido marcada pela sua formulação inicial na Escola de Serviço 

Social de Minas Gerais, que ficou conhecida como “Método de BH” (NETTO, 

2015).  

Porém, ao longo da década este movimento perdeu força, devido a 

conjuntura da Ditadura Militar que perdurava no país. Foi somente a partir de 

1978 que o movimento começa a ganhar impulso novamente, com o Seminário 

de Sumaré, que se propôs a debater três temas: a relação do Serviço Social com 

a cientificidade, a fenomenologia e dialética (NETTO, 2015).   

A partir desse momento é evidenciada uma crítica sistemática a atuação 

tradicional e aos seus pressupostos teóricos, metodológicos e ideológicos. Foi 

um processo marcado pela discussão interna da categoria profissional, que 

buscava além de um novo perfil profissional, romper com o Serviço Social 

tradicional, fazendo uma oposição ao conservadorismo e a vinculação histórica 

da profissão com as classes dominantes, visando a aproximação com os 

interesses da classe trabalhadora.  

Este momento, ao contrário da Reatualização do Conservadorismo que 

se pautava na construção do novo projeto profissional em termos metodológicos 

e operativos nesta corrente, o que inspirou a renovação teórica metodológica da 

profissão. Os principais teóricos que influenciaram este momento foram Karl 

Marx, György Lukács e Antonio Gramsci.  

Após décadas de seu surgimento enquanto profissão, o Serviço Social 

ganha caráter mais técnico, fruto do movimento de análise interna da categoria 
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de assistentes sociais e posicionamento crítico. Em 1979, aconteceu na cidade 

de São Paulo o III Congresso Brasil de Assistentes Sociais (CBAS) que ficou 

conhecido como Congresso da Virada e se constitui como um marco no processo 

histórico de renovação do Serviço Social brasileiro. O Projeto Ético-Político 

Profissional (PEP) começa a ser consolidado no Congresso, que ocorreu em 

meio a Ditadura Militar, mas representa um momento único para a organização 

e luta das assistentes sociais no Brasil. Podemos dizer que “a “Virada” teve o 

sabor de descortinar novas possibilidades de análise da vida social, da profissão 

e dos indivíduos com os quais o Serviço Social trabalha” (CFESS, 2009, p. 1) 

atribuindo uma nova direção ao trabalho profissional, atuando em defesa dos 

interesses da classe trabalhadora e com as demandas postas pelos sujeitos 

usuários.    

O Congresso da Virada coloca em cena uma nova direção sócio-ética-

política que embasa o novo projeto da profissão hegemônico que se forjaria a 

partir de então, trazendo para a profissão uma identidade política e uma unidade 

a partir dos anos 1980 (LOPES, ABREU, CARDOSO, 2014) que ultrapassa a 

posição de “neutralidade” do Serviço Social tradicional e rompe com o 

conservadorismo presente até então no bojo da profissão. Este novo 

direcionamento só se deu a partir da “luta política que se trava por liberdade, 

trabalho e direitos” (CFESS, 2009, p. 2) e a partir do momento em que a profissão 

incorpora aos seus pressupostos teórico-metodológicos a corrente teórica 

marxista considerada crítica.   

  Desta forma, nos anos 1980 e começo dos anos 1990 é que a profissão 

ganha um caráter com posicionamento ético e político crítico, passando a 

assumir a corrente teórica marxista, ainda que anteriormente o marxismo já 

estivesse presente no Serviço Social.  Em 1986 é consolidado o quarto5 Código 

de Ética profissional, que a partir do amadurecimento das ideias postas, serviu 

como base para o atual Código aprovado em 1993 ao passo que “o Código de 

1986 revelou-se insuficiente, dentre outras questões, na subordinação imediata 

e sem mediações entre ética e política e entre ética e ideologia” (CFESS, 2009, 

p. 2).  

                                                
5 Os Códigos Anteriores a este foram os dos anos de 1947, 1965 e 1975.  
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Neste sentido foi na década de 1990 que a “perspectiva ética, teórica e 

política que conquistavam hegemonia no seio da profissão foi aprofundada” 

(CFESS, 2009, p. 2), tornando possível a consolidação do PEP, atribuindo 

direção social e política a profissão, comprometida com a ampliação e 

consolidação da cidadania, visando à garantida dos direitos civis, sociais e 

políticos da classe trabalhadora. Podemos dizer que “os projetos profissionais 

apresentam a auto-imagem de uma profissão” (NETTO, 2009, p. 4) sendo por 

meio dele que são estabelecidos os valores sociais, bem como os objetivos e 

funções para o exercício profissional.  

Ainda sobre a construção do PEP:  

 
O processo de construção do PEP é marcado por um 
desenvolvimento fantástico da capacidade intelectual da 
profissão: é evidente o seu amadurecimento no campo da 
pesquisa, da produção teórica, da interlocução crítica com 
outras áreas do conhecimento. Esse acúmulo permitiu avanços 
significativos na formação profissional por meio das 
reformulações curriculares (ABEPSS, 1983-1996) e do 
direcionamento dos cursos de Serviço Social, colocando no 
mercado de trabalho gerações de profissionais competentes e 
afinados com os    pressupostos da ética profissional 
(BARROCO e TERRA, 2012, p. 99). 
 

É importante ressaltar que apesar de ter sido consolidado na década de 

1990, o PEP já vinha sendo construído na transição da década de 1970 à de 

1980, sendo um período importante que marcou o desenvolvimento da profissão 

no Brasil, principalmente pelo “enfrentamento e pela denúncia do 

conservadorismo profissional” (NETTO, 2009, p.1).   

O Projeto do Serviço Social é um elemento constitutivo da profissão, que 

vai ao encontro da dimensão política da intervenção profissional e ainda que 

hegemônico, é campo de disputa e tensões, sendo que “a afirmação e 

consolidação de um projeto profissional em seu próprio interior não suprime as 

divergências e contradições” (NETTO, 2009, p. 6).     

Para Braz e Teixeira (2009) as diretrizes profissionais assumem 

dimensões coletivas ao conquistarem segmentos expressivos do corpo 

profissional, adquirindo a condição do projeto profissional e atribuindo uma 

identidade coletiva em meio aos contraditórios interesses de classe que 

determinam o Serviço Social. Por isso é necessário pensar o PEP em relação ao 
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projeto societário, que pode ser atravessado por interesses de classes distintas 

e sendo campo de luta de interesses antagônicos.  

O Código de Ética da/o Assistente Social de 1993, a Lei de 

Regulamentação da Profissão 8.662 de 1993 e as Diretrizes Curriculares de 

1996 da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS) constituem as bases do PEP, orientando e normatizando o trabalho 

profissional, bem como a formação em Serviço Social no Brasil.  

No Código de Ética da/o Assistente Social de 1993 estão colocados os 

onze Princípios Fundamentais da Profissão, sendo o VIII: “opção por um projeto 

profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, 

sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero” (CFESS, 1993, 24).  

Desta forma o PEP do Serviço Social está diretamente vinculado a uma 

projeção de um projeto de transformação da sociedade que permita que as/os 

trabalhadoras/es experimentem um pleno desenvolvimento de novas vivências, 

o que “supõe a erradicação de todos os processos de exploração, opressão e 

alienação” (CFESS, 1993, p. 22), sendo assim, os projetos societários estão 

presentes na dinâmica dos projetos coletivos, inclusivo no PEP, que se consolida 

como um norte a ser vislumbrado a partir do trabalho profissional.  

A partir do novo direcionamento profissional, o Serviço Social brasileiro 

adentra o século XXI com uma nova identidade e posicionamento, sendo as 

profissionais trabalhadoras assalariadas e portadoras de um projeto profissional 

(IAMAMOTO, 2009).  

Pensar a profissão na contemporaneidade também requer pensar as 

transformações societárias que alteraram a economia, a política e a cultura da 

sociedade brasileira (IAMAMOTO, 2011). A partir do final da década de 1990 

experimentamos um processo de internacionalização da economia a partir do 

capital financeiro, o que resulta na globalização. Para Iamamoto (2011) este 

processo implica no redimensionamento da divisão internacional do trabalho 

atrelado a um contexto de crise de duração expansiva.  

Para a autora este processo corrobora para o agravamento da questão 

social, tendo como expressões mais latentes o desemprego e o subemprego. 

Com a justificativa baseada na crise que perdura na economia, o Estado retira 

suas responsabilidades com as políticas públicas e os serviços sociais prestados 

as classes trabalhadoras.  
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Com a mundialização do capital, o mercado passa a ser o regulador 

supremo das relações sociais, imprimindo na dinâmica da vida social o apelo a 

competição e individualismo, o que resulta na desarticulação das lutas sociais 

submetidas a uma negociação coletiva (IAMAMOTO, 2009). Nesta lógica, o 

atendimento das necessidades sociais submete-se a privatização e 

mercantilização, tornando-se mercadoria do capital. O Bem-Estar Social foi 

transferido para o foro privado das famílias e dos sujeitos, responsabilizando 

individualmente por sua manutenção, cabendo ao Estado gerir apenas o alívio 

da miséria (IAMAMOTO, 2009).  

Deste modo, este redimensionamento também significa alterações nos 

campos de trabalho e nas relações sociais em que as assistentes sociais estão 

inseridas enquanto trabalhadoras assalariadas. Sendo assim, o Serviço Social 

não está alheio aos processos que se moldam a partir da nova conjuntura sócio 

histórica, sendo que este novo quadro: 

 

(...) atravessa e conforma o cotidiano do exercício profissional 
do Assistente Social, afetando as suas condições e as relações 
de trabalho, assim como as condições de vida da população 
usuária dos serviços sociais (IAMAMOTO, 2011, p. 19). 
 

Esse novo quadro sócio histórico expõem as assistentes sociais e a 

população usuária dos serviços sociais a políticas sociais seletivas e focalizadas, 

a precarização dos postos de trabalho e os baixos salários. O que no plano do 

trabalho profissional, coloca em cena novas demandas para o Serviço Social.  

Neste sentido, concordamos com Iamamoto (2011) que um dos maiores 

desafios para a profissão na contemporaneidade é desenvolver a capacidade de 

decifrar a realidade posta, de forma a possibilitar a construção de respostas 

profissionais criativas para que de fato seja possível a efetivação dos direitos 

frente as novas demandas das populações usuárias. Sendo assim, é requisitado 

que as assistentes sociais sejam profissionais propositivas e não somente 

“executantes” das políticas públicas (IAMAMOTO, 2011).  

Todas estas transformações possuem influência direta em relação a 

questão social e suas novas manifestações, que se caracteriza como objetivo de 

intervenção profissional do Serviço Social. As novas demandas emergentes 

advindas das condições objetivas e subjetivas se materializam na vida dos 
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sujeitos sociais, de forma que impõe a profissional uma visão crítica da totalidade 

e a aproximação com os sujeitos e as políticas públicas em que se inserem.  

Podemos dizer que ocorreu a radicalização da questão social 

(IAMAMOTO, 2009) em suas diversas expressões, resultado da ampliação das 

“desigualdades de classe, densas de disparidades de gênero, etnia, geração e 

desigual distribuição territorial” (IAMAMOTO, 2009, p. 2). O que contribuiu para 

a ampliação do mercado de trabalho para as assistentes sociais nas décadas de 

1990 e 2000. Estas profissionais passam a ser requisitadas mediante a um 

cenário de privatização, focalização e descentralização das políticas sociais 

(IAMAMOTO, 2009).  

Para a autora, é a partir das metamorfoses nos espaços sociocupacionais 

e considerando o espaço profissional como produto histórico, é que são traçados 

“novos contornos ao mercado profissional de trabalho, diversificando os espaços 

ocupacionais e fazendo emergir inéditas requisições e demandas a esse 

profissional, novas habilidades, competências e atribuições (IAMAMOTO, 2009, 

p. 3).   

Desta forma, podemos dizer que as assistentes sociais se encontram em 

diversos âmbitos da vida social, onde trabalham com os indivíduos que 

vivenciam cotidianamente as manifestações da questão social. Podemos dizer 

que nas políticas públicas – saúde, educação, assistência social, habitação, 

socio jurídico, entre outros – o trabalho do Serviço Social é demandado de forma 

a construir respostas e alternativas para as demandas dos sujeitos usuários das 

políticas públicas.  

A Política de Educação é um dos espaços sociocupacionais em que as 

assistentes sociais estão presentes – desde o início da profissionalização do 

Serviço Social no Brasil, se intensificando nos anos 1990 após a consolidação 

da Constituição Cidadã em 1988 (DENTZ E SILVA, 2015), o que justifica o 

debate que se dará no item a seguir. 
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2.2. O trabalho do serviço social na educação: a atuação profissional na 

assistência estudantil e suas possibilidades 

 

           A relação que se estabelece entre a Política de Educação com o Serviço 

Social vem sido tecida desde a sua profissionalização no Brasil, quando emergia 

também um modelo de educação que assim como o Serviço Social atendia aos 

interesses das classes dominantes que ganhavam força com a industrialização 

do país. Apesar de ser comum a concepção que a educação é um campo de 

atuação novo para as assistentes sociais, podemos ressaltar que:  

 
(...) a vinculação do Serviço Social com a Política de Educação 
foi sendo forjada desde os primórdios da profissão como parte 
de um processo de requisições postas pelas classes dominantes 
quanto à formação técnica, intelectual e moral da classe 
trabalhadora, a partir de um padrão de escolarização necessário 
às condições de reprodução do capital em diferentes ciclos da 
expansão e da crise (CFESS, 2012, p. 15 e 16).   
 

Desta forma, podemos pontuar que o atrelamento da profissão de Serviço 

Social e a educação escolarizada no Brasil foi forjada a partir da requisição por 

parte do Estado em formar mão de obra necessária para a produção e 

reprodução do capital.  

Além da formação de mão de obra, podemos destacar também que havia 

um interesse além da formação técnica e intelectual, da formação moral das 

classes trabalhadoras, como forma de atenuar o protagonismo dos sujeitos, de 

forma a se criar consensos entre a burguesia e o proletariado.  

Apesar do enfoque neste trabalho ser a inserção das assistentes sociais 

na educação escolarizada, é importante destacar que a atuação das 

profissionais na educação não se limita somente as demandas das instituições 

de educação formal. Tendo sido demandas também ao longo da história da 

profissão, pelo poder judiciário, por empresas privadas e estatais, pelos 

movimentos sociais, pelas organizações sindicais, de forma que envolvesse 

“tanto o campo da educação formal como as práticas no campo da educação 

popular” (CFESS, 2012, p. 16).  

Podemos conceituar a educação como “um complexo da vida social” 

(CFESS, 2012, p. 16). Dotado de uma função social que integra a dinâmica da 

produção e reprodução das relações sociais que é “marcada pelas contradições, 
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pelos projetos e pelas lutas societárias e não se esgota nas instituições 

educacionais, embora tenha nelas um espaço privilegiado de objetivação” 

(CFESS, 2012, p. 16).  

No IFF campus Campos Centro, o Serviço Social está inserido 

prioritariamente no âmbito da assistência estudantil, nos setores da 

Coordenação de Apoio ao Estudante (CAE) e Núcleo de Atendimento a Pessoas 

com Necessidades Educacionais e Especiais (NAPNEE) que estão 

subordinadas a Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE). Porém, como já 

mencionado anteriormente, este trabalho foi pensando a partir da experiência de 

estágio em Serviço Social na CAE, por este motivo concentramos nossa 

pesquisa e análises prioritariamente sobre o trabalho desenvolvimento nesse 

setor.  

Nesta instituição as mais diversas demandas se apresentam como 

expressões objetivas e subjetivas da questão social, que se materializam na vida 

dos estudantes e suas famílias por meio de determinantes sociais como: 

pobreza, desemprego, dependência química, violência física, psicológica, entre 

outros. 

No IFF, o trabalho do Serviço Social está presente desde a década de 

1960, quando a instituição ainda era Escola Técnica Federal de Campos. De 

acordo com Nunes (2011) ao fazer um resgate histórico da inserção do Serviço 

Social na instituição, ressalta que o trabalho das primeiras assistentes sociais 

era voltado a atuação Junto à Caixa Escolar, que é uma organização 

regulamentada por lei que se propõe a apoiar o Instituto em seus objetivos, 

atualmente a Fundação se chama Pró-IFF.  

A atuação se concentrava prioritariamente no levantamento 

socioeconômico dos estudantes que concorriam a bolsa de estudos (que depois 

passou a se chamar Bolsa Trabalho6 e hoje é uma modalidade extinta do 

Programa de Assistência Estudantil do IFF, tendo sido substituída pela bolsa 

                                                
6 A bolsa de iniciação profissional (conhecida como Bolsa Trabalho) era uma das 

modalidades de bolsas e auxílios ofertadas pela assistência estudantil do IFF antes da 
consolidação da Resolução nº 39/2016. Ela compreendia o pagamento remunerado 
mensal ao estudante em contrapartida as atividades desenvolvidas. Sendo que na 
maioria das vezes as atividades não tinham ligação com o curso do estudante 
(FELIPPE, 2015).  
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Permanência IFF) e atendimentos a outros casos sociais, porém de menor 

proporção. A mesma afirma que “a atuação do Serviço Social na instituição era 

basicamente algumas atividades de caráter assistencial, onde se procurava 

solucionar os problemas financeiros da comunidade escolar” (NUNES, 2011, p. 

38).  

Nos anos de 1980, com o processo de redemocratização no país, se 

expandiu a atuação do Serviço Social na instituição, com a entrada de novas 

profissionais que passaram a atuar em novas frentes de trabalho que incluíam 

visitas domiciliares, atendimentos individuais e um movimento maior no sentido 

de aproximar as famílias e a comunidade da dinâmica escolar (NUNES, 2011).  

De acordo com Nunes (2011) em 1990 o Serviço Social passa também a 

integrar o setor de acessibilidade da instituição, quando uma assistente social 

advinda do campus Macaé passa a integrar a equipe do Núcleo de Apoio a 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNEE7) visando a 

garantia do acesso e inclusão destas pessoas na escola.   

Mesmo que anteriormente já houvesse ações visando a garantia da 

permanência e êxito dos alunos nas Instituições de Ensino Superior (IES), 

apenas em 2010 foi aprovado o Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES) por meio do Decreto Nº 7.234/2010 que atribuiu um perfil prioritário de 

atendimento e instituiu que cada instituição de ensino público federal deveria 

criar seus próprios mecanismos de seleção e avaliação e monitoramento do 

programa. Sendo objetivos do PNAES: 

 

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal; 
II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior; 
III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 
IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação 
(BRASIL, 2010, p. 1).   

                                                
7 Este setor faz parte do atual Programa de Assistência Estudantil da Instituição, estando 

subordinado a Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE) assim como a CAE. Sendo 
composto por uma equipe com professores, assistente social, psicopedagoga e 
interpretes. A assistente social desse setor, além de atender as demandas sociais dos 
usuários, é responsável pela seleção e acompanhamento da Bolsa de Necessidades 
Educacionais Especiais (NEE) que está regulamentada na Resolução nº 39 do IFF. A 
profissional também é atualmente a coordenadora do Núcleo de Gênero, Diversidade 
e Sexualidade (NUGEDIS), que se configura como um projeto de extensão do IFF 
campus Campos centro.  
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 Deste modo, a assistência estudantil coloca-se como uma estratégia de 

enfretamento das desigualdades sociais e regionais (FELIPPE, 2016) presentes 

nas instituições de ensino, visando a efetivação do acesso à educação pelas 

classes trabalhadoras no ensino profissional (médio e superior).  

A assistência estudantil parte do pressuposto da defesa da educação 

enquanto direito social e instrumento de inclusão socioeconômica. Para além 

dos aspectos materiais como comer, vestir e necessidades básicas para 

sobrevivência, devem ser levados em consideração também neste processo a 

dimensão simbólica que perpassa a vida dos discentes como ser reconhecido, 

fazer parte do grupo, coexistir enquanto estudante e o sentimento de 

pertencimento com a escola, como ressalta (FELIPPE, 2016).  

Para a implementação das ações do PNAES, as Instituições Federais de 

ensino8 requisitaram o trabalho da assistente social para tal. Sobre a inserção 

da assistente social na Política de Educação podemos dizer que:  

 
A inserção de assistentes sociais na Política de Educação, ao 
longo das últimas duas décadas, respondendo sobretudo às 
requisições socio institucionais de ampliação das condições de 
acesso e permanência nos diferentes níveis e modalidades de 
educação, a partir da mediação de programas governamentais 
instituídos mediante as pressões de sujeitos políticos que atuam 
no âmbito da sociedade civil (CFESS, 2011, p. 37). 
 

Desta forma, apesar das assistentes sociais já estarem presentes na 

instituição há pelo menos quarenta anos, foi a partir de 2010 com a requisição 

institucional para a implementação do PNAES que o Serviço Social passa a ter 

uma organização política mais latente no IFF. Sendo assim, em 2014 o Fórum 

de Assistentes Sociais do IFF (FASIFF) juntamente com a Pró-Reitora de 

Desenvolvimento Institucional retomaram as discussões da Política de Apoio à 

formação Integral do Estudante (IFF, 2016).  

O FASIFF teve um papel primordial na consolidação das alterações na 

estrutura da assistência estudantil do instituto, tendo sido aprovado em 2016 o 

                                                
8 De acordo com o artigo 4º do PNAES “as ações de assistência estudantil serão 

executadas por Instituições federais de ensino superior, abrangendo os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia” (BRASIL, 2010, p.1).  
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Programa de Assistência Estudantil por meio da Resolução nº 399, que 

representa um marco na tentativa da garantia do acesso, permanência e êxito 

dos educandos:  

 
O novo programa estabeleceu, dentre outras, as seguintes 
alterações: a bolsa iniciação profissional foi substituída por uma 
modalidade de benefício com contrapartida apenas acadêmica 
– a bolsa Permanência IFF; revisão dos processos seletivos, 
com revisão dos indicadores socioeconômicos; obrigatoriedade 
do acompanhamento social e pedagógico de todos os 
estudantes atendidos; definição de regras para recebimento; 
manutenção e acumulação dos benefícios (Projeto de 
Acompanhamento, 2016, p. 3). 
 

A atuação da categoria de assistentes sociais nestes espaços de 

construção da política, com a consolidação do FASIFF possibilitaram um 

redimensionamento das ações desenvolvidas pelo Serviço Social no instituto, 

expandindo suas ações para além do estudo socioeconômico para concessão 

de benefícios e administração dos mesmos, como aborda Felippe (2015). 

Deste modo, a Resolução nº 39 tem como algumas de suas diretrizes:  

 
promover o acesso e a permanência dos estudantes com vistas 
à inclusão social e democratização do ensino; garantir a 
igualdade de oportunidades na perspectiva de direito social à 
educação de qualidade e exitosa; contribuir para minimizar a 
retenção ou a evasão dos estudantes de maneira ascendente; 
garantir ao estudante com necessidades educativas específicas 
as condições necessárias para o seu desenvolvimento 
acadêmico; contribuir para a formação integral dos estudantes, 
estimulando e desenvolvendo a criatividade, a reflexão crítica, a 
participação em atividades culturais, esportivas, artísticas, 
políticas, científicas e tecnológicas (IFF, 2016).  
 

A Resolução nº 39 também prevê uma equipe mínima multidisciplinar de 

cada setor responsável pela assistência estudantil e o que é de responsabilidade 

desses profissionais. Sendo assim, em cada campus o setor responsável pela 

assistência estudantil deve ser composto por uma equipe multidisciplinar mínima 

                                                
9 Anteriormente a esta resolução foram criadas nos anos de 2010 e 2011 duas 

importantes regulamentações para a assistência estudantil na instituição, foram elas: 
o Programa de Assistência e Apoio Estudantil (PAAPE) e o Programa Auxílio 
Transporte para Estudante, respectivamente. Estes mecanismos já imprimiam em sua 
consolidação a intensificação do compromisso profissional das assistentes sociais com 
a permanência dos discentes (NUNES, 2011).   
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- com assistente social, psicólogo, pedagogo/técnico em assuntos educacionais 

(TAE) e servidor com função administrativa.  

As assistentes sociais ficam responsável por realizar o estudo 

socioeconômico para a inserção dos estudantes nas modalidades de bolsas e 

auxílios10 da Assistência Estudantil. Ainda que na Lei de Regulamentação da 

Profissão, de acordo com o Art. 4º o estudo socioeconômico se caracteriza como 

uma competência profissional do Serviço Social, ou seja, não sendo uma 

atribuição exclusiva do mesmo. Porém, a Resolução nº 39 prevê que o estudo 

socioeconômico só poderá ser realizado exclusivamente por uma profissional do 

Serviço Social habilitada.  

Antes do Programa de Assistência Estudantil ser consolidado no IFF, 

outros profissionais realizavam o estudo socioeconômico também, pensando na 

efetivação da garantia do direito do discente não concordamos com outros 

profissionais realizando esta atividade, por acreditar que a profissional de 

Serviço Social possui o arcabouço teórico, ético-político e os instrumentos 

necessários para concessão dos benefícios de forma mais justa possível, 

considerando as particularidades de cada sujeito.  

Além desta atividade exclusiva, o Serviço Social, no trabalho em equipe 

junto aos outros profissionais, entre outras funções, é responsável por realizar o 

acompanhamento social dos estudantes beneficiários das bolsas e auxílios da 

assistência estudantil de acordo com o Projeto de Acompanhamento dos 

Estudantes Inseridos em Benefícios de Assistência Estudantil com critérios 

socioeconômicos implementado em 2016 na CAE como um Projeto de 

Intervenção do Serviço Social. 

O Projeto de Acompanhamento foi implementando tendo como objetivo 

de promover a permanência, a aprovação e a conclusão do curso dos estudantes 

atendidos pelo programa, se apresentando como uma proposta de 

                                                
10“(...) o Programa de Assistência Estudantil é constituído por duas bolsas (Permanência 

IFF e Educação para Necessidades Educacionais Especiais – NEE) e três auxílios 
com critérios socioeconômicos, a saber: moradia, transporte e alimentação” (IFF, 
2016, p. 12). 
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acompanhamento efetivo (social, psicológico e pedagógico) dos discentes 

atendidos pela assistência estudantil do IFF. Uma das atividades propostas na 

metodologia do projeto é o levantamento semestral da situação acadêmica 

(reprovação por falta e/ou nota, aprovação com dependência, evasão, conclusão 

etc) do estudante.  

Este acompanhamento ocorria no trabalho com grupos e atendimentos 

individuais com orientação social, encaminhamentos para a rede de saúde e 

socioassistencial do município de Campos, marcação de monitorias, construção 

de planos de estudo em conjunto com a TAE. É importante ressaltar que apesar 

do levantamento ser feito por cada profissional de referência, o 

acompanhamento dos estudantes ainda que fosse realizado pela equipe de 

forma conjunta, respeitava as competências e atribuições privativas11 de cada 

profissional.  

A partir dos desdobramentos da implementação deste projeto no setor, foi 

pensando o Projeto de Oficinas de Formação. Inicialmente as atividades eram 

desenvolvidas com os discentes dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 

da instituição - um trabalho conjunto de uma assistente social, uma psicóloga e 

uma TAE que compõem a CAE do campus Campos Centro.   

 A princípio, o projeto de Oficinas de Formação, que teve seus primeiros 

encontros nos anos de 2016 e 2017, era voltada para os estudantes atendidos 

pelo Programa de Assistência Estudantil do IFF dos cursos técnicos integrado 

ao ensino médio e concomitante em automação industrial e informática, sendo 

acessado também por outros que tivessem interesse em participar. No começo 

esses cursos eram o foco do Projeto porque a profissional que deu início a 

implantação do mesmo era responsável pelo acompanhamento deles (SODRÉ, 

CANHAÇO e DUARTE, 2017). 

 No final de 2017, o Projeto de Oficina de Formação ganha caráter 

institucional, mudando o público alvo e a periodicidade no início do ano letivo de 

2018, passando a trabalhar com três turmas de primeiro ano do ensino médio 

integrado em eletrotécnica e o primeiro período do curso superior de Arquitetura 

e Urbanismo. Após o trabalho feito inicialmente com os discentes, constatou-se 

                                                
11 Os artigos 4º e 5º da Lei de Regulamentação da Profissão Nº 8.662 de 1993 dispõem 

sobre as competências profissionais e atribuições privativas da assistente social.  
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que o curso técnico integrado em eletrotécnica apresentava uma quantidade 

expressiva de retenção e evasão no primeiro ano do curso, o que gerou 

necessidade em trabalhar com esse público alvo.  

 Os encontros passaram a acontecer quinzenalmente em horários de 

aulas da grade curricular do curso, mas de forma alternada entre as disciplinas, 

para que não houvesse prejuízo do conteúdo. No primeiro encontro realizado em 

cada turma, a proposta era de que os estudantes lançassem temas a serem 

debatidos nos próximos encontros com o propósito de coletivizar o debate de 

demandas, até então individuais, vivenciadas pelos educandos dentro e fora do 

ambiente escolar.   

A partir desta intervenção com grupos em que o Serviço Social é 

responsável junto a uma equipe multidisciplinar, podemos destacar que a 

atuação profissional do Serviço Social é dotada de uma intencionalidade, os 

eixos teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo devem estar em 

consonância e presentes no trabalho interventivo. No eixo técnico-operativo, 

estão contidos os instrumentais técnicos que são utilizados pelo profissional para 

viabilizar o trabalho, caracterizando uma relação profissional e a existência de 

uma intencionalidade, como salienta Magalhães (2003). 

Sendo assim, concordamos com Magalhães (2007) quando a autora 

enfatiza que o trabalho com grupos12 é um importante instrumento de apoio no 

trabalho desenvolvido em instituições, requerendo habilidade e treino do 

profissional. 

Este tipo de instrumento também viabiliza uma reflexão por parte dos 

envolvidos, tanto como o profissional responsável como dos alunos participantes 

e possibilitam que as demandas de cada indivíduo possam passar a serem vistas 

como demandas que também estão presentes na vida do outro. Partimos da 

mesma perspectiva de (MOREIRA, 2013, p. 110) ao dizer que “o trabalho com 

grupos aparece assim com o intuito de deslocar para o âmbito da coletivização 

questões que são comumente individualizadas”.  

                                                
12 Moreira (2013) enfatiza que assistentes sociais brasileiros que se dedicaram a estudar 

o trabalho com grupos na história do Serviço Social Brasileiro, destacaram que o 
trabalho com grupos antes da perspectiva profissional crítica era utilizado a partir da 
perspectiva do fenômeno social, desvinculado de um caráter prático-instrumental. 
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As instituições inseridas numa lógica neoliberal, muitas vezes possuem 

ações rotineiras, conservadoras, que individualizam as demandas e colaboram 

para a perpetuação da lógica hegemônica do capital e que não incentivam a 

reflexão crítica dos atores participantes. Trabalhar com grupo possibilita 

implementar ações e estratégias que são pouco comuns nesses espaços:  

 

(...) o trabalho com grupos aparece como uma alternativa de se 
executar nas instituições ações que insiram seus atores em 
processos que enfatizem ações coletivas e que sejam pautados 
por vieses afastados dos tradicionais. Podemos afirmar que, 
nesta perspectiva, o trabalho com grupos se coloca como um 
meio de possibilitar a experiência de outras práticas 
pedagógicas mais flexíveis e dialogadas nestes espaços 
(MOREIRA, 2013, p. 111).  
 

Esta modalidade do trabalho do Serviço Social com grupos é dotada de 

intencionalidade, onde os atores envolvidos são tratados sem a hierarquização 

para que seja possível uma adesão e participação dos mesmos. Tendo como 

finalidade a troca de experiências entre os alunos, faz-se necessário alguns 

cuidados em seu planejamento e execução, de forma que se torne um espaço 

confortável e acolhedor. Nestes espaços, o coordenador da roda precisa 

respeitar a fala e o possível silêncio que os alunos poderão apresentar: 

Acreditamos que o silêncio quando surgido no trabalho com 
grupos não é necessariamente sinônimo de que aquela 
atividade esteja desinteressante para os seus participantes. 
Nem tampouco defendemos que o silêncio seja algo não 
passível de intervenção (MOREIRA, 2013, p. 122).   

Destarte, se faz necessário que o profissional esteja atento ao 

desenvolvimento da ação, para que seja possível fazer uma análise reflexiva do 

processo que desencadeia as possíveis reações, como o silêncio dos envolvidos 

na intervenção, conhecendo também o objeto de intervenção. 

Podemos pensar assim o trabalho desenvolvido com grupos como uma 

resposta ao modelo atual de educação tecnicista que está presente no IFF, se 

colocando em direção oposta a individualização e fragmentação dos educandos. 

Sendo assim, responder as expressões da questão social que estão presentes 

na vida do público usuário enquanto demandas sociais coletivas, representa se 

deslocar do plano das respostas individualizadas e puramente tecnicistas, de 
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forma que o trabalho profissional seja dotado de reflexão crítica sobre a 

totalidade em que os sujeitos estão inseridos. 

Desta forma, o trabalho com grupos pode ser visto e analisado como uma 

opção política-metodológica (MOREIRA, 2013), que envolve em seu processo 

uma análise crítica reflexiva da realidade e um compromisso profissional ético-

político com os indivíduos.  Podemos dizer de acordo com (MOREIRA, 2013, p. 

111) que este movimento viabiliza a “alternativa de se executar nas instituições 

ações que insiram seus atores em processos que enfatizem ações coletivas e 

que sejam pautadas por vieses afastados dos tradicionais” de forma que “se 

coloca como um meio de possibilitar a experiência de outras práticas 

pedagógicas mais flexíveis e dialogadas nestes espaços” (MOREIRA, 2013, p. 

111).  

Diante disso, concordamos com Moreira (2013) quando enfatiza que 

somente as práticas pedagógicas que fujam das ações tradicionais da educação 

formal não são suficientes para representarem um movimento contra 

hegemônico. Porém, acreditamos que na busca da construção de processos 

contra hegemônicos, frentes de trabalho com direcionamentos democráticos 

(que visam a cidadania e a participação dos sujeitos) são imprescindíveis para 

concorrerem aos espaços escolares demarcados por atividades rotineiras e 

conservadoras.   

Entendemos que buscar a legitimação de ações democráticas em 

espaços formais não seja uma tarefa fácil a ser alcançada pelo Serviço Social, 

mas que a partir do momento que as profissionais pautem seu trabalho 

profissional em “práticas pedagógicas compromissadas com a emancipação 

humana” tendo dimensão da importância “deste compromisso e ter claro para si 

o porquê daquela sua ação” (MOREIRA, 2013, p. 111).  

O Serviço Social enquanto uma profissão assalariada tem o cotidiano de 

trabalho permeado por tensionamentos e disputas, de forma que é constante o 

distanciamento entre as demandas institucionais e a demandas dos usuários das 

instituições. É importante que as atividades democráticas sejam pensadas e 

compreendias a partir da lógica institucional, como forma de entender as tensões 

postas, mas que não desvincule do direcionamento ético, político e social da 

profissão.  
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Sabemos que desde o início da profissionalização do Serviço Social a 

profissão é utilizada pelas classes dominantes para criação de consensos na 

sociedade de classes, o que estabelece a “raiz contraditória de constituição do 

Serviço Social” (CFESS, 2012, p. 21) Porém, é importante pensar a atuação 

profissional a partir da perspectiva do Projeto Profissional, o que possibilita 

reorientar o direcionamento político da atuação, sendo “um desafio que a 

profissão tem condições teóricas e políticas de forjar’ (CFESS, 2012, p. 21). 

Podemos considerar que a atuação das assistentes sociais no Instituto 

vem sido orientada a partir do direcionamento político e ético resguardas no PEP. 

Embora desafios perpassem o trabalho profissional, as atividades desenvolvidas 

se mostram articuladas a busca da garantia dos direitos sociais do público alvo 

atendido. Por mais que, a instituição ainda seja de caráter burocrática e 

tecnicista, a articulação do Serviço Social na instituição caminha em direção 

oposta aos preceitos da educação tecnicista, sendo pensadas novas 

possibilidades de atuação no IFF campus Campos Centro a partir de novas 

demandas sociais emergentes.  

Como a realidade social é dinâmica, o trabalho profissional envolve a todo 

momento o planejamento do trabalho interventivo, o que significa a possibilidade 

de novas pesquisas e análises futuras sobre o Serviço Social no IFF. Sendo 

assim, entendemos que o objetivo deste trabalho não se esgota aqui, sendo 

possível novos questionamentos a partir das nossas análises.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A presente monografia se debruçou em entender o trabalho profissional 

no IFF diante do contexto da educação tecnicista, no que concerne a tentativa 

da garantia aos direitos sociais.  

Para isso, foi feito um apanhado histórico da instituição situando-a no 

cenário da educação brasileira desde a sua origem. Entendemos ao decorrer da 

pesquisa que era necessário apresentar a historicidade do Serviço Social no 

Brasil, para assim podermos situar a inserção das assistentes sociais na política 

de educação e no IFF.  

Com o resgate histórico da Instituição e do Serviço social pudemos 

constatar que ambos tiveram sua gênese no Brasil no processo de 

industrialização no início do século XX por requisição das classes antagônicas, 

possuindo um papel de consenso na luta entre as classes. Tanto a Educação 

escolarizada como o Serviço Social tiveram uma origem conservadora e de 

natureza contraditória.  

A partir dos anos de 1980, com o processo de Redemocratização do país, 

pós Ditadura Militar, com a Constituição Federal de 1988, é que a Educação no 

país passa a ser garantida como um direito social, tendo a LDB de 1996 como 

um marco para sua consolidação enquanto tal.  

O Serviço Social também experimenta nas décadas de 1980 e 1990 um 

amadurecimento crítico do direcionamento profissional, servindo de base para a 

consolidação do Projeto Ético Político da profissão. A categoria profissional 

assumiu um novo posicionamento ético, político e social, ancorado no 

compromisso com as lutas das classes trabalhadoras no Brasil.  

Está reconfiguração fez com que o Serviço Social adentrasse os anos 

2000 como uma profissão reconhecida e requisitada pelas instituições, tanto 

estatais como privadas, em diferentes políticas e espaços sociocupacionais.  

Com isto, a profissão no IFF, que já estava presente desde os anos de 

1960, teve seu trabalho redirecionado, tanto por demandas institucionais como 

as dos usuários da política. 

Podemos dizer que a organização política das assistentes sociais no IFF 

representou mudanças significativas para o trabalho realizado na instituição no 
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âmbito da assistência estudantil, o que demonstra um comprometimento dos 

serviços prestados por essas profissionais com as demandas dos estudantes. 

Ao analisarmos a educação tecnicista que direciona o IFF, podemos 

constatar que esse modelo de educação fragmenta e individualiza os discentes, 

colocando no plano individual demandas sociais e coletivas. Neste modelo, o 

processo de ensino é permeado por uma hierarquia entre educadores e 

educandos, de forma que aos educandos cabem apenas a função de 

absorverem os conteúdos e se tornarem sujeitos de sucesso diante dos preceitos 

da sociedade burguesa. 

Nesta lógica da Educação escolarizada não interessa a participação 

política dos sujeitos e tão pouco um direcionamento por uma educação 

democrática e cidadã que possa possibilitar a plena emancipação dos 

estudantes. 

Conforme nossa pesquisa apresentou, o IFF é uma instituição centenária, 

com um grande valor social para o município de Campos dos Goytacazes e a 

Região Norte Fluminense. Porém o seu direcionamento sempre se voltou para a 

formação de mão de obra para atender aos interesses da economia regional, 

principalmente pós década de 1970.  

Por meio dessas análises fomos capazes de tecer a estreita ligação do 

Serviço Social com a Educação formal no Brasil e no IFF, sendo requisitadas 

inicialmente para responder as demandas materiais dos estudantes. 

Desta forma, com a experiência de estágio e das pesquisas documental 

e bibliográfica que subsidiaram este trabalho, entendemos que o debate sobre o 

trabalho profissional do Serviço Social no IFF ainda permite outras análises e 

indagações que não se esgotam nessa pesquisa. As assistentes sociais da 

instituição apesar dos limites impostos, encontram em seu campo de trabalho 

possibilidades de atuação que caminham para a efetivação dos direitos sociais 

percebendo o alunado como seres detentores de saberes para além de uma 

visão tecnicista. 
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