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O que eu quero no Natal... Quero ver Cristo! 

 

Eu quero menos luzes brilhando e mais corações aquecidos. 

Eu quero menos expectativas de receber ou dar presentes com embrulhos 

bonitos, e embrulhar alguém num abraço. 

Eu quero menos mesas cheias da fajuta fartura e mais partilha do pão nosso 

de cada dia, como diz a oração. 

Eu quero mais braços livres para abraçar, com menos sacolas à carregar. 

Eu quero um Cristo, um amor, um bem, uma esperança que nasce nos 365 

dias do ano, e não apenas num dia de discurso sobre o amor e de como amar. 

Eu quero abraços sinceros, sorrisos cativantes e olhos vibrantes. 

Eu quero menos inimigos ocultos disfarçados de amigos. 

Eu quero mais pessoas se colocando no lugar do outro e menos pessoas 

querendo o lugar do outro, a inteligência do outro, a família do outro, os bens 

do outro. 

Eu quero que se multiplique os amigos, os bons sentimentos e não os números 

da conta bancária. 

Eu quero me lembrar dos amigos pelos bons momentos vividos e não quando a 

fatura do cartão chegar. 

Eu quero que renasça a esperança, o respeito, e não as metas de fim de ano, 

que como num passe de mágica após a meia noite surgem pessoas novas, 

mas com costumes velhos. 

Eu quero pessoas vazias... 

Vazias de si e cheias de Cristo, mas quem é esse Cristo? 

É herói que não veste capa? 

É o Papai Noel disfarçado de bom velhinho? 

Mas não é ele um menino? 

Ouvi dizer que era menino sem riqueza e que nem teve pouso para nascer! 

Seria esse Deus menino como uma criança refugiada que busca um lar e um 

pouco de paz? 

 

Eu queria era poder ver esse Deus.... 

E vi! 

Vi naqueles sorrisos sinceros.... 
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Vi naqueles olhos que brilhavam mais que as luzes de Natal... 

Vi naqueles que sofriam e dormiam nas ruas... 

Vi naqueles que em seus leitos sofriam, choravam, ou faziam prece pra vida ou 

o sofrimento findar... 

Eu vi! Vi sim... 

O Cristo na alegria, o Cristo na dor, o Cristo em quem tem muito e em que tem 

pouco... 

Eu vi o Cristo na Dona Ângela ao cantarolar limpando o banheiro de um 

shopping... 

Eu vi o Cristo no sorriso do amiguinho na porta da faculdade... 

Eu vi Cristo no sorriso do Chiquinho na cantina dizendo: Fala querida!? 

Eu vi Cristo no coração novo do Marcão... 

Eu vi o Cristo no som do violão tocando na missa. 

Eu vi o Cristo na Dona Noêmia brigando por justiça. 
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Eu vi Cristo no choro que deixou quem se foi. 

Eu vi Cristo chegando num quintal, tinha quatro patas, mas era Cristo... Trazia 

amor, trazia esperança, trazia paz... E não é isso que o Cristo da bíblia traz?! 

Eu vi Cristo no Professor, Doutor, amigo de pescador... Sofredor, torcedor, 

docente por amor. 

Eu vi Cristo no adolescente cansado indo para o pré depois de já ter estudado. 

Eu vi Cristo no aluno treinando pra ser professor, usando lousa, caneta e 

computador, ensinado com tanto amor aquilo que acabara de aprender. 

Eu vi Cristo usando kimono, ensinando menino levado, na sociedade taxado 

por revoltado, vendo que na vida tem que aprender a ganhar e a perder, mas 

saber sempre se reerguer. 

Eu vi Cristo no viciado, visto como desleixado como se na vida tivesse muitas 

opções e que nas drogas viu remédio para da vida se esconder. 

Eu vi Cristo no professor que fazia projeto de extensão e que mesmo com toda 

dedicação não viu suas horas reconhecer. 

Eu vi Cristo na mãe, que depois de dar vida, viu seu filho querer virar suicida e 

com a vida por fim. 

Eu vi Cristo no irmão que com toda dedicação, tentava dar motivação ao outro 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho aponta reflexões sobre a atuação do Assistente Social no Instituto Federal 

Fluminense, com enfoque na Coordenação de Assistência Estudantil, apresentando a 

“interdisciplinaridade como estratégia no setor, com vistas a garantia de direitos e a 

universalidade da assistência”. Objetiva assim, exaltar a articulação profissional voltada para 

o viés da ação multiprofissional, que compõe as mesmas, principalmente, mediante os 

rebatimentos provocados com os cortes orçamentários na Educação Federal, em questão nos 

IF’s, que implicam diretamente na disponibilização do quantitativo de bolsas estudantis. 

Visamos problematizar o trabalho interdisciplinar como estratégia de ação, nas Coordenações 

de Assistência Estudantil, do Instituto Federal Fluminense e debater sobre a necessidade de 

acompanhamento dos discentes do IFF, de forma contínua, sobre a questão em tela, como 

estratégia de resistência e prevenção da evasão. 

 

 

 

Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Assistência Estudantil; Serviço Social. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This paper presents reflections on the role of the Social Worker at the Federal Fluminense 

Institute, focusing on the Coordination of Student Assistance, presenting "interdisciplinarity 

as a strategy in the sector, with a view to guaranteeing rights and the universality of 

assistance", aiming at thus, exalting the professional articulation focused on the bias of the 

multiprofessional action, which composes the same, mainly, through the rebates provoked 

with the budgetary cuts in the Federal Education, in question, in the IF's, that imply directly in 

the availability of the quantitative of student scholarships. We aim to problematize the 

interdisciplinary work as a strategy for action in the Student Assistance Coordination of the 

Federal Fluminense Institute and to discuss the need for follow-up of the IFF students, on a 

continuous basis, on the question on the screen, as a strategy of resistance and prevention of 

circumvention. 

 

 

 

 

 

Keywords: Interdisciplinarity; Student Assistance; Social Service. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em sua gênese, a temática deste trabalho monográfico, intitulado “ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL EM TEMPOS DE INCERTEZAS: INTERDISCIPLINARIDADE 

COMO ESTRATÉGIA?” surgiu a partir da experiência vivenciada no Fórum Nacional de 

Pró Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis – Sudeste, realizado no primeiro 

semestre de 2017, (FONAPRACE)1, que elencou a importância da assistência estudantil para 

além da perspectiva do trabalho de concessão das bolsas e auxílios. A experiência e 

oportunidade de participar do FONAPRACE veio através da inserção no campo de estágio, 

etapa ímpar da formação acadêmica. A inserção no Instituto Federal Fluminense (IFF), 

ocorreu na Reitoria do mesmo, especificamente, na Diretoria de Políticas Estudantis Culturais 

e Esportivas (DIPECE). 

O FONAPRACE teve como tema, “Assistência Estudantil em tempos de incertezas: 

desafios e estratégias” e este impulsionou todos os participantes a elucidar e/ou construir 

estratégias mediante as ameaças dos cortes orçamentários que vem atingindo e podem atingir 

ainda mais a assistência estudantil, diante da atual situação política e econômica do país. 

Nesse aspecto, acentua a busca por estratégias e união, para evitar e lutar contra os desmontes 

das políticas públicas. 

Sendo assim, o debate da interdisciplinaridade neste trabalho, surgiu face à “cobrança” 

sobre o acompanhamento dos discentes - que pairou como postura e/ou prática de caráter 

exclusivo do Assistente Social – quando, na verdade, é atribuição de toda a equipe que 

compõe a Coordenação de Assistência Estudantil (CAE), bem como da equipe técnica que 

fornece suporte a CAE. 

As experiências vivenciadas no campo de estágio e a interdisciplinaridade na 

Assistência Estudantil do IFF, ganham centralidade neste trabalho e, a partir da experiência 

como bolsista, durante quatro anos da graduação na UFF, esta autora vivenciou com os 

colegas estudantes, as mazelas desse sistema que exclui na universidade, os já excluídos na 

sociedade.  

Vale registrar que a intenção deste debate é oposta a ideia de apontar erros, tão pouco 

críticas ao trabalho do Assistente Social, muito menos à equipe técnica que compõe as CAEs. 

E sim, engendrar ideias e fomentar estratégias para que “o usuário seja a razão de ser da 

 
1Criado em outubro de 1987, congrega os pró-reitores, sub-reitores, decanos ou responsáveis pelos assuntos 

comunitários e estudantis das instituições de ensino superior (IES) públicas do Brasil. 
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instituição”. Ao analisarmos o trabalho realizado pelos Assistentes Sociais, nos mais variados 

espaços sócios ocupacionais, torna-se imprescindível entender as expressões da questão social 

como características inerentes ao trabalho destes, por tomá-las como objeto de seu exercício 

profissional. 

Neste sentido, as expressões da questão social apontam campos de atuação do 

Assistente Social e, como afirma Furlan (2006, p.16) “[...] conforma a matéria prima do 

trabalho profissional”, não possuindo característica estática, muito menos livre de interesses e 

conflitos, considerando que é fruto de uma sociedade baseada no modelo econômico 

capitalista, que se transforma historicamente, visando sua manutenção, garantindo, assim, sua 

perpetuação e hegemonia.  

Martinelli (2011) expõe que os Assistentes Sociais são profissionais que trabalham 

entre estrutura, conjuntura e cotidiano, e que neste recorrente se movem as ações profissionais 

e é nele que o trabalho deste profissional se efetiva. 

Na Política de Educação e, neste caso, com enfoque na atuação no campo da 

Assistência Estudantil, o trabalho se organiza na perspectiva de ampliar e garantir bolsas e 

auxílios como um direito e no sentido de trabalhar para que este direito perpetuado. 

Verificamos assim, que se trata de compromisso de toda uma equipe e não exclusivamente de 

um profissional. Em tempos de incertezas e cortes é necessário pensar de forma estratégica e 

unir conhecimentos visando a garantia dos direitos e a universalidade da assistência 

estudantil, para além da concessão de bolsas estudantis. É nesse sentido que a 

interdisciplinaridade será exposta neste trabalho, entendida como estratégia de luta pela 

garantia e expansão da assistência estudantil. 

Permeia sobre a temática o que nos confere o Código de Ética do Assistente Social, ao 

afirmar em um dos seus eixos que constitui como dever do Assistente Social, nas relações do 

mesmo com outros/as profissionais, “[...] incentivar, sempre que possível, a prática 

profissional interdisciplinar” (LEI 8.8662, 1993). 

Em resumo, a interdisciplinaridade se apresenta como uma estratégia. Para que isso 

ocorra é necessária uma luta constante, um somatório de forças do ponto de vista de saberes 

diferentes e específicos, mas que possuem algo comum (isso é trabalho interdisciplinar), 

visando alcançar as demandas do discente, que é a razão de ser da instituição, e assim, 

trabalhar na garantia da sua permanência.  

No aspecto da permanência na escola (nesse caso, no IFF) podemos destacar a garantia 

de bolsas, a melhor relação professor x aluno; a gratuidade no transporte ou auxílio para o 
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mesmo; a alimentação escolar, ou mesmo, o suporte imaterial, como atendimento pedagógico 

e psicológico, para os que deles demandarem.  

Inegável, assim, a necessidade de um trabalho interdisciplinar para que o aluno seja 

assistido de forma integral e não fragmentada. É preciso romper com o ciclo de 

encaminhamentos, que embora faça parte do trabalho - considerando os distintos aspectos que 

competem às diferentes áreas - não trazem, tão somente, a solução para aquilo que o aluno 

necessita. Quando não encontra meios para isso, alimenta o contexto propício para a evasão. 

Neste sentido, refletiremos sobre a interdisciplinaridade como estratégia para a 

tentativa de redução do número de alunos que evadem do Instituto Federal Fluminense – IFF. 

A reflexão será também na perspectiva da atuação profissional em um trabalho para além da 

análise de critérios socioeconômicos para a concessão de bolsas, mas, na luta por uma escola 

menos desigual nas oportunidades, ampliando horizontes e difundindo nos alunos a 

perspectiva de protagonistas de sua trajetória ao lutar por seus direitos. 

Os procedimentos metodológicos de construção deste trabalho perpassam a revisão de 

bibliografia, a partir de livros, artigos e ensaios. Com as etapas do estágio curricular, via a 

observação do campo, resgatamos também relatos e registros do diário de campo, que 

contribuíram para o direcionamento e escolha da problemática desta pesquisa. Foram também 

utilizadas legislações pertinentes ao âmbito da educação e as políticas sociais como 

regulações que amparam e também balizam o trabalho do Assistente Social. 

Assim, para a construção desse trabalho monográfico, lançamos mão de autores como, 

Freire (2006) nos remete a perspectiva transformadora e libertadora da educação, como meio 

e/ou instrumento de transformação dos indivíduos e da sociedade. Por sua vez, Almeida 

(2012), porque elenca em suas produções a vertente político-pedagógica da educação, como 

mediação para a construção de novas formas de sociabilidade. Além deles, nos baseamos em 

autoras e autores que abordam a questão social e o Serviço Social no Brasil, como Arcoverde 

(1999), Braz (2002), Furlan (2006), Martineli (2011), Mota (2014), Iamamoto (2015), 

Faleiros (2014) e Delgado (2013), que destaca o espaço sócio ocupacional do Assistente 

Social e o mercado e condições de trabalho do Assistente Social. 

Dentre os que foram “bússola” para a construção desse TFC destacamos Netto (2001), 

que desvela nosso olhar com suas colocações sobre o Serviço Social contemporâneo, bem 

como Coutinho (1999) com suas reflexões sobre cidadania e modernidade. No que tange aos 

avanços para a classe trabalhadora, expomos algumas leis como a Constituição Federal de 
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1988 e, em questão de rumos e nortes da profissão, nos balizamos com o Código de Ética do 

Serviço Social (1993). 

Para findar esse estudo bibliográfico e documental, analisamos a temática da 

interdisciplinaridade a partir de Fazenda (2008), que destaca a importância do trabalho 

coletivo e múltiplo, no viés da construção de um saber horizontal, livre de hierarquias e 

dominações.  

O trabalho foi dividido em três partes. No primeiro capítulo, intitulado “A 

EXPANSÃO DOS CURSOS TÉCNICOS NOS INSTITUTOS FEDERAIS E O PAPEL DA 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA PERSPECTIVA DA PERMANÊNCIA DO ALUNO 

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO”, apresentamos uma breve reflexão sobre a expansão 

quantitativa do ensino de formação técnica e a ampliação dos direitos, a partir da instituição 

da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e do PNAES (Plano Nacional de 

Assistência Estudantil).  

Também apresentamos nesse capítulo, os resultados de uma pesquisa (APÊNDICE 1) 

sobre o perfil dos estudantes do último ano do ensino médio integrado ao técnico do IFF – 

Campus Guarus, que participaram do processo de seleção para bolsas e auxílio. Esta, foi 

realizada em 2016, como desdobramento da disciplina de pesquisa em Serviço Social e que 

alimentou análises sobre o processo de expansão dos Institutos Federais.  

No segundo capítulo cujo título é “O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

DIANTE DOS AVANÇOS DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS”, apontamos o debate sobre a 

realidade no qual está inserido o assistente social na região Norte e Noroeste Fluminense, na 

forma de um breve diagnóstico do seu cotidiano de trabalho, no que tange as requisições do 

mesmo e o uso das regulações profissionais. Para tanto, resgatamos os dados da pesquisa 

PIBIC realizada em 2017/2018, na qual a autora foi bolsista, para fazermos as aproximações 

necessárias ao debate proposto da interdisciplinaridade, tema central do último capítulo e 

motivação deste TFC. 

Sendo assim, no capítulo terceiro, intitulado “INTERDISCIPLINARIDADE COMO 

ESTRATÉGIA NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: SENTIDOS DA ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO”, abordamos o que consideramos o eixo principal deste TFC, impulsionador do 

estudo em questão. Neste capítulo discorremos sobre o que é interdisciplinaridade e como a 

mesma pode e/ou deve se colocar como estratégia/postura nos mais variados setores de 

trabalho, com ênfase para essa ação na Coordenação de Assistência Estudantil do IFF. 
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No desenvolvimento deste capítulo, apresentamos as análises sobre as entrevistas com 

duas Assistentes Sociais, uma da CAE e outra da DIPECE, voltadas para os desafios da 

profissão no âmbito da educação, bem como para as demandas dos profissionais que 

trabalham nas políticas estudantis, na vertente da interdisciplinaridade.  

Finalizamos assim, o referido trabalho monográfico, com reflexões que perpassaram 

pela ampliação dos cursos técnicos, pela falta de investimento no contexto da educação 

pública, pelo desmonte das políticas sociais, pelo avanço do neoliberalismo, pelo trabalho do 

Assistente Social em geral e, no âmbito da educação e os entraves da Assistência Estudantil.  
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1. A EXPANSÃO DOS CURSOS TÉCNICOS NOS INSTITUTOS FEDERAIS E O 

PAPEL DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA PERSPECTIVA DA PERMANÊNCIA 

DO ALUNO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

 

 

Dados do Ministério da Educação (MEC) apontam que a Rede Federal está 

vivenciando a maior expansão de sua história, pois, de 1990 a 2002, foram construídas 140 

escolas técnicas no país e, entre 2003 e 2016, o Ministério da Educação concretizou a 

construção de mais de 500 novas unidades referentes ao plano de expansão da educação 

profissional, totalizando 644 campi em funcionamento, conforme a ilustração do Gráfico 01. 

 

GRÁFICO 01: EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  

 

         Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal, 2016. 

 

Essa expansão quantitativa do ensino de formação técnica em todo o território 

brasileiro ocorreu de maneira crescente nos últimos anos, e a ampliação do acesso ao ensino 

em uma instituição federal se deu através dos programas do governo que favoreceram a 

entrada dos cidadãos oriundos das camadas populares. Porém, o acesso não garante, em sua 

totalidade, a permanência na escola. 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
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O direito ao ensino é previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

diante do seguinte princípio: “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” 

(LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). Para garantir efetivamente a democratização do 

ensino, temos também o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que apoia a 

permanência de estudantes de baixa renda, matriculados em cursos de graduação presencial 

nas Instituições de Ensino Superior (IES), e tem como objetivo viabilizar a igualdade de 

oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho 

acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão. 

As ações do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) deverão ser 

desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia estudantil; alimentação; transporte; atenção à 

saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; acesso e aprendizagem de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e 

superdotados. Os critérios para o recebimento destes benefícios compreendem: alunos 

oriundos da rede pública de educação básica, que possuem uma renda familiar per capita de 

até um salário mínimo e meio. 

O Instituto Federal Fluminense, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e no Plano Nacional de Assistência Estudantil cria um documento institucional: o 

Programa de Assistência Estudantil (Programa AE) que se constitui pelo trabalho coletivo, 

sendo uma construção da Política de Apoio à Formação Integral do Estudante, onde a Pró-

reitora de Desenvolvimento Institucional, em parceria com o Fórum de Assistentes Sociais do 

Instituto Federal Fluminense (FASIFF), regulamentou o Programa de Assistência Estudantil, 

fazendo com que ele seja o principal instrumento dos Assistentes Sociais e demais 

profissionais do CAE, nos processos seletivos de bolsas e auxílios. 

A Coordenação de Apoio ao Estudante oferece por meio do programa de Assistência 

Estudantil várias modalidades de bolsas e auxílios financeiros, além de acompanhamento dos 

estudantes com deficiência ou com necessidades especiais. Há uma grande importância destes 

recursos para a permanência do estudante na instituição. Essas bolsas/auxílios são: bolsa 

permanência IFF; bolsa NAPNEE (para alunos com necessidades educacionais especiais); 

auxílio moradia; auxílio transporte; auxílio alimentação, a partir da comprovação de 

vulnerabilidade socioeconômica. O auxílio alimentação foi ampliado na instituição devido ao 

fechamento do local onde eram disponibilizadas as refeições. Assim, todos os alunos, embora 

alguns não tivessem o perfil socioeconômico exigido, receberam este auxílio, visto que a 

alimentação, consta na PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (programa de 
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assistência financeira suplementar com vistas a garantir no mínimo uma refeição diária aos 

alunos beneficiários), como um direito básico. 

Fazendo um paralelo com o debate em questão, a Assistência Social, enquanto política 

social, está inserida no tripé da Seguridade Social em inúmeras políticas sociais, sendo um 

dispositivo de compensação das necessidades existentes dos usuários, visando diminuir os 

efeitos das desigualdades sociais de forma compensatória. A assistência estudantil 

compreende essas possibilidades de modo a garantir o direito aos benefícios e contribuir para 

a formação e permanência deste estudante no espaço do IFF.  

Neste sentido, apresentaremos abaixo, uma pesquisa realizada no IFF Campus Guarus, 

no ano de 2016, conforme destacado na Introdução do trabalho, objetivando conhecer o aluno 

dessa rede de ensino técnico. 

 

 

  

1.1. Breve relato sobre os resultados da pesquisa de campo no Instituto Federal 

Fluminense – Campus Guarus: uma caracterização do perfil dos estudantes 

entrevistados. 

 

Com a proposta de analisarmos a expansão do ensino de formação técnica nos 

Institutos Federais versus as implicações deste acesso na vida do aluno oriundo de escola 

pública que não recebe bolsa ou auxílio da instituição, visamos através da compreensão dos 

dados coletados na pesquisa intitulada: “A IMPORTÂNCIA DOS PROGRAMAS DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E A PERMANÊNCIA DO ALUNO NA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO”, realizada no Instituto Federal Fluminense - Campus Guarus, na Coordenação de 

Assistência Estudantil – CAE, no ano de 2016,  com o intuito de traçar o perfil dos alunos  do 

3ª ano do ensino médio integrado ao curso de formação técnica. 

O objetivo da pesquisa era buscar compreender a contradição existente entre a 

ampliação do acesso ao ensino e as políticas de assistência para permanência desse aluno no 

espaço escolar. Trabalhando nesse intuito, colocamos como meta a realização de 05 (cinco) 

entrevistas com alunos que recebiam auxílios ou bolsas e 05 (cinco) alunos que não recebiam, 

para ser efetuado um comparativo, buscando entender como eles permaneciam na instituição 

com ou sem os auxílios ou bolsas assistenciais, e se esses eram determinantes para a 

permanência no IFF. 
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Na primeira etapa da pesquisa, a meta então proposta não foi alcançada plenamente, 

pois não foi bem-sucedido o contato com os alunos que não recebiam bolsa ou auxílios2. Esse 

primeiro entrave na execução da pesquisa, a priori, trouxe “suposições”, que ao final não se 

confirmaram e que apresentaremos oportunamente. Assim, a metodologia da pesquisa foi 

alterada e realizamos uma abordagem com 09 (nove) estudantes e, dentre eles, verificamos 

que 08 (oito) alunos entrevistados recebiam algum tipo de bolsa ou auxílio e, apenas 01 (um) 

aluno não recebia nenhum dos auxílios disponibilizados pelo Instituto. 

Com as análises e interpretações dos dados coletados com as entrevistas, destacamos 

características que expressam os pontos culminantes presentes nas questões que envolvem o 

grande número dos alunos que solicitavam as bolsas; o perfil socioeconômico destes alunos; 

sua composição familiar; sua formação antes de entrar na instituição de ensino e a falta de 

recursos na instituição para atender as demandas existentes, entre outras. 

Os dados que iremos apresentar a seguir foram coletados por intermédio do 

instrumento de pesquisa (APÊNDICE 1), com perguntas abertas, entre os alunos do 3º ano do 

Ensino Médio Integrados aos Cursos Técnicos em Eletrônica e Meio Ambiente. 

 

QUADRO 01 – PANORAMA DOS ESTUDANTES EM RELAÇÃO A FAIXA 

ETÁRIA, CURSO E BOLSAS/AUXÍLIOS 

 
2 As metas não foram alcançadas, devido à dificuldade de contato com os alunos “não bolsistas”, visto que a 

Coordenação de Assuntos Estudantis do Campus Guarus, tinha contato mais efetivo com os “alunos bolsistas”. 

Os alunos não bolsistas, selecionados para a pesquisa, foram alunos que solicitaram bolsas e auxílios e tiveram 

seus pedidos indeferidos. Os que conseguimos contato, alguns se recusaram a participar da pesquisa e outros não 

tinham disponibilidade de horário, por isso, a alteração na metodologia da pesquisa, que será esclarecida a 

seguir. 

Idade dos Alunos Curso Técnico Recebem bolsas e auxílios 

17 anos Meio Ambiente Sim 

18 anos Eletrônica Sim 

20 anos Eletrônica Sim 

19 anos Eletrônica Não 

17 anos Eletrônica Sim 
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Fonte: CÂNDIDO e FREIRE3, 2016 

 

 

O Quadro 1 acima, demonstra que os alunos entrevistados estão na faixa etária de 17 a 

20 anos, cursam o ensino técnico de Eletrônica (80%) e Meio Ambiente (20%) e, 90% 

recebem algum auxílio estudantil.  

As informações obtidas na entrevista dão conta de que todos os alunos entrevistados 

são oriundos do ensino fundamental na modalidade regular de ensino e, em sua grande 

maioria, estudavam anteriormente em escola pública. Os que estudaram em escola particular 

possuíam bolsas de estudo, conforme gráfico abaixo. 

 

 

GRÁFICO 02: ORIGEM ESCOLAR DOS ALUNOS ENTREVISTADOS - IFF - 

GUARUS 

 

 

Fonte: CÂNDIDO e FREIRE, 2016  

 

 
 

 3Essa tabela foi construída pelas autoras Thamyres Freire e Monique Cândido, na realização em conjunto da 

pesquisa referida, no ano de 2016, no IFF Guarus, para a disciplina de Pesquisa em Serviço Social. 

80%

2…

ORIUNDOS DE ESCOLA 
PUBLICA 

ORIUNDOS DE ESCOLA 
PARTICULAR COM  

BOLSA

Alunos do Ensino Médio Intregado ao Técnico 

Alunos

18 anos Eletrônica Sim 

17 anos Meio Ambiente Sim 

18 anos Eletrônica Sim 

18 anos Eletrônica Sim 
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A oportunidade garantida pela Lei 12711/2012, para que sejam amenizadas as 

desigualdades de oportunidades, desmistificando assim a falácia da meritocracia, que: 

 

Garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 

universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em 

cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais 50% das 

vagas permanecem para ampla concorrência (LEI nº 12.711/2012). 

 

 

Foi analisada também, a composição familiar destes alunos, verificando que 40% 

dessas famílias são constituídas pelo pai e pela mãe e 60% desses alunos possuem famílias 

mono parentais, muitas delas chefiadas pela mãe que assume toda a responsabilidade dos 

recursos financeiros.   

Sobre a formação escolar de cada componente familiar verificamos que 82% possuem 

o ensino fundamental, 16% possuem ensino médio e apenas 2% possuem nível superior.   

Ao articular esta variável com o trabalho, é possível afirmar que ela pode impactar na 

situação de renda familiar, pois, quanto menor qualificação para o mercado de trabalho, 

menor a possibilidade de empregabilidade, ou seja, as chances de ter uma oportunidade 

melhor de emprego são mínimas. Isso porque as transformações do mundo capitalista que 

vivemos, impõe que o trabalhador esteja cada vez mais preparado para atender as demandas 

do mercado de trabalho e a falta de qualificação profissional incide diretamente na renda 

dessas famílias. Muitos se encontram desempregados, ou com vínculos informais e, até 

mesmo, realizando pequenos serviços para manutenção da renda familiar.  

Todas estas questões têm impactos significativos no desempenho dos estudantes, pois 

em muitos relatos ficou evidente como a dinâmica familiar e a situação financeira 

influenciam, positivamente ou não, para que o aluno desenvolva suas potencialidades. 

Observamos que as condições favoráveis no seio familiar, com enfoque na vertente 

econômica, favoreceram a sua permanência na instituição. 

Na sequência da pesquisa, foi possível construir uma reflexão face a questões extra 

econômicas e suas implicações, identificando as dificuldades dos alunos quando da inserção 

no IFF e suas perspectivas em relação ao futuro, ao curso e a sua permanência no Instituto. 
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Quando perguntamos sobre as dificuldades enfrentadas no aprendizado, nos 

deparamos com inúmeras respostas4, uma delas se destacou, demonstrado o impacto com a 

nova realidade: 

 

“Quando eu cheguei aqui foi um choque de realidade, porque toda 

escola, tudo que eu passei foi bem básico. Tipo... aqui no começo eu 

cheguei da 8º série, e eu não tive física, química... E, a maioria das 

pessoas que estudaram comigo já tinham tido essa matéria... então, 

foi o meu primeiro contato. Então eu me assustei muito foi com física 

e química, foi um horror. Porém, esse ano que tá mais tranquilo”. 

(Depoimento do Entrevistado - Aluno A) 

 

 

 

Alguns alunos entrevistados relataram que possuem dificuldade nas matérias técnicas 

dos cursos, mas que com ajuda mútua conseguem superar essa dificuldade. Em vários 

depoimentos ouvimos que por se tratar de um curso de ensino médio integrado ao técnico, 

muitas matérias da formação do ensino médio não são ministradas. Esses déficits nas matérias 

curriculares básicas foram “sentidos” pelos alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) - que é uma porta para o ingresso as universidades, ao prestarem vestibular 

para o próprio IFF, visto que a maioria expressa o desejo de continuar na área referente ao 

curso técnico. 

Além da dificuldade acima relatada vimos, explicitamente, às outras enfrentadas pelos 

estudantes - por meio de seus relatos – que, oriundos do ensino de formação básica das redes 

municipais ou estaduais, nem sempre frequentaram uma escola que possuísse a infraestrutura 

adequada para comportar as necessidades destes estudantes, muitas vezes, sem o quadro de 

docentes completo, justificado pela falta de verba para contratações. 

Isso nos faz pensar sobre o sucateamento da educação que reflete em todo o contexto 

social desses alunos. A falta de garantia de verbas suficientes para o melhoramento do setor 

educacional, bem como, a ausência de políticas mais efetivas e satisfatórias para possibilitar a 

melhoria no planejamento pedagógico e um ensino de qualidade, estão reforçadas com a 

constituição da PEC 241/165, por exemplo, que consiste no congelamento das verbas para 

vários setores, inclusive a Educação.  

 
4 Os alunos foram identificados por código para guardar o sigilo sobre a identidade dos mesmos, conforme 

estabelece o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 3). 
5 A Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram a proposta de Emenda Constitucional que cria um teto 

para os gastos públicos, a chamada PEC 241 ou PEC 55, dependendo da Casa Legislativa, que congela as 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/07/politica/1475799055_443075.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/07/politica/1475799055_443075.html
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A qualidade dos cursos que o IFF possui é o diferencial visto por muitos. Aparece 

entre os depoimentos dos alunos como um dos principais pontos que levam os mesmos a 

escolher o Instituto. O denominado prestígio e a possibilidade de sair com um emprego 

garantido são fatores determinantes para a escolha desta instituição, conforme depoimento 

abaixo: 

 

“O nome da Instituição e o peso que ele tem, ainda mais no ensino 

médio, e eu estudava... tinha um projeto6 e a professora sempre falava 

sobre o IFF, por ser federal e compete com os particulares.  A 

escolha do curso teve vários fatores e pensava em trabalhar, mas não 

conhecia o curso, o que dizia no site não era exatamente o que se vê 

na prática, fiquei sabendo que seria um curso que tem mais viagens 

técnicas em lugares mais atrativos, já conhecia o antigo CEFET”. 

(Depoimento do Entrevistado - Aluno B) 

 

 

A fala do entrevistado acima (Aluno B), que citou o Projeto do IFF (Semana do Saber-

Fazer-Saber)7, como uma oportunidade de aproximação com o Instituto, demonstra que não é 

apenas o “nome” da instituição que salta aos olhos dos alunos, mas a estrutura oferecida é um 

grande diferencial.  

 

“A minha diretora da escola levou os alunos para a Feira Saber 

Fazer no IFF Centro, daí eu achei legal (...)” 

(Depoimento do Entrevistado - Aluno B) 

 

 

Outros fatores que implicam na escolha do Instituto são: influência dos familiares, 

amigos e professores, conforme a seguir: 

 

“Eu tive um primo meu que fez o mesmo curso que eu. Aí... eu sempre 

quis entrar pro IFF” 

(Depoimento do Entrevistado - Aluno C) 

 

 
despesas do Governo Federal, com importantes políticas sociais, por até 20 anos. Disponível 

em:https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2088351#marcacao-

conteudo-portal. 
6 Trata-se do Projeto do IFF, intitulado, “Semana do Saber-Fazer-Saber”.  
7 A Semana do Saber-Fazer-Saber é um evento tradicionalmente organizado pelo campus Campos-Centro do 

Instituto Federal Fluminense desde os tempos da Escola Técnica Federal de Campos, no qual é feita uma 

prestação de contas à sociedade em relação ao saber produzido na instituição. É organizada desde 

1987.Disponível em: http://saberfazersaberiff.wixsite.com/projeto. 

https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2088351#marcacao-conteudo-portal
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2088351#marcacao-conteudo-portal
http://saberfazersaberiff.wixsite.com/projeto
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 “Minha mãe estudou na instituição, por isso tinha o desejo de 

estudar no IFF também” 

(Depoimento do Entrevistado - Aluno D) 

 

 

Ao sair do ensino fundamental o estudante se depara com uma série de possibilidades 

para cursar o ensino médio, seja na modalidade normal ou integrada a um curso de formação 

técnica, por isso, várias dúvidas surgem no momento da escolha do curso e da instituição, 

fatores como a influência familiar, dos amigos e da própria formação anterior, é 

compreendida como determinante para isso. A pesquisa identificou que este é um momento 

extremamente importante para o aluno, pois essa escolha pode determinar seu futuro. Esta 

questão é vista também na licenciatura:  

 

A escolha da profissão é uma das decisões mais sérias da vida de uma 

pessoa, pois ela determina, de certo modo, o destino do indivíduo, bem como 

seu estilo de vida, a educação e até o tipo de pessoas com quem irá conviver 

no trabalho e na sociedade. Um erro de escolha equivale a um erro de vida 

(GAGE, 2009) 

 

Através dos dados coletados podemos analisar que a escolha do curso e da instituição 

de ensino é muito particular para cada estudante, pois cada um possui uma experiência social 

e única. Muitos estudantes ingressam no IFF na expectativa de uma boa formação por ser uma 

instituição federal e de caráter público e por possibilitar um desenvolvimento profissional 

com maiores “chances” de ingressar no mercado de trabalho.  

Por meio das entrevistas realizadas com os alunos, verificamos na totalidade das falas, 

contrariando nossas “suposições” (página 20), que a bolsa ou auxílio estudantil não é crucial 

para a permanência do aluno na escola. Os 09 (nove) entrevistados que possuem bolsa, 

deixaram claro que independente dela, continuariam no IFF, sem negar a grande contribuição 

que a mesma proporciona no desenvolvimento dos seus estudos. O único entrevistado que não 

possui bolsa, também sinalizou que isso não é um complicador que possa interferir na sua 

permanência no Instituto. 

No entanto, ficou evidente nos depoimentos, que as bolsas “amenizam” as 

dificuldades para permanecer no campus, já que o curso possui caráter integral. É o que 

destaca a fala do Aluno E, a seguir: 
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“Seria um pouco complicado, por causa disso da minha permanência 

aqui. Agora tá mais fácil, porque quando a gente começou o ano 

letivo, era praticamente todos os dias da semana de 7 horas da manhã 

até as 17:50. Então ficar aqui, até esse horário é complicado” 

(Depoimento do Entrevistado – Aluno E) 

 

 

 

Com o resultado da pesquisa, foi possível refletir sobre o perfil dos alunos 

entrevistados do IFF Guarus e que a sua permanência neste espaço de ensino ultrapassa a 

questão da bolsa ou auxílio estudantil. Revela que a estrutura do IFF, o suporte oferecido pela 

CAE e os apoios psicopedagógicos, são relevantes para a sua permanência no Instituto. 

Desta forma, as considerações acima apresentadas, nos remeteram as seguintes 

reflexões: como se constrói a intervenção profissional do Assistente Social, no campo da 

educação pública? Que suporte esse profissional, individual ou coletivamente, pode oferecer 

aos alunos dos IFF’s? 

Neste sentido, identificar as tendências para inserção dos/das Assistentes Sociais nos 

espaços sócios ocupacionais e seus desafios, visando discutir as dificuldades de realização do 

trabalho profissional cotidiano, que são inerentes à realidade das políticas sociais na sociedade 

capitalista, especialmente, na era neoliberal, é postura latente para que possamos  construir 

“diagnósticos” com o intuito de avançar em melhorias e organização da categoria para que 

haja transformação no seu espaço de trabalho.  

Sendo assim, recuperamos um trabalho realizado em 2017/2018, sobre a inserção do 

Assistente Social nos espaços sócio ocupacionais, por considerarmos a pertinência das 

análises suscitadas e no próximo capítulo refletiremos sobre esses espaços de atuação do 

profissional de Serviço Social, como forma de entendermos sua inserção no campo da 

educação, no viés da interdisciplinaridade, debate que faremos no encerramento deste 

trabalho. 
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2.   O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL DIANTE DOS AVANÇOS DAS 

POLÍTICAS NEOLIBERAIS.8 

  

  

Com o objetivo de refletirmos sobre o trabalho do Assistente Social inserido no campo 

da Educação, considerando a experiência de estágio curricular vivenciada no IFF – Guarus, 

com destaque para a problematização de eixos como, condições de trabalho, atribuições e 

competências do/da Assistente Social, lançamos mão de um trabalho, realizado no ano de 

2017/20189, que trata-se de um mapeamento sobre as tendências atuais desta profissão, com 

recorte para as regiões Norte e Noroeste Fluminense. Recorremos para tanto ao artigo 

produzido, com participação desta autora, e publicado nos Anais do 6º Encontro Internacional 

de Política Social e 13º Encontro Nacional de Política Social, com a temática intitulada “A 

sobrecarga do capital nos espaços sócio ocupacionais do Assistente Social”. 

A partir de uma pesquisa realizada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC-UFF), observou-se ser relevante a abordagem desta discussão, de modo a 

possibilitar o diálogo acerca das vivências cotidianas e, principalmente, aos desafios postos à 

profissão na atualidade, para além do campo específico da educação. 

A apresentação dos resultados desta pesquisa, principalmente através de sua análise 

teórica, possibilitou a introdução ao debate abordado no capítulo seguinte deste estudo, no que 

se refere à organização e articulação dos Assistentes Sociais no Instituto Federal Fluminense, 

tendo em vista que em seus resultados, expressa-se a urgência de uma postura interdisciplinar, 

 
8 Este capítulo é fruto de construção da pesquisa intitulada: “MAPEAR PARA INTERVIR MELHOR: as 

requisições e competências do/da assistente social no uso das regulações profissionais, das condições 

institucionais e técnicas no Norte e Noroeste Fluminense”, com trechos dos resultados contidos no Relatório 

Final do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal Fluminense - 

PIBIC/UFF, tendo bolsista a autora deste TFC, sob orientação da Profª. Dr. Isabela Sarmet de Azevedo. Este 

também reproduz partes do artigo sob título: “A SOBRECARGA DO CAPITAL NOS ESPAÇOS SÓCIO 

OCUPACIONAIS DO ASSISTENTE SOCIAL”, construído de forma coletiva por Profª. Dr. Isabela Sarmet de 

Azevedo, a aluna e bolsista FAPERJ Marlene Souza dos Santos e a autora deste trabalho monográfico Thamyres 

Siqueira Freire. Este citado artigo, foi aprovado e apresentado no 6º Encontro Internacional de Política Social - 

13º Encontro Nacional de Política Social, na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, em Vitória 

(ES/Brasil), nos dias 4 a 7 de junho de 2018. 
9 Trata-se de uma pesquisa desenvolvida por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 

PIBIC, intitulada, “Mapear para intervir melhor: as requisições e competências do/da Assistente Social no uso 

das regulações profissionais, das condições institucionais e técnicas no Norte e Noroeste Fluminense”, sob a 

supervisão da Prof.ª Isabela Sarmet. Esse trabalho compreende uma proposta associada ao Projeto “Guarda – 

Chuva” sob o título: “Mercado de trabalho e espaços sócio ocupacionais do Serviço Social nas regiões Norte e 

Noroeste Fluminense”, que é fruto da cooperação entre pesquisadores do Grupo de Assessoria em Serviço Social 

(GATAS), do Grupo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Cotidiano e Saúde (GRIPES) e do Grupo de 

Estudos e Pesquisas sobre Práticas Sociais Rurais e Urbanas (GEPPRU), do Departamento de Serviço Social de 

Campos dos Goytacazes, da Universidade Federal Fluminense. A análise aqui desenvolvida é extrato parcial 

desta pesquisa.  
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no contexto da profissão, seja no campo da educação ou em qualquer outro espaço 

institucional, onde se insere o Serviço Social. 

Desta maneira, em consonância com o que afirmam Azevedo, Santos e Freire (2018), 

analisando o trabalho realizado por Assistentes Sociais em diferentes espaços institucionais, 

percebe-se que se torna imprescindível entender as expressões da questão social, sendo estas, 

o principal objeto de atuação destes profissionais. Percebe-se ainda que este campo nada 

possui de estático, tão pouco desnudo de conflitos de interesses, visto que é fruto de uma 

sociedade baseada no modelo econômico capitalista que, em suas fases, sofre com 

movimentos e transformações históricas. Posto isto, apresenta-se a necessidade da 

manutenção dessas expressões da questão social, como forma de garantir sua consolidação.  

Neste viés, afirma Furlan (2006, p.16): 

  

  

Ao considerar a questão social como eixo central, o Serviço Social assumiu 

um caminho teórico metodológico que permite apreender as especificidades 

das demandas e respostas profissionais na dinâmica da realidade. Desse 

modo a questão social em suas múltiplas expressões conforma a matéria 

prima do trabalho profissional (FURLAN, 2006, p.16). 

  

  

 Vale ressaltar que é no cotidiano que se constrói a ação e é neste viés que os 

Assistentes Sociais trabalham. Tomando como referência as palavras de Martinelli (2011) os 

mesmos trabalham entre estrutura, conjuntura e cotidiano e neste se movem suas ações.  

Nesta perspectiva, Delgado10 (2013 apud AZEVEDO; SANTOS; FREIRE, 2018, p. 3), 

afirma que: 

 

 

A divisão socio técnica do trabalho foi e é atingida pelas novas 

transformações da produção e reprodução da sociedade, acometendo as 

profissões, áreas de intervenção, suas estruturas de conhecimento, 

implementação e suas funcionalidades. Face a isto, os processos e as 

condições, os requisitos e exigências da formação profissional, demandas e o 

mercado de trabalho são alterados, no que refere ao trabalho do Assistente 

Social. 

 

 

 

 
10 DELGADO, Leila Baumgratz. Espaço sócio ocupacional do assistente social: seu arcabouço jurídico-político. 

Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 113, p.131-151, mar. 2013. 
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No Brasil, a ampliação do mercado de trabalho dos Assistentes Sociais se deu com o 

estabelecimento dos direitos sociais após a Constituição Federal de 1988, através da 

implantação, orientação e representação em Conselhos de Políticas Sociais e Direitos, 

elaboração dos planos de Assistência Social, como na avaliação de programas e projetos, 

ampliação e interiorização dos cursos de Serviço Social, além da assessoria, consultoria e 

requisições no campo da pesquisa (DELGADO, 2013). 

Como reflexo da reestruturação do capital, o desemprego em índice alarmante e a 

fragilização dos vínculos empregatícios, bem como, a informalidade das relações de trabalho, 

acentuam as expressões da questão social. Essas fragilidades e incertezas incidem no exercício 

profissional do Assistente Social, influindo diretamente na sua atuação, impondo-lhes muitas 

vezes formas para que sejam sempre atendidos os interesses do capital, pondo sobre o 

profissional a sombra do desemprego, balizada pela fragilidade dos vínculos. 

Azevedo, Santos e Freire (2018) apontam ainda que diante de tal cenário, as 

resoluções no âmbito das regulações profissionais, sinalizam saídas para que haja ressalvas 

jurídico-políticas disponíveis para o enfrentamento de tais questões, principalmente, de 

Resoluções do Conjunto CFESS/CRESS. A Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 

8.662/93), o Código de Ética Profissional (Resolução nº 273/1993) e as Diretrizes 

Curriculares da ABEPSS são pilares do Projeto Ético-Político do Serviço Social.   

Vale ainda mencionar a Lei 12.317, de 2010, que incide sobre a redução da carga 

horária de trabalho do Assistente Social de 30 horas semanais. Conforme aponta Delgado 

(2013): 

   

 

[...] A motivação para a elaboração e aprovação da citada Lei está pautada no 

desgaste físico e mental a que é submetido o profissional de Serviço Social 

no trato com as múltiplas expressões da questão social, resultantes do modo 

de produção capitalista. (DELGADO, 2013, p.138)   

 

 

 

Se por um lado a lei supracitada representa avanços quanto ao estabelecimento da 

carga horária do Assistente Social, dentre eles, a possibilidade de ampliação de vagas para 

atuação do mesmo, por outro lado, acarretou a abertura para vínculos precarizados, redução 

salarial e a inserção do profissional em mais de um posto de trabalho, trazendo esgotamento 

físico e mental, que resulta no aumento dos índices de adoecimento da categoria.  
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Através de textos legais, denominadas Legislações Profissionais, tornou-se obrigatória 

a contratação de Assistentes Sociais nas principais áreas de intervenção, como saúde, 

assistência social, área sócio jurídica, e educação, por exemplo. (DELGADO, 2013). 

  Com relação à educação, existe o Projeto de Lei nº 3.688/ 2000, que “dispõe sobre a 

inserção de assistente social no quadro de profissionais de educação em cada escola”, o PLC 

nº 60/2007 e 6.478/2009, que “dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de 

assistência social nas escolas públicas de educação básica” e o Projeto de Lei nº 5.278/2009, 

que “dispõe sobre o Piso Salarial profissional”. 

Em abril de 2008, foi apresentado na Câmara Federal Projeto de Lei nº 3.145/2008, 

que “dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de Assistentes Sociais por instituições 

públicas e empresas urbanas e rurais, que atuam na produção e na prestação de serviços de 

Assistência Social, planejamento, previdência, habitação, educação, saúde e ação 

comunitária” e, o Projeto de Lei nº 6.271/2009, que “dispõe sobre a inclusão obrigatória de 

assistentes sociais na composição das equipes da Estratégia de Saúde da Família”. 

Os rumos do Serviço Social diante do constante progresso do capitalismo, nos remete a 

pensar criticamente a profissão e seu direcionamento, sendo os sujeitos envolvidos nesta 

profissão, trabalhadores assalariados que vendem sua força de trabalho em prol da 

manutenção de sua sobrevivência, estando assim suscetíveis aos processos de precarização do 

mundo do trabalho.  

Segundo Azevedo, Santos e Freire (2018), como efeito do capitalismo monopolista, 

ocorre uma grande ampliação do setor de serviços, em virtude da progressão do capital, 

incidindo nas diversas esferas da vida. O trabalho no setor de serviços é um tipo especializado 

de atividade, realizado por agentes qualificados em nível superior. Essa atividade não se 

separa do seu executor, uma vez que mais do que um produto, trata-se do resultado da ação.  

  

 

 

[…] o trabalho é mais intenso, o ritmo e a velocidade são maiores, o controle 

e a cobrança por resultados são mais fortes, bem como a exigência de 

polivalência, acúmulo de tarefas, versatilidade e flexibilidade. Intensificação 

do trabalho equivale pois ao aumento da degradação e da exploração do 

trabalho (RAICHELIS11, 2013, p. 623 apud AZEVEDO, SANTOS, 

FREIRE, 2018). 

 

   

 
11 RAICHELIS, Raquel. Proteção social e trabalho do assistente social: tendências e disputas na conjuntura de 

crise mundial. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 116, p. 609-635, dez. 2013. 
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Conforme Raichelis12 (2013 apud AZEVEDO, SANTOS, FREIRE, 2018) a dinâmica 

institucional pautada no controle, na produtividade e no gerencialismo, leva ao esvaziamento 

de conteúdos reflexivos e criativos do trabalho, induzindo assim o profissional a ser parte do 

mero enquadramento de processos e dinâmicas institucionais. Assim, o profissional de 

Serviço Social acaba realizando um trabalho mecânico com prática oposta à de reduzir 

desigualdades ou ampliar direitos. 

Algumas inclinações se apresentam para o trabalho do Assistente Social na atualidade, 

como: 

 

 

a) A gestão do não trabalho em programas de geração de renda e inclusão 

produtiva, no âmbito de ações de “prontidão e educação para o trabalho”; 

b) O seu afastamento do trabalho direto com a população, para trabalhar 

relações interpessoais; 

c)  O preenchimento excessivo de formulários e planilhas padronizadas 

numa tela de computador, com multiplicação de visitas domiciliares para 

fins de controle institucional de provisões e prestações sociais (no âmbito do 

SUAS, do SUS e em outras áreas profissionais); 

d) Os cadastros burocráticos e repetitivos, que não agregam conhecimento 

nem reflexão crítica sobre a realidade dos usuários e rebaixam a qualidade 

do trabalho técnico. (RAICHELIS13, 2013, apud AZEVEDO, SANTOS, 

FREIRE, 2018) 

  

 

 

 

No que se refere a educação pública, “há demandas relacionadas à escolarização da 

população e às políticas de “discriminação positiva”14 e ações afirmativas, em virtude da 

situação socioeconômica dos estudantes.” (AZEVEDO, SANTOS, FREIRE, 2018, p. 9) 

Neste sentido, cabe refletir que a expansão dos Institutos Federais ampliou, além de 

vagas para discentes, novos postos de atuação para o Serviço Social. Entretanto, como 

debatemos sobre esta ampliação no capítulo 1 deste TFC, face aos embates desta expansão no 

que se refere às condições, ou a falta destas, para a permanência de discentes oriundos das 

camadas populares, é relevante ponderar sobre as condições de trabalho dos Assistentes 

Sociais. 

 
12 Idem à nota anterior. 
13 Idem à nota 04. 
14 A expressão “discriminação positiva”, refere-se a um tipo de discriminação que tem como finalidade 

selecionar pessoas que estejam em situação de desvantagem, tratando-as desigualmente e favorecendo-as com 

alguma medida que as tornem menos desiguais. Ver: https://jus.com.br. 



36 

 

Políticas de acesso ou de inserção obedecem à lógica da “discriminação 

positiva” e determinam públicos e estratégias para suprir o que as políticas 

universais não realizam. Não se trata de ações permanentes, nem há direitos 

assegurados, embora necessidades emergentes, pontuais e específicas 

possam encontrar algumas respostas. (AZEVEDO, SANTOS, FREIRE, 

2018, p. 9) 

 

 

 

   A assistência estudantil, com bolsas e auxílios, não é capaz de sanar totalmente os 

problemas dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mas visa a garantia e 

permanência dos alunos na instituição por meio de políticas de ações afirmativas. 

Mediante tais desafios, o exercício profissional reconfigura sua prática e, segundo 

Raichelis (2013), o mercado de trabalho dos Assistentes Sociais vem se desenhando para uma 

expansão de demandas profissionais na área das políticas sociais e da proteção social, 

acentuando a intensificação e a precarização.   

Evidenciou-se, ao longo desta pesquisa, a necessidade de uma atenção maior para com 

as condições de trabalho e a necessidade de maior propriedade por parte dos profissionais, das 

leis que regulamentam o trabalho da categoria, para que deste modo haja uma menor 

discrepância entre o que nos garante a lei, e o que se vivencia no mercado.  

Sabemos que as leis que balizam o trabalho do Serviço Social representam avanços 

históricos e que lançar mão destas é mais que direito, trata-se de uma obrigação para com o 

compromisso ético da profissão. Em contrapartida, além dos desmontes das políticas públicas 

e dos direitos sociais, vivenciamos uma onda de conservadorismo que atinge a sociedade 

como um todo e que tal postura já foi rompida no seio da profissão. 

 

 
A profissão é um trabalho historicamente determinado pelo modo como a 

sociedade se organiza e, ao mesmo tempo, pelo posicionamento e pelas 

respostas oferecidas pela categoria profissional às demandas sociais de 

diferentes grupos e classes sociais. A construção de um projeto profissional 

socialmente referenciado em propostas abrangentes das classes sociais para a 

sociedade, pode avançar se o Assistente Social se reconhecer como parte de 

um trabalhador coletivo que tem seus interesses e necessidades sociais. 

(AZEVEDO, SANTOS, FREIRE, 2018, p.12) 

 

 

A categoria profissional tendo no seu trabalho a proximidade com os indivíduos têm a 

possibilidade de mobilizar consciência, lançando mão do cunho educativo da profissão, e no 

campo da educação o processo em curso de formação dos indivíduos, proporciona um campo 
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fértil para que tal consciência seja despertada. Com uma relativa autonomia, o Assistente 

Social com a capacidade de identificar recursos, pode fazer usos destes na via da ampliação de 

direitos. Trabalhando na e com as mediações, o caráter visionário pautado no compromisso 

ético da profissão com a construção de uma sociedade mais justa, perpassa diretamente esse 

viés de consciência política. 

Embora tal autonomia seja positiva, não há como ignorar que a profissão é atravessada 

pela lógica mercadológica e, por sua vez, tem o Estado trabalhando sob esses interesses.  

 

 
O Serviço Social é atravessado pela lógica do capital, do Estado e mediada 

pelo trabalho. Essa chave analítica é essencial para que possamos 

compreender que, na condição de assalariado, o profissional, para 

sobreviver, se insere no processo de compra e venda da força de trabalho e, 

durante sua jornada de trabalho, submete-se às exigências e diretrizes 

impostas pelos seus contratantes, o que molda sua inserção sócio 

institucional. (AZEVEDO, SANTOS, FREIRE, 2018, p.13) 

 

 

 

A autonomia relativa se esbarra nas questões institucionais e também orçamentárias 

que são sobrepostas ao trabalho do profissional. Como trabalhador assalariado, não está fora 

da lógica e limites institucionais. Essas contradições que impõe limites, colocam a frente as 

demandas institucionais e não a demanda da população. De um modo geral, os Assistentes 

Sociais recebem requisições para exercer funções de controle social sobre os trabalhadores, 

atuando num campo político ideológico cheio de contradições, tensões e interesses de classes. 

(AZEVEDO, SANTOS, FREIRE, 2018, p.13) 

O trabalho do Assistente Social configura ameaças para a hegemonia do pensamento 

burguês, para a centralidade deste, bem como para a centralização do poder em si. Por 

conhecer a legislação, as políticas e os direitos sociais e seu contato tão próximo com a 

população, estes profissionais possuem condições de incentivar e politizar a participação da 

sociedade civil num movimento contra hegemônico, discrepante aos ideais do capital. 

 

 
O Projeto Ético-Político não alterou a condição de assalariamento versus 

autonomia dos Assistentes Sociais, mas se coloca contrário à cultura do 

autoritarismo político. As transformações ocorridas no seio da profissão e 

nos espaços ocupacionais são fruto e exigência do seu tempo histórico, 

advindas da reestruturação produtiva, avanço do neoliberalismo, das relações 

de poder estabelecidas, e do desmonte das políticas públicas.  Para além do 

fazer profissional, deve-se considerar a profissão como parte das 
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transformações históricas da sociedade. (AZEVEDO, SANTOS, FREIRE, 

2018, p.13)  

 

 

 

Ao atender as exigências institucionais, pautadas em suas diretrizes, metas e 

finalidades, há a inversão de valores por parte do Assistente Social, descumprindo assim, seu 

compromisso ético-político com a classe trabalhadora e, ao atender as demandas 

institucionais, este se torna mero executor de políticas sociais. Neste sentido, a proximidade 

com os indivíduos que representa ameaças ao ideal neoliberal, deve ser revertida em 

estratégia e instrumento de transformação da realidade socioeconômica. 

As metamorfoses do mundo do trabalho minam a capacidade de lutar pela ampliação 

de direitos, e da conscientização dos indivíduos enquanto sujeitos que detém os mesmos. Na 

medida em que a jornada de trabalho se torna cada vez mais exaustiva e esgotante, a profissão 

perde este vigor transformador.  

A discrepante oferta de serviços e o crescente número de usuários, os cortes 

orçamentários nas políticas sociais e o aumento das expressões da questão social tornam o 

cotidiano profissional exaustivo e desestimulante.  

O avanço tecnológico, que embora se configure em instrumento facilitador é também 

outra forma de exigir ainda mais dos trabalhadores, estando os mesmos “conectados” com o 

trabalho, mesmo após o cumprimento da sua jornada de trabalho nas instituições. O volume 

de trabalho, a jornada exaustiva, a burocratização do acesso, entre outros fatores, vem 

adoecendo a categoria profissional de forma avassaladora.      

 

 

A sobrecarga de trabalho resultado da reestruturação do Estado, da economia 

e do trabalho na profissão. As metamorfoses que resultaram em novas 

formas organizativas de produção incidem sobremaneira sobre o trabalho do 

profissional de Serviço Social que dentro desta lógica, compete tanto pelo 

emprego quanto pela manutenção da sua empregabilidade. (AZEVEDO, 

SANTOS, FREIRE, 2018, p.13) 

 

 

É preciso, portanto, conhecer os processos de trabalho, os meios que os assistentes 

sociais dispõem para realizar sua atividade, a matéria do Serviço Social e também o próprio 

profissional. 
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Fica claro que todo confronto entre um projeto profissional e um projeto societário 

capitalista hegemônico tem limites (NETTO, 1999), especialmente quando apreendemos a 

relação de assalariamento versus autonomia (IAMAMOTO, 2001). 

Passos (2014) traz a reflexão das transformações que ocorreram no Serviço Social, 

tanto no que se refere à teoria, quanto a sua prática interventiva, que acompanha as 

modificações sócias históricas da sociedade brasileira, que proporcionaram o rompimento 

com o conservadorismo histórico que regia o Projeto Ético-Político da profissão na década de 

1970. 

Nesse sentido, o Projeto Ético-Político que orienta o exercício profissional do 

Assistente Social propõe a não naturalização das questões que lhe chegam, avançando para 

além das aparências e evitando ações pré-moldadas e burocráticas que acabam por capturar a 

autonomia desse profissional, ao trabalhar dentro de um modelo institucional que por diversas 

vezes traz implicações à sua prática profissional. Segundo Faleiros (2014, p. 717): 

 

  

A prática profissional é um enfrentamento enquanto relação complexa e 

contraditória de poder, recursos, valores, linguagem, dispositivos, 

estratégias, operações, visões de mundo, situações sociais de desigualdade, 

sofrimento, exclusão. Enfrentamento relacional de determinações 

econômicas, políticas, sociais, culturais, entre outras, com dinâmica histórica 

e política da contestação e da expressão de si e da própria sociedade. 

(FALEIROS, 2014, p. 717) 

 

  

  

Tem-se verificado uma tendência do/da Assistente Social inserir-se em plantões 

sociais, que, segundo Vasconcelos (2002), caracteriza-se por ser uma atividade receptora de 

demandas dos usuários. Ao se organizarem somente pela atividade de plantão e nos 

programas e projetos, isoladamente, estes tendem a criar uma postura submissa e subalterna 

em relação aos demais profissionais, às rotinas institucionais e às solicitações da direção da 

instituição. Segundo esta autora, trata-se da recepção passiva das demandas dos usuários, 

reduzindo o Serviço Social a um atendimento burocrático e assistencial, onde os profissionais 

não têm contribuído para a capacitação e participação consciente dos usuários na defesa das 

suas demandas. 

Desse modo, as demandas que extrapolam o controle burocrático dos serviços 

institucionais não são reconhecidas pelos Assistentes Sociais, que acabam subordinando o 
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trabalho ao movimento interno da instituição e dos demais profissionais. (AZEVEDO, 

SANTOS, FREIRE, 2018, p.10).   

Autores como Freire (2003), Iamamoto (2001) e Braz (2002) refletiram sobre a 

reestruturação produtiva e os reflexos no mercado de trabalho dos Assistentes Sociais e 

demais trabalhadores. Com eles, apreendemos que o Serviço Social não está imune à 

acumulação flexível e ao processo de desregulamentação das relações de trabalho. Este 

profissional está duplamente inserido neste contexto, pois, ao mesmo tempo em que trabalha 

com as classes trabalhadoras, atingidas pela desregulamentação, como trabalhador, também 

sofre os impactos diretos da polivalência, da terceirização, subcontratação, queda dos salários, 

trabalhos temporários e desemprego. 

 

 

A mais grave consequência da reestruturação produtiva é a 

desregulamentação das conquistas sociais dos trabalhadores, com o 

crescimento do número de contratos temporários de trabalho e subcontratos. 

A precarização das relações de trabalho acontece também no âmbito do 

Estado que, historicamente, é o principal empregador de Assistentes Sociais. 

(AZEVEDO, SANTOS, FREIRE, 2018, p.11) 

 

 

São os contratos temporários o exemplo desta precarização, fragilizando os vínculos e 

desresponsabilizando os contratantes, sabendo que as condições de trabalho são temporárias e, 

mesmo mediante tais condições, o Assistente Social, assim como toda a classe trabalhadora, 

se submete a tais contextos visto que paira sobre eles a sombra do desemprego. “A 

individualização e a responsabilização pelo próprio bem-estar se inscrevem na perspectiva do 

neoliberalismo, que permeia as políticas e o cotidiano profissional dos agentes públicos” 

(FALEIROS, 2014, p.707).  

 

 

Não há estabilidade no posto de trabalho quando se trata de contrato 

temporário de trabalho, havendo a possibilidade de Assistentes Sociais 

serem cooptados a não exercerem a dimensão política do seu Projeto Ético-

Político, sobrando para eles a dimensão técnica a desenvolver, com muitas 

dificuldades, empecilhos e vigilância institucional. Cabe considerar que os 

vínculos de trabalho são cada vez mais instáveis e flexíveis, com maior 

facilidade de cancelamento dos contratos estabelecidos. (AZEVEDO, 

SANTOS, FREIRE, 2018, p.12) 
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Delgado, Lima e Corrêa (2015) apontam que transformações ocorridas em função do 

avanço do neoliberalismo afetam tanto o modo de produção quanto os mercados e os modelos 

de consumo e bens, modificando, consideravelmente, o processo de bens e serviços, o que 

reflete nas formas de organização e gestão do trabalho. A flexibilização nas leis trabalhistas, a 

exigência do cumprimento de metas e a pluralidade no trabalho, acabam por diminuir 

substancialmente os postos de trabalho, além de trazer adoecimento aos trabalhadores. 

A flexibilização e a precarização recaem sobre o trabalho dos Assistentes Sociais, na 

medida em que o profissional deve lidar com as novas demandas que surgem advindas do 

mercado de trabalho que, por sua vez, exige um profissional plurifacetado e funcional.  

  

 

Na maioria das vezes o profissional é visto como o executor das atividades 

previamente estabelecidas pelo gestor responsável pelos programas e 

projetos das diversas esferas governamentais, o seu exercício profissional é 

limitado ao cumprimento de tarefas e à realização de ações para cumprir seu 

papel institucional. (TORRES, 2005, p.196) 

 

 

 

Um problema posto à realidade do trabalho realizado pelos profissionais nos diferentes 

espaços sócio ocupacionais, diz respeito ao redimensionamento do Serviço Social nas 

instituições e às requisições institucionais. 

  

 

Considerando o objeto do Serviço Social a questão social e as suas múltiplas 

determinações na vida social, entendemos ser impossível listar todas as 

demandas que compõem matéria da profissão. Cabe ao profissional 

identificar os objetos, elaborar sua proposta de intervenção, fundamentando 

sua prática cientificamente, distinguindo-a do trabalho de um leigo. (CFESS, 

2012, p.26) 

 

 

  

Cabe ao Assistente Social identificar as demandas, apresentar respostas às exigências 

postas, partindo dessa nova realidade, mas que estejam em consonância com o projeto 

profissional.  

A ampliação dos campos de atuação exige uma renovação das competências e 

atribuições, que deem conta das discussões e intervenções que surgem. Ao trabalhar no 

gerenciamento das políticas sociais, o Assistente Social lida com a escassez de recursos, 

exigências institucionais e, por diversas vezes, convive com a falsa impressão de ampliação 

do campo ocupacional, que se confunde com trabalho multidisciplinar. 
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Assim, novas demandas e espaços acabam por requisitar do profissional novas 

atribuições e competências. E, neste sentido, um desafio recorrente que se coloca ao 

Assistente Social em seu campo de atuação consiste na dificuldade de efetivação do trabalho 

profissional através de técnicas que possam instrumentalizar a ação. 

  

 
No terreno da atuação profissional, entretanto, o espaço ocupacional não é 

exclusivo do(a) assistente social e é onde estão presentes as relações de 

poder, a competitividade entre trabalhadores(as), as ingerências das causas 

privadas sobre os interesses públicos; não há como delimitar com precisão os 

campos profissionais, que são partilhados por outros profissionais 

especializados, movidos por interesses diversos. É preciso considerar, ainda, 

as contradições advindas da dinâmica das relações sociais, enquanto 

expressão dos antagonismos entre as classes, reproduzidas nos espaços 

ocupacionais, nos quais o Serviço Social encontra os seus empregadores e 

cenários. Ao decifrar sua dimensão política, emergem indagações acerca da 

especificidade profissional. (CFESS, 2012, p.30) 

 

 

Portanto, finalizamos essa breve contextualização, para inserirmos nossas reflexões 

sobre a importância da temática da “interdisciplinaridade” no espaço de trabalho do Serviço 

Social do IFF, como estratégia de intervenção, tendo em vista que dados da pesquisa acima 

apresentada, revelam a necessidade de práticas interdisciplinares, que trabalham na 

perspectiva de conhecer a realidade social, para que assim, sejam direcionados esforços na 

transformação desta realidade. 
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3.  INTERDISCIPLINARIDADE COMO ESTRATÉGIA NA ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL: SENTIDOS DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. 

 

 

A assistência estudantil deve ser vista como um direito e trabalhar para que este direito 

seja assegurado é compromisso de uma equipe e não exclusivamente de um profissional. Em 

tempos de incertezas e cortes é necessário pensar de forma estratégica e unir conhecimentos 

visando a garantia de direitos e a universalidade da assistência. Neste capítulo, iremos 

discorrer sobre a necessidade de fortalecer a unidade entre os profissionais e ampliar o 

trabalho interdisciplinar onde cada profissional contribua com seu conhecimento específico 

em prol da razão de ser da instituição: o discente 

Mediante as transformações ocorridas no mundo do trabalho e a necessidade da 

ampliação do acesso, o trabalho interdisciplinar é mais que um grupo de profissionais 

trabalhando num mesmo setor, é uma exigência atual, como afirma Fazenda (2001): 

 

 
A interdisciplinaridade é uma exigência do mundo contemporâneo. 

Ela não só auxilia na compreensão do movimento de abertura frente 

ao problema do conhecimento e das transformações contínuas da 

contemporaneidade, busca dar sentido, principalmente nas instituições 

de ensino, ao trabalho do professor, para que ambos — professor e 

aluno — delineiem o caminho que idealizaram, revejam-se no sentido 

de juntos elaborarem o traçado de novas atitudes, novos caminhos, 

novas pesquisas, novos saberes, novos projetos (FAZENDA, 2001). 

  

 

A interdisciplinaridade neste debate se apresenta como estratégia central deste 

trabalho. Para tanto se faz necessário a alusão sobre o que é interdisciplinaridade e em que 

consiste a proposta de um trabalho interdisciplinar. A priori, Freire (2006) nos remete sobre 

os múltiplos saberes: 

 

Como questão gnosiológica, surgiu no final do século XX, como 

resposta a epistemologia de cunho positivista. As ciências haviam-se 

dividido em muitas disciplinas e a interdisciplinaridade restabelecida, 

pelo menos um diálogo entre elas, embora não resgatasse ainda a 

unidade a totalidade do saber. (FREIRE, 2006, p.6) 
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Neste sentido, vale destacar que o modo de atuação do Assistente Social na educação 

contribui para a emancipação dos sujeitos e para o fortalecimento das políticas sociais, no 

intuito do reconhecimento, garantia e ampliação dos direitos que os indivíduos possuem. Na 

premissa da relevância deste trabalho no campo da educação é latente e contínua a luta por 

ampliação e garantia dos direitos sociais. Sendo assim, neste terreno de conflitos, urge a 

necessidade da profissão unir-se às demais categorias profissionais que atuam na educação, 

somando conhecimentos e visando criar estratégias que lutem para a efetivação dos direitos 

básicos dos estudantes. 

O diálogo neste quesito é fator primordial no intuito de um trabalho interdisciplinar, 

que transcende o trabalho multiprofissional. Não são várias categorias profissionais atuando 

num mesmo setor, mas saberes múltiplos e, neste ponto, não há saber maior ou menor, mas 

saberes diferentes que se somam com um único intuito. 

 

A interdisciplinaridade não é um caminho de homogeneidade, mas de 

heterogeneidade. Por isso, um dos principais pressupostos para se 

caminhar interdisciplinarmente é o diálogo. Este deve ser reflexivo, 

crítico, entusiástico, que respeita e transforma. Num trabalho 

interdisciplinar em equipe é imprescindível que todos estejam abertos 

ao diálogo em qualquer momento. (FAZENDA, 2008, p.136) 

 

 

Nesta direção o diálogo é “fermento” na contribuição de uma postura e ou abertura 

para um trabalho interdisciplinar. Fazenda (2008) pontua que isso contribui para produzir 

outras práticas com o objetivo de intervir na realidade em que vivemos. Mas, em suma, 

interdisciplinaridade é apenas abertura e diálogo? 

 

Do ponto de vista epistemológico, consiste no método de pesquisa e 

de ensino voltado para a interação em uma disciplina, de duas ou mais 

disciplinas, num processo que pode ir da simples comunicação de 

ideias até a integração recíproca de finalidades, objetivos, conceitos, 

conteúdos, terminologia, metodologia, procedimentos, dados e formas 

de organizá-los e sistematizá-los no processo de elaboração do 

conhecimento. (GONZALEZ, 2007, p.41)  

 

 

Delineando a temática no que se refere a assistência estudantil, retomamos o debate da 

mesma como um direito, superando assim, o senso comum do mero assistencialismo. Em 
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contraponto, o trabalho interdisciplinar no âmbito da assistência estudantil, não apenas 

“beneficia” as ações voltadas aos estudantes, mas, proporciona aprimoramento dos 

profissionais das CAEs.  

A interdisciplinaridade como amadurecimento da formação pessoal e profissional para 

a realização de trabalho no cotidiano, fortalece a unidade entre os profissionais e propicia 

articulação de saberes contextualizados com a realidade social, oportunizando o envolvimento 

do indivíduo na intervenção política de transformação do meio (KACHAR apud FAZENDA, 

2008). São conhecimentos, habilidades e atitudes envolvidos diretamente com o compromisso 

e a competência.  

Na materialidade do fazer profissional do Assistente Social, no ambiente em que se 

insere o Serviço Social, seja na área da educação ou em qualquer outro campo, é primordial 

atuar à luz do Código de Ética da categoria, onde suas atribuições e competências estão 

contidas na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8.662/1993). Portanto, o tema central 

deste debate, a interdisciplinaridade, está presente no Código de Ética da profissão, no 

contexto das relações do mesmo com outros/as profissionais, em seu artigo 10: “incentivar, 

sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar” (Lei 8.8662/93). 

Interdisciplinaridade pode ser pensada como unidade, como convivência que 

aparentemente é múltipla sob a égide de uma inter-relação entre os campos do saber. O 

caminho da interdisciplinaridade supõe um desarme – uma abertura para o outro – e essa 

abertura, com certeza supõe uma compreensão de absoluta igualdade no status do saber, nas 

palavras de Fazenda (2001), ou seja, abrir espaços de tomada da palavra é um meio maior de 

conscientização, de formação e de autonomia. 

Em suma, todos os esforços na tarefa de somar os conhecimentos, para construir novos 

caminhos, é condição indispensável na atuação da equipe da assistência estudantil, resultando 

assim, em conhecimento mais aprofundado das necessidades dos discentes, maior efetividade 

das ações, menor atrito e, consequentemente, melhor clima entre os profissionais.  

Neste sentido, são beneficiados a equipe, porque trabalha de forma competente, os 

discentes, porque serão vistos e atendidos em suas necessidades de forma mais ampla, ficando 

assim, satisfeitos e envolvidos no espaço educacional e, também, a instituição de ensino, que 

terá seus níveis de evasão diminuídos em função dos incentivos à permanência do discente, 

podendo assim, receber recursos adequados a manutenção da instituição. 

Poderíamos enumerar milhares de outros benefícios de um trabalho interdisciplinar, 

mas, sem dúvidas este representa um ambiente de companheirismo, de influência positiva 
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para a realização de qualquer trabalho. Interdisciplinaridade é mudança de postura, é visão 

ampliada que diverge da hierarquia de saberes.  

Conforme destacado por Iamamoto (2008), a estrutura do trabalho no capitalismo 

exige transformação moral no comportamento, na forma de vida e no uso do trabalho, pois o 

processo de trabalho é reduzido à sua dimensão teórica- material e está vinculado a dinâmica 

capitalista. “Do ponto de vista do capital, o trabalhador torna-se objeto, mero “fator de 

produção” para a geração da mais valia[...]” (IAMAMOTO, 2008, p.399).  

Diante de tal cenário, é na correlação de forças entre as classes, considerando as 

metamorfoses da classe trabalhadora e em como ela afeta e é afetada pelo desenvolvimento do 

modo de produção capitalista, que se deve pensar suas lutas e estratégias para que o Estado 

incorpore aos seus interesses, parte dos interesses da classe trabalhadora. Essa luta se dá na 

esfera política e envolve outras esferas além da produção.  

O Assistente Social, embora compreenda e faça essa leitura de realidade, não está 

imune a ela. Assim, as estratégias devem ser concebidas de forma coletiva para que haja 

mudanças neste espaço da intervenção profissional, pois, como implementar um trabalho 

interdisciplinar se não houver outras categorias que se disponham a adotar essa perspectiva? É 

justamente a maneira de pensar que influencia diretamente no modo de agir. 

Toda temática que engloba a interdisciplinaridade se apresenta como proposta de 

trabalho que pode fazer parte do cotidiano profissional, das mais variadas categorias. Na 

assistência estudantil elencamos a mesma como estratégia para enfrentamento dos desmontes 

das políticas. E mais que isso, uma estratégia que visa uma maior qualidade no atendimento 

aos discentes do IFF.  

Com estas reflexões, torna-se pertinente nos debruçarmos sobre uma particularidade 

da profissão que é a sua inserção no campo da Educação e este será o tópico que 

apresentaremos a seguir. 

 

 

 

 

3.1. A inserção do Serviço Social no âmbito da Educação Pública e seus desafios 

cotidianos. 

 

 

O Serviço Social, em sua gênese no Brasil, surge com grande interferência cristã e 

com caráter assistencialista, no final da década de 1930. A prática baseava-se em adaptar o 
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homem ao meio, visto que com o agravamento das questões econômicas e o aumento das 

desigualdades sociais, a pobreza era rotulada como caso de polícia.   

A inserção do Assistente Social na educação como profissional de apoio, segundo 

SANTOS (2009) referencia-se, inicialmente, em práticas assistencialistas, onde o mesmo 

deveria atuar em prol da integralidade do atendimento prestado ao aluno, no contexto escolar, 

como consta na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (1996): 

 
 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 

1996, p.100).  

 

 

 

 Com o avanço da profissão no contexto da sociedade e sua identificação com valores 

universais, como direito social e humano, liberdade, democracia, cidadania, entre outros, a 

atuação do Assistente Social na Educação foi se redesenhando e contribuindo para o 

fortalecimento de políticas sociais e para o reconhecimento dos direitos dos indivíduos.  

Sua atuação vem se constituindo na direção da construção de um projeto educacional 

emancipatório, que vise à formação de cidadãos, não apenas cientes de seus deveres, mas 

também, de seus direitos.  

 

 

Para pensarmos a importância da educação no âmbito da formação 

profissional, partimos, portanto, de um princípio muito caro aos 

assistentes sociais, muito embora não lhe seja exclusivo, que é o da 

luta em defesa e da ampliação dos direitos sociais e humanos. Este 

tem sido o norte da mobilização e organização dos assistentes sociais 

nas últimas décadas e que se materializa em um projeto profissional 

construído coletivamente, sintonizado e articulado aos movimentos, 

empreendidos por outras categorias profissionais e por várias forças 

sociais, voltados para a construção de formas de solidariedade e 

participação política que denunciem e enfrentem as desigualdades 

sociais, sobretudo, o atual modo de organização da produção e 

distribuição da riqueza social que as reproduzem de forma cada vez 

mais ampliada. (ALMEIDA, 2012, p.93.) 

 

 

Sendo assim, recuperando os dados do Projeto de Pesquisa, realizado em 2016, 

conforme citado no primeiro capítulo, determinamos como um dos focos da mesma, uma 
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análise dos desafios enfrentados pelos Assistentes Sociais na área da educação. Em 

específico, analisamos a realidade e os desafios vivenciados pelos profissionais no Instituto 

Federal Fluminense no campus Guarus e que muito se aplica nessa análise em construção. 

Sabemos que há muitos déficits na política de educação no Brasil, e muito há para 

avançar no sentido de ampliar o acesso, mas, principalmente no quesito da permanência do 

aluno no espaço da escola, diante de tantas dificuldades vivenciadas pelos mesmos. 

Embora se façam necessárias melhorias na qualidade da educação pública, os 

Institutos Federais se destacam de maneira positiva na qualidade do ensino. Mesmo assim, há 

muitos embates e interesses face a essa questão e são, nessas adversidades, no âmbito de 

assegurar não apenas o acesso, mas a permanência dos alunos na escola, que está inserida a 

“matéria prima” do trabalho do Assistente Social, na luta pela busca dos direitos plenos, tendo 

como instrumento de mediação a aplicação das políticas de assistência estudantil. (PIANA, 

2009). 

Na referida pesquisa contamos com a contribuição de duas Assistentes Sociais, uma da 

CAE e outra da DIPECE, que fizeram relatos por meio de um questionário, elencando pontos 

sobre a carreira profissional, os motivos de escolha da profissão, áreas em que se 

especializaram, visão política de articulação e ou mobilização dos estudantes do IFF e relatos 

sobre a experiência dentro do IFF, além da visão face as políticas de assistência estudantil e a 

necessidade de ampliação das mesmas. 

É fato que a política de educação, especificamente a da assistência estudantil, são 

frágeis, pois acabam sempre pautadas nos fatores econômicos e políticos, que oscilam 

mediante as mudanças no governo, dentre outras questões. São elas uma das áreas mais 

atingidas mediante os cortes decorrentes da chamada crise econômica atual. O cenário 

contemporâneo demonstra isso, com uma Proposta de Emenda à Constituição denominada 

PEC 241/2016, por exemplo, que prevê o congelamento dos gastos públicos, e dentre eles os 

gastos com a educação, fragilizando o já desvalido sistema de ensino público. 

 

 

Na visão dos pedagogos modernos, o processo educacional não reside 

apenas nas escolas, pois ela não é a única responsável pela educação. 

A educação tem uma dimensão maior do que propriamente ensinar e 

instruir, o que significa dizer que o processo educacional não se esgota 

com as etapas previstas na legislação. A Educação, em sentido amplo, 

representa tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver o ser 

humano e, no sentido estrito, representa a instrução e o 

desenvolvimento de competências e habilidades. (PIANA, 2009, 

p.130) 
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A educação como meio de transformação, tem suas definições tecidas por vários 

autores e, ao entender melhor a potência transformadora da educação na vida dos sujeitos e na 

sociedade, compreendemos com mais clareza, porque a mesma vem sendo encurralada pelo 

sistema capitalista. E, é nesse embate que estão abarcados os desafios dos Assistentes Sociais 

neste campo de atuação. 

Não há como falar da educação como forma de construção de uma sociedade mais 

justa e libertadora, sem citar Paulo Freire15. Este, parte do princípio de que vivemos em uma 

sociedade dividida em classes, na qual os privilégios de uns impedem a maioria de usufruir os 

bens produzidos. Ele se refere a dois tipos de pedagogia: a pedagogia dos dominantes, na qual 

a educação existe como prática de dominação, e a pedagogia do oprimido, na qual a educação 

surge como prática de liberdade (MARTINS, 2004, p. 54). 

Freire (2006) nos remete a potencialidade da educação como instrumento de 

transformação e que, se com ela não se transforma a sociedade, sem ela essa transformação é 

utópica, para não se dizer impossível. As bases para construção de um corpo social menos 

desigual têm por seus pilares a necessidade de uma educação que não ensina apenas a 

reproduzir algo, mas a pensar criticamente sobre seus atos, no âmbito da liberdade, ou seja, 

não um educar para reproduzir, mas para conceber. “Ninguém liberta ninguém, ninguém se 

liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 2006, p.29). É no sentido de 

coletividade, de conhecimento e união que se transforma a sociedade e a educação propicia 

isso.   

Um dos pontos que destacamos na pesquisa com as Assistentes Sociais do IFF foi a 

compreensão destas no que diz respeito “a burocratização dos direitos e os cortes 

orçamentários”, que “podem” dificultar a permanência de alunos na escola. Essa percepção, 

ao ser comparada com os resultados da pesquisa com os alunos, apresentada anteriormente, 

revela que a permanência destes no espaço do IFF, mesmo sem os auxílios estudantis, não os 

afastam desse espaço, podendo demonstrar que estes reconhecem que à efetivação do direito 

 
15 Paulo Freire é um dos mais importantes educadores do século XX e um dos mais expressivos pensadores do 

nosso tempo. Nascido em 19 de setembro de 1921, é o criador de uma autêntica teoria do conhecimento e autor 

de cerca de 40 obras, traduzidas em mais de 20 idiomas. A infância pobre, no Recife, nordeste brasileiro, foi o 

contato primeiro com uma realidade que se tornou cenário para sua inovadora prática educacional. Ainda 

menino, aprendeu a escrever à sombra das mangueiras, no quintal da casa, com os pais. Foi no contato 

permanente com trabalhadores – quando diretor do SESI recifense – e, também, nos movimentos populares das 

décadas de 1950 e 1960, que buscou a inspiração para formular suas concepções, especialmente para a 

elaboração de seu método de alfabetização e educação de adultos. Disponível em: 

http://www.projetomemoria.art.br/PauloFreire/ 

http://www.projetomemoria.art.br/PauloFreire/
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de ter acesso à educação, está além do suporte material e, não os impedem de exercitar esse 

direito, apesar do auxílio ser um apoio incontestável. 

Há demandas muito maiores que auxílios e bolsas oferecidas no IFF e, estas sim, 

evidenciam o afunilamento das condições de permanência em cursos que são de caráter 

integral, trazendo dificuldades para os que estão nas camadas populares de ter condições de 

permanecer no Instituto.  

As Assistentes Sociais entrevistadas, uma alocada em um cargo de Coordenação das 

Políticas Estudantis e a outra na Coordenação de Assistência Estudantil - tendo um contato 

maior com os alunos -, apontam que a falta de engajamento político e de organização, por 

parte dos estudantes, para reivindicar e ampliar seus direitos, agrava o fato citado no 

parágrafo anterior. E, neste sentido, sobre a mobilização e/ou engajamento político dos alunos 

do IFF, uma entrevistada respondeu:  

 

“Os alunos quando reivindicam por algo, são por coisas pontuais, 

como acesso à internet e melhoria no lanche”. 

(Entrevista com Assistente Social A) 

 

 

Mesmo que seja por questões pontuais ou básicas, percebemos que a importância de se 

unir e lutar por melhorias no espaço escolar, vendo sempre as necessidades comuns, é 

fundamental para que estes se descubram enquanto classe. “Aos esfarrapados do mundo e aos 

que nele se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo com eles 

lutam. (FREIRE, 2006).   

Ao enxergar que a necessidade de um é a mesma do outro, por meio da união pode-se 

lutar pela transformação da realidade. A história nos mostra isso, nunca houve avanços e 

mudanças sem lutas e mobilizações, daqueles que deixaram de ser uns e, com união, 

tornaram-se muitos. 

A educação como forma de romper com a alienação dos dominados, é antagônica aos 

interesses do capital. A mesma é interesse do sistema, quando pode ser utilizada a seu próprio 

benefício. Assim, esse contínuo refazer do sistema capitalista, modifica também suas 

expressões e é neste âmbito que o Assistente Social precisa aperfeiçoar o seu fazer 

profissional, visto que é nas expressões da questão social que está contida a matéria prima da 

profissão.  
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Sendo assim, a experiência das profissionais do Serviço Social na instituição e a busca 

pelo aperfeiçoamento na formação, demonstra a procura contínua por novas estratégias para 

enfrentar as expressões da questão social, entendendo esta como um reflexo das contradições 

entre capital e trabalho. Netto (2001), discorre sobre o termo “expressão da questão social”: 

 

A "expressão da questão social”, tem um histórico recente, começou a 

ser utilizada na terceira década do século XIX, surge para nomear o 

fenômeno do pauperismo. A pauperização da população trabalhadora   

é o resultado do capitalismo industrial e crescia da mesma maneira 

que aumentava a produção. (NETTO, 2001, p.42) 

 

 

 

As expressões da questão social são reflexos e/ou “efeitos colaterais” do sistema 

capitalista, que se mantém por meio da exploração da força de trabalho. O sistema vive seus 

ciclos, e se refaz visando sua manutenção e hegemonia necessitando de alguns elementos para 

isso e um deles é a alienação do ser social. 

Neste sentido, a busca por aperfeiçoamento das Assistentes Sociais do IFF expressa 

algo extremamente positivo, visto que a atualização e constante formação preparam as 

mesmas para os desafios que, cotidianamente, surgem na estrutura da educação pública. 

Segundo Arcoverde (1999) os profissionais precisam decifrar as mediações que na atualidade 

permeiam a questão social, desfazendo seus nós. E, procuram dar visibilidade às formas de 

resistência e lutas por vezes oculta, mas presentes na realidade. 

A força transformadora contida na união entre as categorias e no que vai além delas, 

trouxe ganhos significativos para o Instituto. Os Assistentes Sociais que se reuniram no 

Fórum dos Assistentes Sociais do Instituto Federal Fluminense (FASIFF), junto ao 

posicionamento político de profissionais de outras categorias, ocasionou uma transformação 

ímpar na direção das garantias de políticas estudantis. O saldo positivo deste esforço coletivo 

e interdisciplinar resultou no Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal 

Fluminense. 

Neste sentido, reforçamos que diante das múltiplas ações que a cada dia estreitam o 

acesso ao ensino de qualidade, a interdisciplinaridade é estratégia de ação de trabalho que 

pode influenciar diretamente na diminuição dos índices de evasão, como uma forma 

preventiva. Tal tônica se propõe a transformar o cotidiano de trabalho, onde ao final, são 

todos beneficiados com a mesma. Ganham os profissionais, ganham os discentes, ganha a 

sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense é uma instituição 

que, em sua trajetória de cem anos, vem contribuindo com a perspectiva da redemocratização 

do país e com o debate em torno da necessidade de se traçarem políticas públicas que 

impulsionem o desenvolvimento local e regional. Os debates aqui elencados se desenharam 

em torno dos passos que precisam ser dados após a expansão do ensino técnico.  

O trabalho apontou os enfrentamentos que as políticas estudantis vêm sofrendo com as 

incertezas dos rumos da educação neste país. Essa importante área de formação vem 

enfrentando constantes ameaças orçamentárias e, atualmente ameaças no campo da liberdade 

de expressão e de ensino, que é recorrente e preocupante. “Escola sem partido”, reforma do 

ensino médio, congelamento de verbas, são exemplos dessas ameaças. 

Existe escola se não houver aluno? Existe aluno se não houver professor? Existe 

escola se não houver gestor? Existe política pública se não houver verba? Existe sentido em 

ampliar ensino se não houver condições de permanência? Este trabalho não tem respostas para 

as perguntas acima expostas, mas, tem uma provocação ao apresentar uma estratégia que 

prevê mudanças de postura, seja no campo profissional, seja no campo institucional. 

Nesse sentido, em tempos de incertezas, é urgente a união no trabalho, a união na sala 

de aula, a união para lutar por direitos e a união para ampliá-los. A Interdisciplinaridade como 

estratégia, na sala de aula e na Coordenação de Assistência Estudantil, se faz necessária, 

conforme refletimos anteriormente, para o enfrentamento desta “onda” de redução de direitos 

e acessos. Somos todos dotados de saberes e esses saberes não são hierárquicos, são apenas 

distintos, pois o objetivo deve ser comum.  

A proposta deste trabalho não caminhou na direção de apontamentos de falhas ou de 

erros, tão pouco, de críticas aos profissionais, a estrutura e estratégias de trabalho dos IF’s. 

Buscamos, sim, realizar reflexões sobre algo que está muito além da crise econômica, mas, 

algo que está engendrado nas propostas neoliberais, que a cada dia nos distanciam de uma 

sociedade democrática. É um modelo cruel de sociedade, que avança continuamente, ou seja, 

o Estado mínimo em políticas públicas, em direitos sociais e capturado pela lógica do capital. 

Segundo Coutinho (1999, p. 53) é a partir do reconhecimento legal que o Estado passa 

a responder por direitos sociais e é também neste contexto que os neoliberais buscam suprimir 

os direitos conquistados e, particularmente, no que diz respeito aos direitos sociais garantidos 
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pela Constituição. Há, assim, uma contradição entre cidadania e classe social, uma vez que a 

existência de uma sociedade de classes é um limite insuperável à democracia. Cidadania em 

seu sentido conceitual, definida por Coutinho (1999), “é processo histórico na luta pela 

efetivação de direitos, não é algo dado, pronto, mas que emerge “de baixo para cima”.  

Afirma o autor que “[...] cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, 

ou por todos, de se apropriarem dos bens socialmente criados” (COUTINHO, 1999). E isso 

não se dá de forma sutil, mas, primeiramente, pela consciência, ao que podemos definir como 

processo de contra hegemonia, que se dá por meio da socialização da política e das liberdades 

civis, para que a sociedade civil passe a ser local de organização da classe que vive do 

trabalho. 

A visão gramsciana, que analisa a forma de dominação sutil do Estado, vê as políticas 

públicas como resposta do mesmo às demandas da classe trabalhadora, que luta por seus 

direitos. 

Sabemos que há muitos desafios e limites na Política de Educação no Brasil, e muito 

há para avançar no sentido de ampliar o acesso, mas, principalmente, no quesito da 

permanência do aluno na escola. E, é nesse aspecto que está inserida a “matéria prima” do 

trabalho do Assistente Social do IFF, pautando sua atuação na busca dos direitos plenos, 

tendo como instrumento de mediação, a aplicação das políticas de Assistência Estudantil.  

Conforme citamos no segundo capítulo, falar de educação transformadora é falar de 

Paulo Freire. Este exalta a educação como instrumento de transformação da sociedade, como 

forma de exercitar o “pensar crítico”, voltado para a ampliação do princípio da liberdade 

humana. 

E, nesse sentido, essa perspectiva conversa com o Código de Ética do Assistente 

Social, que consta entre seus princípios, o reconhecimento da liberdade como valor ético 

central e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão 

dos indivíduos sociais. Se a educação é um dos mecanismos de transformação e meio pelo 

qual se pode transformar a si e ao coletivo, a mesma se mostra, assim, como caminho para 

romper com a alienação - que é algo que impede o alcance da liberdade e como o combustível 

para romper com a reprodução do modelo econômico multiplicador de desigualdades. 

Assim, finalizamos nosso trabalho afirmando que, embora se façam necessárias 

melhorias e investimentos para o fortalecimento da educação pública, os Institutos Federais se 

destacam de maneira positiva na qualidade do ensino e na estratégia de manter o aluno na 

estrutura educacional, até a sua completa formação. 
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UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

SSC - CURSO DE GRADUAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

APÊNDICE I 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL 

FLUMINENSE– Campus Guarus 

 

Projeto: A importância dos programas de assistência estudantil e a permanência na 

instituição de ensino - Setembro de 2016  

 

1. Identificação: 

 

1.1.  Nível de Escolaridade........................................................................................................... 

1.2. Curso...................................................................................................................................... 

1.3. Sexo:   (   ) F  (   ) M 

1.4. Estado Civil: 

(   ) Solteiro(a)  (   ) Casado(a)   (   ) Divorciado(a)   (     ) Outros: Qual ..................................... 

 

2. Em que faixa etária você se encontra? 

(  ) - 20     (  ) 21-30    (  ) 31-40    (  )41-50 (  ) 51-60    (  ) 61-70    (  ) 70 e acima 

 

3. Relação com a família: 

 

3.1. Quantas pessoas moram com você?  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3.2. Qual o nível de escolaridade delas e suas ocupações? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

4. Sobre sua formação: 

 

4.1. Qual a modalidade de ensino que você cursou o ensino médio 

(   ) regular    (   ) supletivo    (   ) EJA     (    ) outros: Qual......................................................... 
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5. Você recebe alguma bolsa ou auxílio da assistência estudantil?  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

5.1. Se a resposta for sim, como ficou sabendo sobre o processo seletivo para bolsas? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

5.2. Qual a sua opinião a respeito dos critérios de seleção para receber a bolsa permanência e 

os auxílios? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

6. Possui alguma dificuldade no aprendizado? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

7. Os fatores socioeconômicos influenciam seu rendimento escolar?  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

8. Sem a bolsa ou auxílio seria viável a sua permanência na instituição? (Para os que 

recebem bolsa) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

9. Quais fatores foram determinantes para que você ingressar neste curso? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

10. Qual a modalidade de ingresso na IFF?  

(   ) Cotas/ensino público   (   ) Cotas /racial    (    ) Ampla concorrência   (   ) Outros. 

 

11. Possui algo sonho ou projeto para o futuro?  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Data: _________________ 

 

Obrigada! 
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UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

SSC - CURSO DE GRADUAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

APÊNDICE 2 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ASSISTENTES SOCIAIS DO IFF GUARUS 

Projeto: A importância dos Programas de Assistência Estudantil e a permanência na 

instituição de ensino - Setembro de 2016 

1-Identificação: 

1.1- Nome ................................................................................................................................ 

1.2- Nome da Instituição e ano que concluiu a graduação 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

1.3- O que te levou a escolher o curso de Serviço Social? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

2- Sobre sua formação: 

2.1-Possui algum curso de especialização? Se sim, qual a área e o que te levou a escolhê-la? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3- Enquanto estava na graduação recebia algum tipo de bolsa ou auxilio? 

(    )   SIM  (    ) Não 

3.1 Se resposta for sim, qual o tipo de bolsa/ auxílio? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

4- A quanto tempo você trabalha no Instituto Federal Fluminense?  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

5- Você acredita que as bolsas/auxílios oferecidas pelo instituto possuem um quantitativo 

suficiente frente a demanda de aluno? Por quê? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

6- Na sua opinião, os alunos do instituto são engajados e organizados politicamente na busca 

da ampliação das bolsas?  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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7- No seu setor existe algum projeto ou alguma iniciativa entre profissionais de outras 

categorias que busquem e ou se unam para que aja uma ampliação da oferta de bolsas/ 

auxílios? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

8- Existe no Instituto algum acompanhamento com os alunos que solicitam bolsas e auxílios e 

não são selecionados? Acha isso relevante? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

9-Gostaria de acrescentar algo que não consta no questionário? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Data: _________________ 

 

Obrigada! 
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UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

SSC - CURSO DE GRADUAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

DISCIPLINA: PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

APÊNDICE 3 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você ___________________________________________, está convidado a participar da pesquisa 

intitulada: “As implicações do acesso ao nível superior na vida do aluno oriundo escola pública e a sua 

permanência na instituição de ensino”. Trata-se de uma análise dos desafios do trabalho profissional do 

Assistente Social frente ao aumento de vagas no ensino superior e a diminuição de recursos de assistência ao 

aluno, desenvolvida através da disciplina pesquisa em Serviço Social do Curso de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes/RJ. Esta pesquisa tem por principal objetivo, 

analisar a expansão quantitativa do ensino superior no Instituto Federal Fluminense, campus Guarus, e as 

implicações deste acesso na vida do aluno oriundo da escola pública, bem como, identificar e problematizar os 

desafios enfrentados pelos assistentes sociais para atender as demandas crescentes desses alunos dentro do 

campus. 

Sua participação não é obrigatória e ocorrerá através de entrevistas, fornecendo informações referentes à 

temática destacada anteriormente. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com o Instituto 

Federal Fluminense (IFF). As informações obtidas através da pesquisa serão confidenciais e seu arquivamento 

será feito pelos pesquisadores do projeto. 

Os dados coletados serão analisados e poderão ser publicados de modo a propiciar um processo de 

divulgação e debate dos resultados obtidos. Esta divulgação não ameaçará o sigilo das informações, uma vez que 

ocorrerá de forma, predominantemente, agregada, ou recorrerá a nomes fictícios. Somente serão identificados os 

sujeitos que manifestarem sua autorização neste sentido, o mesmo ocorrendo com imagens pessoais, registradas 

através de fotos e/ou filmagens. Uma cópia do relatório final da pesquisa ficará disponível na instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo e poderá esclarecer qualquer dúvida com os próprios 

pesquisadores. 

Declaro que entendi a proposta da pesquisa e aceito participar da mesma. Esclareço também que: 

[   ] Permito   [   ] Não permito – a referência a meu nome com um dos sujeitos pesquisados 

[  ] Permito   [  ] Não permito – a utilização e divulgação de fotos com imagens pessoais e/ou cedidas por mim. 

 

 

Campos dos Goytacazes, ________/________/________ 

 

 

Assinatura do Entrevistado 

 

 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

Testemunha 


