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O Serviço Social ao longo das duas últimas décadas tem sido demandado a atuar na 

política de educação, promovendo uma discussão acerca do trabalho do/a assistente social 

em diferentes níveis de escolarização, no enfrentamento das expressões multifacetadas da 

questão social e das relações sociais estabelecidas nessa política. A partir do ano de 2012, 

em razão da agenda organizada pelo Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, esse 

debate passou a contribuir para as particularidades e as requisições do cotidiano escolar 

(SILVA, 2012). 

A Política de Educação resulta de formas historicamente determinadas pelas 

contradições da sociedade capitalista, pelas classes sociais e pelo Estado. Ela constitui, de 

um lado, numa estratégia de intervenção do Estado, a partir do qual o capital procura 

assegurar as condições necessárias à sua reprodução, e de outro, resulta na luta política da 

classe trabalhadora em dar direção aos seus processos formativos, convertendo-se em um 

campo de lutas entre projetos educacionais distintos de negação e de reconhecimento de 

direitos sociais (CFESS, 2013). 

Nesta relação contraditória, a educação passa a ser vista como “uma mercadoria”. 

Dessa forma, é fundamental que o/a assistente social tenha um conhecimento amplo de 

educação, entendendo-a como direito social, a partir da Constituição Federal de 1988 

(CF/1988), regulamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 

9.394/1996). É preciso associar este conhecimento com as atribuições e as competências 

profissionais norteadas pelos princípios, direitos e deveres inscritos no Código de Ética 

Profissional de 1993 (Resolução nº 273/1993), na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 
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8.662/1993), nas Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social (ABEPSS, 1996) e nos Subsídios para atuação de assistentes sociais na 

política de educação, tendo como direção o Projeto Ético Político Profissional que orienta o 

exercício profissional. 

O exercício profissional sinaliza para uma intervenção por meio das dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico operativa (GUERRA, 2012), propondo ações 

em prol de uma atuação crítica, propositiva e de qualidade junto à população demandante 

dos serviços sociais. Nesse sentido, apresentamos o estudo e buscamos socializar dados 

iniciais da pesquisa de mestrado intitulada “O exercício profissional do/a assistente social no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso: cotidiano, desafios e 

possibilidades”, cujo objetivo é analisar como a dimensão interventiva é incorporada no 

exercício profissional do/a assistente social vinculado à política de educação em MT. 

Trata-se de uma pesquisa explicativa de natureza qualitativa, com o uso de 

questionários semi-estruturados, com 10 assistentes sociais do universo de 19 campi 

existentes no estado de Mato Grosso. Nas primeiras aproximações, por meio de trocas de 

experiências institucionais, constatamos que, a concepção atribuída à dimensão interventiva 

no exercício profissional aparece explicitamente quando descrevem acerca da necessidade 

do desenvolvimento de ações profissionais diante das demandas que são colocadas ao 

Serviço Social. Além disso, os/as profissionais reconhecem a importância da dimensão 

interventiva, no sentido de (re)pensar as ações para a realização de intervenções 

qualificadas, bem como a indispensabilidade de condições objetivas para a realização desse 

trabalho. 

Contudo, tem havido uma centralidade do exercício profissional, principalmente junto 

à assistência estudantil, que requer a análise socioeconômica dos candidatos/as e o 

acompanhamento contínuo dos/as bolsistas durante o ano letivo, entre outras atribuições. 

Sendo pouco destacado, o reconhecimento da inserção do/a assistente social com o 

propósito de contribuir para o ingresso, permanência e egresso dos/das estudantes no 

processo de escolarização, numa perspectiva de garantia como direito social. Ademais, as 

ações profissionais que envolvem as dimensões individuais, familiares e coletivas precisam 

ser articuladas com a realidade socioterritorial. 

A articulação da dimensão interventiva com o exercício profissional tem sido 

apontada como uma barreira, pois, dada à complexidade das ações que envolvem a 

assistência estudantil, muitas vezes, os/as profissionais limitam suas atividades nesse 

campo, não atuando permanentemente em outras questões escolares. Sendo agravada 

ainda mais com os fatores: polivalência; equipes multiprofissionais incompletas; insuficiência 

de recursos humanos, físicos e materiais, e relações de poder nessas instituições. No caso 

específico do Serviço Social, observa-se também a insuficiência do número de profissionais, 
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um/a por campi para atender toda demanda. Todos esses fatores, somado com a dinâmica 

institucional e com a relativa autonomia profissional, favorecem práticas imediatas, 

pragmáticas, rotineiras e burocráticas. 

Conforme Iamamoto (2015), esse cenário propicia um quadro de angústias e de 

questionamentos no tocante ao papel do/a assistente social, acentuando a dificuldade no 

processo de (re)criar e de implementar propostas de trabalho, podendo, por sua vez, 

estimular, o vazio profissional. 

Essas dificuldades, desafiam um exercício profissional de forma sistemática e 

articulada interdisciplinarmente, assim como, o desenvolvimento das ações 

multiprofissionais e intersetoriais entre as políticas sociais, inviabilizando a consolidação do 

trabalho do Serviço Social, no que se refere à observância das competências e atribuições 

profissionais da área da educação, voltada para a construção de uma educação que 

fortaleça a emancipação (ALMEIDA; RODRIGUES, 2013). Todavia, o/a profissional 

orientado/a pela perspectiva do Projeto Ético-Político, tem nessa própria realidade, a 

possibilidade de (re)construir estratégias de intervenção, norteado pelo conhecimento 

teórico-metodológico, que deve fundamentar o seu exercício profissional interventivo. 

A breve análise dos dados demonstram a necessidade de uma discussão mais 

ampla por parte da categoria profissional, visto que a atuação do/a assistente social não se 

limita à assistência estudantil. É preciso apontar para um exercício profissional de caráter 

efitivamente interventivo no enfrentamento das inúmeras expressões da questão scoial, que 

perpassam o contexto educacional. Faz-se necessário também, o processo de capacitação 

continuada. 
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