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RESUMO 

 
Este estudo trata do exercício profissional do assistente social no Instituto Federal 
da Bahia - IFBA, partícipe da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 
em plena expansão nos últimos governos brasileiros. Investigamos a forma como o 
assistente social responde às demandas presentes no seu exercício profissional, 
estabelecendo relações entre as políticas sociais em que atua. O estudo revisitou 
bibliografias e realizou pesquisa documental com oito dos dezesseis campi do IFBA. 
O IFBA oferta cursos em diversas modalidades e níveis de ensino e vem 
requisitando assistentes sociais para contribuir na intervenção a fim de minimizar os 
altos índices de evasão escolar no âmbito da assistência estudantil. O Serviço 
Social, desde sua emergência, está relacionado às políticas sociais e ao papel do 
Estado na intervenção das expressões da “questão social”, nos marcos do 
capitalismo monopolista. O caráter contraditório do Serviço Social e das políticas 
sociais é desvelado, bem como a fragmentação e ausência de articulação entre 
estas. Os desafios da intersetorialidade nas políticas se dão pela ausência de 
garantia integral dos direitos por parte do Estado numa sociedade que tem por base 
a exploração do trabalho e a desigualdade de classes. Para além deste desafio 
fundamental, estão as questões político-partidárias, orçamentárias, ausência de 
gestão, comunicação e articulação entre os profissionais, seja por hierarquias e/ou 
pelo enfraquecimento da luta dos trabalhadores. Estes aspectos foram observados 
no âmbito do IFBA, confirmando as hipóteses da pesquisa através da análise de 
cento e trinta e sete documentos selecionados, dentre estes relatórios, projetos, 
programações e afins. Há articulações entre as assistentes sociais e profissionais e 
instituições, mas estas ocorrem de forma pontual e não favorecem o 
acompanhamento sistemático das reais demandas dos estudantes. As apreensões 
da pesquisa apontam reflexões para pensar ações concatenadas ao projeto ético-
político do Serviço Social, fortalecendo a construção de uma sociedade justa. 
 

Palavras-Chave: Serviço Social; Exercício profissional; Políticas Sociais; 

Intersetorialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research is about the social worker in Federal Institute of Bahia – IFBA, part of 
Federal Network of Vocational and Technological, expanding in recent Brazilian 
Governments. We investigated the way how social worker responds to the demands 
in your professional exercise, establishing relationship between social politicals 
where they work. The research revisited bibliographic references and did 
documentary research in eight of sixteen IFBA campis. IFBA offer courses in different 
modalities and steps of teaching and ask for social workers to contribute in the 
intervention to minimizing the high rates of truancy within the childcare. The Social 
Work, in your emergency, is associated at the social policies and the role of the State 
in  expressions intervention about “social issue”, in the marks of monopoly capitalism. 
The Social Work contradictory character and the social policies is uncovered, as well 
as like the fragmentation and absence the link between them. The intersectorial 
challenges in policies happen because of absence integral guarantee of the State  
rights in a society who has like base labor exploration and classes inequality. Beyond 
this fundamental challenge, are the political entourage questions, budgets, absence 
of management, communication and link between the professionals, either by 
hierarchy and/or workers fight deterioration. These aspects were observed in IFBA, 
confirming research hypothesis by analyzing of a hundred thirty seven (137) selected 
documents, among them reports, projects, programs and then. There are links 
between the social workers and professionals and institutes, but them happen like a 
point and don´t favor the systematic monitoring of students reals needs. The 
research fears point reflections to think about the link of actions and ethic-political 
Social Work project, make strength of a fair society built.  
 
Key Words: Social Work, Professional Work, Social Policies, Intersectoral. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atuação do Serviço Social na Educação proporciona fecundos debates 

contemporâneos acerca do exercício profissional do assistente social. No âmbito de 

uma instituição de ensino, diversas políticas sociais devem estar presentes com o 

objetivo de garantir acesso e permanência aos estudantes, sendo estas: Educação, 

Assistência Social, Saúde, Juventude, Ações Afirmativas, dentre outras. 

Compreendendo que o Serviço Social tem nas políticas sociais seu lócus de 

atuação, historicamente determinado, este estudo tem a pretensão de analisar o 

exercício profissional do Serviço Social na Educação, tendo como objeto as 

demandas e respostas presentes no seu exercício profissional no Instituto Federal 

de Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, à luz da intersetorialidade entre as 

políticas sociais em que atua. 

É essencial ao assistente social compreender os aspectos sociohistóricos da 

profissão e sua vinculação com as políticas sociais. Em qualquer campo de atuação 

que esteja o profissional não pode se omitir de compreender os desafios decorrentes 

da natureza essencial e contraditória tanto da profissão quanto das políticas sociais, 

apreendendo sua totalidade e função social. Abordamos neste estudo estas 

conexões, focando na intersetorialidade das políticas sociais presentes nas 

intervenções profissionais do assistente social, as questões mais pertinentes 

relativas ao exercício profissional na contemporaneidade e como ambas se 

apresentam no Instituto Federal da Bahia.  

O Serviço Social1 se constituiu como profissão num contexto em que se 

tornava necessária para intervir nas expressões da “questão social”2, devendo,

                                                 
1
 Apesar de ser regulamentado como profissional liberal e possuir traços deste tipo de prática, como, 

por exemplo, a existência de seu código de ética, o assistente social não possui essa tradição na 
sociedade brasileira, pois vende sua força de trabalho para as entidades empregadoras, sejam 
empresariais, estatais ou entidades da sociedade civil, que lhe fornecem os meios necessários 
(financeiros, técnicos e humanos) de efetivação de seu trabalho (IAMAMOTO, 1998). 
 
2
 A “questão social” “diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas 

na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no 
caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade humana - o 
trabalho-, das condições necessárias à sua realização, assim como de seus frutos. É indissociável da 
emergência do „trabalhador livre‟ que depende da venda de sua força de trabalho como meio de 
satisfação de suas necessidades vitais. [...] Tem a ver com a emergência da classe operária e seu 
ingresso no cenário político, por meio das lutas desencadeadas em prol dos direitos atinentes ao 
trabalho, exigindo o seu reconhecimento como classe pelo bloco do poder, e, em especial, pelo 
Estado” (IAMAMOTO, 2001, p. 16-17). 
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nesse período, amenizar as ameaças à ordem burguesa, oriundas das pressões da 

classe trabalhadora no início do século XX. Conforme reflexões de Netto (2011, p. 

17) a associação da emergência do Serviço Social à “questão social” está 

solidamente estabelecida na categoria, pois se trata de relacionar a profissão às 

“mazelas próprias à ordem burguesa, com os processos que comparecem na 

constituição e no envolver do capitalismo”.  

A relevância do Serviço Social no contexto histórico de sua emergência tinha 

o objetivo apenas de executar políticas sociais, pensadas pelo poder público como 

estratégias de intervenção estatal nas expressões da “questão social”. Temos na 

contemporaneidade uma inserção também na elaboração e avaliação das políticas 

sociais. As novas expressões da velha “questão social” têm apresentado ao Serviço 

Social possibilidades de atuação, acompanhando o surgimento de novas instituições 

e campos de atuação. O Serviço Social, através desta ampliação, vem conquistando 

a maturidade intelectual e organização política da categoria, inserção na pesquisa, 

dentre outros elementos que serão apresentados neste estudo. No entanto, desde 

sua emergência até hoje, as contradições da referida profissão e das políticas 

sociais são inerentes, centradas na sociedade de classes, capitalista. 

Diante das contradições e complexidade da profissão, em quaisquer espaços 

sócio-ocupacionais que esteja atuando, é fundamental que o assistente social 

realize pesquisas para dar maior embasamento às suas intervenções, conforme 

consta nas competências expostas na lei que regulamenta a profissão (Lei nº 

8.662/93) e ratificadas nas novas diretrizes curriculares da formação profissional, 

aprovadas em 1996. 

A proposta de pesquisa que apresentamos tem relação com o meu exercício 

profissional na área de educação (há cinco anos), especialmente em uma instituição 

centenária de educação técnica e profissionalizante com diversas modalidades, 

formas curriculares e níveis de ensino. Este foi um dos motivos para investigar mais 

profundamente a respeito da inserção do Serviço Social na Instituição que, apesar 

de não ser tão recente, assume hoje diferentes impactos e abrangência, se 

comparada à época de seu surgimento.  

A instituição de ensino partícipe do objeto deste estudo é o Instituto Federal 

da Bahia, instituição centenária de ensino3, que acompanhou as transformações da 

                                                 
3
 Atua há 104 (cento e quatro) anos na Bahia. 
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sociedade brasileira. Dessa forma, analisar a intervenção profissional do assistente 

social nessa instituição implica contextualizar sua história e revisitar os principais 

avanços e desafios da educação profissional no Brasil, com as particularidades da 

região nordestina e do estado da Bahia.  

Alguns marcos de modificações estruturais do Instituto são importantes de 

mencionarmos, pois têm a ver com a conjuntura socioeconômica e política do país, 

bem como apresentam elementos de inserção de novos profissionais, como o 

assistente social. No ano de 1993, a Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA foi 

transformada no Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia - CEFET, criado 

pela Lei nº 8.711, de 28 de setembro. Este centro incorporou o CENTEC – Centro de 

Educação Tecnológica da Bahia (localizado no município de Simões Filho), criado 

desde 1976 em meio à conjuntura da política ditatorial brasileira. Em 1994, iniciou 

sua interiorização, com a instalação da unidade de ensino descentralizada de 

Barreiras.  

O CEFET – BA enfrentou inúmeros desafios oriundos das legislações que vão 

sendo regulamentadas, desde 1993, quando foi criado, até 2009, quando se 

reestrutura para acompanhar a uniformização nacional dos Institutos Federais, por 

meio da Lei 11.892/2008. Atualmente o IFBA4 possui 21 (vinte e um) campi, estando 

16 (dezesseis) em funcionamento e dois núcleos, Salinas das Margaridas e Dias 

D´avila, vinculados aos campi de Salvador e Camaçari, respectivamente. 

Postos a temática e objeto deste estudo, apresentamos algumas categorias 

centrais de análise, a saber, o exercício profissional e a intersetorialidade nas 

políticas sociais. Estas se constituem as motivações da autora com esta pesquisa, 

haja vista a preocupação cotidiana com o exercício profissional do Serviço Social no 

IFBA e os desafios da intersetorialidade e interdisciplinaridade nas ações. Pensar 

qualquer política social desarticulada das demais é um equívoco, pois estaríamos 

afirmando a fragmentação dos usuários e das políticas. 

A intersetorialidade diz respeito à articulação e integração de diversos setores 

e Instituições, seja estas governamentais ou não, com vistas ao enfrentamento de 

demandas complexas, que exigem respostas que ultrapassam saberes e 

                                                 
4
 A expansão da Rede de Educação Profissional na Bahia se deu com a implantação de dois 

Institutos Federais. Além do IFBA, instituição que participa do objeto de estudo desta pesquisa, há o 
Instituto Federal Baiano (IFBaiano), que congrega as antigas escolas agrotécnicas da Bahia. Os 
Institutos possuem completa autonomia entre si e estruturas e gestões independentes. 
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especialidades de um só setor. No âmbito das políticas sociais seu objetivo, de 

acordo com Raichelis (2000), é a abordagem de forma ampla da problemática social 

em seu caráter complexo e multidimensional. O desafio de pactuar a 

intersetorialidade perpassa pelo interesse político tanto de gestões governamentais 

quanto da capacidade e interesse dos profissionais em construir ações pautadas na 

interdisciplinaridade. Assim, a intersetorialidade possui desafios de realização por 

diversos aspectos, que envolvem o interesse político e os projetos distintos de 

sociedade, impregnados nas ações profissionais e gestão das políticas sociais. É 

neste sentido que este estudo compreende esta temática, observando-a no âmbito 

das demandas e respostas do exercício profissional do assistente social no IFBA. 

Neste estudo, o exercício profissional dos assistentes sociais é compreendido 

a partir da perspectiva exposta por Guerra (2011, p. 198-199), entendendo que a 

construção do conteúdo da prática se dá pelas demandas das classes sociais, que 

se encontram inscritas nas condições sociais destas e convertem-se em demandas 

profissionais, requerendo racionalidade, limites e determinando as funções 

profissionais. Entender a instrumentalidade da profissão é compreender além do que 

ela faz e como faz, o para quem e quando faz. É mediar e relacionar teoria e prática 

constantemente, entendendo que o conhecimento não advém das práticas 

cotidianas, mas das reflexões sobre elas (GUERRA, 2011, p. 26). 

A instrumentalidade do Serviço Social explicita-se no exercício profissional 

quando articula as suas diversas dimensões (teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa) e objetiva estas compreensões por meio de ações competentes 

técnica, intelectual e politicamente. Na articulação das diversas políticas sociais que 

atua, esta formulação é imprescindível no exercício profissional cotidiano, mas 

igualmente desafiante e complexo. 

Na instituição pesquisada nesse estudo, o IFBA, o ingresso do profissional de 

Serviço Social ocorreu tardiamente, levando-se em consideração o fato de ser um 

Instituto centenário. A sua inserção só ocorreu no ano de 1994, na unidade de 

ensino de Barreiras, mas atualmente há 23 assistentes sociais distribuídos em 15 

dos 16 campi do Instituto5. O contexto de ingresso do Serviço Social na instituição 

coincide com a iminência de transformação da ETFBA em CEFET-BA. No ano de 

2004, foi aberta uma nova vaga em outra unidade de ensino da Instituição, na 

                                                 
5
 Até o momento, apenas o campus de Seabra não possui profissional de Serviço Social lotado no 

seu quadro de servidores. 
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capital, Salvador. Apenas a partir de 2006, com o Instituto Federal da Bahia já 

instituído, num contexto de ampliação da política de expansão da rede profissional, 

protagonizada pelos últimos governos brasileiros, ocorreu o ingresso constante de 

assistentes sociais nos novos campi implantados. 

De acordo com suas competências e atribuições, estabelecidas legalmente6, 

cabe ao profissional de Serviço Social elaborar, implementar, executar e avaliar as 

políticas sociais. Além disso, o exercício profissional e os debates contemporâneos 

têm indicado a necessidade de o assistente social articular as diversas políticas, 

bem como os sujeitos envolvidos. Esse estudo analisa ainda a atuação do assistente 

social em uma instituição de ensino, analisando a interlocução entre as políticas 

presentes na atuação do Serviço Social no âmbito da Educação, explicitando a 

especificidade da contribuição deste profissional na instituição à qual está inserido e 

contribuindo no mapeamento da atuação do Serviço Social na educação profissional 

da Bahia, fortalecendo sua visibilidade e relevância.  

Quanto à intencionalidade, esta pesquisa pretende contribuir tanto para os 

profissionais de Serviço Social atuantes no IFBA quanto para a categoria de forma 

geral, com estudos e reflexões que tratam da atuação do Serviço Social na política 

de educação, fortalecendo a luta pela regulamentação e aprovação legal deste 

espaço sócio-ocupacional para os assistentes sociais brasileiros7. É importante 

refletir que a expansão de mais este campo de atuação do Serviço Social não tem a 

intenção apenas de garantir mais postos de trabalho, mas pela contribuição desta 

inserção à consolidação de direitos, dentre outras ações que estão de acordo com 

os princípios do projeto profissional.  

 Para desenvolver o objetivo geral desta pesquisa foi necessária a definição 

dos seguintes objetivos específicos: conhecer quais são as demandas presentes no 

cotidiano dos assistentes sociais do IFBA; distinguir quais as demandas que vão 

exigir ações intersetoriais; verificar quais são as respostas intersetoriais realizadas 

no exercício profissional; identificar os processos em que o assistente social 

intervém estabelecendo a intersetorialidade entre as políticas sociais; analisar como 

estes profissionais articulam a relação entre a educação e outras políticas sociais e 

                                                 
6
 Constam na Lei que regulamenta a profissão no Brasil (Lei nº 8.662/1993). 

7
 Há em tramitação projetos de lei em âmbito nacional, estadual e municipal que objetivam inserir o 

profissional de Serviço Social na educação.  
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compreender como os assistentes sociais do IFBA se articulam entre si e com outros 

profissionais do Instituto. 

 Diante do exposto, duas hipóteses pautaram as questões investigativas desse 

estudo. Uma diz respeito às dificuldades que os assistentes sociais do IFBA têm em 

consolidar a intersetorialidade necessária entre a educação e outras políticas sociais 

nas respostas às demandas presentes no seu exercício profissional. A outra 

hipótese aponta para a dificuldade de articulação entre os profissionais de Serviço 

Social tanto entre si quanto com outros profissionais do Instituto. 

Para garantir as reflexões com relação à problemática apresentada, esta 

pesquisa se definiu, quanto ao critério “objetivo”, como exploratória, por ter a 

pretensão de proporcionar maior familiaridade com o problema (GIL, 1996).  Ainda 

podemos classificá-la como sendo qualitativa no sentido dado por Chizzotti (1998, 

p.79) de que “a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e 

o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade”. 

Utilizamos a abordagem dialética, por esta apreender o objeto a partir do 

entendimento de que a relação entre sujeito e objeto de pesquisa faz parte de uma 

mesma unidade e de que o uso do método servirá para reconstruir intelectivamente 

a construção do objeto (THIOLLENT, 1980). O método dialético contribui para 

compreender as múltiplas determinações do real, pois a “dialética compreende a 

realidade como um todo que possui sua própria estrutura (não é caótica), que se 

desenvolve (não é imutável, nem dada de uma vez por todas) e que se vai criando 

(não é um todo perfeito e acabado, é histórica e social)” (BEHRING; BOSCHETTI, 

2006, p. 41).  

Como procedimentos técnicos foram utilizados a pesquisa bibliográfica e a 

documental8. A recuperação da trajetória do Serviço Social, das políticas sociais, da 

educação e do IFBA, bem como do exercício profissional na instituição, foi feita 

mediante a análise de bibliografia existente acerca da temática e de documentos 

oriundos de fontes primárias e secundárias. A pesquisa documental foi realizada 

através da identificação e análise dos relatórios de atividades e de gestão 

                                                 
8
  Inicialmente pensávamos em realizar entrevistas para complementar as informações, mas se 

tornou inviável devido a densidade dos documentos a identificar e analisar. A proposta foi idealizada 
no projeto, mas não concretizada na pesquisa, sem prejuízo dos seus objetivos. 
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elaborados pelos assistentes sociais em cada campus partícipe da amostra da 

pesquisa, além das Diretrizes para a Política de Assistência Estudantil do IFBA e 

outros documentos relacionados à política.  

Conforme pensamento de Gil (1999, p. 66), as fontes documentais são dados 

referentes a pessoas obtidos de maneira indireta e são capazes de proporcionar ao 

pesquisador dados em quantidade e qualidade suficientes para embasar uma 

pesquisa séria e comprometida. 

 

[...] os documentos aportam informação diretamente: os dados estão 
lá, resta fazer sua triagem, criticá-los, isto é, julgar sua qualidade em 
função das necessidades da pesquisa, codificá-los ou categorizá-los 
[...] atribuir um código, associar a uma categoria, já é analisar ou 
interpretar [...] (DIONNE; LAVILLE, 1999, p. 166-167). 

 

O detalhamento da metodologia e os caminhos da pesquisa bibliográfica e 

documental estão apresentados no primeiro item do primeiro capítulo. O presente 

estudo está estruturado em três capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. Apresentamos em todos eles os resultados da pesquisa 

bibliográfica e documental, traçando planos de análises confluentes: histórico, 

político e ético. O primeiro capítulo, “Da „escola do mingau‟ ao Instituto Federal: 

contextualização da pesquisa na política de educação” apresenta de imediato ao 

leitor a identificação dos campi do IFBA, caracterizando-os e abordando a inserção 

do Serviço Social no Instituto. Versa sobre os aspectos mais gerais de como serão 

abordados os dados da análise documental, especificamente à luz dos documentos 

disponibilizados pelos campi partícipes da amostra estabelecida para esta pesquisa. 

Em seguida, apresenta a concepção de Educação, Educação profissional e 

caracteriza o Instituto Federal da Bahia.  

O segundo capítulo, “Serviço Social, intersetorialidade de políticas sociais e 

exercício profissional”, conceitua o Serviço Social e as políticas sociais, 

estabelecendo relações entre estas, a “questão social” e a emergência da profissão 

num dado contexto do capitalismo. Em seguida, aborda a intersetorialidade nas 

políticas sociais e seus desafios. Apresenta ainda aspectos históricos e 

contemporâneos do exercício profissional do Serviço Social.  

O terceiro capítulo, denominado “Serviço Social no IFBA: eixos de atuação e 

desafios da intersetorialidade”, apresenta os principais subsídios do exercício do 
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Serviço Social na política de educação e no IFBA, analisando sua atuação por eixos 

e apreendendo os aspectos relacionados aos desafios da intersetorialidade e 

interdisciplinaridade. Neste capítulo, aprofundamos as análises da pesquisa 

documental, apesar dos dados estarem presentes no diálogo do texto, nos capítulos 

anteriores. 

 As “Considerações finais”, último item, recuperam os principais aspectos, 

conceitos e relações expostos nos capítulos e destacam questões centrais deste 

estudo, sistematizando as apreensões da pesquisa e esboçando possibilidades para 

o exercício profissional do IFBA refletir e imprimir cada vez mais ações 

concatenadas ao seu projeto ético-político, com vistas a uma Educação mais 

democrática, crítica, que aglutina sujeitos políticos capazes de construir uma 

sociedade mais justa e igualitária.   
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1. Da “escola do mingau” ao Instituto Federal: contextualização da pesquisa na 

política de Educação 

 

 Iniciamos este estudo fazendo a opção de informar o processo de construção 

desta pesquisa, como estão organizados as amostras e os resultados tanto 

bibliográficos quanto das análises documentais. Desta forma, este primeiro capítulo 

está dividido em três itens, sendo que o primeiro trata da caracterização dos campi e 

documentos, bem como estabelece a articulação entre a criação dos campi do IFBA 

e a inserção do assistente social. O segundo apresenta a concepção de Educação 

que adotamos e, o terceiro, faz o resgate histórico e caracteriza a Instituição 

partícipe do objeto de estudo: o Instituto Federal da Bahia. 

 

 

1.1 Os caminhos da pesquisa: caracterização dos campi e identificação dos 

documentos analisados 

 

Com o objetivo de complementar as informações da metodologia de forma 

mais detalhada, bem como a escolha da amostra, no apêndice 01 deste trabalho 

apresentamos um quadro ilustrativo dos campi, sua expansão e número de 

assistentes sociais do IFBA. 

Os instrumentos utilizados para a pesquisa documental foram roteiros 

estruturados de coleta de dados (apêndices I e II) de forma a apreender as 

informações necessárias existentes nos documentos para atingir os objetivos da 

pesquisa. Como mencionado anteriormente, atualmente, vinte e três profissionais de 

Serviço Social estão distribuídas nos dezesseis campi do IFBA e uma na Diretoria 

de Gestão de Pessoas – DGP/Reitoria. Apenas um campus entre os campi em 

funcionamento do IFBA, não possui ainda o profissional de Serviço Social.  

O marco temporal desta pesquisa foi definido a partir do ano de inserção do 

primeiro profissional de Serviço Social até o processo de expansão I da Rede de 

Educação Profissional na Bahia9. Desta forma, o período da pesquisa corresponde 

                                                 
9
 A expansão da Rede de Educação Profissional e Tecnológica se deu em fases. Denominamos de 

“Pré-Expansão” as Escolas Técnicas e CEFET´s existentes antes da política de expansão inaugurada 
no Governo Lula. A “Expansão I” se refere a primeira fase do plano de expansão, lançado no ano de 
2005. Os novos campi desta expansão vão sendo implantados a partir de 2006. A “Expansão II” se 
refere a segunda fase do plano, apresentado em 2007, mas com implantação dos campi a partir de 
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desde o ano de 1994 ao de 2010, ano seguinte das comemorações do centenário da 

Rede. O ano de 2011 não será contemplado por ter sido de implantação gradativa 

de novos campi da expansão II e III, da mesma forma que convocados os 

profissionais de Serviço Social que estão lotados nestes. O exercício profissional, 

portanto, estava em fase de implantação e os possíveis documentos elaborados não 

representam as ações desenvolvidas durante o ano. 

A amostra é composta por oito campi, incluindo o primeiro campus que 

convocou o profissional de Serviço Social, em 1994, e os demais campi que, além 

de terem inaugurado e convocado assistentes sociais até o ano de 2010, possuem 

documentos que interessam a análise desta pesquisa. Apenas não compõem a 

amostra, portanto, os campi que não possuem assistente social lotadas, não 

possuam documentos elaborados por estes profissionais (caso do campus de Vitória 

da Conquista) ou tenham sido implantados em 2011 (Expansão II e III). Desta forma, 

ratificamos que participam da amostra desta pesquisa os seguintes campi: Salvador, 

Barreiras, Eunápolis, Valença, Camaçari, Simões Filho, Santo Amaro e Porto 

Seguro. 

A pesquisa se desenvolveu em algumas etapas. A primeira fase foi 

exploratória, feita em todos os campi do Instituto para consultar e visualizar as ações 

e produções do Serviço Social. Identificamos através de relatórios e outros 

documentos relevantes, alguns aspectos fundamentais, a saber: quando surgiu cada 

campus; quando foi inserido o profissional de Serviço Social; existência de 

documentos (relatórios e outros). A partir destas informações foi possível passar 

para outra etapa, que se constituiu em definir a amostra da pesquisa, ou seja, os 

campi e profissionais a partir dos critérios definidos: ter assistente social contratado 

no período determinado (1994-2010) e apresentar documentos elaborados pelo 

Serviço Social.  

Posteriormente, solicitamos aos campi que compõem a amostra da pesquisa 

que enviassem as produções do Serviço Social. A partir de então foi possível iniciar 

a etapa de aplicação do roteiro I (apêndice II), que tem o objetivo de identificar os 

campi partícipes da amostra e caracterizá-los. O roteiro II (apêndice III) tem o 

objetivo de catalogar os documentos e identificar os dados relevantes, por exemplo, 

                                                                                                                                                         
2011. A “Expansão III” é lançada em 2011, mas seu desenvolvimento ainda está em andamento, a 
partir das novas construções que estão ocorrendo (Campi em construção: Brumado, Lauro de Freitas, 
Santo Antônio de Jesus, Juazeiro e Euclides da Cunha). 
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as demandas, respostas, ações, concepções, dentre outros elementos que 

contribuem para a análise do foco deste estudo: a intersetorialidade presente no 

exercício profissional do Serviço Social no IFBA. Os documentos priorizados foram: 

relatórios, planos, planejamentos, projetos, normas e textos.  

 Consideramos “Pré-expansão” os campi que já existiam antes da 

denominação de Instituto Federal (Salvador, Barreiras, Eunápolis, Valença e Simões 

Filho10). Os campi da “Expansão I” já fazem parte do contexto de interiorização da 

rede de educação profissional na Bahia (Santo Amaro, Camaçari e Porto Seguro). É 

notória a diversidade de regiões em que o IFBA vai se tornando presente, o que 

coaduna com a proposta governamental de interiorização da rede. Especialmente a 

“Expansão I” demonstra a variedade de regiões do estado da Bahia, pois o 

recôncavo baiano, o litoral norte e a região sul possuem características culturais, 

políticas e socioeconômicas peculiares e distintas entre si. 

A partir da aplicação do roteiro I e do “item 1” do roteiro II11, foi possível 

identificar os documentos com os elementos mais contundentes para análise do 

Serviço Social no IFBA. O quadro 1 apresenta as informações coletadas ainda na 

primeira fase desta pesquisa, aplicação do roteiro I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Destacamos a particularidade do campus Simões Filho, que já existia, mas como CENTEC e se 
incorpora a Rede, através do IFBA, tendo a partir daí um marco na sua histórica. Isto lhe caracteriza 
igualmente aos novos campi. 
11

 Os roteiros I e II seguem nos apêndice I e II, respectivamente, bem como o quadro de resultados 
do roteiro II, item I (Apêndice III). 
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 Quadro 1 – Roteiro I – Identificação 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 

 O que denominamos de “Pré-expansão” pode ser visto como expansão da 

educação profissional na Bahia, apesar de ainda não ter sido constituída a rede de 

educação profissional brasileira nos moldes do governo Lula, conforme veremos 

ainda neste capítulo, próximos itens. Considerando isto, percebemos que após a 

primeira escola técnica em Salvador, capital baiana, há uma enorme defasagem 

para a implantação de outras unidades de ensino descentralizadas, como eram 

chamados os atuais campi. A escola de Simões Filho tem uma particularidade, pois, 

apesar de existir desde 1976 como CENTEC, ofertando nível superior (tecnólogo), 

apenas faz parte da mesma rede ao ser incorporado como unidade de ensino no 

ano de 1993 com a transformação da escola técnica em CEFET.  

 As, até então, “unidades de ensino” de Barreiras, Valença e Eunápolis só são 

criadas na primeira metade da década de 1990, num contexto marcado pela 

consolidação da política neoliberal no Brasil. A educação profissional enfrenta 

desafios tanto na garantia de direitos da recém instituída Constituição Federal (1988) 

quanto na defesa dos direitos trabalhistas de servidores públicos. A governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso – FHC, a “era FHC”  representou uma fase 

Campus Inauguração Expansão Região 

Número de 

assistentes 

sociais 

Ano de 

inserção 

Salvador 1910 

Pré-

expansão 

Capital 03 2004 

Simões 

Filho 

1976 (CENTEC); 

1993 (CEFET) 
Metropolitana 02 2006 

Barreiras 1993 Oeste 03 1994 

Valença 1994 
Costa do 

Dendê 
01 2009 

Eunápolis 1995 Sul 01 2009 

Santo 

Amaro 
2006 

Expansão I 

Recôncavo 02 2006 

Camaçari 2007 Litoral Norte 02 2008 

Porto 

Seguro 
2008 Sul 01 2008 
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de intensa disputa política em torno da garantia de direitos sociais e defesa da 

democracia política, debate este presente nas escolas federais de educação 

profissional. 

 Já os campi de Santo Amaro, Camaçari e Porto Seguro, destacam-se na 

amostra por serem escolas novas de um novo contexto da educação profissional 

brasileira: a “Expansão I” da rede. Todas são implantadas a partir de 2006, na 

iminência de consolidação do projeto dos Institutos Federais, que se deu em 2009 

com as comemorações do centenário da rede. A imagem 1 retrata a expansão da 

rede de educação profissional na Bahia, incluindo o outro Instituto Federal do Estado 

da Bahia, que é o Instituto Federal Baiano – IFBaiano, que congrega as antigas 

escolas agrotécnicas da Bahia. 

 

Imagem 1 – Expansão dos Institutos Federais da Bahia 

 

Fonte: Brasil, 2008. 

No bojo da política econômica do segundo mandato do governo Lula, a 

expansão da educação profissional emerge como estratégia que alia a necessidade 

de qualificação para o trabalho tanto para futuros trabalhadores quanto 

desempregados. Por isto, no referencial teórico utilizado nos itens posteriores 

apontaremos o caráter classista da educação profissional. Esta tendência obedece a 

uma proposta que vem sendo discutida e criticada na Assistência Social que é de 

expandir as ações desta política aos desempregados em detrimento da efetivação 

de políticas de expansão de emprego no país. 
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Caracterizados os campi que compõem nossa amostra, informamos que os 

profissionais atuantes neles disponibilizaram 257 (duzentos e cinquenta e sete) 

documentos para esta pesquisa. Dentre os tipos de documentos recebidos, 

priorizamos os relatórios, planos, planejamentos, projetos, normas e textos. Assim, 

foram desprezados os documentos que não interessavam a esta pesquisa, dentre 

eles: formulários em branco, documentos que repetiam o conteúdo e textos que 

relatavam situações sigilosas dos estudantes, totalizando 120 (cento e vinte) 

documentos. O gráfico 1 nos ajuda a visualizar estes números. 

 

Gráfico 1 – Número de documentos 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa 

 

Desta forma, 137 (cento e trinta e sete) documentos foram analisados a partir 

dos demais itens do roteiro II. Notamos que a maioria dos textos é descritivo, 

preocupados em relatar e até mesmo pontuar as ações desenvolvidas. Assim, 

apresentam poucos conceitos e repetem as informações ano a ano. Esta última 

característica foi mais observada tomando como referência um mesmo campus. 

Podemos observar ainda que por este motivo, a leitura para aplicação do roteiro teve 

o papel de extrair subjetivamente algumas informações, como as demandas e 

concepções, pois estas dificilmente estavam expostas diretamente pelas autoras dos 

documentos analisados. 
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Apenas dois documentos enviados por mais de um campus foram 

considerados comuns a todos da amostra. Referimo-nos aos documentos “Diretrizes 

para a Política de Assistência Estudantil do IFBA” e “Atribuições do Serviço Social 

no IFBA”, que serão analisados no capítulo terceiro e seguem anexos. 

Conforme podemos visualizar no gráfico 2, os campi de Salvador e Simões 

Filho se destacaram pela quantidade de documentos analisados: 58 (cinquenta e 

oito) e 44 (quarenta e quatro), respectivamente. Outros campi chamam a atenção 

por quase não possuírem produções do Serviço Social do ano de seu ingresso no 

campus até 2010, ano que fecha o marco temporal da pesquisa.  

 

Gráfico 2 – Número de documentos por campi (amostra) 
 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 

Estes dados nos levam a pensar na ausência de cobrança institucional de tais 

registros e na falta de padronização dos documentos. Apesar de não haver esta 

cobrança institucionalmente, haja vista a heterogeneidade de tipos e formas de 

relatórios e outras produções analisadas é essencial que o profissional documente 

suas ações e reflexões do exercício profissional tanto para si mesmo quanto para 

repasse à outros profissionais e gestão. 

Esclarecemos que, a partir dos documentos selecionados, o interesse maior 

recaiu em colher informações a partir do roteiro estruturado, objetivando perceber, 
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nos relatórios, planos, planejamento, projetos, normas e textos elaborados pelos 

assistentes sociais, de que forma têm dado respostas as demandas do seu exercício 

profissional com foco na intersetorialidade de políticas e intervenções realizadas no 

IFBA, e não em destacar a origem do documento. A classificação por tipos de 

documentos está demonstrada no gráfico 3, que ratifica a prioridade dada aos 

relatórios (setenta e quatro documentos) e projetos (trinta e um documentos), pois 

estes apresentariam em seus conteúdos mais elementos para a análise proposta 

neste estudo. No apêndice 4 o leitor tem acesso a apreciar os documentos 

analisados por esta pesquisa, a partir dos seus títulos, tipo que agrupamos, ano de 

elaboração e campus de origem. 

 

Gráfico 3 – Tipos de documentos 

 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

  

Conforme já mencionado, o ingresso da primeira assistente social no IFBA se 

deu no ano de 1994, unidade de ensino de Barreiras. Daí o motivo de escolha do 

marco temporal desta pesquisa. Apenas em 2004, dez anos depois, outra unidade 

de ensino, Salvador (escola mais antiga), convoca outra profissional. Nos demais 

campi, tanto os da fase da “Pré-expansão” quanto da “Expansão I”, só há o ingresso 



31 

 

de profissionais do Serviço Social a partir de 2006, no bojo da política de expansão 

no governo Lula. Daí em diante as convocações se ampliam, especialmente por ter 

como demanda para as Instituições a ampliação do acesso e das políticas de 

permanência. 

O gráfico 4 nos ajuda a observar o ano de ingresso dos assistentes sociais 

nos campi que compõem nossa amostra comparando com o ano de inauguração de 

cada campi. 

 

Gráfico 4 – Ano de inauguração e convocação de assistentes sociais 

 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 

 Considerando que os dados mostram que os novos campi são implantados e, 

logo em seguida, são convocados assistentes sociais e, levando-se em conta 

também que já havia curso de graduação em Serviço Social na capital baiana desde 

1944 (Universidade Católica de Salvador), ponderamos que a definição de haver tais 

profissionais se deve a conjugação de fatores internos ao Instituto e da política 

nacional adotada pelos governos brasileiros. No que tange às questões da gestão 

do Instituto chamamos a atenção a autonomia dos dirigentes em escolher os cargos 

de nível superior que desejam para estruturar seus campi. Isto explica o fato de 

alguns campi possuírem mais assistentes sociais que outros, sem equidade de 

número de alunos, tempo de instituição e demandas locais. 
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 Para compreender as questões conjunturais da sociedade brasileira que 

interferem na presença de assistentes sociais, recorremos à análise do contexto da 

época do primeiro ingresso, em 1994, campus Barreiras. Conforme já dito, o Brasil 

vivenciava a consolidação do neoliberalismo e, mais uma vez, assistimos à refração 

ao desenvolvimento de políticas sociais e da cidadania. Na década de 2000, a 

educação tem um lugar estratégico nas políticas do governo Lula, mesmo que com 

qualidade contestável, haja vista o aligeiramento, a flexibilidade e fortalecimento do 

setor privado neste processo. 

 As produções dos profissionais ratificam esta ideia, na medida em que todos 

os documentos do período que vai de 1994 a 2003, indicados no gráfico 5, foram 

enviados pelo campus de Barreiras, único existente até então.  

 

Gráfico 5 – Documentos por ano / período 

 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 

Os demais documentos enviados pelo campus Barreiras estão distribuídos 

nos outros anos. Notamos que de 2004 a 2005 e no ano de 2006 os documentos 

são em grande maioria pertencentes ao campus de Salvador. Em 2007 houve 

poucas elaborações enviadas e, a partir de 2008 há aumento do número, 

exatamente por incorporar diversos campi da expansão I em pleno funcionamento e 
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com assistentes sociais atuando, especialmente chamamos a atenção de Simões 

Filho (segundo campus que mais enviou documentos), Santo Amaro e Camaçari. 

A partir do ano de 2006 os editais e as convocações dos novos concursos 

públicos do Instituto Federal da Bahia passaram a priorizar o ingresso de assistentes 

sociais, garantindo pelos menos um profissional em cada campus, conforme quadro 

01 já exposto e explicações do apêndice. Esta ação é uma resposta tanto das 

reivindicações dos assistentes sociais por maior número de profissionais quanto das 

demandas institucionais oriundas da atenção ao estudante para combate aos altos 

índices de evasão escolar. O governo federal passou a injetar recursos para bolsas 

e auxílios com o objetivo de contribuir para a permanência dos estudantes. O 

trabalho de seleção socioeconômica para empregar o recurso destinado à 

assistência estudantil tem sido atribuição específica dos assistentes sociais, apesar 

de estar na Lei de regulamentação da profissão apenas como competência 

profissional. 

As análises dos documentos identificados estão permeando o texto, de forma 

a apresentar os dados do exercício profissional do assistente social no IFBA e assim 

ser possível tecer análises. Os assistentes sociais historicamente têm como seu 

maior empregador o Estado, que foi o grande impulsionador da sua 

profissionalização, “responsável pela ampliação e constituição de um mercado de 

trabalho nacional, cada vez mais amplo e diversificado, acompanhando a direção e 

os rumos do desenvolvimento capitalista na sociedade brasileira” (RAICHELIS, 

2009, p. 380). Conforme veremos no item seguinte, o Instituto faz parte da Rede de 

Educação Profissional e Tecnológica do governo federal. Neste sentido, 

consideramos essencial apresentar a concepção de Educação e da Educação 

profissional, bem como caracterizar o IFBA. 

 

 

1.2  Política educacional brasileira 

 

Investigar acerca de qualquer espaço sócio-ocupacional do Serviço Social 

implica o estudo da política social ao qual está vinculada mais diretamente. 

Compreendemos, nesta pesquisa, a política educacional brasileira enquanto direito 

social. Faremos um breve apanhado da trajetória histórica, com marcos do que tem 
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maior impacto na história da educação no Brasil, tendo como foco de abordagem a 

educação profissional no Brasil, relacionando-a com o contexto da Bahia (principais 

aspectos da história do IFBA, onde esta pesquisa será desenvolvida). O objetivo 

destas informações é refletir acerca da inserção e consolidação do Serviço Social no 

âmbito da educação profissional, bem como a expansão desta na 

contemporaneidade.  

Podemos afirmar que a construção da política educacional brasileira não pode 

ser compreendida sem levar em consideração a formação da nossa sociedade a 

partir da colonização de exploração que vivemos e os “atrasos” de seu 

desenvolvimento socioeconômico decorrentes deste processo. Da mesma forma, 

não podemos omitir a perspectiva de análise aqui presente, pois se situa a educação 

no bojo da estrutura do sistema capitalista, com suas contradições e interesses. 

Orso (2008) define os tipos de educação como formal e informal, sendo que a 

primeira é a que é ministrada nas instituições de forma sistemática e a segunda, a 

que ocorre cotidianamente, em diferentes espaços, a partir dos costumes, leis, lutas 

e aprendizagem da vida.  

A evolução histórica da educação enquanto política básica e universal sempre 

teve e sempre terá ideologias fundantes, haja vista a impossibilidade de haver 

neutralidade na educação, pois esta sofre influências e disputa na correlação de 

forças sociopolíticas. É assim que, desde o século XV, estudiosos apontam a 

gestação da educação liberal a partir do Renascimento, caracterizado pelas 

mudanças no comércio, expansão marítima, “descobertas” de continentes e 

iminência da formação da classe burguesa. (CAMINI, 2009).  

No Brasil, desde os primórdios da colonização, a partir de meados do século 

XVI, a educação era de responsabilidade da Igreja Católica. No período jesuítico 

(1549 a 1759), as principais características da educação eram os princípios da 

cristandade com caráter humanístico. A educação era elementar para os índios e 

homens brancos, a educação média apenas para a classe dominante e a educação 

superior, disponível apenas na Europa, de forma religiosa aos sacerdotes. 

Importante destacar a quem servia a educação, do ponto de vista de classes sociais 

e sua função estratégica: formação das classes dirigentes da sociedade. A este 

respeito, Camini (2009, p. 61), afirma que:  
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Os recursos pedagógicos usados pelos jesuítas eram especialmente 
de dominação [...] é preciso considerar que o século XVII foi marcado 
pela ascensão da burguesia, pela implantação do capitalismo e pela 
intensificação das empresas coloniais que conquistavam e usufruíam 
as riquezas da América, da África e da Índia. 

 

O mesmo autor baliza o período pombalino (1760 a 1807) e joanino (1808 a 

1821). O primeiro, a partir de suas reformas educacionais, quando o Estado assume 

a centralidade do processo educacional no lugar da Igreja, e o segundo, o Joanino, 

que ocorre na conjuntura de vinda da família real para o Brasil e apresenta um 

objetivo educacional extremamente utilitarista, de preparar a defesa militar da 

colônia e burocracia do Estado a serviço do reino. Já no período Imperial (1822 a 

1889), o objetivo da educação passa a ser a formação da personalidade e 

desenvolvimento da nação. São estabelecidas algumas legislações, como a 

constituição de 1824, apontando a instrução primária gratuita e universal, a lei de 

1827 (única sobre ensino elementar), o ato adicional de 1834 e, finalmente, a 

implantação da primeira escola normal do país em 1835, em Niterói – RJ. Tais 

legislações instituem a educação primária e secundária sob responsabilidade das 

províncias. Ainda não havia plano nacional de educação no Brasil. 

Com o advento da república (a partir de 1889), a influência positivista12 se faz 

presente em um contexto de pós-revolução francesa e intensa industrialização em 

todo o mundo. O surgimento das fábricas suprime as corporações de artes e 

ofícios13, a aprendizagem artesanal e ordem dos jesuítas. Conforme análises de 

Camini (2009), a relação entre a educação e o trabalho começa a se mostrar ainda 

mais estreita – aos ricos: a escola; aos pobres: a fábrica – bem como a relação de 

exclusão da classe explorada, já que era evidente que o modelo burguês não 

atendia às necessidades das massas.  

A primeira república brasileira (1889 a 1929) apresenta à educação a 

descentralização do ensino com a Constituição de 1891, cabendo ao Estado o 

                                                 
12

 O pensamento positivista explica e justifica ideologicamente a ordem burguesa e uma de suas 
peculiaridades reside em seu tratamento moral dos conflitos e contradições sociais. Seu 
conservadorismo, expresso em sua defesa da ordem e da autoridade, aliado à idéia de uma ordem 
social naturalmente “harmônica”, possibilita que as lutas sociais sejam vistas como “desordem” que a 
educação moral pode superar. A articulação entre a “harmonia” social e a ação moral tem como 
fundamento a valorização do altruísmo e persuasão em busca da coesão social (BARROCO, 2006, p. 
77). 
13

 “Ofícios” devem ser compreendidos como cursos para formação de artesãos e trabalhadores. 
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ensino primário e profissional, nível médio para moças e escolas técnicas14 aos 

rapazes. É oriunda deste período a cadeira de moral e cívica para combater 

protestos políticos. Após este período, caracterizado como “República Velha”, 

adentramos no primeiro Governo Vargas (1930 a 1945), demarcado pela 

consolidação do “processo de substituição de importações de produtos 

manufaturados pelos da indústria nacional, dando início a segunda fase da 

constituição do capitalismo brasileiro” (SANTOS, 2012, p. 72). 

No aspecto político-ideológico, Camini (2009) pondera que as primeiras 

décadas do século XX são consideradas ricas para a educação, com muitos 

debates, criação da Associação Brasileira de Educação – ABE – e o manifesto dos 

pioneiros da educação nova para a reconstrução educacional no Brasil. Tal 

movimento pedagógico reformador, denominado de “Escola Nova”, teve como 

pioneiros da representação no Brasil Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e 

Lourenço Filho. 

 

Significou um avanço em relação à pedagogia tradicional inspirada 
na visão jesuítica; entretanto, não resolveu os problemas 
educacionais que havia se proposto [...] no sentido de alterar o 
panorama organizacional dos sistemas escolares. Ambas as 
perspectivas continuam voltadas para a classe burguesa em 
detrimento das camadas populares. (CAMINI, 2009, p. 79). 

 

É à luz da conjuntura do início de século XX que se apresentam, a seguir, os 

principais aspectos da história da educação profissional no Brasil, relacionando-a, 

inevitavelmente, com a conjuntura política e sócio-econômica do país. Ressaltamos, 

nesta trajetória, os períodos mais peculiares, como: desenvolvimentismo (década de 

1950) e a ditadura militar (1964 a 1985).  

No governo do presidente João Goulart, na iminência da ditadura militar, a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi criada. A LDB de 1961 

teve posições de otimismo pela conquista, inclusive: “a tacharam de „carta de 

libertação da educação nacional‟, passando pela reserva de outros, até o 

pessimismo extremado dos que se debateram contra ela” (ROMANELLI, 1998, p. 

179).  

                                                 
14

 Ver-se-á mais detalhadamente nos próximos tópicos sobre a educação técnica profissional, a quem 
servia e seus objetivos. 
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A verdade é que a Lei já nasce defasada, conforme análises de Aranha 

(1996, p. 204), pois “envelhece no decorre dos debates e do confronto de 

interesses”. A autora pontua que não há alteração na estrutura do ensino, apesar de 

permitir equivalência dos cursos; apresenta fins genéricos, com a vantagem de não 

estipular currículo fixo e rígido para todo país; a Lei atende também as escolas 

privadas e continua a não dar atenção especial ao ensino técnico (ARANHA, 1996, 

p. 204-205). 

No contexto da ditadura militar o Brasil recebia fomento e assessorias 

internacionais para pensar os moldes da educação nacional. Neste bojo, importantes 

decretos e Leis de Diretrizes e Bases da Educação foram instituídos. Não trataremos 

de suas análises neste estudo, mas indicamo-los como principais marcos: 

 A Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, que instituiu os princípios para a 

organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a 

escola média; 

 A Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971, que fixou as diretrizes e bases para o 

ensino de 1º e 2º graus; 

 Decreto 68.908, de 13 de julho de 1971, que dispôs sobre o vestibular. 

A década de 1980 teve grande importância na nossa história, pois é marcada 

pela efervescência dos movimentos sociais no processo de redemocratização do 

Brasil, mobilizando o país para a democracia e a garantia de legislações na 

perspectiva do direito social. Apesar das conquistas, houve perversas 

consequências das políticas econômicas mundiais, adotadas pelos últimos governos 

brasileiros, quando a política neoliberal foi intensamente implantada no Brasil. 

Como se pode constatar, a política educacional sempre está associada às 

diferentes conjunturas e acompanha as transformações políticas do sistema 

capitalista. No Brasil, as legislações e reformas educacionais, em dados contextos 

históricos, refletem o embate de projetos presentes na luta pela educação como 

direito e as principais diretrizes destas políticas, como a constituição federal de 

1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394 de 1996), dentre outros 

documentos oficiais.  

A educação formal – tratada nesse estudo – “se parece mais com uma forma 

de adestramento, disciplinarização, treinamento e docilização dos indivíduos, do que 

como meio de transformação e de revolução social” (ORSO, 2008, p. 50-51). Desta 
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forma, o autor questiona a possibilidade real de a educação formal contribuir na 

transformação da sociedade haja vista o papel de reprodução desta, assumido 

constantemente. De fato, o estudo ora apresentado vai demarcando momentos em 

que a gestão da educação reflete a sociedade que a produz, de acordo e a serviço 

da etapa de desenvolvimento do capital financeiro e das relações sociais 

estabelecidas, mas concordando ainda com Orso (2008), as instituições de 

educação são também espaços de produção social.  

A seguir apresentam-se elementos que fazem apreender como a educação, 

mais especificamente a educação profissional, foi gestada e se desenvolveu durante 

o século XX, com destaque para a Bahia. 

 

 

1.3 Educação profissional brasileira 

 

A educação profissional no Brasil não surge na perspectiva de direito 

universal nem com o foco voltado exclusivamente para as necessidades do mercado 

de trabalho. Seu objetivo era formar mão de obra em ofícios já não mais valorizados 

frente à industrialização vicejante e com a preocupação de manter a “ordem social”. 

Desta forma, a educação profissional vai sendo desenvolvida de forma a se 

apresentar como mais uma estratégia de enfrentamento às manifestações da 

“questão social” por parte do Estado. Evidencia-se, portanto, a sua função social, a 

quem pretendia atender e, além disso, a divisão social e técnica do trabalho, que, a 

partir da separação de funções e atividades, deixava ao público da educação 

profissional os trabalhos instrumentais de execução, não intelectivos.  

A Constituição de 1937 aludiu dar conta deste contexto de desenvolvimento 

industrial no Brasil e as novas relações de educação e trabalho. Franco (1984, p. 83) 

resume o que representava este momento para a educação profissional numa 

perspectiva política: 

 

A constituição outorgada em 1937 vai tratar pela primeira vez de 
escolas profissionais e pré-vocacionais, como um dever do Estado, 
sendo destinadas às classes menos favorecidas. Dever este que 
seria cumprido com a colaboração das indústrias e sindicatos 
econômicos. A ênfase dada ao ensino técnico-profissional, voltado à 
indústria, é compreensível na medida em que o Estado Novo 
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representava fundamentalmente os interesses da burguesia 
industrial. 

 

Em conseguinte, um marco da trajetória histórica da educação profissional é o 

ano de 1942, quando há a transformação das até então denominadas “Escolas de 

Aprendizes Artífices” em “Escolas Industriais e Técnicas”. Elas passam, então, a 

oferecer formação profissional no mesmo nível do “secundário”, ficando formalmente 

vinculado à estrutura do ensino do país. No período de 1956 a 1961 passam a se 

denominar “Escolas Técnicas Federais”. É importante destacar e historiar estas 

modificações, pois não estão descoladas da conjuntura socioeconômica nem do 

contexto político.   

Carvalho e Iamamoto (2003, p. 244-246) assinalam que este período é 

marcado pela expansão industrial acompanhada de intensa taxa de exploração da 

força de trabalho. Desta forma, oriundas deste contexto, surgem diversas 

Instituições tanto com o objetivo de assistir os operários quanto de suprir a 

necessidade básica de qualificação da força de trabalho necessária à expansão 

industrial.  

A Legião Brasileira de Assistência – LBA (já extinta) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI (criado em 1942, mesmo ano das “Escolas 

Industriais e Técnicas”) são exemplos destas intervenções do Estado com o objetivo 

de acompanhar as demandas do capital, conforme análise que segue: 

 
O SENAI será assim um misto de dois processos históricos de 
qualificação da Força de Trabalho. Combinará – para a reprodução 
da Força de Trabalho enquanto tal – a violência simbólica do sistema 
escolar com a coerção e o autoritarismo das unidades de produção. 
O empresariado confiará aos verdadeiros educadores a tarefa de 
aprimoramento dos atributos morais e cívicos da juventude operária. 
Estes deverão – juntamente com a qualificação técnica – tentar 
inculcar os requisitos psicossociais necessários à reprodução da 
ordem capitalista industrial, isto é, produzir o operário ajustado a este 
estágio de desenvolvimento da formação econômico-social brasileira 
(CARVALHO; IAMAMOTO, 2003, p. 258). 

 

É importante ressaltarmos a criação das primeiras escolas de Serviço Social 

em 1936, São Paulo e, em 1937 no Rio de Janeiro, pois, a expansão do Serviço 

Social na sociedade brasileira foi cooptada pelo empreendimento que estas 

instituições citadas tinham. O SENAI, segundo Carvalho e Iamamoto (2003, p. 253) 

“certamente estará entre as primeiras grandes instituições a incorporar e teorizar o 
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Serviço Social não apenas enquanto serviços assistenciais corporificados, mas 

enquanto „processos postos em prática, para a obtenção de fins determinados‟ [...]”. 

No ano de 1946 é oficializado o Serviço Social da Indústria – SESI, ampliando 

a mesma proposta do SENAI: 

 
[...] o Estado institucionaliza a iniciativa da burguesia industrial – da 
sua fração dominante – para que essa classe organize e gerencie 
mecanismos assistenciais unificadores das iniciativas já existentes 
em inúmeras empresas, num grande complexo assistencial, 
extrapolando sua ação das unidades de produção para o cotidiano 
da vida do proletariado. Tendo por base a experiência pioneira do 
SENAI, o surgimento do Serviço Social da Indústria faz parte da 
evolução da posição do empresariado relativamente à “questão 
social”, que se aprofunda no pós-guerra (CARVALHO; IAMAMOTO, 
2003, p. 268). 

 

Este é um grande marco de surgimento do atualmente conhecido e 

denominado Sistema “S”15, que congrega atualmente diversas Instituições, dentre 

elas o SENAI e o SESC, e representa a intervenção do Estado na educação 

profissionalizante. Conforme análises apresentadas, o Estado intervém não apenas 

assegurando os superlucros do monopólio, mas preservando todos os aspectos que 

corroborem para isto, inclusive o controle contínuo da força de trabalho e a 

administração das expressões da “questão social”, através das políticas sociais 

(NETTO, 1996). 

No período do governo de Juscelino Kubistchek (1956–1961) se reorganizam 

as instituições de educação profissional como escolas técnicas e estas passam a ser 

chamadas de autarquias16, ganhando autonomia didática e de gestão, com a 

finalidade de atender a forte industrialização, intensificada pela sua política 

desenvolvimentista. A revolução tecnológica, operada através da inserção de novas 

tecnologias, imprimia nas relações do processo produtivo modificações profundas 

(NETTO, 1996). As transformações societárias, tanto em nível nacional quanto 

                                                 
15

 O Sistema S configura-se como uma rede de Educação Profissional paraestatal organizada e 
gerenciada pelos órgãos sindicais (confederações e federações) de representação empresarial. 
Fazem parte do sistema: - no setor industrial: SENAI e SESI; - no setor de comércio e serviços: 
SENAC e SESC; - no setor agrícola: SENAR; - no setor de transporte: SENAT e SEST. Além dessas 
entidades, o Sistema S também abriga o SEBRAE. (...) não constitui um todo homogêneo, embora 
possua uma estrutura organizativa, de gestão e financiamento comum (MANFREDI, 2002, p.179). 
16

 Entidade auxiliar da administração pública, dotada de autonomia. Seu patrimônio é constituído por 
recursos próprios, mas recebe também dotações orçamentárias do executivo. Sua finalidade é a 
realização de serviços de interesse da coletividade. Está sujeita à fiscalização do Estado (FELIPE, 
1998, p. 51). 
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internacional, efervesciam diante dos novos padrões de exploração que o 

capitalismo passava a revelar.  

Os primeiros anos da década de 1960 representaram um quadro de intensas 

mobilizações na iminência do golpe ditatorial de abril de 1964 no Brasil, mas vários 

programas de desenvolvimento econômico estatais são implantados no decorrer 

deste período até a abertura política (a partir de 1985). A reforma universitária 

decorrente deste período é materializada a partir da Lei 5.540/1968, que trata do 

ensino superior e modifica a LDB de 1961. Seus principais aspectos são sintetizados 

por Aranha (1996, p. 214): 

 
A reforma extingue a cátedra17, unifica o vestibular e aglutina as 
faculdades em universidades para a melhor concentração de 
recursos materiais e humanos, tendo em vista maior eficácia e 
produtividade. Institui também o curso básico para suprir as 
deficiências do segundo grau e, no ciclo profissional, estabelece 
cursos de curta e longa duração. Desenvolve ainda um programa de 
pós-graduação. A reestruturação completa da administração visa 
racionalizar e modernizar o modelo, com a integração de cursos, 
áreas e disciplinas. Uma nova composição curricular permite a 
matrícula por disciplina, instituindo-se o sistema de créditos. A 
nomeação de reitores e diretores de unidade dispensa a exigência de 
pessoas ligadas ao corpo docente universitário, bastando possuir 
“alto tirocínio da vida pública ou empresarial”. Como convém a uma 
reforma em que o viés tecnocrático se sobrepõe ao pedagógico. 

 

Com vistas à supervalorização do mercado de trabalho oriundo do processo 

industrial, no ano de 1971 a Lei 5.692 (Lei da Educação Nacional que fixa diretrizes 

e bases para o ensino de 1º e 2º graus) transforma todo o currículo de segundo grau 

(denominado de “científico”) em técnico profissional, aumentando significativamente 

o número de matrículas e cursos oferecidos. 

Diversos efeitos surgem na educação do país em decorrência disto, como 

questões relativas à carga horária da formação de base, a descaracterização das 

redes de ensino secundário e normal mantidas por estados, municípios e rede 

privada, além dos custos e a falsa imagem de que esta decisão acabaria com os 

problemas de desemprego. Tudo isso em um contexto de repressão política, mas 

com resistência de todas as partes. Os alunos, por um lado, queixavam-se do 

acréscimo de disciplinas profissionalizantes e da perda do foco no vestibular. Os 

professores das escolas técnicas, por outro lado, temiam pela desvalorização do 

                                                 
17

 Cargo de professor universitário, titular em determinada disciplina (Aranha, 1996, p. 214). 
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ensino técnico. Os donos de escolas privadas, por sua vez, reclamavam dos custos. 

Já os empresários, eram resistentes em receber estagiários, a fim de preservar o 

ritmo e rotina da produção. Diante destas e outras questões estruturais, este ensino 

não garantiria nem base sólida das disciplinas nem bom nível de profissionalização 

(MANFREDI, 2002, p. 102-108). 

A partir de 1978 registra-se o surgimento dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica - CEFET em alguns estados brasileiros. Esta tendência se amplia e se 

caracteriza pela fusão de várias escolas, estaduais e federais. Uma nova Lei 

Federal, nº 7.044/82, vem sobrepor a Lei 5.692/71 e retira a obrigatoriedade da 

formação profissional, tornando-a facultativa, mas restringindo-a as Instituições 

especializadas. Podemos perceber uma alteração de foco dessas instituições de 

educação profissional. Deixaram de ser consideradas “a escola do pobre” para 

estreitar a sua relação com o mercado de trabalho, provocando inúmeras discussões 

sobre a modalidade do ensino oferecido.  

É mister salientar que a ideologia das reformas educacionais ocorridas no 

período em questão se funda na teoria do capital humano, que acreditava ser a 

educação o remédio para todos os males do país. Requeriam resultados 

imediatistas e davam ao trabalho escolar um caráter acentuadamente tecnicista. A 

respeito do ensino na forma curricular integrada e sua defesa intransigente enquanto 

direito, é relevante refletir junto com Frigotto (2005, p. 37): 

 

O ensino médio, concebido como educação básica e articulado ao 
mundo do trabalho, da cultura e da ciência, constitui-se em direito 
social e subjetivo e, portanto, vinculado a todas as esferas e 
dimensões da vida. Trata-se de uma base para o entendimento 
crítico de como funciona e se constitui a sociedade humana em suas 
relações sociais e como funciona o mundo da natureza, da qual 
fazemos parte. Dominar no mais elevado nível de conhecimento 
estes dois âmbitos é condição prévia para construir sujeitos 
emancipados, criativos e leitores críticos da realidade onde vivem e 
com condições de agir sobre ela. Este domínio também é condição 
prévia para compreender e poder atuar com as novas bases técnico-
científicas do processo produtivo. 

 

Quanto às sinalizações de alguns desafios para alcançar este ideal, Frigotto 

(2005) também pontua que é necessário garantir a ampliação da carga horária anual 

ou pelo menos inserir um ano a mais com concepção educativa integrada, 
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omnilateral ou politécnica18. Ponderamos que tais ideais que defendemos e 

coadunamos com Frigotto são incompatíveis com a lógica do capital, ainda que nos 

seus “anos dourados”, com intervenção na garantia de direitos sociais.  

O autor registra que é essencial desconstruir o imaginário de imediaticidade 

com ingresso direto ao mercado de trabalho, tão esperado por todos os envolvidos, 

de que os cursos técnicos vão proporcionar por si só. Outras questões necessárias 

são a mudança no interior da organização escolar, com formação de educadores, 

suas condições de trabalho e engajamento nas práticas pedagógicas e fomento de 

mudanças curriculares (FRIGOTTO, 2005, p. 77-78).  

A década de 1990 também é repleta de retrocessos para a educação 

profissional brasileira. “O capitalismo, agora com sua face neoliberal, aprofunda e 

propaga o individualismo e a competitividade como sendo os valores mais modernos 

já encontrados na sociedade e nas escolas [...]” (FREITAS, 2008, p. 99). É na 

vigência desta conjuntura ideológica que o Sistema Federal de Educação 

Tecnológica foi implantado e, a partir de então, implantados os Centros Federais de 

Educação Tecnológica – os CEFET´s –, que sofrem os rebatimentos da política 

neoliberal com lógica restritiva.  

Este sistema teve nos CEFET‟s seu maior destaque, visto que se constituíram 

em espaços de educação tecnológica que poderiam possibilitar a realização e 

desenvolvimento dos saberes humanos, técnicos e científicos, no sentido da 

formação profissional e da consolidação da cidadania. O “modelo CEFET”, mesmo 

tendo como referência maior a educação tecnológica, não exclui, no seu 

desenvolvimento, os componentes científicos e humanos, bem como a pesquisa e a 

extensão que formam a sua base educacional.  

No entanto, a política de valorização do tecnicismo, mais evidente com o 

surgimento dos CEFET´s, reproduz a dicotomia, separando quem detém o 

conhecimento científico de quem detém o saber prático. Dessa forma, os currículos 

dos cursos técnicos oferecidos desde a época das escolas técnicas, passando pelos 

CEFET´s às instituições atuais, não privilegiam uma real integração dos saberes e 

aumentam a alienação dos trabalhadores, obedecendo a lógica capitalista. Estas 

críticas relativas à desvalorização da formação cidadã e integral são oriundas da 

                                                 
18 Para Frigotto (2005, p. 15), uma educação integrada, omnilateral e politécnica significa uma 
educação unitária, sem dualismo, fragmentação e aligeiramento do ensino médio e da educação 
profissional para os jovens trabalhadores. 
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negação ao capital, pois é ele quem polariza estruturalmente as relações entre 

educação e trabalho.   

Frigotto (2005, p. 41) reflete acerca da questão da educação tecnológica na 

educação a partir de duas perspectivas. Primeiro, aborda sua inserção nas escolas 

técnicas e o surgimento dos CEFET´s, quando se identifica com a educação que 

“aborda conhecimentos associados às tecnologias utilizadas nos processos de 

produção, formando pessoas para ocupar estes espaços”. A outra perspectiva é a 

que 

 
Fundamentou a defesa de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação nacional na década de 1980 [...] que, em seus termos 
teóricos e práticos, propiciasse a superação da concepção 
educacional burguesa que se pauta pela dicotomia entre trabalho 
manual e trabalho intelectual e entre instrução profissional e 
instrução geral (FRIGOTTO, 2005, p. 41). 

 

A LDB (1996), a que se refere Frigotto, certamente foi fruto de intensos 

debates e correlações de forças ocorridas a partir da década de 1980 nas disputas 

pela política de educação enquanto direito universal. Diante do histórico de 

imposições legais a que a educação vinha sendo submetida, é possível considerá-la 

um avanço na legislação educacional brasileira, mas continua perceptível a 

consolidação da dualidade entre ensino médio e educação profissional. 

A intensificação das políticas neoliberais no Brasil apresentou os rebatimentos 

sobre a educação profissional a partir das novas legislações, como decretos e 

portarias que vão de encontro aos princípios democráticos e ocasionam forte 

resistência por parte de segmentos da população brasileira. No governo de 

Fernando Henrique Cardoso – FHC, antes mesmo da promulgação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (1996), em consonância com o ideário neoliberal do 

Estado mínimo e orientações do Banco Mundial (BM), foi enviado ao Congresso o 

projeto de Lei 1.603/96 do executivo, que separava o ensino médio do técnico. A 

partir de muita pressão da sociedade, o projeto de lei foi retirado, mas suas 

proposições implementadas por meio de decretos presidenciais e portarias 

ministeriais, conforme se verá a seguir. 

No ano seguinte, o Decreto nº 2208/1996 regulamenta os artigos da LDB 

referentes à educação profissional. Conforme interpretações de Brandão (2007), tais 

legislações definem o objetivo da educação profissional, apresentam informações 
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sobre a validação dos certificados, propõem oferecimento de cursos abertos à 

comunidade e no ambiente de trabalho. Além disso, estabelecem a separação do 

ensino médio regular da educação profissional, dando margem a que sejam 

concomitantes ou separadas em etapas, iniciando com o ensino médio e limitam as 

disciplinas técnicas com 25% da carga horária.  

O que mais nos chama a atenção e preocupa é a valorização do 

conhecimento tecnicista à classe trabalhadora e o aprofundamento da capacidade 

intelectual e conhecimento crítico à classe dominante, burguesa. O perfil das 

Instituições de ensino técnico se modifica a partir deste período, pois se abre mais 

espaços a quem procura uma boa base para ingressar no nível superior público, em 

detrimento dos filhos da classe trabalhadora, usuários majoritários até então destas 

escolas. 

O governo subsequente à era FHC, o governo de Luís Inácio Lula da Silva – 

governo Lula, substitui o Decreto nº 2208/1996 pelo Decreto nº 5154, no ano de 

2004, eliminando muitas restrições na organização curricular e pedagógica. Além 

disso, o governo apresenta preocupações quanto à qualidade social das Instituições 

que compunham a educação profissional (CEFET´s, Escolas Agrotécnicas e 

Técnicas Federais) e aumenta a autonomia da rede federal para a implantação de 

cursos em todos os níveis da educação profissional e tecnológica. 

A expectativa em torno do decreto 5.154/2004 era a possibilidade real de 

integração curricular da educação profissional com o ensino médio. No entanto, este 

decreto não foi suficiente para promovê-la, na medida em que há ausência de 

articulação entre os eixos trabalho, ciência e cultura ao longo da formação curricular 

e na relação entre conhecimentos específicos e gerais. Como bem afirma Frigotto 

(2005, p. 3): 

 

Se a preparação profissional no ensino médio é uma imposição da 
realidade, admitir legalmente esta necessidade é um problema ético 
[...] o ensino médio integrado ao ensino técnico, sob uma base 
unitária de formação geral, é uma condição necessária para se fazer 
a travessia para uma nova realidade.  

 

Partindo do suposto de que a integração curricular entre educação 

profissional e ensino médio não é a simultaneidade de duas modalidades distintas, 

mas a integração entre duas modalidades (constituindo uma nova proposta) 
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podemos afirmar que esta inovação não ocorreu, nem ocorreria, apenas com a 

institucionalização do decreto 5.154/2004. 

No segundo mandato do governo Lula, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, unificando 

os diversos tipos de instituição de educação tecnológica citados em uma Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A imagem 2 retrata este 

processo de implantação dos institutos em nível nacional. 

  

Imagem 2 – Expansão dos Institutos Federais no Brasil 
 

 
Fonte: Brasil, 2008. 

 
 

Atualmente, na política de expansão da Rede de Educação Profissional, o 

governo federal continua a implementar e está expandindo ainda mais em todo o 

país os Institutos Federais, que representam não apenas mudança na nomenclatura, 

mas modificações na organização estrutural, incorporando ampliação do ensino, 

pesquisa e extensão, como ocorre nas universidades, e, sendo paulatinamente 

considerados centros de referência do ensino tecnológico e profissional no país, não 

obstante os percalços até a sua consolidação. Interessa-nos neste estudo a 
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particularidade do Estado da Bahia, que contou com a implantação de dois Institutos 

Federais, o IFBaiano (antigas escolas agrotécnicas) e o IFBA, Instituição partícipe 

desta pesquisa, que daremos ênfase no próximo subitem.  

 

 

1.3.1 Educação profissional na Bahia: a história do IFBA 

 

Conforme já observado, contar a história da educação profissional na Bahia 

significa inevitavelmente revisitar a história da educação profissional no Brasil, tanto 

pela temporalidade quanto pela necessária análise de conjuntura. Por isto, damos 

continuidade ao resgate sociohistórico e político neste subitem, mas com ênfase 

apenas no Instituto Federal da Bahia. 

 A história da educação profissional na Bahia e do atual “IFBA” começa com 

os Seminários dos Órfãos em 1819. Conforme estudos de Lessa, J. (2002, p. 10), 

nessa época ainda não havia lei sobre ensino de ofícios no Brasil, pois a primeira lei 

é datada de 1826 e trazia a concepção de que o papel destas instituições estatais 

era de garantir atendimento prioritário aos “menores desvalidos, objetivando a 

diminuição da vagabundagem e da criminalidade”.  

É relevante perceber a quem e como servia o ensino “profissional” nos seus 

primórdios no Brasil. Representava papel assistencial a jovens oriundos da pobreza, 

já que, como foi visto anteriormente no contexto de surgimento da educação 

profissional brasileira, a educação de forma geral era extremamente exclusiva e as 

demandas do mercado de trabalho industrial na Bahia eram muito incipientes, sendo 

ainda intensa a manufatura artesanal. Apenas em 02 de junho de 1910 foi fundada a 

Escola de Aprendizes Artífices da Bahia, que foi instalada provisoriamente no 

edifício do Centro Operário da Bahia. A escola começou a funcionar oferecendo 

cursos nas oficinas de alfaiataria, encadernação, serraria, sapataria e marcenaria. 

As dificuldades estruturais eram muitas e ela ficou conhecida como “escola do 

mingau” por servir este tipo de alimentação aos seus alunos, os “deserdados da 

sorte, como eram mencionados nos discursos oficiais” (LESSA, J. 2002, p.16). 

Em 1926, a escola foi transferida para um novo prédio, situado no bairro do 

Barbalho e, a partir de 1930, já com nova e melhor estrutura predial, remodelações 

pedagógicas, passou a ofertar oficinas de tipografia, pautação, encadernação, foto 



48 

 

técnica, marcenaria, carpintaria, vimária, mecânica, fundição, serralheria, sapataria, 

artes decorativas e alfaiataria. Em 1930, contou com novas oficinas, refeitório e 

internato. 

Dentre os exemplos de resistências da população no que tange à política 

educacional nas primeiras décadas do século XX, registra-se, na Bahia, movimento 

em defesa da educação, tendo a representação de grandes educadores e 

pensadores, como Anísio Teixeira. Em decorrência, a partir de 1934 novas 

legislações reorganizam a política educacional do governo (CAMINI, 2009, p. 78). 

Em 1937 houve no Brasil nova constituição e a instituição passou a ser 

denominada de Liceu Industrial de Salvador. No ano de 1942, O Liceu passou por 

importante transformação, denominando-se “Escola Técnica de Salvador”, em 

função da aplicação da Lei nº 4.127, que estabelecia as bases de organização da 

rede federal de estabelecimentos de ensino industrial. Nesta época, a instituição 

implantou os seus primeiros cursos técnicos: curso de Desenho, de Arquitetura e 

Desenho de Máquinas e de Eletrotécnica. Neste contexto tínhamos a base teórica 

pedagógica tecnicista e o currículo não era Integrado, pois a formação geral era 

voltada para atender as disciplinas técnicas.   

O surgimento das importantes instituições como o SENAI (1942) e, 

especialmente, a Petrobrás (1953), revolucionam a área da educação profissional 

também na Bahia. De acordo com Lessa, J. (2002), a instalação da Petrobrás na 

Bahia no ano de 1954 marcou profundamente sua política econômica. No âmbito do 

ensino profissional, novas legislações são estabelecidas e, em 1959, a reforma do 

ensino industrial transformou as Escolas Técnicas em autarquias educacionais. Com 

a Lei nº 4.759/65, a instituição passou a ser denominada de “Escola Técnica Federal 

da Bahia – ETFBA”, com a missão de promover a formação do cidadão, oferecendo 

ensino, pesquisa e extensão com qualidade, objetivando o desenvolvimento sócio-

econômico, cultural e tecnológico do país.  

As décadas de 1970 e 1980 são marcadas pela ampliação das escolas 

técnicas em todo o país e, na Bahia, ocorria um planejamento político-econômico de 

industrialização (LESSA, J. 2002), com o surgimento do Centro Industrial de Aratu – 

CIA, os pólos petroquímicos, a exemplo de Camaçari e intensificação da exploração 

do petróleo pela Petrobrás. Algumas escolas do país realizaram fusões com 

Instituições estaduais de ensino técnico profissional, vinculando-se ao mundo da 
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produção de forma mais estreita ao ampliar cursos para atender às solicitações do 

mercado de trabalho. Bom exemplo disso foi a inserção do curso técnico de 

Eletrônica no ano de 1979, que segue enfoque curricular direcionado para as 

empresas estatais de telecomunicação, juntando-se aos cursos existentes de 

Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Instrumentação, Mecânica, Metalurgia, 

Geologia e Química (LESSA, J. 2002, p. 47). 

No ano de 1993, concatenadas as transformações em âmbito nacional já 

mencionadas, a ETFBA sofre modificações estruturais. Atendendo tanto a interesses 

desta Escola quanto do CENTEC (escola de nível superior tecnológica, localizada no 

município de Simões Filho), as duas realizam uma junção, passando a se denominar 

Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET. 

O atual Instituto Federal da Bahia nasceu no momento de comemoração aos 

100 anos da Rede de Educação profissional na Bahia. O contexto sociopolítico é 

complexo, caracterizado como uma nova fase do capitalismo brasileiro – 

“neodesenvolvimentista”19 – responsável pela inserção do país no circuito das 

“potências emergentes” (PEREIRA, 2012, p. 730). O quadro 2 ilustra as mudanças 

de nomenclatura do IFBA de 1909 até 2009, quando passou a se denominar IFBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

  Termo utilizado, não sem polêmica, para denominar os governos brasileiros dos últimos anos, 

particularmente os dos dois mandatos do ex-presidente Lula, que visaram a integração da esfera 
nacional com a internacional com o objetivo de promover o crescimento econômico com inclusão 
social. Apesar de este tipo de desenvolvimento reatar o fio da meada da versão nacional-popular 
clássica, apresenta as seguintes principais particularidades: intervenção estatal num contexto de 
estabilidade institucional e monetária, capacidade econômica, intento de projetar o país como 
potência emergente no marco do processo de globalização neoliberal, mas com resguardo de uma 
soberania relativa, e pretensão de liderança regional (PEREIRA, 2012, p. 734). 
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Quadro 2 – Mudanças na nomenclatura do IFBA de 1909 até 2009 

NOME INSTITUCIONAL  

DECRETO / LEI ANTERIOR ATUAL 

 

- 

Escola de Aprendizes e Artífices 

da Bahia 

Decreto nº 

7.566/1909 

Escola de Aprendizes e 

Artífices da Bahia 
Liceu Industrial de Salvador Lei nº 378/1937 

Liceu Industrial de Salvador Escola Técnica de Salvador 
Decreto-Lei nº 

4.127/1942 

Escola Técnica de Salvador 
Escola Técnica Federal da Bahia 

(ETFBA) 
Lei nº 4.759/1965 

Escola Técnica Federal da 

Bahia (ETFBA) 

Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (CEFET-Ba) 
Lei nº 8.711/93 

Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia 

(CEFET-Ba) 

Instituto Federal da Bahia (IFBA) 
Lei nº 

11.892/2008 

Fonte: Cem anos de Educação Profissional no Brasil, EDUFBA, (2009, p. 18). 

 

O Instituto Federal da Bahia é uma autarquia de regime especial, vinculado ao 

Ministério da Educação e tem por finalidade formar e qualificar profissionais nos 

vários níveis e modalidades de ensino, com atuação prioritária na área tecnológica, 

para os diversos setores da economia. Além disso, tem por função realizar projetos 

de extensão, pesquisa e desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos 

e serviços em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, 

oferecendo mecanismos para a educação continuada, observando-se os princípios 

da conservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

A cartilha governamental “Concepções e diretrizes” (2008) já demonstra que, 

para o governo Lula, ampliar a rede de educação profissional era uma estratégica 

político-desenvolvimentista e que ela deveria estar articulada com outras políticas 

sociais, apresentando, assim, a perspectiva da intersetorialidade nas políticas 

governamentais. 
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[...] tendo em vista que é essencial à Educação Profissional e 
Tecnológica contribuir para o progresso socioeconômico, as atuais 
políticas dialogam efetivamente com as políticas sociais e 
econômicas, dentre outras, com destaque para aquelas com 
enfoques locais e regionais. (BRASIL, 2008, p. 9). 

 

O IFBA tem discutido e elaborado sua estrutura organizativa, a partir da 

aprovação de um novo estatuto em 2009 e atual construção do regimento geral e 

Projeto Pedagógico Institucional – PPI, para dar subsídios à formulação dos 

regimentos de todos os campi, pois, devido à autonomia administrativa e financeira 

que possuem, precisam ter legislações próprias. 

O atual alcance educacional do Instituto é amplo, uma vez que a sua atuação 

abrange as diversas modalidades de educação profissional técnica, especial e 

Educação de Jovens e Adultos - EJA. Possui parcerias municipais com o ensino 

fundamental (Programa de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA / Formação 

Inicial Continuada - FIC), ensino médio nas formas curriculares integrada, 

subsequente e o nível superior (dentre estes, cursos de engenharia, bacharelado e 

licenciaturas). O IFBA oferta ainda cursos de pós-graduação presenciais e Educação 

à distância. Desenvolve pesquisa com a oferta de bolsas de iniciação científica, 

contribuindo com a pesquisa aplicada para a cultura empreendedora e tecnológica 

do Estado. 

Esta abrangência de modalidades, níveis de ensino e formas curriculares 

explica o fato de o Instituto Federal da Bahia possuir um perfil extremamente 

diversificado de alunado, que demanda atenção diferenciada e apresenta demandas 

socioeducacionais também distintas. Eis o desafio de, apesar de problemas ainda 

estruturais e de inúmeras questões relacionadas à qualificação de profissionais e 

relações interpessoais, garantir o compromisso com a educação pública enquanto 

direito social, que está explicitado na sua missão institucional enquanto incumbência 

de: “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa 

e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento 

sustentável do país20”. 

Analisar o exercício profissional do assistente social no IFBA, objeto deste 

estudo, propiciará perceber a interlocução da política de Educação com outras 

políticas a partir das demandas postas ao assistente social, quer sejam estas 
                                                 
20

 Fonte: <http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/missao.html>. Acesso em: 15 jul. 2010. 
 

http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/missao.html
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institucionais ou dos usuários. No próximo capítulo, faremos o resgate da relação 

entre o Serviço Social e as políticas sociais, bem como da intersetorialidade entre as 

políticas sociais e o exercício profissional do assistente social. A pretensão é 

reconstruir intelectivamente as dificuldades que os assistentes sociais do IFBA têm 

em consolidar a intersetorialidade necessária entre a educação e outras políticas 

sociais nas respostas às demandas presentes no seu exercício profissional e os 

desafios da articulação entre os profissionais de Serviço Social tanto entre si quanto 

com outros profissionais do Instituto. 
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2. Serviço Social, intersetorialidade de políticas sociais e exercício profissional 

 

Concebemos o Serviço Social a partir da perspectiva histórico-crítica, 

relacionando o surgimento da profissão às respostas estatais à “questão social” por 

meio das políticas sociais. Neste capítulo, tratamos do Serviço Social, da “questão 

social” e das políticas sociais, bem como das relações que estabelecem entre si. Em 

seguida, apresentamos uma discussão sobre a intersetorialidade de políticas sociais 

e as intenções políticas que as permeiam. O capítulo dialoga ainda sobre as 

políticas sociais e a intersetorialidade, bem como o exercício profissional do 

assistente social. São apresentadas em cada item apreciações trazidas dos 

documentos analisados. 

 
 
2.1 Serviço Social e políticas sociais 
 

Ser radical nas análises acerca do Serviço Social e da política social significa 

ir além do papel do Estado, ou seja, averiguar as causas de suas transformações 

sócio-históricas. Isto compreende perceber as determinações da relação capital e 

trabalho nos diferentes contextos, realizando as mediações necessárias e 

entendendo tais relações como antagônicas, recíprocas e contraditórias.  

No decorrer deste texto, veremos que não é admissível compreender o 

Estado com papéis e fases isoladas, dissociado dos contextos sociais e históricos, 

dos modos de produção vigentes e da trama contraditória da relação entre classes. 

O Estado, responsável primário das políticas sociais, num dado momento 

histórico tornou-se uma instituição política “quando adquiriu persona própria, 

separada da persona do governante e de influências religiosas” (PEREIRA, 2009, p. 

135). Este contexto se desenha a partir do século XVII quando as ideias 

desvinculadas da Teologia vão surgindo e disputando diferentes concepções de 

Estado e sociedade.  

As diferentes concepções de Estado e sociedade surgem a partir das ideias 

dos “jus naturalistas” modernos. Aqui tomamos como referência Hobbes e Locke, 

pois são considerados os primeiros autores políticos e defendiam o “estado de 

natureza”. Hobbes negou a máxima de que o homem é naturalmente bom e Locke 

subsidiou o liberalismo clássico. Tais pensamentos compreendem a vida em 
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sociedade estabelecida com o “contrato social”. Não diferenciam o Estado do 

governo e da sociedade civil, mas separam as categorias de público e privado, 

relacionando-as com o Estado e indivíduos, respectivamente.  

A interpretação de Hobbes (HOBBES, 1988 apud RIBEIRO, 1993), era que se 

não fosse criado o Estado os homens se destruiriam, devido seu desejo natural de 

poder, riqueza e propriedade. Para ele, o Estado deveria ser dotado de poder 

absoluto, assim, os homens estariam seguros. Quanto ao governante, assim definia: 

 

Uma pessoa de cujos atos de uma grande multidão, mediante pactos 
recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como 
autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da 
maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a 
defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama 
soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os 
restantes são súditos. 

 

Locke discordava com Hobbes na perspectiva de que o homem era mau por 

natureza e devia ser regulado por um Estado coercitivo. Em sua opinião, o Estado 

deveria garantir direitos fundamentais (vida, liberdade e propriedade privada), ideais 

do liberalismo. Já Rousseau é considerado o precursor do socialismo, pois 

apresentou os fundamentos da democracia, soberania popular e vontade do povo. 

Propôs “o exercício da soberania pelo povo, como condição primeira para a sua 

libertação” (ROUSSEAU apud NASCIMENTO, 1993, p.196).  

Pereira (2009, p. 153) sintetiza estes pensamentos dos “contratualistas”, 

fundamentais para entender as relações entre Estado e sociedade da seguinte 

maneira: 

 

[...] concebem tanto o Estado (Hobbes, Locke) quanto à sociedade 
(Locke, Rousseau), como o resultado de um contrato social 
imprescindível ao convívio humano civilizado; porém, com a grande 
diferença de que, para Rousseau [...] é a vida em estágio natural que 
é civilizada e cujos valores devem ser recuperados na construção da 
sociedade política. Sendo assim, apenas a sociedade é fundada por 
contrato. O Estado resulta dessa formação contratual para servir ao 
povo, que é quem detém a verdadeira cidadania e é a fonte da 
vontade geral. 

  

O nosso estudo concebe o Estado e a sociedade a partir da teoria crítica 

oriunda da imensurável contribuição de Karl Marx, que analisava o Estado como a 

superestrutura, determinada a partir das relações sociais:  
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O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento 
da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência 
dos homens que determina o seu ser; é o seu ser social que, 
inversamente, determina a sua consciência. Em certo estágio de 
desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade 
entram em contradição com as relações de produção existentes ou, o 
que é a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no 
seio das quais se tinha movido até então. De formas de 
desenvolvimento das forças produtivas, estas relações transformam-
se no seu entrave. Surge então uma época de revolução social. A 
transformação da base econômica altera, mais ou menos 
rapidamente, toda a imensa superestrutura (MARX, 1983, p. 24-25).  

  

 Para ele, “não é o Estado que organiza a sociedade, mas é a sociedade, 

entendida como o conjunto das relações econômicas, que explica o surgimento do 

Estado, de sua natureza, caráter e recursos políticos” (MARX apud PEREIRA, 2009, 

p. 155). Conforme esta interpretação, Marx afirmava o caráter alienante do Estado, 

conceituando-o como instrumento de dominação da classe dominante.  

Gramsci amplia o conceito de Estado a partir dos fundamentos de análise de 

Marx21, mas apresentando novas determinações que tem a ver com a disputa de 

hegemonia e consenso na sociedade contemporânea. Conforme citação abaixo, 

Gramsci fixa dois “planos” superestruturais: 

 
O que pode ser chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de 
organismos chamados comumente de “privados” e o da “sociedade 
política ou Estado”, que correspondem à função de “hegemonia” que 
o grupo dominante exerce em tôda a sociedade e aquela de “domínio 
direto” ou de comando, que se expressa no Estado e no govêrno 
“jurídico”. Estas funções são precisamente organizativas e conectivas 
(GRAMSCI, 1968, p. 10-11). 

 

Assim, ele afirma que no Estado “entram elementos que devem ser remetidos 

à noção de sociedade civil (no sentido, seria possível dizer, de que o Estado = 

sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção)” 

(GRAMSCI, 2000b, p. 244 apud MONTAÑO, 2010, p. 44). 

Esta definição de Gramsci aproxima-se mais da complexidade da política e do 

papel do Estado nas sociedades capitalistas, tendo em vista os papéis que o Estado 

passa a assumir nas diversas fases do capitalismo e a correlação de forças sociais 

                                                 
21

 Utilizamos a denominação de “Marxista” às obras originais de Marx e “Marxiano”, os pensamentos 
fundamentados a partir de suas teses, mas desenvolvidas por seus estudiosos. Neste sentido, o 
pensamento que apresentamos sobre a concepção de Estado para Gramsci é Marxiano. 
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que interferem na sua atuação. Devemos nos atentar que o Estado acompanha o 

“conjunto de mudanças verificadas no processo de dominação burguesa diante de 

fatos como estes: surgimento da classe operária, a partir das revoluções de 1848, 

com um novo ator de peso na arena política” (PEREIRA, 2009, p.157). 

É salutar pontuar que o sistema capitalista se consolida a partir das 

revoluções ocorridas na Inglaterra e França, caracterizadas pela revolução da 

burguesia e pela dissolução do antigo regime feudal. Assim, Hobsbawn (2009, p. 20) 

afirma que a “transformação de 1789-1848 é essencialmente o levante gêmeo que 

se deu naqueles dois países e que dali se propagou por todo o mundo”. De fato, o 

mundo todo sofreu e ainda é acometido pelas influências e consequências destas 

revoluções que tiveram como produto a nova fase da história da humanidade: a 

modernidade. 

Os ônus e bônus trazidos pelo novo sistema são inúmeros. De um lado temos 

os fantásticos avanços tecnológicos e uma capacidade extraordinária de acumular 

riquezas. Contraditoriamente, assistimos a um crescente pauperismo, com enorme 

fosso entre os capitalistas, detentores da riqueza e meios de produção, e os 

trabalhadores, explorados da forma mais perversa e cruel pelo capital. 

A “questão social”, própria da emergência do sistema capitalista, possui dupla 

condição que a origina. A primeira delas é a condição objetiva: por mais que 

aumentem as forças produtivas, contraditoriamente há ampliação da pobreza e o 

surgimento de outras expressões dela decorrentes. 

Netto (2011, p. 153-154) explica que “questão social” não representa o 

sinônimo de pauperismo nem seu desenvolvimento, pois está num contexto em que 

há riqueza suficiente para acabar com a pobreza, mas a sociedade produz 

coletivamente e se apropria privadamente. Assim, a “questão social” é 

compreendida quando o pauperismo atinge dimensões nunca antes vistas na 

história, apesar do alto desenvolvimento das forças produtivas. 

 A outra condição, o elemento subjetivo, encontra-se exatamente nestes 

desdobramentos sócio-políticos, que representam a reivindicação dos proletários 

diante das “promessas” da modernidade (igualdade, liberdade, fraternidade), ou 

seja, quando os trabalhadores constituem-se em “classe para si” (NETTO, 2011).  

A contradição do capital leva-o inevitavelmente a incessantes e previsíveis 

crises cíclicas. De acordo com Netto (2006, p. 160), as crises do capitalismo são 
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históricas, funcionais e se constituem como mecanismos restauradores para a 

continuidade do sistema. Suas causas são a acumulação de riquezas, a produção e 

circulação de mercadorias (queda da taxa de lucro e subconsumo), ou seja, suas 

causas estão sempre relacionadas à exploração do trabalho, aumento da 

produtividade do trabalho e queda do valor das mercadorias.  

Associadas às crises, as guerras sempre tiveram funções políticas e 

econômicas, sendo estratégicas para reafirmação do poder, lutas por territórios, 

explorações e renovações de riquezas e domínios econômicos. Assim as guerras, 

no capitalismo, têm a especial finalidade de superar as suas crises econômicas e 

ampliar os mercados. 

As fases do capitalismo podem ser diferentemente caracterizadas, apesar de 

o seu pilar continuar o mesmo: a exploração do trabalho humano, a partir da 

extração de mais-valia. Neste sentido, podemos afirmar que nas fases concorrencial 

e monopolista estão as condições de emergência da “questão social” e do Serviço 

Social, respectivamente. 

A fase concorrencial do capitalismo diz respeito a sua consolidação posterior 

ao capitalismo mercantil, pós-revolução burguesa, caracterizando-se pelo avanço da 

indústria e seus lucros, exploração do trabalho, implantação das máquinas, 

concorrência entre os capitalistas. Netto (2006, p. 172-173) pontua que este estágio 

do capital provoca um processo de urbanização sem precedentes, cria um mercado 

mundial, pois a “iniciativa privada” se consolidava devido a concorrência 

desenfreada e generalizada e, se instauram as lutas de classes. 

 O Estado neste estágio apresenta-se como liberal cujas funções se 

resumiam a atender os interesses do capital, restringindo-se a 

 
Assegurar o que podemos chamar de condições externas para a 
acumulação capitalista – manutenção da propriedade privada e da 
“ordem pública” (leia-se: o enquadramento dos trabalhadores). 
Tratava-se do Estado reivindicado pela teoria liberal: um Estado com 
mínimas atribuições econômicas; mas isso não significa um Estado 
alheio à atividade econômica – pelo contrário: ao assegurar as 
condições externas para a acumulação capitalista, o Estado 
intervinha no exclusivo interesse do capital (e era exatamente essa a 
exigência liberal) (NETTO, 2006, p. 173-174). 

  

A emergência do Serviço Social se dá posterior à intercorrência do processo 

exposto acima, no contexto do capital monopolista, que se caracteriza pela 
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concentração e centralização dos monopólios (grupos capitalistas controlando ramos 

industriais), mudança do papel dos bancos e do Estado. Segue a explicação deste 

momento histórico por Santos (2012, p. 44): 

 
A crise de superprodução, desencadeada por volta de 1870 que se 
estende até 1930, contraditoriamente, vai levar à nova fase de 
expansão do capital, conhecida como Capitalismo Monopolista, 
superando a fase concorrencial, hegemônica até então. As 
estratégias buscadas para a superação da crise consistiram, 
basicamente, além da exportação de capitais para países como os 
Estados Unidos e a Alemanha, o investimento na indústria bélica em 
face das disputas por hegemonia mundial absorvidas pelos Estados 
em guerra e o investimento no capital bancário, que redimensiona 
significativamente o peso do capital financeiro. 

  

De acordo com a leitura de Netto (2006, p. 192), o imperialismo tem marco 

histórico de pouco mais de um século, abrangendo a “fase clássica” (1890-1940), os 

“anos dourados” (final da segunda guerra mundial a entrada dos anos setenta) e o 

capitalismo contemporâneo, que segue até os dias atuais. Neste contexto, os 

Estados, associados ao imperialismo, caracterizam-se como intervencionistas, pois, 

para gerir tais contradições devem ir “além da garantia das condições externas da 

produção e da acumulação capitalistas” (NETTO, 2006, p. 203).  

O Estado passa a intervir e garantir as condições estruturais de reprodução 

do capital através de setores básicos (ainda considerados não rentáveis), do 

oferecimento de subsídios às empresas em crises e de financiamentos de serviços 

públicos. Passa a dar tratamento diferenciado à “questão social”, mudando o trato 

coercitivo desta, de questão de polícia, para uma questão política.  

O Estado passa de burguês liberal para burguês monopólico. Neste sentido, 

incorpora para o público o que já tinha legitimidade social, por meio das políticas 

sociais. A este respeito Montaño (2009, p. 33) assinala que:  

 
A formulação e implementação das políticas sociais, próprias desse 
novo estágio da ordem socioeconômica, estimulam a criação de 
diversas novas profissões “especializadas”, dentre as quais o Serviço 
Social aparece para desempenhar seu papel, ocupando uma posição 
subordinada na divisão sociotécnica do trabalho, vinculada a 
execução terminal das políticas sociais. 

 
Estas alterações do papel do Estado, frente às novas exigências das classes 

sociais decorrentes do sistema capitalista, tornam necessária a emergência do 



59 

 

Serviço Social. Por isto, só podemos compreender a profissão no bojo das 

transformações sócio históricas do capital. 

Desta forma, o Serviço Social deve ser compreendido como uma 

especialização do trabalho22 própria da etapa monopolista do desenvolvimento do 

capitalismo que surge quando o Estado passa a responder às expressões da 

“questão social” a partir da implementação das políticas sociais, ou seja, intervindo 

de forma organizada, com consensos, como nos assegura e sintetiza Netto (2011, p. 

74): 

 
O processo pelo qual a ordem monopólica instaura o espaço 
determinado que, na divisão social (e técnica) do trabalho a ela 
pertinente, propicia a profissionalização do Serviço Social tem suas 
bases nas modalidades através das quais o Estado burguês se 
enfrenta com a “questão social”, tipificadas nas políticas sociais. 

 

A mesma análise que cabe ao Serviço Social cabe às políticas sociais: ambas 

são rupturas e não continuidade das protoformas de “ajuda aos pobres”. Montaño 

(2009), a partir da defesa de uma perspectiva histórico-crítica, compreende o 

Serviço Social não como a continuidade das protoformas, nem da caridade e 

filantropia, mas sim  

 
Como um produto da síntese dos projetos político-econômicos que 
operam no desenvolvimento histórico, onde se reproduz material e 
ideologicamente a fração de classe hegemônica, quando, no 
contexto do capitalismo na sua idade monopolista, o Estado toma 
para si as respostas à “questão social” (MONTAÑO, 2009, p. 30). 

 

Ainda ratificando esta posição, coadunamos com a preocupação de Netto 

(2011, p. 18) em frisar que 

 
[...] a apreensão da particularidade da gênese histórico-social da 
profissão nem de longe se esgota na referência à “questão social” 
tomada abstratamente; está hipotecada ao concreto tratamento desta 
num dado momento muito específico do processo da sociedade 
burguesa constituída, aquele do trânsito à idade do monopólio, isto é, 
as conexões genéticas do Serviço Social profissional não se 
entretecem com a “questão social”, mas com suas peculiaridades no 
âmbito da sociedade burguesa fundada na organização monopólica. 

 

                                                 
22

 Conforme análises de Iamamoto (2002) é a divisão capitalista do trabalho que cria novas 
necessidades sociais e transforma as relações sociais, afetando todo o modo de vida e de trabalho 
da sociedade. Tal elucidação é, portanto, fundamental para compreender o surgimento do Serviço 
Social.  
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Ou seja, o Serviço Social não se constitui simplesmente pelo aperfeiçoamento 

da ajuda à pobreza que sempre existiu, nem apenas com a emergência da “questão 

social”, mas com as alterações de um dado contexto do capital, envolvendo o papel 

do Estado e as políticas sociais como respostas as expressões da “questão social”.  

No Brasil, não podemos afirmar que a “questão social” surge no capitalismo 

concorrencial e o Serviço Social no capital monopólico, pois as diferenças e 

particularidades do surgimento e desenvolvimento do capital no Brasil se devem ao 

seu movimento de formação desigual e combinado. A partir das análises de Mazzeo 

(1997), o caso do Brasil se assemelha ao “Prussiano”, pois não nos tornamos 

capitalistas pela via clássica (revolução). Não houve nenhuma perspectiva de 

ruptura real com a estrutura colonial da economia brasileira. Herdamos o reformismo 

conservador, realizando uma articulação conciliatória, com as camadas populares 

mantidas à margem. A escravidão foi o maior impedimento para a ideologia liberal 

(ampliada de liberdade) se consolidar. Desta forma, tivemos e temos ainda uma 

economia dependente, necessária ao desenvolvimento do capital central. Como 

exemplo, podemos pontuar que as primeiras intervenções estatais (direitos 

trabalhistas) no Brasil só ocorrem nos idos de 1930. 

Nos países centrais do sistema capitalista, as políticas sociais e o Serviço 

Social tiveram sua consolidação na fase de intensa acumulação e desenvolvimento 

do Estado interventivo, denominado de “Bem Estar Social” ou “Welfare State” 23. A 

partir dos anos de 1970, após o capital vivenciar sua fase de “anos dourados”, este 

modelo se torna “insustentável” aos seus interesses. Obviamente estas datas são 

referências e marcos, não correspondendo a “quebras” históricas, pois esta é 

processual. Os contextos também não se dão da mesma forma em países centrais e 

periféricos do capital, haja vista seu “desenvolvimento desigual e combinado”. 

O capital financeiro ou novo imperialismo é a fase atual do sistema, 

caracterizada pela forte ofensiva do capital ao trabalho, com uma repressão sem 

precedentes. Segundo Harvey (2003, p. 58), trata-se de um novo tipo de sistema, 

pois “abandonou-se o ouro como base material dos valores monetários e desde 

então o mundo tem tido de conviver com um sistema monetário desmaterializado”. 

As características econômicas da nova fase, de financeirização do capital, mascara 

                                                 
23

  Conjunto de instituições que consolidam políticas sociais em alguns países centrais do capitalismo 
como respostas as reivindicações dos trabalhadores e interesses mantenedores da “ordem” do 
capital. 
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sua essência de exploração do trabalho e da existência de classes sociais 

antagônicas. No entanto, não há alterações de natureza desumana deste sistema e 

socialmente vivenciamos a barbárie nas relações sociais.  

Novas configurações do Estado se apresentam frente à este novo contexto. 

Uma importante contribuição para entender a atual “decadência do Estado” é 

apresentada por Soares (2009, p. 12) quando diz: 

 

É o avanço do capitalismo, portanto - através do aumento da 
rivalidade entre suas corporações gigantes, “solidarizando” os 
espaços econômicos nacionais, homogeneizando os padrões de 
produção e consumo e introduzindo profundas diferenças sociais nas 
áreas de penetração recente -, que determina a tão propalada 
decadência do “estatismo”. Ou seja, o intenso processo de 
internacionalização dos mercados, dos sistemas produtivos e da 
tendência à unificação monetária e financeira que o acompanharam, 
levou a uma perda considerável da autonomia dos Estados 
Nacionais, reduzindo o espaço e a eficácia de suas políticas 
econômicas e demonstrando a precarização de suas políticas 
sociais.  

 

Esta “redução” do Estado significa não apenas alterações de natureza 

econômica, mas redefinições das relações sociais na tentativa de resolver a crise do 

modelo social de acumulação capitalista. Sua configuração de “ajuste neoliberal” é 

usada como estratégia pelo capital na contemporaneidade e inclui: 

 

[...] a informalidade no trabalho, o desemprego, o subemprego, a 
desproteção trabalhista e, consequentemente, uma “nova” pobreza. 
Ao contrário, portanto, do que se afirma, a reprodução em condições 
críticas de grandes parcelas da população faz parte do modelo, não 
impedindo a reprodução do capital (SOARES, 2009, p. 12). 

 

 Vemos então a funcionalidade da “nova” pobreza e as formas de 

enfrentamento destas como funcionais ao novo modelo social de acumulação. 

Ideologicamente, nos desafia neste contexto a pós-modernidade24, que abrange 

novas formas de fazer ciência e traz consigo um forte neoconservadorismo e 

                                                 
24

 As teorias pós-modernas são múltiplas e contraditórias entre si. Há desprezo pelo universalismo, 
termos como verdade, razão e ciência. O pensamento valorizado é o ultra-relativo. Segundo Boròn 
(2001), nas ciências políticas os alcances da crise teórica são mais sufocantes: resignou-se às 
instituições políticas da sociedade capitalista; colonização metodológica da economia neoclássica; 
perda de importância da reflexão teórica; crescente distanciamento da realidade política, esterilidade 
propositiva. Para a sensibilidade pós-moderna a realidade é uma infinita combinação de jogos de 
linguagem, ilusões, fenômeno permanente discursivo, a ser interpretada a partir de uma perspectiva 
sociocultural dada. Não tem o objetivo de interpretar o mundo e, menos ainda, de mudá-lo. 
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valorização do individualismo. Nas políticas sociais estas influências se apresentam 

a partir da: 

 

[...] lógica da fragmentação e do curto prazo [...]; o trato com a 
realidade exige apenas conhecimento de pequeno alcance, pois o 
local se sobrepõe ao geral; as prestações sociais são ditadas pelo 
imediatismo e pela rapidez de resultados, geralmente quantitativos e 
referenciados na renda; o mérito desbanca o direito, até mesmo 
entre os pobres, que se transformam em vítimas meritórias da 
proteção social, por sua situação de penúria; as preferências 
individuais substituem as necessidades sociais na definição das 
políticas; e a história, cujo sentido de totalidade é essencial para se 
pensarem mudanças complexas e de longo prazo, se restringe a 
acontecimentos localizados ou isolados que requerem respostas 
pontuais (PEREIRA; STEIN, 2010, p. 107-108). 

 

A partir destas concepções, temos que compreender as particularidades das 

expressões da “questão social” diferenciadas em cada contexto e formação sócio 

histórica. Na contemporaneidade, novas expressões da velha e mesma “questão 

social” se apresentam como demandas a intervenção das políticas sociais e, por 

mais que o pensamento conservador aponte alternativas para reforma e/ou 

naturalização da “questão social”, somente a supressão da ordem burguesa 

acarretará o seu fim (NETTO, 2011, p. 155-156).  

O resgate da pesquisa bibliográfica feito neste item é de suma importância 

para o exercício profissional do assistente social em quaisquer políticas sociais que 

esteja atuando. É mais costumeiro que os profissionais debatam o papel do Estado, 

especialmente em tempo de redução de sua intervenção nas expressões da 

“questão social” e na retirada de direitos anteriormente conquistados pelos 

trabalhadores. No entanto, se esta perspectiva crítica de compreender as 

configurações do Estado, associadas diretamente ao sistema capitalista, não 

estiverem presentes, corremos o risco de dissociar a defesa de direitos à luta de 

classes, que é a luta por uma sociedade mais justa e igualitária, sem opressão e 

exploração do trabalho pelo capital. 

Nos documentos que pesquisamos foi possível identificar as concepções de 

Serviço Social e de políticas sociais permeando as produções das assistentes 

sociais dos campi formados pela amostra deste estudo. Embora 74 (setenta e 

quatro) documentos não apresentam nem concepções, nem teorias e referências 

que os embasem, foi possível perceber a partir dos demais (sessenta e três 
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documentos) que tais pontos de vista se apresentam a partir da citação de Leis e 

direitos sociais, percebendo-os como direitos conquistados e norteando o exercício 

profissional.  

Acerca da emergência e concepção de Serviço Social encontramos apenas 

11 (onze) documentos que apresentam este resgate. Suas compreensões 

coadunam com o exposto anteriormente neste item, trazendo elementos 

sociohistóricos do contexto de emergência do Serviço Social associados ao 

capitalismo. Seguem trechos. 

 

O surgimento da sociedade capitalista, marcada pela busca livre do 
lucro, e as novas questões sociais trazidas por ela, tornaram 
necessário o desenvolvimento de um trabalho que garantisse 
condições mínimas para a sobrevivência das classes menos 
favorecidas. Com o desenvolvimento do capitalismo e a transição de 
sociedades pré-industriais ao capitalismo industrial, mudou-se o 
processo da mendicância, assim como o de excedente populacional, 
a elite dominante passou a preocupar-se com a magnitude do 
problema e o Estado foi pressionado a controlar as disfunções 
sociais. As atitudes que antes eram caritativas são substituídas por 
regulamentações legais. 
[...] 
Como profissão se desenvolve, tendo como cenário a consolidação 
do capitalismo industrial e a expansão urbana, marcada pela divisão 
internacional do trabalho e o auge do antagonismo de classes 
(proletariado e burguesia). Tendo como objetivo amenizar os 
problemas causados pelo novo sistema de produção. 

     (SANTO AMARO, Documento 2, 2007)25. 

  

Nos demais documentos, encontramos reflexões sobre a articulação do 

Serviço Social à intervenção nas expressões da “questão social” via execução de 

políticas sociais, mas direcionando o que faz o Serviço Social em detrimento de sua 

concepção oriunda da gênese da profissão. Sabemos, no entanto, que na 

contemporaneidade o Serviço Social está envolvido com a elaboração, gestão e 

avaliação de políticas sociais, não mais se restringindo a sua execução terminal. 

Destacamos ainda o quanto é notória a intenção de definir a profissão explicando o 

que ela faz e não o que ela é. 

Segue o gráfico 6, que representa o número de vezes que aparecem nos 

documentos analisados, as concepções, teorias e referências. Na maioria dos 

                                                 
25

 Identificaremos as citações a partir do campus que o documento foi enviado, seguido do número de 
ordem deste e o ano que foi elaborado, conforme lista de documentos analisados disponível no 
apêndice. 
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documentos é exposto mais de um conceito ou referência que esteja ligado à 

demanda de intervenção da profissional. A soma dos itens que aparecem é igual ao 

número de vezes que foi percebido nas leituras. 

 

Gráfico 6 – Concepções, teorias e referências 

  

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 

Conforme dito, o mesmo documento pode fazer referência a mais de uma 

política, ou seja, abordar a Educação, a Saúde e outras. Esclarecemos ainda que a 

contextualização de uma política, por exemplo, a Educação, faz a referência a 

conteúdos legais que a fundamenta, tais como a Constituição Federal de 1988, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação.  

A depender de qual demanda o documento está tratando, os conceitos e 

referências aparecem associados. A guisa de exemplo está a presença, no mesmo 

documento, a alusão à Educação com a Saúde; Educação e Assistência; Educação 

e assistência estudantil, Educação e temas relacionados a Cidadania. Conforme o 

gráfico 6, 78 (setenta e oito) documentos não apresentam concepções, conceitos e 

referências e, em 34 (trinta e quatro) apenas a Educação é mencionada, trazendo 

elementos das garantias legais desta política. 
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A assistência estudantil aparece 15 (quinze) vezes, se reportando sempre à 

Política de Assistência Estudantil – PAE do IFBA e ao Programa de Assistência e 

Apoio aos Estudantes – PAAE, que serão explicitados e analisados nos capítulos 

seguintes. A Assistência Social é mencionada em 12 (doze) documentos para 

justificar o direito a benefícios socioassistenciais, respaldados pela Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS e a Política Nacional de Assistência Social – PNAS. 

Várias áreas relacionadas à cidadania são referendadas em 14 (quatorze) 

documentos, dentre elas: cultura; direitos e deveres civis, políticos, sociais; 

responsabilidade social; formação cidadã; qualidade; Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. O Serviço Social é sempre citado (aparecendo em onze 

documentos) tendo como principais referências a Lei de regulamentação da 

profissão, o atual código de ética profissional e os autores e estudiosos da categoria, 

Marilda Iamamoto e José Paulo Netto. 

A política de Saúde se apresenta em 10 (dez) documentos, nos quais são 

aludidos principalmente o Sistema Único da Saúde – SUS, a reforma sanitária e as 

questões relacionadas ao uso e abuso de substâncias psicoativas (Drogas). O 

racismo e as temáticas étnico-raciais são mencionados tanto pelo fato do IFBA 

possuir sistema de cotas quanto pela obrigatoriedade das escolas desenvolverem 

estas discussões, conforme Leis 10.639 e 11.64526. Trabalho e Alimentação foram 

abordados apenas 2 (duas) vezes cada um, relacionado-os com as demandas dos 

estudantes. 

Veremos nos itens que seguem como estes conceitos se arrolam e estão 

associados às demandas do exercício profissional do assistente social na Educação, 

á luz da necessidade de articular ações, pactuando intersetorialidade entre as 

políticas. 

 

 

2.2 Políticas sociais e intersetorialidade  

 

Conforme análises apresentadas no item anterior, compreendemos o 

surgimento do Serviço Social associado à emergência das políticas sociais como 

estratégias do Estado para dar respostas às expressões da “questão social”. Isso faz 

                                                 
26

 Desenvolveremos esta questão no capítulo 3. 
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das políticas sociais uma temática caríssima, essencial à categoria de assistentes 

sociais. Neste item, adentramos na perspectiva da intersetorialidade nas políticas 

sociais, categoria partícipe do objeto de estudo desta pesquisa. Inicialmente, 

apresentamos os conceitos, seguidos dos desafios da intersetorialidade. 

As atuais características do sistema capitalista e das configurações do papel 

do Estado nos colocam frente aos desafios de intervir nas expressões da “questão 

social” por meio de políticas sociais focalistas e fragmentadas. O esforço de desvelar 

os interesses e significados dessas características assumidas pelas políticas se faz 

ainda mais necessário.  

 No Brasil, as políticas sociais contemporâneas começaram a se redesenhar a 

partir do período de “redemocratização” do país. Na década de 1980, os movimentos 

sociais efervesciam na luta pela garantia de direitos sociais e disputa na aprovação 

da nova constituição brasileira, denominada “Carta Magna” ou Constituição de 1988. 

Muitos “avanços” podem ser elencados, pois, a partir dela, tivemos importantes 

diretrizes nas diversas áreas, especialmente na Seguridade Social, conformada pelo 

tripé Saúde, Assistência Social e Previdência Social. No entanto, além de a 

Seguridade Social brasileira não contemplar outras políticas sociais básicas, ela não 

concretiza seus princípios e diretrizes. Concordando com Rodrigues (2011, p, 02): 

 

Observa-se que no decorrer do processo de descentralização dos 
serviços públicos pós Constituição Federal de 1988, sobretudo, no 
âmbito da saúde e da assistência social, a intersetorialidade e a 
articulação representam um tema complexo e desafiador que, apesar 
de fazerem parte do ideal a ser alcançado pelos gestores das 
políticas públicas, não estão contemplando essas áreas da forma 
como vem sendo proposto nos marcos regulatórios dessas políticas. 

 

 Ainda tomando como exemplo as políticas de Saúde e Assistência Social, 

observamos que as legislações posteriores de ambas apresentam os princípios de 

intersetorialidade como essencial para a garantia da cidadania de seus usuários. 

Para confirmação, basta lermos os enunciados das Leis Orgânicas tanto da Saúde 

quanto da Assistência, bem como a do Sistema Único da Saúde – SUS e a do 

Sistema Único da Assistência Social – SUAS. Mas, apesar de alguns programas e 

experiências (a exemplo do Programa de Saúde na Família – no âmbito do SUS – e 

do Programa Bolsa Família – no âmbito do SUAS) ainda assistimos a limitação do 

modo fragmentado de produzir política no nosso país.  
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Tradicionalmente as políticas públicas básicas (educação, 
assistência social, saúde, habitação, cultura, lazer, trabalho, etc.) são 
setoriais e desarticuladas, respondendo a uma gestão com 
características centralizadoras, hierárquicas, deixando prevalecer 
práticas na área social que não geram a promoção humana 
(BOURGUIGNON, 2001, p. 02). 

 

São os problemas da fragmentação da política que têm levado profissionais e 

pesquisadores a se interessarem pelo conceito de intersetorialidade e, a partir dele, 

debater os desafios desse princípio na gestão de políticas. Nos textos em que 

pesquisamos a temática, lhe foi dado tratamento genérico, mas com o consenso 

sobre sua importância para a proteção social integral. A área tende a ser mais 

pesquisada no âmbito da Administração e da Saúde, mas estes estudos abrem 

possibilidades de refletir a gestão em quaisquer políticas sociais. Podemos afirmar 

que há certo consenso da importância da intersetorialidade teoricamente, mas 

diversos desafios de ordem “prática”.  

 Os termos “articulação”, “integração” e “interfaces” estão sempre associados 

às explicações acerca da intersetorialidade, que se apresenta com conceitos 

diversos. Nosso entendimento é de que não se tratam de sinônimos, mas é a partir 

da articulação que se pactua a intersetorialidade, tendo como objetivo a integração 

na proteção social. Conforme afirmação de Nilson, Gouveia e Ferreira (2009, p. 6), a 

intersetorialidade é o meio mais efetivo para se alcançar o desenvolvimento integral. 

Nilson (2009, p. 22) explica que o princípio da intersetorialidade se afina com o da 

integralidade pelo conceito de que não há direito maior ou mais importante que 

outro. 

 Segundo Bronzo (2010), a intersetorialidade é uma estratégia de gestão que 

deve estar presente desde a via da concepção dos problemas, entendendo que a 

complexidade das demandas exige ações de intervenção pensadas coletivamente. 

Dessa forma, “a abertura para uma visão de trabalho horizontal é o ponto-chave, e 

caracteriza, de modo geral, tais formulações” (BRONZO, 2010, p. 35). Concordando 

com este autor, pensamos que trabalhar de forma intersetorial é encontrar meios 

inovadores de planejar e intervir. Há outros autores que apresentam o conceito de 

intersetorialidade como mero conjunto de práticas e junção de saberes diversos. 

Dessa forma, restringe-se a diálogos eventuais ou pontuais e não desvaloriza o ideal 

de “setor”, “disciplina”, “especialização”.  
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 Um dos grandes desafios da intersetorialidade para Monnerat e Souza (2009, 

p. 203) é: 

 

Romper com a tradição da ciência moderna, que opera com uma 
lógica parcializada de organização e produção do saber, tendo como 
consequência uma intensa especialização disciplinar e práticas 
sociais fragmentadas. Nesta direção, diversos autores assinalam a 
importância de buscar no paradigma da interdisciplinaridade uma 
análise global dos problemas e na estratégia de gestão intersetorial a 
promoção de práticas sociais mais eficazes em relação à questão 
social atual. 

 

 Isso significa, a nosso ver, aproximações entre os desafios da 

interdisciplinaridade e da intersetorialidade. Os conflitos existentes das tentativas de 

pactuá-las decorrem das disputas políticas entre gestores, profissionais, partidos e 

grupos políticos, dentre outros atores envolvidos nos processos. Concordamos com 

Ferreira e Silva (2005, apud Monnerat; Souza, 2009, p. 45) que enquanto a 

realidade opera com problemas complexos e mal-estruturados, as instituições 

organizam-se em setores e as universidades fragmentam o saber em 

departamentos. 

  A interdisciplinaridade é a aproximação de saberes e conhecimentos para 

compor novos com o objetivo de captar o que está tecido em conjunto, podendo 

intervir nos problemas complexos. Concordamos com Inojosa (2001, p. 103) na sua 

necessária compreensão de que a interdisciplinaridade está para a ciência assim 

como a intersetorialidade está para as políticas públicas. Para ela, o prefixo “trans” 

expressaria ainda melhor o sentido de intersetorialidade ou transetorialidade que 

defende: “a articulação de saberes e experiências para a solução sinérgica de 

problemas complexos”. Sua preocupação perpassa o fato de que “a vida está tecida 

em conjunto; não é possível separá-la. E é por isso que as disciplinas não têm dado 

conta da complexidade, dessa diversidade articulada”. 

Alertamos para a impossibilidade de realizarmos, sob a égide do capitalismo, 

a proteção social integral, através da garantia de ações intersetoriais e 

interdisciplinares.  A defesa de direitos sociais e democratização nas relações sócio-

políticas, no entanto, estão na ordem do dia. A articulação dos sujeitos políticos em 

prol de direitos via intersetorialidade nas políticas sociais estão sendo forjadas e são 

importantes estratégias de luta e demarcação de posição política em defesa da 

classe trabalhadora. A temática da intersetorialidade recai sobre o exercício 
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profissional do assistente social justamente por este atuar nas políticas sociais. 

Assim, é fundamental investigar e incentivar que os assistentes sociais percebam 

esta questão.  

Foi possível interpretar, a partir das análises documentais, que as assistentes 

sociais do IFBA esboçam a realização de ações com outros profissionais e outras 

Instituições partícipes do aparato organizacional de diferentes políticas sociais. Os 

outros profissionais são servidores do próprio instituto, mas quando nos referimos a 

outras instituições, necessariamente houve contato com profissionais fora do IFBA. 

O gráfico 7 demonstra, do número total de documentos analisados, em 

quantos apareceu a articulação com outros profissionais (sessenta e cinco 

documentos), com outras Instituições (vinte e nove documentos) e com outros campi 

do IFBA (dezenove documentos). Nos outros campi, os profissionais que se 

articulam são em grande maioria assistentes sociais. Em 19 (dezenove) documentos 

não há ações com outros profissionais, pois as ações são caracterizadas como 

específicas do Serviço Social do mesmo campus, ou seja, ações realizadas apenas 

por estes, a exemplo dos estudos e seleção socioeconômica. Em 5 (cinco) 

documentos há o reconhecimento de que tais ações seriam importantes, mas não 

foram pactuadas.  

  

Gráfico 7 – Articulação com profissionais e instituições 

 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 
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Consideramos importante conhecer quais são estes profissionais e quais são 

estas Instituições. Conforme gráfico 8, a maior parte da parceria é travada com os 

psicólogos (vinte). Em seguida, há maior número de ações (quinze) que envolvem, 

além dos psicólogos, pedagogos, docentes, gestores e famílias. Os docentes a que 

nos referimos são das áreas denominadas propedêuticas27, sendo muito incomum 

ocorrer ações com professores da área técnica. Os gestores mencionados são em 

geral os diretores de ensino e diretor geral do campus. 

Essas atividades se igualam em número às desenvolvidas com diversos 

profissionais da Instituição, dentre estes, além dos já citados (psicólogos e 

pedagogos), os da área administrativa (assistentes de aluno e assistentes 

administrativos), e mais os da área de Saúde (médicos, técnicos de enfermagem). 

Apenas com médicos (em nove documentos) e apenas com gestores (em seis 

documentos) houve menos incidência, mas são extremamente representativos, por 

confirmar que a Saúde é uma das políticas de maior destaque nas ações e que o 

Serviço Social se comunica diretamente com a gestão no desenvolvimento de 

ações. Todas estas ações perpassam majoritariamente pela realização de eventos 

com temáticas relacionadas às demandas estudantis, conforme veremos adiante. 

 

Gráfico 8 – Articulação com profissionais 

 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

                                                 
27

 São assim denominadas, as disciplinas da “formação geral”, que não são da área dos cursos 
técnicos. Podemos citar como exemplo de propedêuticas: Português, Matemática, História, etc. 
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No que tange às Instituições que os profissionais mencionam nos 

documentos, destacamos que em 12 (doze) documentos aparecem secretarias 

municipais e estaduais (de Saúde, de Assistência Social e de Segurança) e escolas. 

Empresas diversas e grupos de teatro são os apresentados em menor número, oito 

e quatro, respectivamente. Há ainda, pelo menos uma vez, o aparecimento das 

seguintes Instituições: FUNAI, APAE, Fundação Clemente Mariane e Universidade 

Católica de Salvador – UCSal. Exemplificando as contribuições destas, podemos 

citar as bolsas de estudo disponibilizadas pela Fundação Clemente Mariane com o 

campus Salvador e as atividades de acompanhamento de estágio curricular em 

Serviço Social, desenvolvidas através de parcerias com a UCSal. 

Cruzando as informações de pontos do roteiro de coletas de dados, 

chegamos à conclusão de que a maioria, equivalente a 61% das atividades 

realizadas pelo Serviço Social, dá-se de forma isolada ou com profissionais do 

mesmo campus em que atua. Nas ações desenvolvidas com outros campi do próprio 

Instituto e nas ações desenvolvidas com outras Instituições chama a atenção que 

majoritariamente estão as Secretarias que compõem a prefeitura do município onde 

está presente o Instituto. 

Não podemos afirmar, contudo, que há intersetorialidade pelo simples fato de 

haver contato com outras Instituições. Da mesma forma, não temos condições de 

garantir que há interdisciplinaridade apenas pela soma de diversos profissionais 

atuando juntos, pois seria necessário que inter-relacionassem seus saberes e 

competências, materializando-as nas ações profissionais no Instituto.  

Os conteúdos dos documentos nos apresentam parcerias com outros 

profissionais e com outras Instituições reduzidas à realização de atividades 

“pontuais”, como datas “comemorativas”, a exemplo de: dia da saúde, dia do meio 

ambiente, dia da consciência negra, gincanas e atividades de integração do dia do 

estudante, dia internacional da mulher, dia da ação social. A participação em 

conferências municipais apareceram em 4 (quatro) documentos. Dessa forma, 

percebemos e identificamos que há ações realizadas tanto com outros profissionais 

quanto com outras Instituições. Estas, no entanto, se dão de forma pontual, para 

realização de uma ação específica ou encaminhamentos de informações 

importantes para o trabalho, como a frequência dos estudantes, embora não 

ocorram sistematicamente no acompanhamento das demandas estudantis. 
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 Os instrumentos e atividades utilizadas como formas de articulação são 

diversas. Nenhum documento apontou apenas um tipo de ação ou atividade, sendo 

as mais utilizadas reuniões, muito corriqueiras nas colocações dos profissionais, 

seguidas dos encaminhamentos, das palestras, capacitações e atividades 

socioeducativas, aqui agrupadas pela proximidade. Os projetos em parceria e as 

visitas técnicas se destacam pela possibilidade de ter havido um grau de 

sistematização maior. Em pequeno número apareceu a articulação via Conselhos e 

através dos gestores. Compreendemos que estas últimas são mais adequadas no 

sentido do pacto que precisa ser firmado entre as gestões e as representações da 

sociedade civil organizada.  

Há muita heterogeneidade no processo, o que exige alterações nas 

formações profissionais, na cultura organizacional, no corporativismo profissional e, 

essencialmente, interesse e direção política. Nesse sentido, Bidarra (2009) 

apresenta uma leitura acerca das estratégias de enfrentamento à fragmentação das 

políticas sociais no Brasil, identificando dois grandes projetos societários que se 

apropriam da intersetorialidade com interesses divergentes.  

Conforme Bidarra (2009), pactuar a intersetorialidade não é tarefa fácil, mas 

sim um árduo trabalho de construção política com o objetivo de articular saberes e 

experiências e alcançar melhores níveis de desenvolvimento social. É uma forma de 

abordagem mais ampla, pois a “questão social” e suas expressões, diante de sua 

complexidade, exigem isso. A intenção política da ação intersetorial é que faz toda 

diferença. Imprimimos direções sociais nas nossas intervenções concatenadas com 

o projeto de sociedade que almejamos. No âmbito das políticas sociais, sempre 

teremos motivações divergentes com viés econômico e de fundo político. 

O projeto da classe dominante é de manutenção da ordem de acumulação 

capitalista e exploração do trabalho. Desenvolve seu projeto com a precarização dos 

investimentos da proteção social e da retirada de direitos. Logo, o entendimento de 

intersetorialidade é de “um procedimento da reforma administrativa do Estado, a 

qual tende a ser apresentada como uma resposta positiva para solucionar a „crônica 

moléstia‟ que acomete o aparato estatal” (BIDARRA, 2009, p. 487). Nesse sentido, a 

intersetorialidade é funcionalmente usada como complementaridade dos serviços, 

mediante o estabelecimento de parcerias, incluindo os repasses públicos ao Terceiro 
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Setor28 e as chamadas “redes” 29 de atendimento e proteção integral. Essa noção, 

portanto, restringe o conceito de intersetorialidade à ideia de otimização de recursos 

e/ou o trabalho em redes. 

 A proposta que vai de encontro a essa hegemonia do capital é explicitada por 

Bidarra (2009, p. 488) como  

 
[...] uma referência de natureza ético-cultural democrática [...]. O 
sentido a ser empreendido é o da democratização do Estado, obtido 
por meio da radicalização das experiências e das inovações sociais 
produzidas pelos espaços participativos ou pela força instituinte das 
práticas políticas dos diferentes segmentos populares. [...]. Com 
essas práticas busca-se, portanto, a socialização da política, a 
disseminação e o compartilhamento, mais plural e equitativo, das 
instâncias de poder decisório, para que se exercite de forma mais 
efetiva o controle social sobre as ações do Estado.  

 

Os desafios de pactuar a intersetorialidade perpassam necessariamente pelas 

questões de ordem políticas e político-partidárias. Conforme análises de Silva, G. 

(2009, p. 82-84), o Estado não é, de fato, democrático e sim burocrático, 

centralizado, hierárquico e autoritário. O autor questiona como vamos governar e 

gerir políticas públicas num contexto de democracia participativa com esse Estado. 

Faz-nos refletir a disputa política constante que devemos fazer do Estado na 

sociedade capitalista atual, pois “quando se faz política pública está se fazendo 

política”. 

As pesquisas de Monnerat e Souza (2008, p. 218) apontam que 

 

A competitividade eleitoral reduz em muito as possibilidades de 
diálogo intersetorial. [...] a lógica de construir a carreira política molda 
um tipo de comportamento não cooperativo, marcado, 
principalmente, pela concretização de projetos que possam ter um 
tom marcadamente personalista. 

 

                                                 
28

 Refere-se na verdade a um fenômeno real inserido na e produto da reestruturação do capital, 
pautado nos (ou funcional aos) princípios neoliberais: um novo padrão (nova modalidade, fundamento 
e responsabilidades) para a função social de respostas às seqüelas da “questão social”, seguindo os 
valores da solidariedade voluntária e local, da auto-ajuda e da ajuda mútua (MONTAÑO, 2003, p. 22). 
29

 A noção de rede pressupõe uma retaguarda de serviços e apoio, capaz de ser mobilizada pelos 
agentes públicos e combinados diante de cada situação específica. Dar respostas adequadas, 
oportunas e eficazes a estas demandas depende da disponibilidade de serviços, programas e ações 
governamentais e não governamentais, que possam funcionar como elementos de um “cardápio” a 
ser montado sob medida para atender às necessidades das famílias, indivíduos e grupos, conforme 
afirma Corera (2002). (BRONZO, 2010, p. 132). 
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Essa questão político-partidária pode ser o fator que mais proporciona 

experiências isoladas de intersetorialidade. Inojosa (2001, p. 104) também avalia os 

problemas em fatiar por conhecimentos, por corporações e a questão da hierarquia 

piramidal na tomada de decisões, mas aponta a questão político-partidária como 

uma grande problemática na competição na gestão das políticas. 

 

Todas as estruturas, em todos os níveis de governo e a cada 
governo, a cada nova gestão, são novamente loteadas para os 
partidos e para os grupos de apoio. Desse modo, cada uma dessas 
fatias [...] passa por um novo loteamento político-partidário. Todos os 
setores, como Educação, Obras, Saúde, etc., são campos de 
interesse de fornecedores, de produtores, de corporações e de 
grupos político-partidários. [...]. A lógica de competição reflete a 
própria competição entre grupos de interesses e facções. Isso fica 
bem evidente, por exemplo, na hora de dividir o orçamento [...] com 
transferência de verba de um setor para outro, etc. Essa é uma 
lógica que não tem nada a ver com a necessidade das pessoas ou 
dos grupos populacionais.   

 

Muitas vezes, a responsabilidade em pactuar a intersetorialidade recai sobre 

os profissionais que atuam nas políticas sociais e/ou, no máximo, entre gestores 

intermediários, como coordenadores e conselheiros. As experiências não podem 

nem devem ocorrer eventualmente ou porque um ou outro profissional considera 

importante, mas deve estar na sua formação profissional, ser construída na cultura 

institucional e, mais do que tudo, ser planejada pela gestão das políticas. 

A intersetorialidade pressupõe ainda a construção e articulação entre 

Instituições e as redes de serviços. Importante lembrar que estas são formadas por 

atores políticos, daí a reflexão de Gouveia (2009, p. 15): 

 
Na perspectiva de rede o que importa são as dinâmicas que surgem 
das próprias relações institucionais e também interpessoais que dão 
vida a ela. É a qualidade e o conjunto dessas conexões – baseadas 
em fatores sociais, culturais e políticos, bem como na integração de 
distintos e variados grupos sociais - que determina as diferentes 
formas do capital social de uma coletividade. 

 
Conforme Bourguignon (2001, p. 02), “cada área da política pública tem uma 

rede própria de instituições e/ou serviços sociais”. Mais uma vez chamando a 

atenção da política de Educação, lembramos que esta tem seus equipamentos 

sociais muito próximos da comunidade, concretizados na escola. A necessidade de 

integralizar estas redes é pactuar a intersetorialidade. Não se trata apenas de uma 
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dirigir à outra, via encaminhamentos, como se estivessem “se livrando” de algum 

“caso”, mas de conceber as diversas situações e intervir nestas com uma nova 

prática, elaborada a partir de ampla construção democrática. 

Ocorre que cada profissional e setor ocupam-se de sua área tradicional de 

atuação. Para Gouveia (2009, p. 20), além dos desafios que já apresentamos, é 

necessário escolher um modelo único de gestão para as políticas; compreender que 

os resultados das intervenções serão graduais, mas considerá-los como avanços; 

ter a capacidade de avaliar os resultados alcançados. Inojosa (2001, p. 106-109) 

considera que são necessários quatro grandes aspectos: mudar de paradigma, 

provocando nova forma de pensar, com foco na complexidade e necessidade de 

comunicação; fomentar o projeto político transformador, contrário ao imediatismo 

das ações e o assistencialismo; atingir a organização interna do governo por meio 

de planejamento e avaliação participativos; e atuar em rede de compromisso social, 

mas tendo cuidado em não desresponsabilizar o Estado. 

Consideramos todos esses elementos expostos extremamente importantes 

para pensar a intersetorialidade na contemporaneidade. Mioto e Schutz (2010) 

apresentam, ainda, com base nos mesmos referenciais em que estamos nos 

respaldando, a relevância de pensar territorialmente, pois facilita a organização e 

distribuição dos serviços de forma intersetorial. Para Mioto e Schutz (2010, p. 67), é 

necessário ainda valorizar os trabalhadores, pois: 

 
A mudança nas organizações para adoção de uma lógica 
intersetorial depende da vontade política de seus dirigentes, mas 
também da sensibilização de todos os seus trabalhadores, sendo 
estes atores políticos importantes. Ou seja: é necessária a 
sensibilização dos servidores públicos para a mudança. 

 

Na política de Educação, veremos que o assistente social tem a competência 

técnico-profissional de reconhecer a complexidade das demandas e a necessidade 

de respostas integralizadas a estas. Uma forte estratégia que deve ser usada pelos 

assistentes sociais é a criação de demandas para a Instituição de forma a forçá-la a 

se articular com outras Instituições da mesma e de variadas políticas, fazendo surgir 

ações integrais desde a concepção, elaboração, execução e avaliação. De acordo 

com as análises documentais desta pesquisa, as assistentes sociais que atuam no 

IFBA têm esboçado ações em parceria com outras Instituições, especialmente na 

área de Assistência Social e Saúde. 
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Em 20 (vinte) documentos não houve menção de política social; em 117 

(cento e dezessete), entretanto, há a apresentação ao menos da política de 

Educação, sendo que em 24 (vinte e quatro) apenas Educação e 93 (noventa e três) 

relaciona-se esta a alguma outra, conforme gráfico 9. As que mencionam apenas a 

Educação colocam como direito e como fim último de contribuir no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Gráfico 9 – Educação e outras políticas 

 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 

No quadro 3, estão expostas as relações entre a Educação e outras políticas, 

apresentadas por estes 93 (noventa e três documentos). Mais uma vez se destacam 

as políticas de Assistência Social (mencionada vinte e seis vezes) e a de Saúde 

(que se apresenta em dezenove documentos), tanto pelo quantitativo de referências 

quanto na relação com a Educação. A Assistência Social é associada à Educação 

nas questões relacionadas à permanência estudantil no que tange a seleção 

socioeconômica de bolsas e auxílios. Mais adiante trataremos dessa questão, 
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demonstrando que há aproximações e diferenças da Assistência Social com a 

assistência ao estudante, no âmbito de uma Instituição de ensino.  

 

Quadro 3 - Políticas sociais e relação com educação 

 

Políticas sociais 
mencionadas 

Relação com a educação 

Assistência social Permanência dos estudantes (vinculado ao PAE) 

Saúde 
Situações que interferem no comportamento dos 

estudantes, envolvendo violência sexual, DST´s e uso e 
abuso de drogas 

Ações Afirmativas 
Sistema de cotas e implantação da Lei 10.639 e 11.645 

(Educação para a diversidade) 

Direitos humanos 

Desenvolvimento de ações socioeducativas com os 
estudantes ou apontando uma contribuição nas 

expressões da “questão social” do município que atua 

Criança e adolescente 

Economia 

Segurança Pública 

Alimentação 

Recursos Humanos (gestão 
de pessoas) 

Atuação com servidores e terceirizados do IFBA 

Trabalho Discussão da bolsa trabalho 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 
Na educação, assim como nas outras políticas, é necessário construir 

espaços de diálogos. A Saúde se associa com a Educação nas atividades que 

discutem diversos temas, como o uso e abuso de drogas, violência sexual e 

sexualidade. Nas palavras de Monnerat e Souza (2009, p. 207): 

 

A necessidade de articulação se evidencia com a persistência de 
indicadores negativos quanto à evasão escolar, altas taxas de 
analfabetismo, disparidade na relação idade e série, dentre outras 
questões. Assim, o olhar da Educação sobre a intersetorialidade tem 
como base o reconhecimento de que os problemas estruturais que 
afetam as famílias repercutem diretamente nas condições de 
aprendizagem das crianças e adolescentes. 

 

As Ações Afirmativas, consideradas também como política social de 

reparação dos direitos retirados de enorme parcela da população brasileira, 

manifestam-se em alguns momentos como demanda de combate ao racismo, 

discriminação e preconceitos entre os estudantes e servidores. Têm completa 

relação com a Educação, especialmente através do sistema de cotas implantado no 

IFBA, conforme pontuaremos no capítulo 3. 
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A demanda de recursos humanos seria outro eixo de trabalho do assistente 

social na Instituição, com o objetivo de atender os servidores e terceirizados nas 

suas questões pessoais e trabalhistas. Há apenas uma profissional lotada na reitoria 

do IFBA para atender essa demanda em todo o Instituto. 

O trabalho emerge para fazer alusões às bolsas-trabalho referendadas pela 

Política de Assistência Estudantil do IFBA. Consideramos esta bolsa completamente 

equivocada, por exigir carga-horária de trabalho aos estudantes, condicionando o 

recebimento de recursos da assistência estudantil. 

As demais políticas sociais mencionadas dizem respeito a diversas demandas 

identificadas com os atendimentos aos estudantes. Notamos que se relacionam com 

a Educação devido a interferências destas na vida dos estudantes e, 

consequentemente, no seu desenvolvimento acadêmico.  

Reproduzimos abaixo um trecho de um dos documentos que aponta a 

necessidade de atividades sistematizadas com outros profissionais, bem como com 

a rede de atendimento socioassistencial para acompanhar as demandas 

mencionadas acima, relacionadas a diversas políticas sociais. 

 

Para outras questões, relacionadas à execução de um trabalho 
sistematizado de acompanhamento familiar, atendimento 
psicossocial, atendimento pedagógico, atendimento médico 
preventivo, se faz necessário a articulação com os demais 
profissionais do Campus (pedagogas, psicóloga, médico, dentista, 
entre outros), bem como (re) criar uma rede de proteção, 
atendimento e encaminhamentos aos serviços disponíveis no 
município e no entorno geográfico, aos casos que necessitem de tal 
ação (CAMAÇARI, Documento 2, 2009).  

 

Compreendemos que as ações e intervenções de uma direção social que 

esteja em favor da classe trabalhadora deve trilhar um caminho que indica um 

compromisso na luta em prol dos seus interesses. A forma de atuar nessa 

perspectiva dá trabalho, pois vai de encontro a posicionamentos corporativistas e 

conservadores tanto nas diferentes esferas do governo quanto entre os profissionais 

e atores envolvidos na execução das políticas.  

As justas reivindicações em torno das políticas sociais e qualquer outra ação 

do Estado não significam alteração das bases que fundamentam a exploração do 

trabalho pelo capital e, assim, da destruição do sistema capitalista. Dentro da lógica 

do capital, é uma utopia a superação da fragmentação das políticas sociais, mas sua 
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defesa e exercício aglutinam diversos sujeitos sociopolíticos. Compreendemos, 

neste estudo, a defesa da intersetorialidade não com vistas apenas ao reformismo 

das políticas sociais dentro do sistema capitalista, mas como caminho estratégico na 

luta pela garantia de direitos e politização dos usuários dentro das contradições do 

sistema capitalista e sua luta de classes. 

O Serviço Social no IFBA ou em qualquer outra instituição das diversas 

políticas sociais pode defender a interdisciplinaridade e a intersetorialidade como 

estratégias que contribuem para o fortalecimento da classe trabalhadora, 

valorizando princípios éticos como cidadania, coletividade, democracia e defesa dos 

direitos humanos. O exercício profissional no IFBA demonstra, a partir das análises 

documentais desta pesquisa, empregar esforços de articulação com outros 

profissionais e Instituições, mas, certamente, sendo acometido pelos desafios 

apontados e outros, tanto da profissão na contemporaneidade, quanto das políticas 

de forma macro conjuntural. Veremos, no próximo item, as questões mais relativas 

aos dilemas contemporâneos da profissão, além de aspectos históricos 

imprescindíveis. 

 

 

2.3 Serviço Social e exercício profissional 

 

A emergência do Serviço Social possui relação intrínseca com a “questão 

social” e as políticas sociais. Conseguinte a essas reflexões, já vimos, nos itens 

anteriores, os desafios da intersetorialidade entre as políticas sociais. Posto isso, 

apresentamos, neste item, algumas considerações sobre a profissão, que são 

fundamentais para entender as velhas e novas demandas do exercício profissional 

do assistente social em face ao cenário exposto.  

O objeto do Serviço Social são as expressões da “questão social”. De acordo 

com Netto (2011), o grau de exploração do trabalho humano e a “escassez 

produzida socialmente”, próprias da ordem burguesa, constituem a „questão social‟, 

que, a cada nova fase do capitalismo, instituem-se novas expressões. Para ele, “a 

caracterização da “questão social”, em suas manifestações já conhecidas e em suas 

expressões novas, tem de considerar as particularidades histórico-culturais e 

nacionais” (NETTO, 2011, p. 161).  
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A “questão social” apresenta novas expressões em meio às alterações no 

mundo do trabalho (desemprego, subemprego e precarizações dos contratos) e o 

Estado tende a se desresponsabilizar, tornando-se mínimo para o social e criando 

apelos ético-morais na tentativa de responsabilizar cada vez mais a sociedade civil 

pelo trato com a “questão social”.  

Netto afirma ainda que, nos anos gloriosos do capitalismo, de implantação do 

Welfare State, consequente melhoria na vida dos trabalhadores pode ser observada, 

especialmente nos países centrais capitalistas. Isso não quer dizer que a “questão 

social” deixou de existir ou que o capital tem compromisso social, mas que ela se 

apresenta com outras configurações. Portanto, não houve ressurgimento ou uma 

nova “questão social” (NETTO, 2011, p. 159-160). 

Da mesma forma que no nosso entendimento não há uma nova “questão 

social”, compreendemos não existir uma crise do trabalho, no sentido do 

exaurimento dessa categoria. Essas polêmicas teóricas e políticas se apresentam 

para mistificar os fundamentos dessa sociedade de classes antagônicas, da mesma 

forma que a ideia de crescente homogeneização de classes.  

 Defendemos a concepção de que se apresentam aos assistentes sociais, 

portanto, como demandas profissionais contemporâneas, novas e velhas 

expressões da “questão social”, sendo estas consequências da exploração do 

trabalho. Isso tem provocado novos desafios e evidenciado as contradições da 

profissão, pois tais suscitações atuais que acometem o assistente social podem ser 

respondidas a partir da análise da própria história da profissão. 

 Montaño (2009, p. 62) tece considerações acerca das dimensões da 

legitimação do assistente social associada à “questão social”. 

 
A “questão social” se torna, assim, não apenas o fator “disfuncional” 
e ameaçador do “equilíbrio”, levando a classe dominante, 
mediatizada pelo Estado e outras organizações, a desenvolver uma 
estratégia de controle social por meio das políticas sociais e 
contratando o assistente social como executor delas (dimensão 
hegemônica da legitimidade profissional), mas a “questão social” se 
constitui também no motivo pelo qual a população demanda ao 
Estado e aceita a intervenção desse profissional para a solução das 
suas carências (dimensão subalterna). 

 

 Nessa perspectiva que defendemos, o fundamento do Serviço Social está nas 

bases das contradições do sistema capitalista e sua forma de enfrentamento às 
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expressões da “questão social” via políticas sociais. É importante reafirmá-la para 

não desprendermos as discussões sobre o exercício profissional do assistente social 

do sistema capitalista e cairmos em “uma „sobrepolitização do Estado‟, em que sua 

autonomia é superestimada, desconectando-o de seus fundamentos econômicos” 

(IAMAMOTO, 2011, p. 341). 

 A profissão, portanto, acompanha as alterações e fases do capital, 

mencionadas anteriormente, através da expansão ou retração das funções do 

Estado nas correlações de forças sociais. A atuação do assistente social se fez 

necessária em um dado momento histórico, conforme apresentamos, emergindo a 

profissão na divisão social do trabalho na sociedade burguesa30.  

Não priorizamos fazer uma revisão histórica linear do Serviço Social, mas há 

aspectos das primeiras décadas de seu exercício profissional no Brasil, período 

correspondente à década de 1930 a 1960, que são importantes de ser resgatados.  

O Serviço Social possuía fortes influências da visão da Igreja e de teorias 

hegemônicas nas ciências sociais no período em questão. A formação do 

                                                 
30

 Há uma polêmica discussão na categoria sobre se a atividade do profissional de Serviço Social 
deve ser ou não considerada trabalho. Ambas têm como referência as leituras marxistas e concordam 
que o trabalho é uma categoria central, ontológica do ser social. No entanto, há a defesa de que o 
assistente social é um ser prático social, dotado de liberdade, capaz de projetar seu trabalho e buscar 
sua implementação por meio de sua atividade, tendo, para isso, sua relativa autonomia e sendo 
acometido pela alienação e exploração como qualquer trabalhador. Segue exposição desse 
entendimento: “O assistente social é proprietário de sua força de trabalho especializada. Ela é 
produto da formação universitária que o capacita a realizar um “trabalho complexo”, nos termos de 
Marx (1985). Essa mercadoria força de trabalho é uma potência, que só se transforma em atividade –
, em trabalho –, quando aliada aos meios necessários à sua realização, grande parte dos quais se 
encontra monopolizado pelos empregadores [...] dependem dos prévios recortes das políticas 
definidas pelos organismos empregadores, que estabelecem demandas e prioridades a serem 
atendidas (IAMAMOTO, 2011, p. 421)”. Essa defesa se pauta na contribuição do assistente social ao 
processo de produção e reprodução das relações sociais. Dessa forma, não existe processo de 
trabalho do assistente social, mas existe um trabalho do assistente social e processos de trabalho 
nos quais se envolve na condição de trabalhador especializado. Em outra perspectiva, é defendido 
que Serviço Social não é trabalho, pois, na tese marxista, trabalho transforma a natureza em meios 
de produção e subsistência, não sendo conjunto de práxis. Segue defesa desse pensamento: “Igualar 
ao trabalho práticas profissionais como o Serviço Social ou a educação [...], significa igualar o 
intercâmbio orgânico com a natureza com outras atividades em tudo distintas. Ao cancelar o que o 
trabalho tem de específico, isto é, cumprir a função social de transformar a natureza em meios de 
produção e subsistência, dissolve-se o trabalho em um enorme conjunto de práxis e, 
consequentemente, cancela-se a tese marxiana de ser o trabalho a categoria fundante do mundo dos 
homens (LESSA, S. 2012, p. 28)”. Essa é uma das questões filosóficas discutidas no seio da 
categoria. Neste estudo, poderá ser denominado de trabalho o equivalente ao exercício profissional 
do Serviço Social, sem prejuízo de compreender as duas interpretações apresentadas. Além desta, 
há diversas polêmicas na categoria, mas o Serviço Social tem resistido tanto às equivocadas 
interpretações de haver uma nova “questão social” e de “adeus ao trabalho” quanto às divergências 
de ordem política e filosófica na categoria. Podemos afirmar que, mantém, assim, uma hegemonia do 
seu projeto profissional, apesar dos desafios de sua materialização na contemporaneidade.  
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profissional do Serviço Social nesse período era voltada especialmente à parcela 

feminina (“moças e senhoras” das associações assistenciais, ligas católicas e do 

militantismo católico) dos setores abastados da sociedade, com incontestável e 

íntegra formação moral, constituída a partir da influência Neotomista31, base 

filosófica da Igreja católica que adquire uma direção política-ideológica determinada, 

em face da “questão social” (BARROCO, 2006), e da teoria Positivista32. 

Iamamoto (2003, p. 213-214), sintetizando o contexto de surgimento da 

profissão, sua origem e vinculação com a moral conservadora da Igreja Católica, 

afirma que:  

 

A implantação do Serviço Social não é [...] um processo isolado. 
Relaciona-se diretamente às profundas transformações econômicas 
e sociais pelas quais a sociedade brasileira é atravessada, e à ação 
dos grupos, classes e instituições que interagem com essas 
transformações. Seu surgimento se dá no seio do bloco católico, que 
manterá por um período relativamente longo um quase monopólio da 
formação dos agentes especializados, tanto a partir de sua própria 
base social, como de sua doutrina e ideologia [...]. O Serviço Social 
[...] se desenvolve no momento em que a Igreja se mobiliza para a 
recuperação e defesa de seus interesses e privilégios corporativos, e 
para a reafirmação de sua influência normativa na sociedade. 

 

A influência normativa a que se refere Iamamoto é a principal responsável 

pela atuação do assistente social nessa conjuntura, configurando-se com cunhos 

doutrinários: “reconquistar as massas, ir ao povo, liberá-lo da influência nefasta do 

socialismo, aconchegá-lo no comunitarismo ético cristão” (idem, p. 214).  

A formação profissional era, portanto, de cunho moralista e moralizante, 

baseada na moral religiosa. O assistente social, nesse período, não questiona as 

                                                 
31

 A partir do século XIX, o Neotomismo surge, retomando as idéias centrais da filosofia de Santo 
Tomás de Aquino (séc. XIII), combinadas a uma visão de mundo conservadora. Procura oferecer à 
Igreja Católica uma renovação de seu pensamento para servir de calço mais consistente frente às 
pressões liberais, científicas e comunistas. Para tal filosofia, o princípio da existência de Deus confere 
uma hierarquia aos valores morais, tendo em vista sua subordinação às “leis naturais” decorrentes 
das “leis divinas” [...]. A “natureza humana” é considerada a partir de uma “ordem universal imutável”, 
devendo o homem se habituar a fazer o “bem”, se afastando dos “vícios” e do “mal”, em busca de 
“perfectibilidade”. (BARROCO, 2000). 
32

 O pensamento positivista comteano explica e justifica ideologicamente a ordem burguesa e uma de 
suas peculiaridades reside em seu tratamento moral dos conflitos e contradições sociais. Seu 
conservadorismo, expresso em sua defesa da ordem e da autoridade, aliado à idéia de uma ordem 
social naturalmente “harmônica”, possibilita que as lutas sociais sejam vistas como “desordem” que a 
educação moral pode superar. A articulação entre a “harmonia” social e a ação moral tem como 
fundamento a valorização do altruísmo e persuasão em busca da coesão social (BARROCO, 2006, p. 
77). 
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condições de vida e de trabalho da sua “clientela”, por incorporar as noções teóricas 

e políticas que a ideologia conservadora de sua formação lhe fornecia. Não 

reconhecia a luta de classes, pois não partia de um entendimento da questão social 

enquanto expressão das relações sociais capitalistas e consequência do sistema de 

exploração de classes destas. 

O profissional do Serviço Social possuía visão acrítica e sua atuação não 

ultrapassava o imediatismo das ações. Além disso, Iamamoto (2003) aponta 

características valorativas impressas no exercício profissional, como a ênfase na 

família, a defesa da liberdade abstrata (subjetivada) do indivíduo; preconização dos 

princípios da ordem, hierarquia e disciplina; a individualização dos casos sociais, 

reconhecendo os indivíduos de forma particular e isolada; falta de predisposição 

para teorizar e defesa da tradição social. Esses aspectos refletiam, na verdade, o 

fato de o profissional aceitar a função social que o Estado lhe determinara e estar 

sendo formado com as concepções concatenadas a estas. 

A consolidação da determinação ético-política do Serviço Social, no seu 

surgimento enquanto profissão no Brasil é sustentada, portanto, pelo 

conservadorismo moral, conforme afirma Barroco (2006, p. 74): “a presença do 

conservadorismo moral, no contexto de origem do Serviço Social, é evidenciada: na 

formação profissional, no projeto social da Igreja Católica e na cultura brasileira, 

através das idéias positivistas”. O pensamento católico conservador e a teoria 

positivista, através da ideologia conservadora e da crença moral, compartilham 

igualmente sobre as formas que devem utilizar no enfrentamento da questão social, 

objeto do Serviço Social. 

Apenas a partir da década de 1970-1980, no auge da autocracia burguesa no 

Brasil, inicia-se um processo de renovação do Serviço Social, com vistas a romper 

com esse tradicionalismo na profissão e reconstruir um projeto profissional. 

Conforme tese de Netto (2011), podemos dividir esse processo histórico em fases, a 

saber: a perspectiva modernizadora, a reatualização do conservadorismo e a 

intenção de ruptura.  

A perspectiva modernizadora abre o processo de renovação do Serviço Social 

no Brasil, representando a necessidade de a categoria investir na sua 

sistematização e validação teórica, nos termos de Netto (2011, p. 154-155): 
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O núcleo central desta perspectiva é a tematização do Serviço Social 
como interveniente, dinamizador e integrador, no processo de 
desenvolvimento [...]. O que caracteriza esta perspectiva, todavia, 
está longe de resumir-se à exclusão de tendências contestadoras: 
antes, o que lhe confere seu tônus peculiar é a nova fundamentação 
de que se socorre para legitimar o papel e os procedimentos 
profissionais. 

 

 Essas inquietações da categoria, expressas a partir desta fase da renovação, 

só foram possíveis devido a alguns fatores que proporcionaram as condições 

internas para que a categoria construísse um novo projeto profissional: o seu 

amadurecimento organizativo e representativo e a formação de uma massa crítica, o 

protagonismo de uma parcela de assistentes sociais que foram vanguardas deste 

processo e a contribuição dos “novos” estudantes do curso de Serviço Social, por 

adentrarem com uma nova perspectiva e influências ideopolíticas mais progressistas 

(NETTO, 2004). 

A fase denominada de reatualização do conservadorismo, segundo Netto 

(2011), caracteriza-se pelo consciente esforço de fundar o conservadorismo em 

matrizes intelectuais mais sofisticadas. Repudia tanto os padrões vinculados ao 

positivismo quanto os de raiz marxiano. É a partir desse momento que o Serviço 

Social passa a ter aproximações sucessivas com o marxismo, até fundar o atual 

projeto profissional, influenciado pelo pensamento marxiano e marxista 

(especialmente Gramsci e Lukács), evidenciando o reconhecimento da luta de 

classes, direção social estratégica e a construção de uma nova sociabilidade, dentre 

outros princípios.  

Na fase denominada de intenção de ruptura, localizada na primeira metade 

dos anos 1980, possuíamos sistematicamente uma crítica ao tradicionalismo nos 

aspectos teóricos, metodológicos e ideológicos. Esse período “dá o tom da polêmica 

profissional e fixa as características da retórica politizada (com nítidas tendências à 

partidarização) de vanguardas profissionais de maior incidência na categoria” 

(NETTO, 2011, p. 159). 

É apenas a partir daí que assistimos a um momento de amadurecimento da 

reflexão crítica do Serviço Social frente a um contexto marcado, dentre outros 

fatores, pela globalização do capital, a reestruturação produtiva, a hegemonia do 

neoliberalismo, restringindo a operacionalização das políticas sociais e a 

consolidação da democracia na sociedade brasileira. O processo de renovação do 
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projeto profissional se materializa a partir da reformulação das diretrizes curriculares 

dos cursos, do código de ética e da Lei que regulamenta a profissão. 

No ano de 1993, uma nova revisão curricular, em nível nacional, foi proposta 

pela ABESS, em decisão coletiva na Convenção desse ano, mesmo estando 

presente desde o fim da década de 1970 nos debates de docentes, discentes e 

profissionais de Serviço Social. O primeiro passo desse processo de revisão 

curricular em nível nacional foi a realização do diagnóstico dos pontos fracos da 

formação profissional, ou seja, do currículo em vigência a partir de 1982, que 

representou um marco na trajetória de renovação do Serviço Social no Brasil ao 

apropriar-se da teoria social de Marx. A partir desse diagnóstico, foram discutidas as 

permanências e reformulações dos elementos que o compunham.  

O segundo momento se deu com a elaboração da “Proposta Básica para o 

novo projeto de formação profissional”, aprovada na XXIX Convenção da ABESS no 

ano de 1995. Ressaltamos que para a sua construção, entre o ano de 1994 e 1996 

foram realizadas 200 (duzentas) oficinas locais, 25 (vinte e cinco) regionais e 2 

(duas) nacionais entre 1994 e 1996, nas 67 unidades de ensino filiadas a ABESS. 

Em 1996, após realização de oficinas e trabalhos coletivos continuados, foi 

elaborado um segundo documento: “Proposta básica para o projeto de formação 

profissional: novos subsídios para o debate”. Ao final dessa segunda etapa, os 

documentos propositivos foram sistematizados pela diretoria da ABESS, pelas 

representações da ENESSO e do CFESS, Grupo de Consultores de Serviço Social e 

a Consultoria Pedagógica, resultando na “Proposta Nacional de Currículo Mínimo 

para o Curso de Serviço Social”, aprovada em Assembléia Geral da ABESS, em 

novembro de 1996. 

O período histórico dos acontecimentos e avanços no que tange à reforma 

curricular do curso de Serviço Social coincidia com medidas neoliberais 

implementadas no país como a Reforma do Estado, as privatizações das empresas 

estatais, o corte de investimentos nas políticas públicas, e o incentivo ao setor 

privado.  

A Reforma do Ensino Superior, componente da Reforma do Estado, iniciada 

com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases - LDB em 1996, ano de aprovação 

das novas diretrizes curriculares do curso de Serviço Social, contribuiu para a 
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mercantilização da educação, sucateamento das Instituições Federais de Ensino 

Superior, avanço do ensino à distância e dos cursos seqüenciais.  

Essas reformas têm influenciado de forma a dificultar a consolidação das 

nossas diretrizes curriculares e, por consequência, o projeto ético-político do Serviço 

Social, pois a formulação deste se contrapõe a esta lógica. Dentre os impactos, 

podemos citar a redução dos recursos para atividades de pesquisa e o estímulo 

destas através de financiamento por empresas privadas que passam a ditar a 

qualidade e quantidade que desejam, impondo uma lógica empresarial nas 

universidades públicas através do controle das pesquisas. 

Na Bahia, há 38 (trinta e oito) cursos de graduação em Serviço Social, sendo 

15 (quinze) na modalidade de ensino à distância e 23 (vinte e três) presenciais. Dos 

cursos presenciais, apenas 2 (dois) são ofertados em Instituições públicas federais 

(Universidade Federal da Bahia – UFBA e Universidade Federal do Recôncavo 

Baiano – UFRB)33.  

Com a implantação da LDB, as universidades precisaram definir diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação, em substituição aos antigos currículos 

mínimos. A ABESS assume essa tarefa no que tange ao curso de Serviço Social, 

oportunizando-se deste contexto, já que estávamos em pleno processo de revisão 

curricular. 

A ABESS encaminhou à Secretaria de Ensino Superior – SESu do Ministério da 

Educação – MEC um documento que, conforme parecer da referida secretaria, 

apresenta destaques que estão em acordo com as exigências da nova lei. Dentre 

estes destaques podemos citar a flexibilidade na organização dos currículos plenos 

de cada unidade de ensino, o exercício do pluralismo e da interdisciplinaridade na 

vida acadêmica e profissional e a qualificação da formação profissional em sintonia 

com a realidade social. 

As novas diretrizes curriculares preservaram alguns aspectos e romperam com 

outros do currículo anterior. Dentre os de continuidade, estão a primazia da tradição 

marxista, o pluralismo e a reafirmação da categoria trabalho. Entre as novidades, a 

questão social como central na formação profissional e a introdução de novos 

componentes curriculares. 

                                                 
33

 A fonte destas informações é o site do Ministério da Educação: http://emec.mec.gov.br/. 
Observamos que contabilizam mais de um curso por Instituição, considerando os diferentes turnos 
em que podem ser oferecidos. 

http://emec.mec.gov.br/
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A este respeito é mister lembrar as diversas disciplinas denominadas de 

“políticas setoriais” e de “políticas aplicadas” que compunham as grades curriculares 

dos cursos de graduação em Serviço Social. A ideia era estudar as políticas sociais 

por segmento: Educação, Saúde, Assistência Social, Habitação, Criança e 

Adolescente, Trabalho, etc. Com as novas diretrizes curriculares, em 1996, a 

proposta compreendia que deveriam ser extintas estas disciplinas e o estudo das 

políticas sociais deveriam se realizar a partir dos seus fundamentos. De início, houve 

muita resistência e incompreensão, demonstrando, assim, o quanto estávamos 

acostumados a encarar a lógica da fragmentação em detrimento da articulação.    

É nesse contexto de novas perspectivas de compreensão na formação 

profissional que a matriz teórica marxista passa a ser consolidada como hegemônica 

no projeto ético-político do Serviço Social. A direção social da profissão, claramente 

assumida em defesa da classe trabalhadora, fica bem referendada nos diversos 

instrumentos legais que materializam o projeto profissional, como a Lei nº 8662/93, 

que regulamenta a profissão, as novas diretrizes curriculares do curso de Serviço 

Social (aprovadas em 1996 pela ABEPSS e em 2002 pelo Ministério da Educação e 

Cultura – MEC / Conselho Nacional da Educação – CNE) e o novo Código de Ética 

Profissional de 1993, vigente até os dias atuais. 

Para Carvalho e Iamamoto (2003), há reflexões que, ainda na atualidade, são 

decorrentes do equívoco histórico da profissão sobre a sua direção social. Estes 

autores questionam a que interesses deve atender o exercício profissional do 

assistente social: ao Estado, seu maior empregador, ao capital ou à classe 

trabalhadora? Estes e outros elementos são amadurecidos com a reflexão dos 

fundamentos e das mediações ético-morais da profissão a partir dos anos 1980, pois 

“a prática política construiu, objetivamente, uma ética de ruptura, mas não ofereceu 

uma sustentação teórica que contribuísse para uma compreensão de seus 

fundamentos” (BARROCO, 2006, p. 177). 

O exercício profissional do assistente social deve estar concatenado ao seu 

projeto de profissão, que vem sendo forjado no seio da categoria ao longo dos anos 

com o objetivo de mantê-la atualizada frente às constantes transformações 

conjunturais da sociedade. Cabe ao assistente social estar apto a dar respostas aos 

desafios postos pelas demandas no enfrentamento das expressões da “questão 

social”.  



88 

 

 O projeto ético-político do Serviço Social diz respeito a um conjunto de 

referenciais teóricos, ideológicos, políticos e legais que representam uma construção 

coletiva e organizada da categoria. É, portanto, o produto de seu processo de 

ruptura e renovação profissional. Os valores e compromissos éticos e profissionais 

são representados por princípios e diretrizes nos documentos da categoria, já 

mencionados. Eles apresentam tanto ideias radicais para a transformação social, 

quanto posições reformistas frente às possibilidades de consolidação no sistema 

capitalista. Dentre os princípios, citamos: o reconhecimento da liberdade como valor 

ético central; autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

defesa dos direitos humanos; ampliação e consolidação da cidadania; 

aprofundamento da democracia; posicionamento em favor da equidade e justiça 

social; empenho na eliminação de todas as formas de preconceito; garantia do 

pluralismo e a opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, 

etnia e gênero. (CFESS, 2004). 

A articulação com os movimentos sociais e o compromisso com a qualidade 

dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual demonstram 

o “como fazer”. Expressam, ainda, a necessidade do aprimoramento e constante 

formação do profissional no seu exercício com vistas a alcançar presteza no trabalho 

junto aos usuários. 

O processo de “amadurecimento” do Serviço Social frente aos estudos de 

Marx só pôde ser considerado junto a uma vanguarda profissional. Mesmo 

atualmente, não podemos assegurar que a leitura marxiana tem feito parte da 

formação profissional do Serviço Social e hegemonizado o referencial ideoteórico 

dos assistentes sociais brasileiros. Duas questões parecem ser elementares para 

esta determinação e, ao mesmo tempo, se apresentam como desafios ao projeto 

profissional. 

As condições de formação profissional em Serviço Social é uma dessas 

questões, na medida em que assistimos a uma  

 

Acelerada massificação e desqualificação da formação, com 
evidentes repercussões futuras no exercício profissional [...] que, 
desqualificado, vulnerabiliza a imagem da profissão [...], e tende a 
dificultar a formação de novos quadros teóricos e políticos para o 
projeto profissional. (BRAZ, 2007, p. 9). 
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Partindo desse pressuposto e do entendimento de que a luta de classes afeta 

também o cotidiano profissional, o assistente social deve ampliar o seu horizonte de 

atuação, não se contentando apenas em se aperfeiçoar tecnicamente enquanto 

espelho da instituição, nem realizando atitudes fatalistas, messiânicas ou 

voluntaristas. Deve, na verdade, ter preparo teórico-político e estar atento para 

acompanhar o movimento das classes sociais e compreender os limites do poder 

institucional (IAMAMOTO, 2002). 

De acordo com Guerra (2011), a instrumentalidade da profissão diz respeito 

exatamente a esta capacidade de mediação entre as teorias que a referenciam e as 

ações que buscam concretizar seus objetivos, alterando e transformando o 

cotidiano. A formação profissional qualificada e contínua é condição imprescindível 

para apropriação dos referenciais teóricos e metodológicos e capacidade técnico-

operativa de atuação. Do contrário, não superaremos os inúmeros equívocos e 

desafios para compreender nosso projeto ético-político profissional e contribuir para 

sua consolidação.  

Conforme os esclarecimentos de Braz (2002, p. 405),  

 

o relativo desconhecimento do projeto ético-político pela categoria 
pode ser justificado pela precoce inserção do tema no debate do 
Serviço Social e, ainda, (e em consequência disso), pela parca 
produção de conhecimentos acerca do tema.  

 

É importante, no entanto, que esteja claro não ser o profissional de Serviço 

Social o responsável pela materialização de princípios revolucionários nem 

tampouco a construção de uma nova sociabilidade. A profissão sofre rebatimentos 

conjunturais que vão inviabilizar condições objetivas de hegemonia e implantação de 

seu projeto profissional. Conforme Braz, o cenário de “crise” nos coloca 

questionamentos tanto de hegemonia quanto de materialidade: 

 

[...] a crise de projeto societário das classes trabalhadoras impõe 
uma crise ao nosso projeto profissional. E a sua hegemonia também 
depende da natureza da relação que se estabelecerá com esse 
estado de coisas. Manter-se-ão os princípios, os valores e os 
compromissos firmados numa conjuntura de crise/ausência de 
projeto societário das classes trabalhadoras? Eles poderão ser 
reproduzidos ainda que não encontrem repercussão nas lutas mais 
amplas do trabalho? Ou o projeto profissional será relativizado, 
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flexibilizado ou revisado para se ajustar à proposta hegemônica? 
Essas são questões cruciais que atingem em cheio o debate acerca 
do projeto ético-político e de sua hegemonia (BRAZ, 2007, p. 7).  

 

 Obviamente que a crise deste projeto societário da classe trabalhadora está 

associada às crises e contradições do capital e, consequentemente, ao movimento 

pós-moderno, configurando seu desafio contemporâneo. Concordando com Braz, 

pensamos que as possíveis saídas, além da defesa radical dos princípios do projeto 

ético-político, estão em articular a profissão com setores avançados na luta social 

contra o capitalismo, valer-nos dos nossos instrumentos legais e valorizarmos 

nossas conquistas. 

 Ainda conforme Braz (2007, p.10),  

 

nossa tarefa está na capacidade de identificar formas de viabilização 
prático-política para o projeto profissional que, como todo projeto 
coletivo, depende de sustentabilidade histórica para se reproduzir 
como tal no movimento da sociedade.  

 

 Isso se torna mais evidente quando ponderamos que a formação profissional 

por si só não garante um fazer coerente com o projeto ético-político hegemônico na 

categoria, pela própria diversidade de projetos societários e porque  

 

  a transmissão de conhecimentos, de teorias, não se faz 
independente das condições concretas e históricas dos seus agentes 
profissionais, dos próprios sujeitos da formação e do jogo de 
interesses polarizados (NICOLAU, 2004, p. 83). 

 

Ao tratar do fazer profissional não há como não mencionar a polêmica 

discussão da relação teoria e prática, visto os constantes debates de haver distância 

ou até mesmo negação entre eles. Sobre essa reflexão, Nicolau (2004, p. 96) nos 

apresenta as seguintes ponderações: 

 

Salienta-se que os saberes construídos, ora na formação, ora no 
fazer profissional, não são necessariamente antagônicos. Podem, 
sim, comportar contradições e complementaridades porque 
espelham o dinamismo da totalidade social em seus espaços e 
tempos, bem como a complexidade dos indivíduos que a constituem 
e nela se constituem. [...]. O isolamento do processo formativo, 
daquela formação que se efetiva no fazer profissional, por meio do 
trabalho, reduz o primeiro a uma abstração e o segundo ao ativismo.  
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 Daí, obviamente, os profissionais se sentirem “angustiados”, pois, tanto não 

relacionam teoria e prática, formação e fazer profissional, quanto não identificam sua 

profissão como produto das transformações societárias, devendo acompanhar as 

discussões do trabalho, “questão social”, ética profissional, dentre outras relevantes.  

Para dar conta de seus desafios contemporâneos, o profissional deve ser 

capaz de relacionar no seu exercício as dimensões da competência profissional: a 

teórico-metodológica, a ético-política e a técnico-operativa. As dimensões não são 

nem devem ser visualizadas de forma dissociada.  

A dimensão teórico-metodológica refere-se à capacidade de realizar ações 

críticas a partir da compreensão do ser social como um sujeito dotado de 

consciência, com capacidade de construir alternativas na busca de satisfação às 

suas necessidades, com possibilidades de questionamento e crítica aos meios e 

práticas utilizados historicamente pelos espaços institucionais. Daí a importância dos 

assistentes sociais darem continuidade à formação profissional e se apropriarem 

tanto do aprofundamento sociohistórico que determina a profissão quanto das 

contemporâneas contradições do sistema e suas configurações nas políticas sociais 

e Instituições. Apenas com esses conhecimentos podemos efetivar uma atuação 

profissional com ações críticas. Não foi a prioridade desta pesquisa investigar se a 

atuação dos assistentes sociais do IFBA está concatenada às dimensões da 

formação profissional, mas alguns aspectos são inevitavelmente percebidos.     

A dimensão técnico-operativa impulsiona o exercício do profissional por dizer 

respeito ao como fazer, abrangendo as estratégias, técnicas, instrumentos. A 

pesquisa documental que realizamos nos possibilitou constatar nos documentos as 

ações e os diversos instrumentos e atividades (técnicas, visitas, etc.) utilizadas pelas 

assistentes sociais, ou seja, através de “quê” e “como” fazem seu trabalho. 

Observamos, através do quadro 4, que aparecem nos documentos mais de um 

instrumento ou atividade para a mesma ação.  
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Quadro 4 – Ações, instrumentos e atividades 
 

Ações Instrumentos e atividades diversas 
Quantidade que 

aparecem 

Acompanhar os 
estudantes bolsistas e 

organizar diversas outras 
ações 

Reuniões 47 

Planejar e registrar ações 
Elaborações (projetos, perfis, relatórios, 

divulgação) 
39 

Realizar estudo e seleção 
socioeconômica 

Aplicação de formulários 35 

Entrevistas 35 

Visitas domiciliares 35 

Atendimentos individuais 26 

Desenvolver atividades 
socioeducativas e 
reflexivas com os 

estudantes 

Palestras 24 

Atividades socioeducativas (oficinas, 
técnicas) 

22 

Atividades lúdicas (apresentações, 
filmes, intercâmbios) 

21 

Dinâmicas de grupo 20 

Participar de eventos 
Seminários, encontros, curso, fórum, 

debates 
46 

Estabelecer parcerias Visitas técnicas 19 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 

A seleção socioeconômica é uma ação (resposta ou intervenção do assistente 

social) vinculada à demanda de haver estudantes que precisam ter acesso a auxílios 

e bolsas da Instituição e é, ao mesmo tempo, uma demanda institucional de 

empregar os recursos oriundos da assistência estudantil. Da mesma forma, as 

outras ações expostas no quadro 4 dizem respeito a respostas às demandas dos 

estudantes e da instituição, conforme veremos de forma mais explicitada no quadro 

5, no capítulo 3, item 3.1. 

O processo de estudo e seleção socioeconômica é geralmente composta pela 

aplicação de formulários de inscrição, entrevistas, visitas domiciliares. Por isso, a 

quantidade de vezes em que aparecem é igual. As reuniões estão sempre 

associadas como continuidade desta ação, sendo a atividade que mais aparece. As 

palestras, as atividades socioeducativas (oficinas, técnicas), as atividades lúdicas 

(apresentações, filmes, intercâmbios), as dinâmicas de grupo, os seminários, 

encontros, curso, fórum, debates e as visitas técnicas para estabelecimento de 

parcerias são todas utilizadas pelos profissionais para desenvolverem suas 

intervenções, respondendo a demandas que aparecem nos atendimentos com os 

estudantes e merecem ser aprofundados. Chama à atenção a quantidade de vezes 
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que cada instrumento e atividade destas aparecem, pois estão muito equiparadas 

em número, não havendo discrepância do uso de algum instrumento ou atividade 

em detrimento de outras. 

A dimensão ético-política é a indicação da projeção social da profissão, seu 

“dever ser”. Orienta o caminho de uma resposta consciente às implicações sociais 

que o profissional se depara na sua intervenção, pautando-se em princípios e 

valores que fundamentam um propósito de superação da ordem vigente. De acordo 

com os dados da análise documental desta pesquisa, as assistentes sociais do IFBA 

têm tentado se articular com diferentes sujeitos políticos, tanto profissionais e 

estudantes do Instituto quanto profissionais de outras Instituições. 

No gráfico 10, estão representadas a natureza de eventos e capacitações de 

que as assistentes sociais participam. Um grande número de documentos (noventa) 

nem sequer mencionam esta participação, que tem a ver com a formação 

continuada e a dimensão ético-política. Todos os demais estão também 

mencionados no item “participar de eventos” do quadro 4, sendo que a maioria 

destes se dão no próprio Instituto, conforme explicação que segue. 

A categoria “diversos”, com 21 (vinte e um) temas apresentados, compõe: 

cursos, palestras, jornada pedagógica, oficinas, encontros, intercâmbios e fóruns. Já 

os temas relacionados à “cidadania”, presentes em 13 (treze) documentos, 

englobam o dia da ação social (comemoração do centenário do IFBA), atividades 

relacionadas à educação inclusiva, dia da mulher, seminários e festival de cultura.  
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Gráfico 10 – Participação em eventos e capacitações 
 

  
Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 
 A Saúde é apresentada em apenas 5 (cinco) documentos. Os eventos na 

área do Serviço Social se referem à Conferência Mundial de Serviço Social, ocorrida 

em Salvador no ano de 2008, o Encontro Nacional de Pesquisa em Serviço Social – 

ENPESS, que ocorre de dois em dois anos, e o dia do assistente social, 

comemorado todo ano, no dia 15 de maio. As 3 (três) vezes em que a Assistência 

Social é mencionada trata-se de participação em conferências municipais. 

 Quanto à organização desses tipos de eventos pelas profissionais, o 

destaque de não haver menção é altíssimo: 93 (noventa e três) documentos. Os que 

ocorrem se referem às mesmas áreas da demanda de trabalho, sendo geralmente 

Assistência, Saúde, Cidadania. 

 Da mesma forma, a participação em conselhos e comissões se dá de forma 

ainda mais tímida, sendo que em 116 (cento e dezesseis) documentos não há esta 

citação. Os que apresentam se referem a conselhos de classe, comissão de 

elaboração da Política de Assistência Estudantil do IFBA, Plano de Desenvolvimento 

Instituto – PDI, conselho de pais, dentre outros.  

A participação nas entidades organizativas e encontros da categoria é uma 

conquista histórica dos assistentes sociais, muito embora tenha aparecido tão pouco 
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nas análises documentais. O constante aprimoramento intelectual é atitude 

imprescindível à competência profissional de forma a garantir assistentes sociais 

capacitados para acompanhar a dinâmica da sociedade e os desafios postos pelas 

novas demandas e expressões da “questão social”. A articulação das dimensões da 

formação profissional é condição essencial para isso, conforme considerações de 

Iamamoto: 

 

  Exige-se, para tanto, compromisso ético-político com os valores 
democráticos e competência teórico-metodológica na teoria crítica 
em sua lógica de explicação da visa social. Estes elementos, aliados 
à pesquisa da realidade, possibilitam decifrar as situações 
particulares com que se defronta o assistente social no seu trabalho, 
de modo a conectá-las aos processos sociais macroscópicos que as 
geram e as modificam. Mas requisita também um profissional 
versado no instrumental técnico-operativo, capaz de potencializar as 
ações nos níveis de assessoria, planejamento, negociação, pesquisa 
e ação direta, estimuladora da participação dos sujeitos sociais nas 
decisões que lhes dizem respeito, na defesa de seus direitos e no 
acesso aos meios de exercê-los (IAMAMOTO, 2006, p. 193). 

 

O profissional do Serviço Social, em qualquer área que esteja atuando, 

entendendo a profissão inscrita na divisão sócio-técnica do trabalho e fortemente 

ligada às transformações da sociedade necessita desenvolver e atualizar 

permanentemente a formação profissional. Conforme analisa Silva, M. (1995, p. 35). 

“o entendimento do Serviço Social, enquanto profissão, não pode se dar fora do 

contexto social que o gera, o que implica desvendar sua função real e seus efeitos 

no movimento concreto da vida social”. 

A consolidação do atual projeto do Serviço Social depende, de antemão, do 

reconhecimento e identificação do profissional com este. Há recente polêmica na 

categoria se tal projeto não estaria em crise, “perdendo o bonde da história”. Longe 

de conseguir adentrar nessa discussão e aqui exauri-la, ponderamos ser possível na 

atuação cotidiana dos assistentes sociais concretizarem elementos do seu projeto 

profissional quando estes direcionam suas ações na defesa e fortalecimento de seus 

princípios, unidos a outros setores com mesmo ideal de sociedade. 
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3. Serviço Social no IFBA: eixos de atuação e desafios da intersetorialidade 

 

Este capítulo está organizado em três subitens com a intenção de organizar a 

leitura das informações. O primeiro item aborda a atuação dos assistentes sociais na 

política de Educação. Em seguida, o segundo item versa sobre o Serviço Social no 

IFBA, historiando seu ingresso, principais elaborações e os eixos de atuação. O 

terceiro trata dos desafios da intersetorialidade no exercício profissional das 

assistentes sociais no IFBA. Buscamos articular mais as relações entre os 

resultados da pesquisa no que tange a presença da intersetorialidade e 

interdisciplinaridade nas ações do assistente social no Instituto.  

 

 

3.1 Assistentes sociais na política de Educação 

 

A partir das exposições acerca da profissão e dos desafios do exercício 

profissional aludidas no item anterior, este subitem se destina a compreender os 

principais aspectos da atuação do assistente social na Educação, que tem sido 

problematizada com mais destaque atualmente. Há contestação em denominar 

sobre a presença deste profissional na “Educação” ou na “escola”. Consideramos, 

neste estudo, a abordagem do “Serviço Social na Educação”, por compreender a 

amplitude desta atuação nos diversos níveis e modalidades de ensino, bem como 

nas diversas instituições que participam da política de Educação (a exemplo de 

escolas, coordenações e secretarias). Daremos ênfase nas ações profissionais que 

coadunem com a perspectiva de intersetorialidade e interdisciplinaridade, tendo 

como foco a Educação profissional contemporânea, por fazerem parte do objeto de 

estudo desta pesquisa. 

Desde seu surgimento, o Serviço Social tem, nas políticas sociais, seu lócus 

privilegiado de atuação. Podemos citar as políticas de Assistência Social e Saúde 

como áreas plenamente consolidadas da atuação do assistente social. As 

instituições de educação também são campo de atuação do Serviço Social, embora 

não tão emergentes. Segundo Piana (2009, p.123) “no campo educacional, o 

Serviço Social surgiu em 1906, nos Estados Unidos, [...] a fim de averiguar porque 

as famílias não enviavam seus filhos à escola, as razões da evasão escolar [...]”.  
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Ainda de acordo com os estudos de Piana, os estados de Pernambuco e Rio Grande 

do Sul são pioneiros no Brasil, no ano de 1946 (2009, p. 124). Há registros do 

CFESS34 que apontam publicações em 1939 (autoria de Maria Isolina Pinheiro) e 

experiências de atuação desde a década de 1960 no Brasil, inclusive com 

regulamentações estatais e municipais.  

A complexidade da política de Educação, bem como a inserção e o 

crescimento de vagas neste campo de atuação para os assistentes sociais sempre 

tiveram e têm relação com o contexto sociohistórico e as modificações nas 

intervenções estatais. Atualmente, a política de democratização do acesso às 

escolas públicas, especialmente a preocupação com o ensino fundamental, as 

universidades e os Institutos Federais desenha novos rumos de expansão das redes 

de ensino e da inserção de novos profissionais.  

A inserção e atual ampliação de assistentes sociais na Educação já estão 

respaldadas nas legislações (como a Constituição Federal de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB de 1996, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e presentes incisivamente nas demandas cotidianas dos estudantes 

ingressos. As legislações citadas, a exemplo da LDB, em seu artigo 3º, inciso I 

apontam como um de seus princípios “a igualdade de acesso e permanência na 

escola”. Dessa forma, a Educação é um direito de todos, inclusive a qualidade de 

permanência para sucesso escolar. 

Explicar por que o profissional de Serviço Social deve ser inserido na 

Educação e refletir sua atuação neste campo perpassa por relacionar a concepção 

adotada com os objetivos, princípios, competência e atribuições profissionais. Não 

se trata, portanto, de ampliar simplesmente o número de espaços sócio-

ocupacionais, mas da defesa dos direitos sociais, sob a égide do projeto profissional 

em mais um espaço contraditório de políticas sociais. 

 A Educação é uma das dimensões complexas da vida social que envolve o 

sujeito desde o início da vida, na família, na política, organizações, escolas. 

                                                 
34

 O Conjunto CFESS/CRESS vem disponibilizando esforços para contribuir no debate acerca do 
Serviço Social na educação, especialmente a partir dos anos 2000 com a criação de grupos de 
estudos, comissões de trabalho, solicitações de parecer do consultor Professor Dr. Ney Luiz Almeida 
sobre os projetos de Lei que dispõem sobre a inserção do Serviço Social na Educação, levantamento 
de dados e profissionais que atuam no campo, dentre outras. Em 2012 estas ações resultaram em 
um importante evento nacional da categoria “Seminário Nacional de Serviço Social na Educação” e 
no documento “Subsídios para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação”. Este ano, 
ao tempo em que este texto era produzido, ocorriam os embates em torno da aprovação do projeto 
de Lei nacional de inserção de assistentes sociais e psicólogas nas escolas. 
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Conforme pensamento de Gramsci, a Educação é instrumento de coerção ideológica 

e política social que pode servir contraditoriamente tanto para reprodução da 

ideologia dominante quanto ao desenvolvimento de uma cultura contra-hegemônica.  

Mészáros (2008, p. 55) concorda com Paracelso, afirmando que “a 

aprendizagem é a nossa própria vida”, mas reflete que  

 

Para tornar essa verdade algo óbvio, como deveria ser, temos de 
reivindicar uma educação plena para toda a vida, para que seja 
possível colocar em perspectiva a sua parte formal, a fim de instituir, 
também aí uma reforma radical. Isso não pode ser feito sem desafiar 
as formas atualmente dominantes de internalização, fortemente 
consolidadas a favor do capital pelo próprio sistema educacional 
formal. De fato, da maneira como estão as coisas hoje, a principal 
função da educação formal é agir como um cão-de-guarda ex-officio 
e autoritário para induzir um conformismo generalizado em 
determinados modos de internalização, de forma a subordiná-los às 
exigências da ordem estabelecida. 

 

Para Mészáros (2008), apenas rompendo com a lógica do capital poderemos 

contemplar uma nova alternativa de Educação. Os caminhos para a formação de 

uma nova sociabilidade perpassam pela construção feita hoje. Entendemos que as 

contradições e crises do próprio capital são as possibilidades de tensionamento e de 

criação de espaços de disputas de projetos distintos. A este respeito, assistimos, na 

contemporaneidade, à Educação a serviço dos interesses do capital, com sua 

política cumprindo a função importante nos: 

 

[...] processos de produção de “consensos” em tempos de crise de 
capital e de necessidade de recomposição das taxas de acumulação, 
particularmente em decorrência dos aportes conceituais, 
diagnósticos e investimentos capitaneados pelos organismos 
multilaterais, pelas conferências mundiais sobre educação e pela 
transposição da pedagogia empresarial para o campo educacional 
(CFESS, 2012, p. 48).  

 

Segundo Íris Souza (2008, p. 68), “a escola é uma instituição de poder onde 

as questões sociais se apresentam cotidianamente, gerando conflitos entre todos os 

segmentos envolvidos”. Ou seja, a tensão entre profissionais, sejam gestores ou 

técnicos, tem a ver com a disputa de interesses de classes e projetos societários, 

além de discussões político-partidárias, que oferecem caminhos distintos. 

Pontuamos, ainda, os desafios de ordem técnico-operativa entre os profissionais na 

tentativa de articulação interdisciplinar e intersetorial. 
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Conforme tratamos no primeiro capítulo acerca da concepção de educação 

que norteia este estudo, é importante pontuar que no exercício do assistente social 

na Educação é necessário que o profissional reconheça as contradições e 

complexidades apontadas acima. O assistente social intervém na produção e 

reprodução da vida social, sendo polarizado pelos interesses de classes 

divergentes. Conforme descreve Iamamoto (2002, p. 99): 

 

 Reproduz também, pela mesma atividade, interesses contrapostos 
que convivem em tensão. Responde tanto as demandas do capital 
como do trabalho, e só pode fortalecer um ou outro pólo pela 
mediação de seu oposto. Participa tanto dos mecanismos de 
dominação e exploração como, ao mesmo tempo e pela mesma 
atividade, da resposta às necessidades de sobrevivência da classe 
trabalhadora e da reprodução do antagonismo desses interesses 
sociais, reforçando as contradições que constituem o motor básico 
da história. 

 

 Nesses espaços contraditórios, inclusive na política de Educação, temos, na 

contemporaneidade, uma considerável ampliação da inserção de assistentes 

sociais. A estratégia do capital é de “desenvolver” os países com vistas a aumentar 

a competitividade. Para tanto, universalizar o ensino fundamental e qualificar 

trabalhadores para mão de obra são iniciativas das reformas educacionais 

governamentais, capitaneadas pelos organismos internacionais. 

Analisando o parecer do CFESS (ALMEIDA, 2005), refletimos que a atuação 

do Serviço Social na Educação pode contribuir para evitar os altos índices de 

evasão escolar, bem como favorecer aos estudantes, familiares e comunidades um 

acompanhamento socioeconômico e cultural para tornar mais qualitativa sua 

permanência nas escolas. As situações de vulnerabilidade pessoais e sociais, 

oriundas das condições socioeconômicas, são identificadas como causadoras da 

evasão escolar, devido à impossibilidade de o estudante permanecer na escola, 

custeando transporte, hospedagem, alimentação, material escolar.  

O quadro 535 apresenta as demandas e respostas indicadas na pesquisa 

documental deste estudo. No quadro 4 (apresentado no item 2.3), agrupamos  

algumas ações (que são respostas e intervenções) dos assistentes sociais e os 

instrumentos e atividades desenvolvidas em cada uma. Aqui, sem prejuízo do que já 

                                                 
35

 Não priorizamos inserir o número que cada demanda e resposta é mencionada, mas as agrupamos 
por ordem tendo como critério o quantitativo de vezes que aparecem nas análises documentais. 
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foi exposto, demonstramos as demandas e respostas do assistente social na 

Educação do IFBA, destacando as mais contundentes nos documentos. Para a 

mesma demanda, diversas respostas (ações) podem ser formuladas e realizadas. 

 

Quadro 5 – Demandas e respostas 

Demandas Respostas 

Estudantes que precisam de auxílios e bolsas 
da assistência estudantil; Instituição precisa 

empregar os recursos destinados 

Seleção e/ou estudos socioeconômicos 
(Processo seletivo do PAAE) 

Permanência dos estudantes bolsistas 
Acompanhamento dos estudantes 

bolsistas 

 
Expressões da “questão social” e temas 

comuns que precisam ser refletidos e 
trabalhados entre os estudantes 

Desenvolvimento de atividades 
socioeducativas e reflexivas com os 

estudantes 

Estabelecer parcerias / Realização de 
visitas técnicas e convites a outras 

Instituições 

Sistematizar o exercício profissional, repassar 
informações sobre o Serviço Social e 

Instituição aos gestores e usuários, elaborar 
novas normas e critérios 

Planejar, elaborar, registrar e publicizar 

Capacitação dos assistentes sociais Participar e realizar eventos 

Aproximar a família da escola Ações envolvendo a família 

Situações pessoais e questões de direitos 
trabalhistas dos servidores e terceirizados 

Ações objetivando a qualidade de vida 
do servidor 

Integração entre estudantes, servidores e 
comunidade externa 

Ações que envolvem os diversos 
segmentos 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 

Podemos observar que, somadas as questões relacionadas à seleção 

socioeconômica, percebemos que esta é a maior demanda de trabalho das 

assistentes sociais no IFBA. Os processos de inscrição, entrevistas, visitas 

domiciliares, acompanhamento de frequências nas aulas, reuniões e atividades dos 

projetos, são todas as atividades e instrumentos que englobam esta ação, dentre 

outras. Conforme Mioto (2009, p. 484), o Serviço Social tem apropriação de realizar 

estudos socioeconômicos desde os primórdios da profissão, remotas desde o 

Método do Serviço Social de Caso. Para a autora, houve uma revolução nas formas 

de conceber os estudos socioeconômicos na categoria a partir do avanço do debate 

teórico metodológico dentro das bases da teoria social de Marx. Sobre este 

redimensionamento afirma: 
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Impõe uma nova lógica aos estudos socioeconômicos e eles passam 
a ser entendidos como ações significativas no processo de 
efetivação, garantia e ampliação de direitos fundamentais e no 
enfrentamento das expressões da “questão social”. Assim, exigi-se a 
ampliação da ação profissional para além dos sujeitos singulares que 
serve de subsídio para as respostas coletivas às demandas que são 
“singulares” (MIOTO, 2009, p. 484).  

 

 No item 3.2, abordaremos acerca da Política de Assistência Estudantil do 

IFBA, que segue em anexo neste estudo. Em seguida aos processos de seleção 

socioeconômica, surgem, na análise documental, diversos temas que são demandas 

de intervenção junto aos estudantes do IFBA. Os assistentes sociais identificam tais 

demandas a partir dos estudos sociais. A Saúde e temáticas associadas à cidadania 

(direitos civis, políticos e sociais) são o maior número de itens mencionados. Na área 

de Saúde há uma diversidade de questões que envolvem saúde física, mental, 

sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, drogadição, dentre outras. 

 No item 3.3, problematizaremos os desafios da intersetorialidade à luz dos 

documentos analisados, elaborações das assistentes sociais do IFBA. Adiantamos 

que são nas respostas às demandas das “expressões da “questão social” e temas 

comuns que precisam ser refletidos e trabalhados entre os estudantes” que há as 

tentativas de pactuar ações intersetoriais e interdisciplinares. Assim, é no âmbito das 

respostas – “desenvolvimento de atividades socioeducativas e reflexivas com os 

estudantes” e a “busca por estabelecer parcerias através da realização de visitas 

técnicas e convites a outras Instituições” – que se esboçam as tentativas dos 

assistentes sociais, ainda que de forma pontual e pouco sistematizadas.   

A demanda de sistematizar o exercício profissional, repassar informações 

sobre o Serviço Social e Instituição aos gestores e usuários e elaborar novas 

normas e critérios perpassam pela necessidade de construções de documentos e 

legislações específicas do IFBA junto a assistentes sociais dos outros campi, a 

exemplo do que foi a elaboração da Política de Assistência Estudantil. A 

necessidade de capacitação dos assistentes sociais, de aproximar a família da 

escola, bem como integrar os diversos atores presentes no IFBA e atender 

demandas dos servidores e terceirizados são outras demandas que aparecem como 

destaque e exigem ações que tentem cumprir estes objetivos.  

Os projetos, ações e eventos são muito presentes na análise documental. 

São diversas as temáticas e tipos de atividades que os assistentes sociais realizam 
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com o objetivo de dar respostas às demandas dos estudantes e suas famílias. As 

ações socioeducativas realizadas pelas assistentes sociais do IFBA têm um objetivo 

de provocar processos reflexivos. A este respeito, Mioto (2009b, p. 503) pondera que 

 
Pauta-se no princípio de que as demandas que chegam às 
instituições, trazidas por indivíduos, grupos ou famílias, são 
reveladoras de processos de sujeição à exploração, de desigualdade 
nas suas mais variadas expressões ou de toda sorte de iniqüidades 
sociais. Ele tem como objetivo a formação da consciência crítica. 
Esse objetivo somente se realiza à medida que são criadas as 
condições para que os usuários elaborem, de forma consciente e 
crítica sua própria concepção de mundo. Ou seja, se façam sujeitos 
do processo de construção da sua história, da história dos serviços e 
das instituições e da história da sua sociedade. 

 

No entanto, apesar de este objetivo ser a finalidade da ação do assistente 

social, registrada no seu projeto profissional, as ações identificadas se apresentam 

na análise documental de forma pontual e não processual, com pouca 

sistematização dos encontros, projetos, ações e eventos.  

Obviamente não se trata de afirmar que a presença dos assistentes sociais na 

escola se justifica apenas pela existência de expressões da “questão social” nas 

instituições de ensino. Não daríamos conta inclusive de enumerar as diversas 

manifestações desta que podem acometer os usuários e suas famílias. Tais 

situações não são exclusivas da intervenção do assistente social, mas sim de sua 

articulação com outros profissionais e no esforço de articular as diversas políticas 

sociais para atendimentos dos direitos. Extraímos dos documentos analisados 

alguns trechos que coadunam com a perspectiva que apresentamos. Sobre as 

expressões da “questão social” no espaço escolar, afirma-se: 

 

As questões vivenciadas no espaço escolar atualmente, tais como: 
violência, evasão escolar, gravidez precoce, trabalho doméstico, uso 
de drogas, a relação da escola com a comunidade, a relação da 
escola com a família, as relações interpessoais dentro e fora da sala 
de aula, são demandas que se fazem presentes para o profissional 
do Serviço Social e requer deste, intervenção mais específica 
(SANTO AMARO, Documento 2, 2007).  

  
 E, sobre a atuação frente a tais demandas, assegura-se que: 
 

A atuação do Assistente Social em experiências educacionais se 
constitui num agente facilitador da inserção dos alunos neste 
ambiente, assim como um agente mantenedor da sua interação com 
a sociedade, haja vista, utilizar como instrumentos de trabalho: a 



103 

 

socialização de informações, o diálogo reflexivo, abordagem 
individual, trabalho sócio-educativo de grupo e a viabilização dos 
acessos aos direitos, o que proporciona equilíbrio e melhor 
desempenho do aluno dentro e fora da sala de aula, minimizando as 
dificuldades enfrentadas na vida cotidiana (SANTO AMARO, 
Documento 2, 2007). 

 

No IFBA, aos profissionais de Serviço Social têm sido atribuídas a co-gestão, 

planejamento e execução da Política de Assistência Estudantil da Instituição, dentre 

outras demandas dos estudantes, já apresentadas. A assistência estudantil pode ser 

pensada como um programa da Assistência Social se levarmos em conta apenas os 

critérios de ingresso e condicionalidades e desconsiderarmos que ela é transversal a 

diversas políticas e sua razão de existir está na política de Educação, no 

acompanhamento estudantil.  

Trata-se de uma restrição relacionar a atuação do assistente social na 

Educação apenas à seleção de bolsas e auxílios para os estudantes. A assistência 

ao estudante contém características focalistas e seletivas da política de Assistência 

Social, mas sua razão de existir é dar conta de uma diversidade de demandas dos 

estudantes e isso não é tarefa exclusiva dos assistentes sociais nem se resolve com 

o repasse de recursos limitados. Além disso, outro equívoco tem sido igualar a ação 

do assistente social na Educação à Assistência Social. O assistente social possui 

formação generalista, tornando-o apto a atuar em quaisquer políticas sociais, no 

âmbito público e/ou privado. Na assistência ao estudante isso “pouco contribui para 

a construção de ações intersetoriais necessárias à afirmação da educação como 

direito social” (CFESS, 2012, p. 51). 

A assistência estudantil faz parte de uma das estratégias de democratização 

do ensino no âmbito do governo Lula e, atualmente mantida, no governo Dilma, 

aliada ao Programa de Apoio a planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) 36, o Programa Universidade para Todos (PROUNI) 

37 e as políticas de Ações Afirmativas. O Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) foi instituído pela Portaria Normativa/MEC nº 39/2007, tendo 

                                                 
36

 O REUNI foi instituído pelo Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007. Seu principal objetivo é criar 
condições de acesso e permanência na educação superior por meio da expansão física, acadêmica e 
pedagógica das instituições, o aumento do número de vagas nos cursos de graduação e a ampliação 
dos cursos noturnos.  
37

 O PROUNI foi instituído em janeiro de 2005, pela Lei Federal nº 11.096/95. Através dele, 
instituições privadas com ou sem fins lucrativos recebem isenção tributárias para conceder bolsas de 
estudo, integrais ou parciais, nos seus cursos de graduação. 
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sido regulamentado pelo Decreto nº 7.234/2010. Os eixos de atuação do PNAES 

determinam que a assistência estudantil compreenda: moradia estudantil; 

alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; 

apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 

superdotação. 

O texto do PNAES faz alusão aos cursos de nível superior e apenas 

menciona que os Institutos Federais podem fazer uso dela, considerando suas 

especificidades. Dessa forma, a interpretação da Lei ainda não contempla a 

realidade dos IF´s e se faz necessária uma atualização ou ampliação destas 

normativas com vista a atender a verticalização do ensino, de acordo com sua 

legislação (Lei nº 11.892/2008). 

A assistência estudantil prestada pelos Institutos Federais não pode se limitar 

aos estudantes de graduação, pois esta é uma realidade nas universidades e nos 

IF´s,  

 

A verticalização supõe o oferecimento de diversas modalidades com 
públicos distintos. Nas modalidades técnico integrado e técnico 
concomitante ao ensino médio temos estudantes adolescentes, 
numa etapa de vida de desenvolvimento emocional e 
desenvolvimento dos corpos; na modalidade subseqüente temos em 
sua maioria adultos trabalhadores; nos cursos de graduação temos 
os jovens adultos com as inquietações de quem irá iniciar a inserção 
socioprofissional. Há de se falar também dos cursos PROEJA e FIC, 
voltados para adultos que querem uma formação profissional e não 
tem a escolaridade exigida em outras modalidades. São estudantes 
que estão em defasagem de escolaridade em relação à idade. Suas 
demandas são outras. Fora essas modalidades, ainda temos os 
cursos de pós-graduação, que recebem estudantes com 
escolaridade superior já com uma bagagem intelectual. Pensar em 
ações integradas significa olhar para esta diversidade de públicos e 
suas características (GOMES, 201138).  

 

Além do que sintetizou Gomes (2011), os IF´s são atualmente responsáveis 

pela implantação de programas de formação de mão de obra de curta duração a 

exemplo do PRONATEC39, Mulheres Mil40, rede de Certificação e Formação Inicial 

                                                 
38

 Esta citação pertence a um texto que não está paginado. 
39

 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC foi criado pelo 
Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológica. 
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Continuada – CERTIFIC, sendo o público estudantil destes programas beneficiários 

do Programa Bolsa Família, mulheres em situação de desemprego, estudantes da 

rede fundamental de ensino pública. O ensino fundamental e os Institutos Federais 

(educação profissional) têm priorizado a preparação de jovens para o mercado de 

trabalho, mas com o problema de fornecer qualificação acelerada, com cursos de 

curta duração, em detrimento da elevação da escolaridade e ensino integrado. O 

que está no pano de fundo da lógica capitalista é o papel governamental de  

 

Conciliar a demanda para reprodução do trabalhador, pelo quinhão 
que cabe à política educacional no âmbito do capital – aí estão todas 
as referências burguesas da pedagogia das competências, da 
polivalência, da empregabilidade, já incorporadas na rede federal de 
ensino – com as lutas da educação por sua universalização e 
democratização da educação (representadas pelos movimentos 
populares de alfabetização, pelos movimentos de mulheres 
trabalhadoras, pelos movimentos do campo, etc.) (SILVA, L., 2012, p. 
144). 

 

Eis o caráter contraditório de concessão e conquista na política de Educação. 

A democratização do acesso oferece “avanços” com a expansão da rede de 

educação profissional, investimentos em infraestrutura, ampliação do quadro de 

pessoal por concurso público. No entanto, ainda há limitações em todos estes 

aspectos, vista a necessidade histórica já retardatária, luta e demanda urgente da 

classe trabalhadora. O Serviço Social, no bojo dessas execuções de assistência e 

atenção a este perfil diversificado de estudantes, precisa desvelar essa realidade 

para buscar as mediações necessárias na sua intervenção.  

Ponderamos que o ingresso de assistentes sociais no espaço educacional 

não deve se limitar a procedimentos de seleção socioeconômica como 

desenvolvemos na política de Assistência Social e seus inúmeros programas. No 

entanto, sabemos que foi esta ampliação das vagas e a diversidade de ofertas de 

ensino na educação profissional com demandas socioeconômicas que promoveram 

a incursão de diversos profissionais na rede federal, a exemplo dos assistentes 

sociais. 

                                                                                                                                                         
40

 O Programa Mulheres Mil tem o objetivo de inserir mulheres da região Norte e Nordeste em cursos 
de educação profissional. Mas, como o PRONATEC, não garante o incentivo e aumento da 
escolarização, pois os cursos são aligeirados e não articulam as demais necessidades de 
acompanhamento destes estudantes. 



106 

 

Silva, L. (2012, p. 148) sintetiza esta questão e apresenta outras ações do 

Serviço Social relacionados à contribuição no processo de ensino-aprendizagem: 

 

Se por um lado as demandas pela gestão da assistência no interior 
dos IFET´s (expressa pelos procedimentos de análise sócio-
econômica, distribuição e socialização de recursos) constituem 
possibilidades de trabalho para o assistente social, por outro, as 
discussões sobre a oferta formativa no que tange ao currículo, à 
relação ensino-aprendizagem, à ampliação do acesso à educação, 
entre outras demandas ligadas ao ensino precisam constituir a pauta 
de preocupações do assistente social enquanto profissional da 
educação dos IFET´s. 

 

O que destacamos é que essa própria diversidade dos estudantes dos 

diferentes níveis e modalidades de ensinos ofertados pelo IFBA já dá indícios de que 

não apenas a disponibilidade de bolsas e auxílios é suficiente para contribuir com a 

permanência e conclusão dos seus cursos com qualidade. O Serviço Social poderá 

apresentar reflexões à equipe no que tange ao seu acúmulo sobre as expressões da 

“questão social”, informações sobre questões sócio-familiares, dentre outras.  

As requisições dos programas e projetos que envolvem a assistência 

estudantil são práticas que precisam de muita integração e articulação. No entanto, 

a demanda quantitativa dos processos de seleção das bolsas e auxílios é extensa e 

não propicia o aprofundamento das reflexões nem mesmo sobre elas, quanto mais 

proposições de ações a partir das demandas dos usuários e das diversas 

competências do assistente social. Infelizmente a ação profissional fica assim 

circunscrita apenas à dimensão técnica, desvinculada das dimensões ética, política 

e teórica (CFESS, 2012, p. 45). 

As demandas postas ao assistente social estão relacionadas a estas 

questões de acesso a escolarização e permanência desta classe frente às relações 

sociais estabelecidas. A intervenção do Serviço Social no espaço escolar pode 

contribuir na realização de  

 

ações preventivas, educativas, relacionadas a diversas situações 
socioculturais, que afetam o cotidiano da população de bairros 
periféricos, que muitas vezes possuem apenas a escola como 
equipamento social (BOLORINO, 2012, p. 222). 
  

Nas políticas de Saúde e de Assistência Social já estão previstas as equipes 

multiprofissionais e os equipamentos sociais para intervenção por território de 
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“vulnerabilidade”. O professor não tem dado conta das novas expressões da 

“questão social”, da violência e drogadição em níveis nunca antes vistos, dentre 

outras manifestações da barbárie a que assistimos nas sociedades 

contemporâneas. Faz-se cada vez mais necessário que novas competências 

técnicas, ou seja, novos profissionais sejam inseridos nas Instituições de ensino. 

Acerca dessa contribuição do Serviço Social na equipe interdisciplinar escolar, 

Bolorino (2012, p. 227) assegura que 

 
A participação do Serviço Social, integrado à equipe de educação no 
planejamento do projeto sociopedagógico, contribui com uma visão 
diferenciada das expressões da questão social, que, apesar de não 
estarem diretamente relacionadas ao processo pedagógico, incidem 
sobremaneira nele, auxiliando a escola a atingir sua função social e 
educativa. 

 

Interessante pensar que a escola é um equipamento social da Educação 

presente nas comunidades que deveria ter equipe interdisciplinar. O seu quadro de 

profissionais, no entanto, fica restrito à presença do professor, por não possuir a 

garantia da diversidade, através da constituição de uma equipe básica. A escola não 

se vê partícipe e integrada às demais Instituições da rede socioassistencial. Para a 

Educação, isso é um processo em discussão e expansão contemporânea. A escola 

faz parte da rede socioassistencial dos municípios, inclusive estando mais presente 

nas comunidades que qualquer outro aparelho institucional de outras políticas, como 

CRAS e hospitais. Não se trata, portanto, de individualizar as questões sociais e 

apenas encaminhar às demais Instituições os estudantes como se a escola não 

fosse igualmente responsável na produção das relações sociais. Conforme Bolorino 

(2012, p. 222), para essa tarefa, exige-se: 

 

Um profissional que tenha conhecimento das diversas políticas 
sociais e suas diferentes formas de operacionalização, que articule a 
relação escola-sociedade contribuindo nos dois ângulos da questão, 
ou seja, facilitando a articulação entre os projetos e ações das 
demais políticas. 

 

Além de fortalecer as estratégias de luta pela democratização do ensino, da 

defesa dos direitos sociais, via acesso a serviços socioassistenciais, as 

possibilidades de atuação do assistente social na Educação, diante das 

competências e atribuições da profissão, podem ser organizadas em dois eixos: o da 
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dimensão socioeducativa da profissão, inerente a ela e presente em qualquer 

espaço socio-ocupacional; e a articulação com a rede socioassistencial, das 

diversas políticas sociais com a Educação, com vistas à intersetorialidade das 

ações. 

Quanto às ações vinculadas a dimensão socioeducativa da profissão, 

podemos mencionar a assistência às necessidades humanas diversas que estão 

presentes no espaço educacional, pois são demandas iminentes. Tanto as questões 

de necessidades educativas especiais, quanto tradicionais expressões da violência, 

da intolerância e discriminação religiosa, de etnia e de gênero fazem parte do 

cotidiano escolar na perspectiva da diversidade que possui. Fica evidente, portanto, 

que o foco da atuação do Serviço Social na Educação é o estudante e suas famílias, 

mas não só. Além desses, todos os profissionais da escola e comunidade estão 

envolvidas nas ações, independente, inclusive, da situação socioeconômica. 

Destacamos, neste bojo, as políticas de Ações Afirmativas, que consistem 

objetivamente na demanda de ingresso de estudantes oriundos de escola pública 

e/ou autodeclarados afrodescendentes. Estes estudantes são o principal público das 

políticas de permanência, com suas bolsas e auxílios. No IFBA, as cotas são sociais 

(oriundos de escola pública) e, dentro delas, subdividem-se as de cunho étnico-

racial41. Concordamos com a importância dessa política, reconhecendo a formação 

sociohistórica brasileira e a dívida social dos nossos governos com esta população. 

Essa política tem garantido o acesso da maioria dos estudantes oriundos de escola 

pública e afrodescendentes, assegurando o papel social da escola pública. 

A articulação comunitária, com o intuito de realizar atividades de extensão e 

incentivar a participação dos usuários e população nas discussões e decisões 

institucionais também é compromisso do profissional de Serviço Social, de acordo 

com o princípio defendido pela profissão de “defesa do aprofundamento da 

democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente 

produzida” (CFESS, 1993). A valorização da gestão democrática é tarefa essencial 

ao profissional, que pode e deve ser exercitada por meio do incentivo a participação 

estudantil, bem como das famílias e comunidades nos conselhos. 

                                                 
41

 No ato de inscrição do processo seletivo para ingresso no IFBA o estudante precisa comprovar que 
estudou todo o ensino fundamental em escola pública e declarar sua etnia/raça (negra ou indígena). 
Muitas vezes, o estudante veio de escola pública, se autodeclara negro, mas não ingressou pelas 
cotas, pois não fez opção e não trouxe comprovações, conforme edital de seleção. 
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Conceitos desde sempre relacionados ao exercício do Serviço Social também 

têm reaparecido com demandas na Educação. A este respeito, podemos citar a 

família, atualmente lócus privilegiado pelas políticas sociais, que representa tanto 

um espaço de intervenção profissional quanto um conceito que precisa ser 

desmistificado, vista a impossibilidade de falar de um único modelo ou unidade 

familiar na sociedade contemporânea. A abordagem de atuação do assistente social 

na Educação não pode se limitar a atendimentos individualizados aos estudantes. 

As ações precisam alcançar as famílias, trabalhadores da escola/educação, 

gestores, conselhos e movimentos sociais, como por exemplo, o Conselho Escolar e 

as representações dos estudantes.  

A articulação da política de Educação com as demais políticas e suas redes 

socioassistenciais se dá através das tentativas de pactuar a intersetorialidade. Para 

isso, é necessário compreender o espaço escolar como palco de atuação das 

diversas políticas, podendo citar como mais evidentes a Assistência Social e a 

Saúde, mas com claras relações entre a política de Juventude, Ações Afirmativas, 

do Trabalho, dentre outras. Todas as demandas são intersetoriais, pois os mesmos 

sujeitos são usuários das diversas políticas, que os vêem fragmentados.  

Coadunamos com a afirmativa do documento “Subsídios para a atuação de 

assistentes sociais na política de educação” (CFESS, 2012, p. 46) no que se refere 

ao entendimento de que apenas os trabalhos interdisciplinares, interinstitucionais e 

intersetoriais contribuem para a qualidade da Educação. Esta não será alcançada 

apenas com ações isoladas de uma categoria profissional ou de uma instituição, 

mas com ações que “convirjam em uma construção coletiva, profissional e política, 

distinta das formulações abstratas em torno da democracia e da cidadania, que 

impregnam não só o campo educacional” (CFESS, 2012, p. 46). 

 Na intervenção das diversas demandas e expressões da “questão social” que 

se apresentem ao assistente social no espaço educacional, é necessário que o 

profissional realize uma leitura conjuntural, partindo dos aspectos macro da 

totalidade para as especificidades locais. Conhecer o objeto de intervenção e as 

concepções de educação presentes proporcionará ao profissional realizar uma 

intervenção mais qualificada e não pautada no imediatismo das ações. Além disso, o 

grande desafio da categoria está na sua vinculação a um determinado projeto de 



110 

 

sociedade. Esta capacidade e decisão política certamente diferencia o profissional 

de Serviço Social, caracterizando sua dimensão educativa. 

As questões objetivas de atuação para o acompanhamento efetivo da 

demanda imediata dos usuários e da luta real por uma nova ordem societária 

existem no cotidiano profissional. A lógica do sistema capitalista não permite a 

intersetorialidade das políticas sociais e emancipação plena dos sujeitos. Mas 

devemos defender estas perspectivas como possibilidades nas mediações a partir 

das contradições do próprio sistema. Trata-se de uma estratégia de denúncia, 

articulação dos sujeitos para politização crítica e garantia de direitos sociais. 

 

 

3.2 Serviço Social no IFBA: eixos de atuação 

 

Neste item objetivamos analisar o exercício profissional por eixos de atuação 

a partir do referencial teórico já exposto e as leituras e análises dos documentos da 

amostra, especialmente os documentos “Atribuições do Serviço Social no IFBA” e 

“Diretrizes para a Política de Assistência Estudantil do IFBA”.  

 Nas instituições educacionais federais, o Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação atribui as seguintes competências para o 

Assistente Social: 

 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e 
instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), 
serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, 
coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional; desempenhar tarefas administrativas e 
articular recursos financeiros disponíveis; assessorar nas atividades de 
ensino pesquisa e extensão. (BRASIL, 2005) 

 

Considerando isso insuficiente, os profissionais realizaram outra elaboração. 

Os documentos analisados destacam algumas ações coletivas do Serviço Social no 

IFBA, bem como alguns marcos da atuação de forma geral. O documento 

“Atribuições do Serviço Social no IFBA”, elaborado pelas assistentes sociais do IFBA 

em 2009, foi uma construção coletiva que demarcou as atribuições dos profissionais, 

já que não estava contemplado no Estatuto e Regimento da Instituição. Conforme 

revisão histórica do Instituto, exposta no capítulo anterior, o IFBA produziu um novo 
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Estatuto, mas ainda tem um velho regimento que não contempla a profissão. Em 

nível de categoria, algumas produções do CFESS já vêm sendo disponibilizadas e, 

mais recentemente, o documento “Subsídios para a atuação de assistentes sociais 

na política de Educação” (CFESS, 2012) nos oferece concepções e eixos de 

atuação condizentes com nosso projeto profissional. Citamos abaixo trecho extraído 

das “Atribuições do Serviço Social no IFBA” para ilustração desta construção: 

 

Em documento escrito pelas Assistentes Sociais, várias demandas 
são identificadas para o trabalho desse profissional podendo atuar 
nas seguintes áreas: Assistência Estudantil; Recursos Humanos; 
Necessidades Especiais; Projetos de Extensão e Saúde, no entanto, 
a área de assistência estudantil é a área mais atuante desse 
profissional nos diversos campi, especialmente, pelo número 
reduzido de profissionais para atender a todas as áreas 
referenciadas (IFBA, 2009, n.p). 

 

Os profissionais começam a separar em áreas as demandas que encontram 

na Instituição e precisam responder, mesmo com insuficiente número de 

profissionais. Podemos observar que a maior delas é a assistência estudantil, 

demanda institucional que as convocou ao trabalho. 

Após elaboração do documento citado acima, os documentos analisados nos 

garantem que a construção da Política de Assistência Estudantil do IFBA se deu 

após ele, a partir da inquietação dos assistentes sociais de que o Programa de 

Assistência ao Educando não atendia as demandas estudantis nem a injeção de 

recursos para a assistência estudantil neste novo contexto, conforme citação abaixo 

e exposição que segue sobre a política: 

 

Como forma de enfrentar as demandas apresentadas, o Serviço 
Social está em discussão com os profissionais de outros Campi do IF 
Bahia, objetivando a elaboração, implementação e execução de uma 
Política de Assistência Estudantil, que responda a estes 
questionamentos em curto, médio e longo prazo e envolva outras 
áreas para garantir a permanência dos nossos discentes e a 
consequente conclusão dos cursos (CAMAÇARI, Documento 2, 
2009). 

   

 Desde 2010, o Instituto possui as “Diretrizes da Política de Assistência 

Estudantil do IFBA”, documento aprovado pelo Conselho Superior (CONSUP), após 

amplo processo de construção coletiva. Desde então, a assistência ao estudante 
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desta Instituição de ensino foi ampliada conceitualmente e o processo de 

materialização da Política se iniciou.  

Tal política foi elaborada a partir da problematização do programa focalista 

que se tinha (Programa de Assistência ao Educando) e a partir das inquietações do 

grupo de assistentes sociais que ingressou à Instituição no processo de expansão 

dos seus campi. A concepção de Assistência Estudantil do IFBA é atualmente 

explicitada no documento já mencionado, afirmando-se que: 

 
A Política de Assistência Estudantil é um arcabouço de 
princípios e diretrizes que orientam a elaboração e 
implementação de ações que garantam o acesso, a 
permanência e a conclusão de curso dos estudantes do IFBA, 
com vistas à  inclusão social, formação plena, produção de 
conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e ao bem 
estar biopsicossocial (IFBA, 2010, n.p). 

 

Tal conceito denota a ideia de que há diversas políticas sociais envolvidas no 

âmbito do acesso e permanência dos estudantes, sendo estas de diversas áreas de 

atuação, a saber: Educação, Assistência Social, Saúde, Juventude, Ações 

Afirmativas, dentre outras. No entanto, dos nove programas42 previstos por tal 

política, apenas dois vem sendo desenvolvidos, ainda que não plenamente: O 

Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes, que é o único que tem seleção 

socioeconômica para inserir o estudante e o Programa de Acompanhamento 

Pedagógico, que é um dos programas universais (assim denominados por serem 

para todos os estudantes matriculados, sem seleção socioeconômica). Este último é 

realizado pela equipe de profissionais de Pedagogia do Instituto, com pouca 

utilização de recurso. Dessa forma, os montantes de recursos destinados para 

assistência estudantil vêm sendo utilizados e se restringindo basicamente ao 

Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes – PAAE em detrimento aos 

Programas Universais.   

                                                 
42

 A Política de Assistência Estudantil do IFBA é composta pelos seguintes programas: Programa de 
Assistência e Apoio aos Estudantes; Programa de Educação para Diversidade; Programa de Apoio a 
Pessoas Portadoras de Necessidades Educativas Específicas; Programa de Assistência à Saúde; 
Programa de Acompanhamento Psicológico; Programa de Acompanhamento pedagógico; Programa 
de Incentivo à Educação Física e Lazer; Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural; 
Programa de Incentivo à Formação de Cidadania. 
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É importante reafirmar a relevância da contribuição e vanguarda das 

assistentes sociais nessa construção, pois esta concepção se ampliou com um 

extenso processo de debates em todos os campi do IFBA, com a realização de 

inúmeras reuniões, convocações a outros profissionais (pedagogo, psicólogo, 

médicos, técnico-administrativos lotados nos setores financeiros, docentes, 

discentes).    

De acordo com a Política de Assistência Estudantil, ao PAAE caberá: 

 

[...] desenvolver ações de seleção e acompanhamento dos 
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
podendo-o inseri-los, de acordo com sua demanda, em uma das 
seguintes modalidades de bolsas e auxílios: Auxílio Transporte; 
Auxílio Moradia; Auxílio para Aquisições e Viagens; Bolsa 
Alimentação; Bolsas vinculadas a Projetos de Incentivo à 
Aprendizagem – PINA; Bolsas de Estudo; Auxílio Cópia e Impressão 
e Intercâmbio Cultural (IFBA, 2010, n.p). 

 

Após aprovação da Política de Assistência Estudantil do IFBA, em 2010, uma 

nova comissão foi formada - contando com todos os profissionais de Serviço Social 

do IFBA, dentre outros – com o objetivo de normatizar o documento, ou seja, unificar 

critérios e procedimentos, já que todos os campi devem tê-la como referência, 

conforme expõe a citação de trecho: 

 

O Serviço Social do IFBA, através da Comissão para a criação das 
Diretrizes da Política de Assistência Estudantil, conseguiu em 27 de 
outubro de 2010 a aprovação deste documento pelo CONSUP, que 
visa ampliar os programas de apoio ao estudante e atendimento aos 
programas universais para garantir a permanência com qualidade 
dos nossos discentes. E, ainda nesse ano foi criada a Comissão para 
Normatização da Política de Assistência Estudantil para que as 
ações possam ser ampliadas já em 2011 (CAMAÇARI, Documento 5, 
2010). 

 

O ano que fecha o marco temporal desta pesquisa, 2010 é um marco na 

atuação dos assistentes sociais do IFBA e um divisor de águas para novas 

demandas envolvendo a assistência estudantil. A partir de 2011 as ações 

desenvolvidas devem acompanhar o que foi idealizado nas Diretrizes, mas sabemos 

que não apenas a garantia legal determina a mudança de atitudes e práticas. Não 

há registros de gestão da assistência estudantil do IFBA, nem novo regimento, nem 
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política de pensar número de profissionais por campi / número de alunos, já que 

vimos a disparidade entre os campi.  

O processo de seleção socioeconômica deste programa vem sendo atribuição 

privativa dos assistentes sociais, demandando quase todo o ano letivo de trabalho, 

em detrimento do acompanhamento social e promoção de atividades 

socioeducativas que podem e devem ser realizadas por estes profissionais, 

conforme citação abaixo que ratifica esta demanda. 

 

Dentre os problemas encontrados estão os que se relacionam às 
dificuldades econômicas, com a evidente necessidade de garantir 
transporte aos estudantes dos seus domicílios até o campus, 
instalação e funcionamento de restaurante popular, garantindo 
alimentação com qualidade e preço acessível - visto que os 
estudantes necessitam ficar na instituição durante todo o dia, por 
causa da dinâmica de funcionamento dos cursos oferecidos - além 
de alojamento para os estudantes que se deslocam de outros 
Distritos e de outros Municípios, precisando ficar mais tempo no 
Município de Santo Amaro. Uma possibilidade estratégica de 
minimizar tais demandas emergenciais tem sido a garantia de mais 
bolsas auxílios, tanto para alimentação, quanto transporte e moradia. 
Para outras questões, relacionadas à execução de um trabalho 
sistematizado de acompanhamento familiar, atendimento 
psicossocial, atendimento pedagógico, atendimento médico 
preventivo, se faz necessário a articulação com os demais 
profissionais do campus (pedagogas, psicóloga, médico, dentista, 
entre outros), bem como (re) criar uma rede de proteção, 
atendimento e encaminhamentos aos serviços disponíveis no 
município e no entorno geográfico, aos casos que necessitem de tal 
ação (SANTO AMARO, Documento 7, 2010). 

 

Além das atividades relacionadas à seleção socioeconômica do PAAE, há 

diversas possibilidades de atuação do assistente social no IFBA que envolvem o 

próprio programa, os demais programas universais da Política de Assistência 

Estudantil do IFBA, dentre outros eixos de ação que são competências do assistente 

social que atua na política de Educação. Dentre as ações que envolvem o próprio 

PAAE, estão os encaminhamentos e acompanhamentos dos estudantes bolsistas, 

que podem ser considerados os estudantes com mais demandas socioeconômicas e 

familiares, haja vista os critérios de seleção do PAAE, que não envolvem apenas a 

renda per capta, mas questões de conflitos familiares, saúde, uso e abuso de 

drogas, situação habitacional, situação educacional, dentre outras variáveis que 

compõem o conceito de vulnerabilidade ou risco social.  
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Dessa forma, os encaminhamentos e acompanhamentos se referem a 

estabelecer parcerias tanto na Instituição de ensino quanto em outras, ou seja, 

podem ser internos e/ou externos. Eles não se resumem a repassar uma situação e 

daí se eximir e ignorar os desdobramentos, mas agir com vistas à intersetorialidade 

por compreender de forma geral sobre políticas sociais, seus “protocolos de 

atendimento” e rede de serviços. Daí a necessidade e essencialidade de pactuar a 

interdisciplinaridade e a intersetorialidade nas ações profissionais e o porquê de o 

assistente social estar sempre convocado por outros profissionais a dar os 

encaminhamentos, desvelar as demandas e a melhor forma de agir e encaminhá-

las. Concordamos então com Mioto (2011, p. 16) que 

 

Esta situação mostra que na construção de relações profissionais 
pautadas pela intersetorialidade, demandam do assistente social 
estar preparado para se inserir em equipes multiprofissionais e 
interdisciplinares. Porém, nem todos os profissionais destas equipes 
se mostram preparados para a realização de um trabalho articulado. 

 

O assistente social, ao realizar a seleção das bolsas e auxílios do PAAE, 

acaba tendo contato com uma série de demandas dos estudantes que ultrapassam 

a necessidade de receber a contribuição financeira. A demanda real, então, desvela-

se, e é muito mais ampla e complexa do que vislumbra a demanda institucional em 

empregar os recursos disponibilizados. Daí a reflexão feita anteriormente acerca da 

assistência ao estudante não se limitar à seleção socioeconômica de bolsas e 

auxílios e, muito menos ainda, a um único profissional: o assistente social. A própria 

Política de Assistência Estudantil do IFBA reconhece isso na sua composição de 

programas e profissionais que devem atuar. 

O documento “Atribuições do Serviço Social no IFBA” discorre alguns pontos 

interessantes a serem apreciados, destacados abaixo: 

 
No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica da Bahia, 
as atribuições do Assistente Social de forma geral referem-se a: 
Orientar à comunidade do IF-BA quanto à viabilização dos direitos 
sociais e os meios de exercê-los; Contribuir para a mobilização e 
organização popular, articulando os trabalhos de base, de educação 
com a comunidade do IF-BA; Realizar estudos e pesquisas 
socioeconômicas para conhecer a realidade social da população 
atendida; Construir e organizar os instrumentos internos do Serviço 
Social, avaliando-os sistematicamente; Planejar, executar e avaliar 
planos, programas e projetos sociais, com acesso às informações 
orçamentárias, participando do seu planejamento; Documentar todas 
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as ações realizadas no exercício profissional; Orientar e encaminhar 
os usuários para a rede socioassistencial e serviços especializados, 
monitorando os processos; Prestar assessoria e consultoria à gestão, 
seja nas áreas de ensino, pesquisa e extensão; Compor equipe 
multiprofissional considerando a integralidade dos sujeitos e grupos 
atendidos; Supervisionar estagiário de Serviço Social, 
acompanhando seu projeto de intervenção; Garantir uma gestão 
democrática na elaboração e execução das Políticas; Realizar 
estudos e emitir parecer social e laudos sobre questões que são de 
responsabilidade do serviço social; Orientar a prática profissional 
com base nas Diretrizes Curriculares, na Lei de Regulamentação da 
Profissão e no Código de Ética Profissional (IFBA, 2009, n.p). 

 

Observamos que as ações que os próprios profissionais elencam ser de suas 

atribuições podem ser distribuídas em eixos de atuação do assistente social no 

IFBA, sendo estes os que se referem ao acesso e permanência, a qualidade da 

Educação e a gestão democrática. 

Acerca do acesso e permanência estão inclusos os programas de assistência 

estudantil e ações afirmativas (que são seletivas e focalistas, como são as políticas 

sociais) e o atendimento via acompanhamento e encaminhamentos das demandas 

estudantis (relacionadas às expressões da “questão social” e não problemas 

individuais). Há uma tendência dos profissionais em seguir esta demanda 

institucional de atuar apenas neste eixo, com abordagens individuais, sem análise 

histórica e econômica dos determinantes que envolvem as demandas estudantis, 

mas eles também têm a percepção de que as demandas são encaminhadas por 

outros profissionais e devem ser atendidas pela integração dos serviços destes, 

conforme citação abaixo. 

  

O Serviço Social além dos estudantes inscritos no PAE realiza 
atendimento aos demais estudantes que apresentem quaisquer 
dificuldades relacionadas, especialmente, a fatores familiares e de 
ordem sócio-econômica. Essas demandas acontecem através de 
demandas espontâneas ou por encaminhamentos advindos do 
Conselho de Classe, outros profissionais ou DEPEN. Em alguns 
casos, a partir das demandas atendidas e acompanhadas foram 
necessários alguns atendimentos com as famílias (pais) dos 
estudantes e, em alguns casos, em conjunto com os setores de 
psicologia e pedagogia (CAMAÇARI, Documento 3, 2009). 

 

Essas identificações demonstradas no trecho acima se devem ao fato de o 

assistente social fazer um levantamento do perfil individual do estudante e sócio-

familiar, pensando-o assim a partir de uma totalidade e vislumbrando os serviços de 
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que precisa. Assim, “neste processo, o cotidiano dos profissionais é marcado pela 

sistematização de protocolos interinstitucionais, por contatos com profissionais de 

diversas instituições e políticas públicas, entre outros” (MIOTO, 2011, p. 21). 

É necessário observar as armadilhas de priorizar por demasia as seleções 

socioeconômicas, por sua enorme demanda institucional, em detrimento dos 

espaços de formação cidadã crítica, acompanhamento e encaminhamentos 

intersetoriais, já que com a mesma ação ou atividade os assistentes sociais atendem 

as demandas institucionais (do capital) e as reais, dos usuários (da classe 

trabalhadora, do trabalho). Nesse sentido, uma interessante estratégia pode ser 

repensar nossos instrumentais técnico-operativos e sintetizar os processos seletivos, 

criando demandas reais dos usuários para a Instituição. Não podemos, entretanto, 

perder de vista que é preciso cobrar da Instituição alguns destes mecanismos que 

tem a ver com as condições de trabalho. Como exemplo podemos citar a 

informatização de processos de inscrição e seleção socioeconômica. 

O assistente social na Educação pode contribuir muito com as reflexões do 

processo de ensino-aprendizagem, desvelando as expressões da desigualdade, dos 

interesses contraditórios, articulando as lutas sociais e, também, defendendo a 

ampliação das condições de acesso (à escola pública, gratuita e de qualidade) e 

permanência (conforme garante a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases 

– LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). 

No que diz respeito à qualidade da Educação, podemos afirmar que esta é 

uma bandeira histórica e fundamental. Defender as políticas sociais e a Educação 

com princípios de emancipação é vislumbrar uma sociedade mais justa e igualitária, 

mesmo sabendo que não apenas a garantia de direitos sociais no capitalismo fará 

essa revolução. Através de atividades socioeducativas e dos atendimentos 

individuais e em grupos, os assistentes sociais podem desvelar os discursos 

institucionais de “empreendedorismo”, “inclusão”, “empregabilidade”, todas com a 

finalidade de atender ao mercado de trabalho e defender a qualidade para a 

formação cidadã crítica. Não que a Educação venha a ser a salvadora da sociedade, 

mas sem ela não teremos transformação. 

 Defender a gestão democrática através da participação em conselhos, 

comissões e movimentos sociais é uma demanda real, na ordem do dia. Os 

discursos institucionais tendem a valorizar os slogans da “participação social”, da 
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“gestão social”, porém velados por uma visão empresarial, tendo como bases a 

manutenção dos “consensos”, tão em voga em tempos de pós-modernidade. Nossa 

estratégia deve ser de articular os movimentos sociais, conselhos, sujeitos políticos 

e profissionais com mesmos princípios do nosso projeto profissional. Só a 

articulação com reais parceiros de concepções afins podem nos manter alerta frente 

a tantos fetiches. 

 

 

3.3 Os desafios da intersetorialidade  

 

Neste texto estamos sempre pontuando que o estabelecimento de pactos do 

trabalho interdisciplinar, interinstitucional e intersetorial não dependem 

exclusivamente dos profissionais, pois perpassam e esbarram por diversas 

questões, quase sempre relacionadas à política e político-partidária muito 

enraizadas no sistema capitalista. É, portanto, um equívoco colocar a 

responsabilidade nos profissionais, pois em todas estas estratégias de ação é 

necessário que a gestão pactue. Estamos observando, a partir dos dados da 

pesquisa documental, que já há uma tendência tanto no âmbito do IFBA e suas 

legislações (PAAE e missão institucional, por exemplo) quanto nas ações 

desenvolvidas pelos profissionais de Serviço Social em criar estas estratégias.  

 Os dados do gráfico 07 (apresentado no item “2.2 – Políticas sociais e 

intersetorialidade”) demonstraram, de forma quantitativa, as ações que têm uma 

tendência à intersetorialidade, já que não podemos afirmar sua concretização. Estes 

dados nos mostram que a maioria dos documentos aponta ações do assistente 

social do IFBA que envolvem outros profissionais e parcerias com outras instituições. 

Alguns poucos mencionam a necessidade de haver essas parcerias ou não 

apresentam. 

Muito embora essas informações possam agradar, por apontarem tais 

iniciativas, já demonstramos que muitas ações ainda são feitas isoladamente pelo 

assistente social e estas parcerias têm se resumido a ações pontuais, como eventos 

e datas que marcam alguma defesa de direitos. Não encontramos ações 

sistemáticas de acompanhamentos de demandas dos estudantes e suas famílias, 

com articulações com programas governamentais, a exemplo do Programa Bolsa 
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Família, BPC na escola, Saúde nas escolas, dentre outros. Esses programas são 

planejados numa perspectiva intersetorial, pois devem envolver minimamente os 

Ministérios da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, mas, além das diversas 

críticas por não garantirem isso na prática, não percebemos sua presença na análise 

dos documentos. 

 Este estudo nos fez refletir os conceitos de intersetorialidade e 

interdisciplinaridade, à luz do referencial teórico e dos conteúdos dos documentos 

analisados, esboçando uma relação inédita no projeto desta pesquisa. Não se trata 

de uma reflexão teórica original, mas fruto apenas das considerações do findar desta 

pesquisa, já que não estavam postas nas hipóteses do projeto de pesquisa deste 

estudo. Trata-se de pensar a impossibilidade de efetivar intersetorialidade sem 

perder de vista seu desafio primário: estamos vivenciando a era do capital 

financeiro, com configurações de um Estado que fragmentam saberes, políticas 

sociais, retira direitos sociais dos trabalhadores. Essas determinações nos colocam 

frente a este desafio. Assim, é contra a lógica do capital pensar na plena realização 

da intersetorialidade nas políticas sociais. No entanto, desde o início do projeto 

concebemos que a defesa de direitos sociais e da intersetorialidade são estratégias 

de criar demandas para as Instituições de modo a lutar pela garantia de direitos dos 

usuários e contribuir na formação crítica dos sujeitos com vistas à articulação para 

uma nova ordem social. 

 Sem perder de vista, portanto, este desafio primordial e de análise macro 

conjuntural, apontamos outros desafios secundários à intersetorialidade, ou seja, os 

desafios de sua defesa no cotidiano da atuação nas políticas sociais. As questões 

relativas ao tempo e recursos diferentes em cada segmento de política é um dos 

entraves, haja vista que cada política social é geralmente administrada por uma 

gestão diferente do ponto de vista político-partidário. Compreendemos que não há 

como defender a intersetorialidade, como estratégia, se não pressionarmos a gestão 

para pactuá-la. Não há como garanti-la apenas por haver interesse e concepção de 

um ou outro profissional concatenado com as concepções aqui expostas. No caso 

do IFBA, vimos que nem mesmo a gestão da assistência estudantil existe no 

organograma institucional, nem articulações e comunicação entre os campi, haja 

vista que as assistentes sociais se comunicam e elaboram ações por sua própria 
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iniciativa, já que estes espaços não são garantidos pela gestão nem internamente 

nem externamente.  

A interdisciplinaridade, por sua vez, se constitui em uma condição essencial 

para garantir entrosamento entre as diferentes categorias profissionais e criar 

parcerias para forjar a defesa da intersetorialidade nas gestões Institucionais. 

Conforme Mioto (2011, p. 7), “um dos grandes desafios é construir relações 

interdisciplinares, fundamentais na implementação da abordagem intersetorial nos 

serviços públicos”. Dessa forma, ela é mais um desafio à intersetorialidade e é em si 

mesmo um grande desafio, haja vista as especializações do saber e a distância 

entre os profissionais, não acostumados a realizar elaborações, discussões e ações 

conjuntamente. Além disso, somam-se os problemas relacionados ao corporativismo 

e hierarquias profissionais, historicamente construídas, que fazem com que algumas 

categorias pensem ter privilégios em determinadas áreas ou se considerarem mais 

importantes. 

No caso da Educação, essa relação “hierárquica” é mais explícita entre os 

assistentes sociais, os pedagogos e os professores, historicamente profissionais da 

Educação. Como há um distanciamento e pouca parceria com os professores, os 

pedagogos e assistentes sociais isolam-se na área “técnica”, tentando contribuir no 

processo de ensino-aprendizagem. As ações acabam se restringindo aos estudantes 

(sujeitos que aprendem), ou seja, a assistência estudantil. Daí os equívocos em 

determinar quais profissionais atuam nesta e como devem se articular para tal. 

Entendemos que todos os sujeitos presentes na escola são fundamentais nessa 

interação.  

Com os psicólogos, preocupa-nos a maior proximidade a que o assistente 

social se vinculou na atuação das demandas estudantis. Atentamos a possibilidade 

de estarmos com uma tendência de psicologização e/ou individualização das 

problemáticas que são sociais e não subjetivas. Obviamente que não negamos a 

necessidade dessa articulação, dos encaminhamentos e acompanhamentos 

psicossociais, mas nos cabe atenção ao que vem sendo denominado na categoria 

de “Serviço Social clínico”. 

Outra questão diz respeito ao enfraquecimento dos trabalhadores, que tem 

haver com o papel do Estado e a apatia dos movimentos sociais com o advento das 

ideias pós-modernas. Conforme Mioto (2011, p. 7), 
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Pensar a situação destes trabalhadores é fundamental, na medida 
em que o aparato estatal realiza um processo de descentralização 
das políticas sociais. O enfraquecimento dos trabalhadores dificulta 
abertura de canais capazes de articular setores e entes federados, 
esferas nacionais, estadual e municipal. Ou seja: o enfraquecimento 
dos trabalhadores se torna também um impasse na execução 
articulada das políticas e serviços públicos. 

 

Essa percepção que está sendo exposta aponta para a ideia de que os 

princípios que articulam a intersetorialidade e a interdisciplinaridade são os mesmos, 

pois dizem respeito à necessidade de integrar saberes, coletivizando as ações de 

planejar, intervir e avaliar as demandas e respostas. Tomando como exemplo o 

objeto de estudo desta pesquisa, observamos que as ações desenvolvidas pelos 

assistentes sociais do IFBA, no âmbito da política de assistência estudantil, 

possuem este princípio interdisciplinar, pois apontam a necessidade de profissionais 

das áreas de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e diversos outros da área de 

Saúde (médicos, odontólogos, técnicos de enfermagem, etc.) igualmente servidores 

do Instituto, realizem análises, elaborações de projetos, intervenções com os 

mesmos estudantes, de forma integrada. 

Uma questão desafiante no serviço público tem a ver com o que Mioto (2011) 

chama de cultura do favor, ou seja, a personificação das relações profissionais, 

aliadas ao patrimonialismo equivocado. Muitas vezes os profissionais acionam seus 

contatos pessoais para realizar ações interdisciplinares e articulações intersetoriais. 

Um envio de demanda à outro profissional pode soar como arrogância. Dessa forma, 

há uma tendência de realizar ações do que pessoalmente a profissional já conhece, 

considera importante e/ou tem rede de contato pessoal para acionar. 

 As mesmas demandas, desses mesmos estudantes, exigem articulações do 

IFBA (partícipe da política de Educação) com as Instituições governamentais ou não, 

que compõem a rede de atendimento socioassistencial dos municípios e Estado da 

Bahia, para dar respostas às necessidades dos estudantes, sejam elas nas áreas de 

Saúde, Assistência Social, Trabalho, Jurídicas, etc.  

Foi investigado nos documentos analisados o que é considerado pelos 

profissionais como avanços e conquistas, desafios e limites, conforme quadros 6 e 

7. Muitos avanços são, na verdade, a própria efetivação do objetivo proposto e 

exposto pela demanda, mas, na maioria das vezes, o mesmo aspecto que é 
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considerado um “avanço” é também percebido como um desafio. Dois importantes 

exemplos disso são a questão dos recursos para as bolsas e auxílios, que são 

considerados conquistas por existirem com rubrica específica e, ao mesmo tempo, 

um limite, pois a demanda é sempre maior que o montante orçamentário disponível. 

O outro exemplo é o fato de haver planejamento nas ações e a realização de 

debates envolvendo diversas temáticas que contribuem para o desenvolvimento 

psicossocial dos estudantes, mas ser uma limitação por não conseguir realizar mais 

intervenções, aprofundando as questões trazidas pelas demandas estudantis. Nas 

duas situações é comum o desafio das ações serem insuficientes para dar respostas 

e haver limitações de recursos financeiros e humanos.  

 

Quadro 6 – Avanços e conquistas 
 

Itens 
Número que 

aparecem 

Não identificados 31 

Haver planejamento nas ações 26 

Debate de variadas temáticas com os estudantes 22 

Lisura e responsabilidade na seleção e acompanhamento dos 
bolsistas PAE 

10 

Haver recurso específico para assistência estudantil 10 

Haver várias categorias profissionais no IFBA 4 

Ações de extensão em problemáticas do município 4 

Atividades de atendimento e escuta dos estudantes 3 

Aproximações das famílias à escola 2 

Ingresso de novos profissionais no IFBA 2 

Interiorização do Instituto 1 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 

Mais uma vez percebemos o quanto os aspectos relacionados à seleção do 

PAAE se destacam, pois somados os itens de haver planejamento nas ações, a 

questão da lisura e responsabilidades na seleção e acompanhamento dos bolsistas 

e haver recursos específicos para assistência estudantil, temos a grande maioria do 

que é considerado “avanço” e “conquista” pelos profissionais. 

Como “avanços” são importantes de destacar que, no ano de 2004, o Serviço 

Social considera ter havido ampliação das ações na área de Saúde, no campus de 

Salvador, após ingresso da profissional. No ano de 2007, houve a implantação do 

sistema de cotas do IFBA, democratizando o acesso aos estudantes 

afrodescendentes, indiodescendentes e oriundos de escolas públicas. Acerca do 
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acesso e ingresso no PAAE com o objetivo de contribuir na permanência no curso, 

destacamos o seguinte trecho: 

 

Como resultados relevantes, ficamos satisfeitos em contemplar 
alunos com baixa vulnerabilidade socioeconômica que receberam 
Auxílio Financeiro para compra de óculos e bolsistas do PAE que 
cresceram acadêmica e pessoalmente depois que entraram no 
projeto, confirmando que o projeto estabelece uma diferenciação em 
suas vidas. 
Esperamos que no ano de 2009 sua atuação possa melhorar e que o 
trabalho interdisciplinar seja ampliado, bem como a política de 
assistência social ao aluno, pois de acordo com levantamentos para 
o próximo ano, com a entrada de alunos oriundos de escola pública e 
com necessidades educacionais especiais, o Serviço Social deverá 
ser mais consultado, necessitando, dessa forma, de subsídios pra 
atender a possível demanda que surgirá (PORTO SEGURO, 
Documento 3, 2008). 

 

Ainda com relação ao sistema de cotas e as ações afirmativas, uma 

importante iniciativa interdisciplinar e intersetorial ocorreu com o “curso Ilê Bobó”, 

que teve o objetivo de formar os professores do IFBA, do campus de Santo Amaro, 

para relacionar, nos conteúdos ministrados nas disciplinas dos cursos regulares, as 

questões étnico-raciais: 

 
O respeito à diversidade étnico-racial e às particularidades culturais é 
fator basilar para ampliação do conceito de educação inclusiva, 
sendo atribuída às escolas a responsabilidade pelo desenvolvimento 
de estudos e atividades que reconheçam e valorizem as 
contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos 
descendentes de asiáticos, além de raiz africana e européia, 
atendendo ao disposto nas leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008. Nesse 
contexto, situa-se o curso Ilê Bobò, idealizado e executado por 
profissionais do IFBA Campus Santo Amaro, constituindo-se uma 
estratégia de mobilização e envolvimento de profissionais da 
educação para a abordagem das questões relacionadas à educação 
das relações étnico-raciais (SANTO AMARO, Documento 4, 2008). 

 

Esse curso, portanto, relaciona as políticas de Ações Afirmativas e a 

Educação – educação para a diversidade – implantando as Leis nº 10.639 e nº 

11.645. No entanto, não houve inscrições de professores do IFBA para o curso e o 

mesmo foi desenvolvido nos anos de 2009 e 2010, como extensão, em parceria com 

os professores da rede municipal de ensino de Santo Amaro. 
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 Em 2008 aconteceu um encontro denominado de “Encontro das COTEP´s43”, 

onde os profissionais de Pedagogia, Psicologia e Serviço Social dos campi do IFBA 

se reuniram para refletir sua prática profissional e a integração entre estas 

categorias na atuação frente às demandas estudantis. Em 2010, conforme já 

exposto, houve nova fiormulação do antigo PAE e é aprovada a Política de 

Assistência Estudantil do IFBA (que avança na questão alimentar, almoxarifado 

social e outras modalidades de bolsas e auxílios antes inexistentes) pelo CONSUP, 

após forte mobilização e elaboração das assistentes sociais.  

Além disso, são registradas as participações dos profissionais de Serviço 

Social no Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ENPESS, na 

Conferência Mundial de Serviço Social ocorrida em Salvador, dentre outros eventos, 

sempre custeadas pelo Instituto Federal da Bahia. 

No quadro 7, dos desafios e limites, outros destaques se apresentam, além 

do que já foi exposta na comparação com os avanços. 

 

Quadro 7 – Desafios e limites 
 

Itens 
Número que 

aparecem 

Não apresentado / identificado 36 

Necessidade de intervir mais e aprofundar questões trazidas 
pelas demandas estudantis 

33 

Recurso limitado para a assistência estudantil 25 

Deficiência de profissionais em número e categorias 11 

Encaminhamento e intervenção dos casos com outros 
profissionais 

11 

Pouco envolvimento dos docentes 10 

Problemas de infraestrutura 7 

Poucas experiências de aproximação família e escola 5 

Serviço Público (questões burocráticas e de disputas) 5 

Concepções diferentes entre os servidores 3 

Realizar atividades mais lúdicas e culturais 2 

Realizar as visitas domiciliares 2 
Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 

 

Como podemos visualizar, tais desafios e limites se referem à deficiência de 

profissionais em número e categorias (assistente social, assistente administrativo, 

                                                 
43

 COTEP´s são as Coordenações Técnicas Pedagógicas, setores em que geralmente estão lotados 
os profissionais de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia, apesar de não haver uniformidade entre 
os campi. 
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psicólogos, dentre outros); haver poucos encaminhamentos e intervenção dos casos 

com outros profissionais (integração), bem como o pouco envolvimento dos 

docentes nas atividades. Ou seja, os profissionais estão reclamando e apontando a 

deficiência da interdisciplinaridade no cotidiano de trabalho no IFBA. Fica evidente 

que não temos as mesmas concepções e não estamos atuando de forma integral. 

O desafio de ampliar a participação nos conselhos de classe e contribuir mais 

diretamente no processo de ensino aprendizagem também é apontado. O espaço do 

conselho de classe é um momento privilegiado, ou pelo menos assim deveria ser, de 

falar dos estudantes e suas limitações no desenvolvimento acadêmico. O 

“estudante-problema” que pode estar sendo diagnosticado e avaliado no conselho é 

o usuário dos serviços do assistente social e pode ter em si o exemplo das 

problemáticas sócio-familiares. O assistente social deve, portanto, contribuir nestas 

análises de forma a não permitir a individualização das expressões da “questão 

social” e suas causas. 

Segue abaixo citação de documento que destaca os avanços e também 

desafios do exercício profissional do assistente social do IFBA, destacando a 

articulação entre os profissionais e a necessidade de mais servidores44: 

 

Dentre as atividades deste trimestre destacamos algumas 
dificuldades, tais como o curto espaço de tempo para realizarmos 
atividades sócio-educativas com estudantes e o pouco apoio 
recebido para tais atividades. 
Por outro lado, fomos felizes ao receber apoio do Departamento de 
Ensino, Coordenação Técnica de Serviço Social da sede e rede 
sócio-assistencial da Prefeitura de Porto Seguro (Centro de 
Testagem e Aconselhamento e Centro de Atenção Psicossocial – 
Álcool e Drogas). 
Esperamos que com a chegada de mais profissionais, como 
Psicólogo, Pedagogo e Médico, possamos realizar um trabalho 
interdisciplinar voltado à sócio – educação, a qual é fundamental 
para a formação de nossos jovens.   
Sugerimos uma melhor comunicação entre o setor de apoio ao 
estudante e os docentes, para que possamos trabalhar 
conjuntamente, visando sempre nosso maior objetivo: educação de 
qualidade, na sua mais ampla dimensão (PORTO SEGURO, 
DOCUMENTO 2, 2008). 

 
 

                                                 
44

 A partir de 2008 a convocação dos assistentes sociais ocorre mais intensamente no IFBA, 
conforme quadro do apêndice 1. 
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Essas questões que dizem respeito às condições materiais de trabalho e ao 

quantitativo de servidores, bem como as de ordem subjetiva do exercício profissional 

e, em especial a essas atuações que exigem intersetorialidade e 

interdisciplinaridade para responder problemas complexos, totalizam nossos 

desafios. O exercício profissional articulado e descentralizado, via ações 

intersetoriais, é abordado com profundidade por Ney Teixeira Almeida (2010, p.98-

99), quando diz: 

 
compreendemos que as tendências de descentralização e 
intersetorialidade das políticas públicas além das vinculações que 
possuem com os processos mais gerais da dinâmica societária 
encerram discursos, desejos e esperanças que se não escapam a 
essas lógicas mais gerais contêm outra potência. Não podem ser 
tomadas única e exclusivamente como resultados ou de um processo 
de democratização ou de racionalização administrativa sintonizada 
aos ideais neoliberais. Elas comportam pulsações que revelam como 
essa disputa ganha nuances específicas em cada realidade local, em 
cada cidade, nos discursos e práticas de distintos viventes. Visto que 
elas atuam como força criadora sustentadas ao mesmo tempo em 
medos e esperanças. 

 
Apesar de reconhecermos os limites objetivos da intersetorialidade e 

percebermos que se trata mais de um conceito não atingido no cotidiano do 

exercício profissional, portanto não sendo categoria do real, entendemos que se 

trata de uma estratégia de articulação entre Instituições e profissionais, já que 

pressupõe a interdisciplinaridade. Além disso, está em consonância com os 

princípios defendidos pelo Projeto Ético-Político do Serviço Social. 

Optamos por finalizar este capítulo e com ele as reflexões desta pesquisa 

com a citação de um dos documentos analisados, que traz um incitamento à 

interdisciplinaridade e a intersetorialidade no exercício profissional do assistente 

social do IFBA como estratégias fundamentais à atuação com os estudantes e 

demais usuários. 

 

O Serviço Social continuará atento as demandas que se apresentam 
no cotidiano da sua atuação profissional, além de continuar 
buscando parcerias com as diversas áreas dentro e fora da 
Instituição para garantir acompanhamento e atendimento de 
qualidade para os nossos discentes, buscando principalmente a sua 
permanência na Instituição até a conclusão do seu curso 
(CAMAÇARI, Documento 3, 2009).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O último item deste estudo, as “Considerações finais”, traz alguns resgates e 

relações entre as questões chaves desta pesquisa. Apresenta as principais reflexões 

alcançadas, sem a pretensão de oferecer desfechos ou conclusões, pois se trata de 

uma temática rica de concepções e interpretações, que merece continuidade e 

aprofundamentos constantes. Apontamos desde já que, dado o contexto, os dados 

apresentados e as questões levantadas merecem mais aprofundamento, isto é, 

possuem perspectivas futuras de estudo, especialmente pela necessidade de 

contínua formação profissional e na pesquisa acadêmica.  

Investigar o exercício profissional dos assistentes sociais na Educação 

profissional, sempre foi a temática que interessava, mas o objeto foi sendo 

construído no movimento de perceber o que mais inquietava no cotidiano de atuação 

no IFBA. A pesquisa, então, se debruçou em apreender de que forma está presente 

a intersetorialidade das políticas sociais, desvelando-as nas demandas e respostas 

presentes no exercício profissional do assistente social no IFBA, haja vista a 

complexidade das questões apresentadas pelos estudantes e pelo reconhecimento 

da necessidade de articulação entre diversos setores, políticas, instituições, 

profissionais e outros sujeitos. 

O objeto de estudo desta pesquisa abrangeu alguns objetivos para apreendê-

lo. Dentre estes se encontra a necessidade de conhecer quais são as demandas e 

respostas presentes no cotidiano das assistentes sociais do IFBA, bem como 

distinguir quais as demandas que exigem e quais as respostas que apresentam 

ações intersetoriais. Isso foi possível a partir da identificação dos processos em que 

o assistente social intervém estabelecendo os princípios da intersetorialidade entre 

as políticas sociais e analisando como estes profissionais se articulam entre si e com 

outros profissionais tanto do IFBA quanto de outras Instituições. 

Este objeto requereu uma metodologia que desse conta de responder a 

questão da pesquisa, diante do pouco tempo para desenvolvê-la, devido os prazos 

do mestrado acadêmico e o fato de a autora ser estudante ao tempo que atuava 

como assistente social do IFBA. Esses desafios foram propulsores em pensar os 

caminhos da pesquisa, definido-a como bibliográfica e documental.  
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Os resultados da pesquisa surgiram da própria reconstrução do objeto. 

Pesquisar o exercício profissional do Serviço Social denota a necessidade de 

investigar e se posicionar frente aos desafios dessa profissão, que possui 

contradições inerentes e está diretamente relacionada à emergência da “questão 

social” e o tratamento diferenciado que o Estado assume frente às suas expressões, 

via políticas sociais. Analisar a intersetorialidade de políticas requer, por sua vez, a 

análise do contexto socioeconômico e político que baliza sua fragmentação, 

desarticulação e desmonte, nos marcos do capitalismo contemporâneo.  

A atuação do Serviço Social na política de Educação possui subsídios e 

concepções a serem refletidos e analisados. No caso desta pesquisa, temos a 

particularidade de estudar a inserção no Instituto Federal da Bahia, caracterizado 

neste texto, partícipe da Educação profissional. Assim, o texto ora apresentado foi 

sendo estruturado à medida que estas questões eram elucidadas pelos resultados 

da pesquisa, tanto bibliográfica quanto documental. 

 Dos documentos enviados pelas profissionais, no marco temporal de 1994 a 

2010, conforme já dito, foram priorizados relatórios, projetos, planejamento e afins, 

analisados a partir de dois roteiros. Eles foram imprescindíveis para atender ao que 

foi proposto e confirmar as hipóteses deste estudo. Consideramos, diante dos 

dados, que há inúmeros desafios que dificultam às assistentes sociais do IFBA 

consolidar a intersetorialidade necessária entre a Educação e outras políticas sociais 

nas respostas às demandas presentes no seu exercício profissional. Da mesma 

forma, há empecilhos na articulação entre os profissionais de Serviço Social tanto 

entre si quanto com outros profissionais. 

 Este estudo ratificou uma importante premissa que diz respeito às nossas 

defesas e lutas em prol da proteção social integral. Vimos que é estratégico e 

fundante no sistema capitalista a retirada de direitos e a ausência de garantia destes 

à classe trabalhadora. Nossa política de Seguridade Social nem sequer contempla a 

Educação e nossas políticas estão desarticuladas, sem orçamento adequado, 

desmontadas no que se refere à quantidade de profissionais e valorização destes e, 

ainda, repleta de gestões políticas que acompanham a tendência da formação 

sociopolítica deste país. Defendemos, minimamente, os “avanços” e expansão no 

âmbito da garantia de direitos via políticas sociais, democratização e 

intersetorialidade destas, mas, apreendendo não serem possíveis na lógica do 
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capital, não podemos perder de vista a construção coletiva de uma sociedade sem 

classes, sem capital e socialmente mais justa.  

O fim último não é, portanto, reformas e “avanços”. No entanto, o exercício 

profissional do assistente social, concatenado ao projeto ético-político forjado pela 

categoria nas últimas décadas, imprime a necessidade de buscar caminhos de 

construção via articulação com diferentes sujeitos políticos. Assim, a defesa 

cotidiana dos seus princípios é estratégica, tanto nas tentativas de esboçar a 

intersetorialidade, no âmbito das políticas sociais, quanto a interdisciplinaridade, no 

âmbito das relações profissionais. 

Tais princípios da intersetorialidade dizem respeito à articulação de saberes 

na identificação das demandas e na intervenção das expressões da “questão social” 

e problemáticas sociais. No entanto, tendo caráter contraditório e inerente, como 

podemos esperar que as políticas sociais sejam universais e articuladas? Esperar a 

educação profissional integrada, politécnica, ominilateral? Em tempos de 

intensificação neoliberal e neoconservadorismo (mascarada no atual 

neodesenvolvimentismo), como esperar do Estado a efetiva garantia de direitos? 

Estas questões se somam à fragmentação dos saberes e especializações no 

contexto da pós-modernidade, como um dos desafios que consideramos neste 

estudo como “secundários”. Além destes, elencamos as questões político-

partidárias, dos orçamentos, da comunicação, das hierarquias profissionais e do 

enfraquecimento da luta dos trabalhadores.  

 Os dados da pesquisa documental também apresentam estas questões e 

demonstraram a ausência de pacto na gestão para garantir intersetorialidade e, 

minimamente, a articulação entre o IFBA e outras Instituições. As ações 

apresentadas são iniciativas do Serviço Social, restringindo-se a atividades pontuais, 

em datas comemorativas, sem sistematização de acompanhamento das demandas 

estudantis. A Política de Assistência Estudantil do IFBA é uma elaboração que 

aponta a valorização da articulação entre os profissionais das diferentes áreas, mas 

que ainda não se concretiza. Há restrição dos diálogos, sendo estes eventuais ou 

pontuais e apenas com algumas categorias profissionais, a exemplo dos psicólogos, 

não desvalorizando o ideal de “setor”, disciplina e especialização entre as categorias 

profissionais.  
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Apreendemos, neste estudo, o caráter contraditório e relacional das políticas 

sociais e do Serviço Social e que estes são inerentes. O desenvolvimento da 

profissão, as influências da teoria crítica e os debates acerca da instrumentalidade 

devem convocar os profissionais a amadurecerem estas análises e entenderem que, 

a partir deste caráter contraditório, podemos e devemos atuar em defesa dos 

interesses dos trabalhadores, com vistas a contribuir para minimizar as sequelas da 

exploração do trabalho humano. Este estudo apontou que o Serviço Social tem a 

“característica” de identificar as demandas dos usuários, a partir da competência 

técnica junto às compreensões acerca da “questão social” e políticas sociais. Isso 

faz da profissão estratégica na atuação com políticas sociais e nos caminhos de 

articulação.  

Na atuação na Educação, objeto desta pesquisa, o Serviço Social deve 

contribuir mais na discussão das expressões da “questão social” e causas da 

evasão escolar, nos processos de ensino-aprendizagem, na ampliação e 

qualificação dos espaços de gestão democrática, participação dos estudantes, 

famílias e comunidade nas decisões institucionais. Por ter uma formação generalista 

e a concepção crítica das políticas sociais, os assistentes sociais devem 

responsabilizar o serviço público pela garantia das legislações brasileiras. No caso 

da Educação, estão envolvidas mais diretamente a constituição Federal de 1988, a 

LDB de 1996 e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  

Outro aspecto, não menos importante, é criar demandas para a Instituição de 

forma a garantir que o exercício profissional se ocupe do que é mais relevante: as 

reais demandas dos usuários das políticas sociais. Estes, acometidos pela 

desarticulação das políticas e dos profissionais, recebem, e quando as recebem, 

respostas fragmentadas às suas reivindicações, expondo, muitas vezes, suas 

necessidades objetivas, quase sempre não atendidas. A perspectiva de direito vai se 

perdendo e os espaços de reflexão e formação política se tornando cada vez mais 

escassos e menos prioritários, haja vista a enorme demanda da assistência 

estudantil no âmbito do repasse de recursos em formatos de bolsas e auxílios, 

igualmente seletivos e focalistas.   

Não obstante, não responsabilizamos os profissionais pela concretização de 

políticas sociais menos fragmentadas, pois compreendemos, neste estudo, que esta 

só se realiza mediante concepção dos problemas e de respostas viabilizadas pelas 
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estratégias de gestão integrada. Outrossim, refletimos que umas das estratégias 

adotadas devem ser a de provocar demandas institucionais que apontem a 

necessária articulação com outros setores e Instituições nos planejamentos e 

intervenções. A outra ponderação diz respeito à articulação com os sujeitos que 

defendem essa mesma concepção de Educação, de direitos sociais e de princípios 

do nosso projeto ético-político, por uma sociedade mais justa, igualitária, sem 

opressão e exploração do trabalho. Esses sujeitos podem e devem ser os 

estudantes, professores, técnicos, famílias, todos os que compõem a Instituição 

escolar, bem como os movimentos sociais que pautam a defesa da Educação. 
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APÊNDICE 1 – Quadro: expansão dos campi e assistentes sociais do IFBA 

 

Conforme exposto na introdução deste estudo, esta pesquisa é exploratória 

(GIL, 1996) e qualitativa no sentido dado por Chizzotti (1998). Utilizamos de 

abordagem dialética e estamos reconstruindo o objeto a partir de estudos 

bibliográficos e análise documental. O quadro abaixo foi construído para sintetizar 

informações imprescindíveis a esta pesquisa e até mesmo para delimitar sua 

amostra, tendo o objetivo de ilustrar e demonstrar da situação atual dos campi do 

IFBA e número de assistentes sociais. 

 

QUADRO DO NÚMERO DE CAMPI E ASSISTENTES SOCIAIS DO IFBA 

NÚMERO DE 
CAMPI 

EXPANSÃO CAMPUS ANO DE 
INAGURAÇÃO 

NÚMERO DE 
ASSISTENTES 

SOCIAIS 

01  
 
 
 

Pré-
Expansão   

Salvador  1910 03 

02 Simões Filho 1976 (CENTEC) / 
1993 (CEFET) 

02 

03 Barreiras 1993 03 

04 Valença 1994 01 

05 Vitória da Conquista 1994 01 

06 Eunápolis  1995 01 

07  
Expansão I 

Santo Amaro 2006 02 

08 Camaçari 2007 02 

09 Porto Seguro 2008 01 

10  
 
 

Expansão II 

Feira de Santana  
 
 

2011 

01 

11 Ilhéus 01 

12 Irecê 01 

13 Jacobina 01 

14 Jequié 01 

15 Seabra - 

16 Paulo Afonso 01 

17  
 

Expansão III 

Brumado  
Em implantação/ 

Construção 

- 

18 Euclides da Cunha - 

19 Juazeiro - 

20 Lauro de Freitas - 

21 Santo Antônio de Jesus - 

-  Núcleo avançado do campus 
Salvador: Salinas das 

Margaridas 

2011 - 

-  Núcleo avançado do campus 
Camaçari: 

Dias D´avila  

2010 - 

- - DEQUAV / DGP / Reitoria 2011 01 

Fonte: Autora, a partir dos Roteiros da pesquisa. 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO I – CARACTERIZAÇÃO DO CAMPUS 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 
NOME DO CAMPUS: 
DATA DE INAUGURAÇÃO DO CAMPUS: 
REFERÊNCIA DE EXPANSÃO DA REDE: 
REGIÃO ONDE ESTÁ LOCALIZADO: 
 
NÚMERO DE ASSISTENTES SOCIAIS: 
ANO DE INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL: 
 
NÚMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS:  
 

2. CONTEXTO HISTÓRICO DE ADMISSÃO 
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO II – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 
 

 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 

 
1.1 NOME DO DOCUMENTO: 
1.2 TIPO DE DOCUMENTO: 
1.3 ANO DO DOCUMENTO: 
1.4 CAMPUS DE ORIGEM: 
 

2. DADOS SOBRE O CONTEÚDO DO DOCUMENTO 
 
2.1 
DEMANDAS PARA O SERVIÇO SOCIAL 
RESPOSTAS DO SERVIÇO SOCIAL 
QUAIS DEMANDAS E RESPOSTAS COM AÇÕES INTERSETORIAIS 
QUAIS OS DESAFIOS, LIMITES, AVANÇOS E CONQUISTAS 
 
2.2 
QUAIS CONCEITOS SÃO EXPLICITADOS (EDUCAÇÃO; POLÍTICAS SOCIAIS; 
IFBA; SERVIÇO SOCIAL; SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO; 
INTERSETORIALIDADE) 
QUAIS TEORIAS E REFERÊNCIAS SE APRESENTAM 
 
2.3 
QUAIS AÇÕES, INSTRUMENTOS E TÉCNICAS REALIZAM E UTILIZAM 
QUAIS AS AÇÕES / ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OUTROS 
PROFISSIONAIS 
 - QUAIS SÃO ESTES PROFISSIONAIS (ÁREAS DE ATUAÇÃO) 
 - SÃO LOTADOS NO IFBA / MESMO CAMPUS? 
 - SÃO DE OUTRAS INSTITUIÇÕES? QUAIS? 
 - DE QUE FORMA SE ARTICULAM PARA DESENVOLVER AS AÇÕES? 
 
2.4 
QUAIS POLÍTICAS SOCIAIS SÃO MENCIONADAS 
É FEITA ALGUMA RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E OUTRAS POLÍTICAS 
SOCIAIS 
 

3. CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
  
3.1 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DA CATEGORIA E CAPACITAÇÕES 
3.2 PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NO INSTITUTO 
3.3 PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS, COMISSÕES, ETC 
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APÊNDICE 4 - LISTA DE DOCUMENTOS ANALISADOS 

IDENTIFICAÇÃO TÍTULO DO DOCUMENTO 
TIPO DO 

DOCUMENTO 
ANO DO 

DOCUMENTO 
CAMPUS DE 

ORIGEM 

B1 
Regulamento do programa de bolsas de trabalho do CEFET-BA unidade 

de Barreiras 
Regulamento sem data Barreiras 

B2 Proposta de assessoria ao projeto catavento Projeto sem data Barreiras 

B3 Work Shop qualidade total Projeto 1994 Barreiras 

B4 Projeto de divulgação dos cursos técnicos aos alunos do pró-técnico Projeto 1995 Barreiras 

B5 Ata da 1ª reunião para organização da semana do meio ambiente Ata 1996 Barreiras 

B6 Pais e escolas: caminhos que convergem Projeto 1996 Barreiras 

B7 Programação da semana de integração Programação 1996 Barreiras 

B8 CAMED: relatório de atividades 1997 Relatório 1997 Barreiras 

B9 
Orientação, acompanhamento e controle higiênico na confecção de 
alimentos e bebidas consumidos em merenda escolar em escolas 

públicas e/ou creches comunitárias 
Projeto 2006 Barreiras 

B10 
Proposta do curso de capacitação de merendeiras das cidades de 

Barreiras, Angical e Catolândia: “Qualidade alimentar x qualidade vida 
alimentação alternativa 

Projeto 2006 Barreiras 

V1 
Relatório de visitas domiciliares do Programa de Assistência ao 

Educando (PAE). 
Relatório 2009 Valença 

C1 
Relatório sobre o I seminário em Comemoração ao dia Mundial da 

Saúde 
Relatório 2009 Camaçari 

C2 Relatório do Programa de Assistência ao Educando Relatório 2009 Camaçari 

C3 Relatório Anual de Gestão da COTESS Relatório 2009 Camaçari 

C4 Relatório do Programa de Assistência ao Educando Relatório 2010 Camaçari 

C5 Relatório Anual de Gestão da COTESS Relatório 2010 Camaçari 

E1 Relatório Técnico Programa de Assistência ao Educando Relatório 2009 Eunápolis 

E2 Relatório Técnico Programa de Assistência ao Educando Relatório 2010 Eunápolis 

PS1 Relatório de Atividades Serviço Social Abril a Junho Relatório 2008 Porto Seguro  

PS2 
Relatório trimestral de atividades Serviço Social: Julho, Agosto e 

Setembro. 
Relatório 2008 

Porto Seguro  
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PS3 
Relatório trimestral de atividades Serviço Social: Outubro, Novembro e 

Dezembro. 
Relatório 2008 Porto Seguro  

PS4 Relatório de Atividades Serviço Social Relatório 2008 Porto Seguro  

PS5 
Relatório trimestral de atividades Serviço Social Janeiro a Março de 

2009. 
Relatório 2009 Porto Seguro  

PS6 Relatório de Atividades Serviço Social de Setembro a Dezembro. Relatório 2009 Porto Seguro  

PS7 Atividades realizadas PAE Relatório 2009 Porto Seguro  

PS8 Balanço PAE 2009. Relatório 2009 Porto Seguro  

PS9 
As atividades realizadas pelo Serviço Social no período de janeiro a 

abril. 
Relatório 2010 Porto Seguro  

SA1 Programa de Assistência ao Educando - PAE Relatório sem data Santo Amaro 

SA2 Relatório do Serviço Social Relatório 2007 Santo Amaro 

SA3 Encontro das COTEP´s Projeto 2008 Santo Amaro 

SA4 Curso Ilê Bobó Projeto 2008 Santo Amaro 

SA5 
Relatório do processo de seleção do Programa de Assistência ao 

Educando – PAE 2009 
Relatório 2009 Santo Amaro 

SA6 Relatório do Programa de Assistência ao Educando. Relatório 2009 Santo Amaro 

SA7 
Relatório do processo seletivo do Programa de Assistência ao 

Educando. 
Relatório 2010 Santo Amaro 

SA8 Relatório do Programa de Assistência ao Educando – PAE 2010. Relatório 2010 Santo Amaro 

SF01  Intervenção junto ao 3º ano  Memorando  2008  Simões Filho 

SF02   1º Encontro da Família Relatório  2008  Simões Filho 

SF03  
Trabalho em Grupo (Grupo B – 2º Encontro, Relações Interpessoais, 

Coletividade, Grupo  
 Relatório sem data Simões Filho 

SF04  
 Trabalho em Grupo (Grupo B – 1º Encontro, Apresentação, 

Sensibilização para o Trabalho 
Relatório  sem data Simões Filho 

SF5 Relatório do Programa de Assistência ao Educando 2010  Relatório   2010 Simões Filho 

SF6 
Projeto: Grupos de Reflexão – Relações Interpessoais e 

Desenvolvimento Pessoal e Social 
Projeto sem data Simões Filho 

SF7 Projeto Dia da Ação Social Projeto 2009 Simões Filho 

SF8 Projeto Social Teatro L Projeto sem data Simões Filho 

SF9 Proposta de Trabalho com os pais de estudantes Projeto sem data Simões Filho 

SF10 Propostas para Jornada Pedagógica Programação 2009 Simões Filho 

SF11 Planejamento do Serviço de Psicologia e Serviço Social Programação 2009 Simões Filho 
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SF12  Trabalho, Qualidade de Vida e Relações Interpessoais    Relatório 2010 Simões Filho 

SF13 Relatório dos Encontros com Professores Relatório 2008 Simões Filho 

SF14 Encontros e Diálogos: NAMPPS – Professores (Proposta de Trabalho) Projeto 2008 Simões Filho 

SF15 Proposta de Trabalhos com grupos de Ensino Integrado  Programação sem data Simões Filho 

SF16 
Atividades realizadas no CEFET-SF (período de 05 de outubro a 30 de 

dezembro de 2006) 
Relatório 2006 Simões Filho 

SF17 Proposta de Relatório Final de Grupos - Val Relatório 2008 Simões Filho 

SF18 Grupo Orientação de Carreira Relatório 2008 Simões Filho 

SF19 Projeto Social Teatro Projeto   Simões Filho 

SF20 Relatório do NAMPPS Relatório 2008 Simões Filho 

SF21 Programação Semana da Saúde 2010 Programação 2010 Simões Filho 

SF22 Projeto HEMOBA 2010 – Doe medula óssea, doe sangue e doe vida Projeto 2010 Simões Filho 

SF23 
II Semana da Saúde: Temos qualidade de vida? O poder, o querer e o 

fazer. A saúde em debate.  
Projeto 2010 Simões Filho 

SF24 Projeto de atividade física com a comunidade externa  Projeto 2007 Simões Filho 

SF25 Relatório do Programa de Assistência ao Educando 2008 Relatório 2008 Simões Filho 

SF26 Relatório do Programa de Assistência ao Educando 2009 Relatório 2009 Simões Filho 

SF27 Projeto Trabalho, Qualidade de Vida e Relações Interpessoais  Projeto 2010 Simões Filho 

SF28 
1ª reunião com representantes de turma: Proposta de Construção da 

Política de Assistência Estudantil IFBA 
Relatório 2009 Simões Filho 

SF29 Relação de Ações e Projetos desenvolvidos pelo Núcleo Lista 2010 Simões Filho 

SF30 Cronograma de Atividades Planejamento 2009 Simões Filho 

SF31 Projeto Acompanhamento Social aos PINA‟S 2005 Projeto 2005 Simões Filho 

SF32 
Projeto Divulgação e Seleção do Programa de Assistência ao Educando 

na Unidade de Simões Filho 
Projeto 2006 Simões Filho 

SF33 Técnicas de Apresentação Atividade sem data Simões Filho 

SF34 Técnicas de Aquecimento Atividade sem data Simões Filho 

SF35 Técnicas de Encerramento Atividade sem data Simões Filho 

SF36 Proposta de Trabalho com grupos do Ensino Integrado Atividade sem data Simões Filho 

SF37 Diálogos com professores para planejamento anual Convite 2008 Simões Filho 

SF38 Cronograma de atividades Cronograma 2008 Simões Filho 

SF39 Planejamento do NAMPPS Cronograma 2008 Simões Filho 

SF40 Proposta de trabalho com pais de estudantes do campus SF Projeto sem data Simões Filho 
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SF41 Apresentação do Setor NAMPPS Relatório 2008 Simões Filho 

SF42 Reunião da Equipe de multiplicadores da formação CAPS-AD Relatório 2009 Simões Filho 

SF43 Plano de Metas Programação 2008 Simões Filho 

SF44 
Reunião dos representantes de turma com a coordenação e os 

professores 
Relatório 2009 Simões Filho 

S1 Relatório de Atividades  - julho de 2009 Relatório  2009 Salvador 

S2 Relatório das Atividades  - junho 2009 Relatório 2009 Salvador 

S3 Relatório de Atividades -agosto 2009 Relatório 2009 Salvador 

S4 Relatórios de Atividades - setembro 2009  Relatório 2009 Salvador 

S5 Relatórios de Atividades - outubro 2009  Relatório 2009 Salvador 

S6 
Relatório da Comissão instituída pela Portaria Nº 478/2003 Critérios 
para concessão da isenção de taxas para os Processos Seletivos do 

CEFET-BA. 
Relatório 2004 Salvador 

S7 Resolução Nº /2005 Resolução 2005 Salvador 

S8 Comissão Instituída pela portaria Nº 235/2005. Relatório 2005 Salvador 

S9 Ações executadas no período de janeiro a julho Relatório 2010 Salvador 

S10 
Relatório Social: Programa de Assistência ao Educando; Perfil 

Socioeconômico dos estudantes inscritos no PAE; Parecer Social.  
Relatório 2009 Salvador 

S11 Relatório social do Serviço Social do IFBA Campus SSA. Relatório 2009 Salvador 

S12 
Relatório de atividades realizadas pela Coordenação Técnica de Serviço 

Social – COTESS/2008. 
Relatório 2008 Salvador 

S13 
Relatório do Serviço Social – Ações executadas no período da 3ª 

unidade. 
Relatório sem data Salvador 

S14 Relatório do Serviço Social- II unidade (agosto/setembro) Relatório 2010 Salvador 

S15 
Programa de Assistência ao Educando (PAE) 2009/ Alimentação no 

IFBA/ Campus Salvador. 
Relatório 2009 Salvador 

S16 
Relatório Social- I Encontro de Apoio Psicológico e Social aos 

Estudantes das Universidades Federais.  
Relatório 2005 Salvador 

S17 Metas para 2005- COTEP/SEDE Roteiro sem data Salvador 

S18 Metodologia de Trabalhos do Serviço Social Roteiro 2005 Salvador 

S19 Planos de Metas 2008- COTEP/Serviço Social Planejamento sem data Savador 

S20 
FCM- Anexo III Perfil dos Bolsistas - Projeto a permanência de 

estudantes de famílias de baixa renda no CEFET/BA. 
Relatório  2007 

Salvador 
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S21 Relatório de Atividades da COTEP- SEDE Relatório 2004 Salvador 

S22 
Projeto: Acompanhamento Social aos Projetos de Incentivo a 

Aprendizagem 2006. 
Projeto 2006 Salvador 

S23 
Relatório de visitas domiciliares realizadas pelo Serviço Social- 1º 

semestre de 2006.  
Relatório 2006 Salvador 

S24 
Leis que pontuam a pratica do Serviço Social na sua relação com a 

instituição e com o estudante. 
Leis sem data Salvador 

S25 Plano de Ação do Serviço Social no CEFET-BA Projeto 2006 Salvador 

S26 A Inclusão do Assistente Social no CEFET-BA Artigo sem data Salvador 

S27 I Encontro com alunos bolsista PAE Relatório 2005 Salvador 

S28 Relatório de Atividades- Março de 2009 Relatório 2009 Salvador 

S29 Relatório de Atividades- Abril de 2009 Relatório 2009 Salvador 

S30 Relatório de Atividades- Maio de 2009 Relatório 2009 Salvador 

S31 
Plano de Ação do Serviço Social no CEFET-BA – Acompanhamento aos 

projetos de Incentivo a Aprendizagem  
Projeto 2006 Salvador 

S32 Plano de Ação do Serviço Social no CEFET-BA – CEFET-BA e o Dia Nacional da Saúde Projeto 2006 Salvador 

S33 Plano de Ação do Serviço Social no CEFET-BA – E o Dia Mundial de Prevenção a AIDS  Projeto 2006 Salvador 

S34 
Plano de Ação do Serviço Social no CEFET-BA- Incentivando a Construção do processo 

de cidadania dos alunos do CEFET-BA . 
Projeto 2006 Salvador 

S35 Plano de Ação do Serviço Social no CEFET-BA- Identidade e Cidadania projeto 2006 Salvador 

S36 
Plano de Ação do Serviço Social no CEFET-BA / Estágio Curricular em Serviço Social no 

CEFET-BA Área: Educação 
Projeto 2006 Salvador 

S37 Relatório Dia Nacional da Saúde Relatório 2005 Salvador 

S38 Divulgação e Seleção do Programa de Assistência ao Educando Projeto 2004 Salvador 

S39 Relatório Social PAE 2005 (1º semestre)  Relatório 2005 Salvador 

S40 Relatório Social PAE 2005 – 2º Semestre Relatório 2005 Salvador 

S41 Relatório Social: Viagem para Brasília  Relatório 2005 Salvador 

S42 Relatório da Programação do Dia do Estudante 2005 Relatório 2005 Salvador 

S43 Acompanhamento Social aos Projetos de Incentivo a Aprendizagem 2005. Projeto 2005 Salvador 

S44 Relatório de Reunião para exposição dos projetos PINA Relatório 2004 Salvador 

S45 Relatório Semestral das Estagiárias de Serviço Social Relatório 2010 Salvador 

S46 
Relatório Social: Programa de Assistência ao Educando; Perfil Socioeconômico dos 

estudantes inscritos no PAE; Parecer Social.  
Relatório 2010 

Salvador 
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S47 
O Serviço Social na Promoção da Saúde de Jovens e Adolescentes no Centro Federal de 

Educação Tecnológica da BAHIA / SEDE. 
Artigo sem data Salvador 

S48 Release sobre o Dia da Ação Social Release sem data Salvador 

S49 Relatório Social do Serviço Social do IFBA- Campus Salvador. Relatório 2009 Salvador 

S50 Relatório Social  Relatório 2009 Salvador 

S51 Educação Ambiental no Centro Federal de Educação Tecnológica da BAHIA / SEDE. Artigo 2008 Salvador 

S52 
Relatório social: Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos (PROEJA).  
Relatório 2009 Salvador 

S53 Plano de Metas 2010 
Agenda/ 

Programação 
sem data Salvador 

S54 
Resolução Nº 09 -“Alteração nos artigos das Normas do Programa de Assistência ao 

Educando”. 
Resolução 2006 Salvador 

S55 
Normas do programa de Assistência ao Educando- Cap. V da Seleção dos Alunos de 

Baixa Renda. 
Normas sem data Salvador 

S56 Normas do Programa de Assistência ao Educando (Texto completo). NORMAS 2006 Salvador 

S57 Relatório Social Relatório 2010 Salvador 

S58 Planejamento 2009 PLANO sem data Salvador 
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ANEXO 1 - ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL NO IFBA 

 
Nas instituições educacionais federais, o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação atribui as seguintes competências para o Assistente Social: 
 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições 
sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e 
programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais 
em diferentes áreas de atuação profissional; desempenhar tarefas administrativas e articular 
recursos financeiros disponíveis; assessorar nas atividades de ensino pesquisa e extensão. 
(BRASIL: 2005) 
 
 No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica da Bahia, considerando as 
atribuições privativas e competências do Assistente Social garantidas pela Lei de 
Regulamentação da profissão (1993) e Código de ética vigente (1993), cabe à este 
profissional: 
 

 Orientar à comunidade do IFBA quanto à viabilização dos direitos sociais e os meios 
de exercê-los; 

 Contribuir para a mobilização e organização popular, articulando os trabalhos de 
base, de educação com a comunidade do IFBA;  

 Realizar estudos e pesquisas socioeconômicas para conhecer a realidade social da 
população atendida; 

 Construir e organizar os instrumentos internos do Serviço Social, avaliando-os 
sistematicamente; 

 Planejar, executar e avaliar planos, programas e projetos sociais, com acesso às 
informações orçamentárias, participando do seu planejamento; 

 Documentar todas as ações realizadas no exercício profissional; 

 Orientar e encaminhar os usuários para a rede sócio-assistencial e serviços 
especializados, monitorando os processos; 

 Prestar assessoria e consultoria à gestão, seja nas áreas de ensino, pesquisa e 
extensão; 

 Compor equipe multiprofissional considerando a integralidade dos sujeitos e grupos 
atendidos; 

 Supervisionar estagiário de Serviço Social, acompanhando seu projeto de 
intervenção;  

 Garantir uma gestão democrática na elaboração e execução das Políticas; 

 Realizar estudos e emitir parecer social e laudos sobre questões que são de 
responsabilidade do serviço social; 

 Orientar a prática profissional com base nas Diretrizes Curriculares, na Lei de 
Regulamentação da Profissão e no Código de Ética Profissional. 
 

 
Áreas de Atuação do Serviço Social do IFBA: 

 
 Assistência Estudantil 
 Recursos Humanos 
 Necessidades Especiais 
 Projetos de Extensão 
 Saúde 
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Atribuições do Assistente Social na Política de Assistência Estudantil: 
 

 

 Elaborar, implementar e supervisionar programas e projetos de acordo com as 
demandas da comunidade estudantil; 
 

 Identificar fatores sociais, econômicos e culturais presentes nas relações familiares 
que interferem no processo ensino-aprendizagem e propor alternativas de enfrentamento; 
 

 Realizar pesquisas socioeconômicas identificando situações de vulnerabilidade social 
e potencialidades da comunidade estudantil; 
 

 Promover e ampliar a formação integral dos estudantes por meio de atividades e 
eventos de caráter sócio-educativos visando a formação do cidadão crítico; 
 

 Ampliar e fortalecer a Política de Assistência Estudantil da Instituição para que ela 
esteja em consonância com as políticas das três esferas de governo; 
 

 Elaborar e executar processos seletivos para fins de inserção do estudante em 
programas de permanência; 
 

 Acompanhar as novas formulações da política de acesso, contribuindo para a 
construção e implementação; 
 

 Participar dos fóruns e das atividades acadêmicas trazendo variáveis com vistas a 
ampliar o foco de análise do processo ensino-aprendizagem; 
 

 Socializar a Política de Assistência Estudantil reafirmando a sua concepção enquanto 
direito social, promovendo debates reflexivos com a comunidade do IFBA e familiares dos 
estudantes;  
 

 Promover espaços de avaliação da Política de Assistência Estudantil fomentando a 
co-participação da comunidade do IFBA e a família dos estudantes; 
 

 Criar estratégias de aproximação entre família, comunidade e escola, fomentando 
espaços e instâncias de controle social.  
 
 

Atribuições do Assistente Social na área de Recursos Humanos 
 

 Elaborar, implementar e supervisionar programas e projetos de acordo com as 
demandas dos servidores; 
 

 Identificar a inter-relação entre os fatores sócio-familiares, culturais e laborais e 
construir de forma participativa alternativas de enfrentamento; 
 

 Promover atividades e ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida 
dos servidores; 
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 Orientar os servidores quanto aos benefícios e direitos previdenciários; 
 

 Desenvolver ações de integração para os novos servidores; 
 

 Acompanhar os servidores que estão em fase de aposentadoria e desenvolver 
projetos com os aposentados; 
 

 Desenvolver junto à equipe multiprofissional propostas de formação continuada e 
qualificação profissional para os servidores. 
 
 
Atribuições do Assistente Social para atendimento de estudantes com necessidades 

educativas especiais 
  

 

 Elaborar e ampliar programas e projetos referentes a acessibilidade, orientação e 
mobilidade de estudantes com necessidades educativas especiais; 
 

 Fomentar o debate da acessibilidade e inclusão visando disseminar informações 
sobre essa Política com a comunidade escolar; 
 

 Contribuir na implantação dos Núcleos de Atendimento aos estudantes com 
necessidades educativas especiais e fortalecer suas ações; 
 

 Promover a formação dos servidores em educação inclusiva; 
 

 Firmar parcerias com as Instituições que atuem com esta demanda; 
 

 Orientar quanto ao acesso e buscar garantir a permanência dos estudantes com 
necessidades educativas especiais 
 

 Assessorar a gestão do IFBA na implantação da Política de Inclusão dos estudantes 
com Necessidades Educativas Especiais 
 
 

Atribuições do Assistente Social na Saúde 
 

 Compor equipe multiprofissional objetivando desenvolver trabalhos que concerne à 
atuação na área de promoção em saúde para a comunidade do IFBA;  
 

 Acompanhar o processo de afastamento dos servidores realizando as devidas 
orientações e encaminhamentos; 
 

 Promover ações de prevenção e promoção em saúde junto com equipe 
multiprofissional para comunidade do IFBA;  
 

 Articular e firmar parcerias com os diversos órgãos e instituições estaduais e 
municipais, visando divulgar, ampliar e encaminhar serviços de saúde a comunidade do 
IFBA. 
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 Atribuições do Assistente Social para Projetos de Extensão 
 

 

 Participar do processo de incentivo das diversas áreas de saber para que realizem 
atividades de extensão comunitárias; 
 

 Fomentar a participação comunitária nas atividades e eventos desenvolvidos na 
Instituição; 
 

 Contribuir para o fortalecimento e autonomia das instituições comunitárias 
(conselhos, associações e grupos comunitários); 
 

 Participar da elaboração de projetos de acompanhamento de egressos;  
 

 Realizar pesquisas e estudos visando identificar o perfil da comunidade e suas 
demandas para a construção dos projetos; 
 

 Assessorar os projetos desenvolvidos pelas incubadoras tecnológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS: 
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CFESS. Lei de Regulamentação Profissional do Assistente Social. Lei 8.662/93. Brasília, 
1993. 
 
CFESS. Código de Ética dos Assistentes Sociais. Brasília, 1993. 
 
CFESS. Serviço Social na Educação. Brasília, 2001.  
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ANEXO 2 – POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
 
 
 

Este documento apresenta ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia – IFBA uma proposta de Diretrizes para a Política de Assistência Estudantil. Tal 

construção se deu a partir da formação de uma comissão formada por servidores de 

diversas categorias profissionais e diferentes Campus da Instituição, contando com 

participação de estudantes de forma representativa aos níveis e modalidades de ensino. 

A iniciativa partiu dos profissionais de Serviço Social da Instituição frente à grande e 

diversificada demanda por Assistência Estudantil e insuficiência dos atuais Programas 

que visam a garantia de acesso e permanência. 

A comissão de elaboração da Política de Assistência Estudantil do IFBA, criada em 

novembro de 2009 pela portaria nº. 1291, apresentou ao Conselho Superior, bem como a 

toda comunidade do IFBA, a proposta que segue exposta, após realização de enquetes e 

constantes debates realizados nas reuniões da comissão. Faz-se necessário criar 

mecanismos de socialização desta proposta com a comunidade Institucional, bem como, 

ampliar e tornar minuciosa sua apreciação em todos os espaços, com todas as categorias 

e no Conselho Superior, onde deverá ser aprovada. 

Este documento está composto pelos tópicos de justificativa, quando se 

contextualiza a importância da implantação da Política de Assistência Estudantil do IFBA, 

seguido das Diretrizes da referida Política e seus Programas, das considerações finais e 

referências.



Aprovada pelo CONSUP em 26/10/2010   

JUSTIFICATIVA 
 

 
 
 
 

O IFBA, cuja a missão é Promover a formação do cidadão histórico-crítico 

oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, 

objetivando  o  desenvolvimento sustentável  do  país  é  uma  instituição  centenária  de 

ensino, que acompanhou as transformações da sociedade brasileira, especialmente no 

século XX. Tem fomentado o conhecimento tecnológico em todo o Estado. Com a criação 

de novos Campi de Ensino, ampliou a sua atuação na Bahia1, tem discutido e elaborado 

sua estrutura organizativa, a partir da aprovação de um novo Estatuto em 2009 e atual 

construção do Regimento Geral, que deve ser aprovado ainda no ano de 2010 para dar 

subsídios à formulação dos regimentos de todos os Campi, pois devido à autonomia 

administrativa e financeira que possuem, precisam ter legislações próprias. 

As instituições de educação possuem uma função social e vêm sendo espelho 

tanto das problemáticas das políticas educacionais quanto das questões familiares, 

comunitárias e do trabalho. Cada vez mais tem se feito necessários novos olhares e 

serviços profissionais que dêem conta da diversidade presente nas escolas, tanto do 

ponto de vista de questões subjetivas dos sujeitos quanto de problemáticas sociais. 

O direito à educação, bem como o direito ao acesso e permanência na Escola tem 

sido garantido reiteradamente nos aportes legais, seja na Constituição Federal (1988), 

Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90) e na Lei de Diretrizes de Base da 

Educação (9.394/96) dentre outras, tendo como finalidade a formação do sujeito para o 

exercício da cidadania, preparação para o trabalho e sua participação na sociedade. 

Assim, a qualidade dos serviços prestados à população e de modo especial ao usuário da 

escola pública, tem como objetivo seu pleno desenvolvimento (CFESS, 2001, p.10). 

A intervenção multiprofissional na escola pode contribuir significativamente para 

evitar os altos índices de evasão escolar, bem como favorecer aos estudantes, familiares 

e comunidade um acompanhamento sócio-econômico e cultural para tornar mais 

qualitativa sua  permanência nas  escolas. As  situações de  vulnerabilidade pessoal e 

social, oriundas das condições sócio-econômicas, são identificadas como causadoras da 

evasão escolar devido à impossibilidade de permanecer na escola, custeando transporte, 

hospedagem, alimentação, material escolar. 

 
 

1  O IFBA possui dez Campi: Salvador, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo 
Amaro, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista, com dois Núcleos Avançados em Dias D‟Ávila e Bru - 
mado. Com o Plano de Expansão do Governo Federal, até 2010 serão 17 campi: Bom Jesus da Lapa, Feira 
de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié e Seabra.
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A assistência às necessidades humanas diversas que estão presentes no espaço 

educacional são demandas iminentes. Tanto as questões de necessidade educativas 

especiais quanto tradicionais expressões da violência, da intolerância e discriminação 

religiosa, de etnia e de gênero dentre outras questões que fazem parte do cotidiano 

escolar na perspectiva da diversidade presente nela. Desta forma, a escola se apresenta 

como espaço de inclusão, debate de idéias, construção e desconstrução da formação 

cidadã. 

Reis (2000) comenta que a Política de Educação guarda relações estreitas com as 

demais políticas setoriais, tendo em vista que responde, estrategicamente, a aspectos e 

expressões parciais de fenômenos sociais globais, também possui peculiaridades que a 

diferencia das outras políticas. Desta forma, é fundamental a articulação com Instituições 

parceiras, sejam elas do nível municipal, estadual, federal ou não governamental. 

Especificamente em relação à Educação Tecnológica, Bazzo, Pereira e Linsingen 

(2008) afirmam que ela nunca sofreu tantos questionamentos e críticas sobre sua 

participação tímida na busca da resolução dos problemas sociais. Neste sentido, torna-se 

imprescindível investir no preparo acadêmico destes alunos que enfrentam sérios 

problemas   sociais   para   permanecer   estudando   na   Rede   Federal   de   Educação 

Profissional, visto que segundo os autores acima citados “é notório que a educação 

tecnológica requer alguns ajustes e novas reflexões sobre os resultados e aplicações de 

seus efeitos, que tanto podem nos deslumbrar em relação às suas utilidades” 

(BAZZO&PEREIRA&LINSINGEN: 2008, p. 159). 

Diante das demandas e justificativas expostas e da necessidade de criar 

mecanismos que garantam a “proteção integral” prevista nas legislações educacionais 

bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente, é que se apresentam a seguir as 

Diretrizes para uma Política de Assistência Estudantil do IFBA.
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DIRETRIZES PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA 
 

 
 

1. DEFINIÇÃO 
 

A Política de Assistência Estudantil é um arcabouço de princípios e diretrizes que 

orientam a elaboração e implantação de ações que garantam o acesso, a permanência e 

a conclusão de curso dos estudantes do IFBA, com vistas à  inclusão social, formação 

plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e ao bem estar 

biopsicossocial. 

 
 

2. PRINCÍPIOS 
 

A  Política  de  Assistência  Estudantil  do  IFBA  será  norteada  pelos  seguintes 

princípios: 

I.        A afirmação da educação profissionalizante (ensino técnico e superior) como 

uma política de Estado; 

II.       Gratuidade do ensino de qualidade; 
 

III.      Igualdade de condições e equidade no acesso, permanência e conclusão de
 

curso; 
 

 
 
IV.      Formação ampliada na sustentação do pleno desenvolvimento integral dos

 

estudantes; 
 

V.       Garantia  da  democratização  e  da  qualidade  dos  serviços  prestados  à 

comunidade estudantil; 

VI.      Liberdade   de   aprender,   ensinar,   pesquisar   e   divulgar   a   cultura,   o 

pensamento, a arte e o saber; 

VII.     Orientação humanística e preparação para o exercício pleno da cidadania; 

VIII.    Defesa em  favor da justiça social e  eliminação de  todas as formas de 

preconceitos e/ou  discriminação por questões de  inserção de  classe  social,  gênero, 

etnia/cor, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e condição física. 

IX.      Pluralismo de idéias e reconhecimento da liberdade como valor ético central. 
 

 
 

3. OBJETIVOS 
 

A  Política  de  Assistência  Estudantil  do  IFBA,  de  acordo  com  os  princípios 

estabelecidos anteriormente, tem por objetivos:
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I.        Promover  a  formação  do  cidadão  histórico-crítico  oferecendo  ensino, 

pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o 

desenvolvimento sustentável do país; 

II.       Promover o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes 

do IFBA com vistas à inclusão social e democratização do ensino; 

III.     Assegurar aos estudantes igualdade de oportunidade no exercício das 

atividades acadêmicas; 

IV.      Proporcionar ao  estudante  com  necessidades educativas  específicas as 

condições  necessárias  para  o  seu  desenvolvimento acadêmico,  conforme  legislação 

vigente; 

V.       Contribuir para a promoção do bem estar biopsicossocial dos estudantes; 
 

VI.      Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, buscando minimizar 

a reprovação e a evasão escolar; 

VII.     Promover  e  ampliar  a  formação  integral  dos  estudantes,  estimulando e 

desenvolvendo a criatividade, a reflexão crítica, as atividades e os intercâmbios: cultural, 

esportivo, artístico, político, científico e tecnológico; 

VIII.    Preservar e difundir os valores éticos de liberdade, igualdade, democracia e 

solidariedade; 

IX.      Assegurar   a   prestação   de   serviços   com   igualdade   e/ou   equidade 

considerando as diferenças de classe social, gênero, etnia/cor, religião, orientação sexual, 

idade e condição física. 

 
 

O IFBA buscará a consecução dos objetivos definidos anteriormente: 
 

 
 

I.        Desenvolvendo  mecanismos  que  garantam  a  igualdade  e  equidade  no 

acesso, na permanência e na conclusão de curso no IFBA; 

II.       Estabelecendo e ampliando programas e projetos referentes à: alimentação; 

saúde física  e  mental; serviço psicossociopedagógico, orientação profissional; auxílio 

moradia; intercâmbio, cultura, esporte e lazer, dentre outros; 

III.    Estabelecendo  e  ampliando  programas  e  projetos  referentes  à 

acessibilidade, orientação biopsicossocial e mobilidade de estudantes com necessidades 

educativas especiais; 

IV.    Estabelecendo  ou  ampliando  programas  de  bolsas:  alimentação, 

permanência, transporte, extensão, monitoria, iniciação científica, estágio e outros;
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V.       Constituindo-se em agente da formação de cidadãos, contribuindo com o 

desenvolvimento de uma consciência ética, social, política e profissional junto aos 

estudantes; 

VI.      Desenvolvendo mecanismos que  garantam o  conhecimento do  perfil  de 

estudantes ingressantes, visando o planejamento de ações e atividades, sob uma visão 

multidisciplinar. 

 
 

4. PROGRAMAS 
 

A  Política  de  Assistência  Estudantil  do  IFBA  é  composta  pelos  seguintes 

programas: 

4.1 - Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes; 
 

4.2 – Programa de Educação para Diversidade; 
 

4.3  -  Programa de  Apoio  a  Pessoas Portadoras de  Necessidades Educativas 
 

Específicas; 
 

4.4 - Programa de Assistência à Saúde; 
 

4.5 - Programa de Acompanhamento Psicológico; 
 

4.6 - Programa de Acompanhamento pedagógico; 
 

4.7 - Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer; 
 

4.8 - Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural; 
 

4.9 - Programa de Incentivo à Formação de Cidadania. 
 

 
 

Detalhamento dos Programas: 
 

 
 

4.1 - Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes: 
 

Ao Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes caberá desenvolver ações de 

seleção e acompanhamento dos estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, podendo-o inseri-los, de acordo com sua demanda, em uma das 

seguintes modalidades de bolsas e auxílios: 

 
 

4.1.1. - Auxílio Transporte 
 

Essa  modalidade  tem  como  objetivo  disponibilizar  auxílio  financeiro  para 

custeio do deslocamento do estudante no trajeto domicílio – Instituição de ensino; bem 

como, buscar parcerias junto a Rede Municipal e Estadual com vistas à garantia de 

acesso pelo transporte público;



Aprovada pelo CONSUP em 26/10/2010   

O  valor  do  auxílio  financeiro corresponderá para  os  residentes no  mesmo 

município do Campus a 20% do salário mínimo e, em municípios ou distritos diferentes a 

30% do salário mínimo vigente, sendo fornecido mensalmente durante o período letivo; 
 

comprovada distância mínima de 03 km (três quilômetros) no referido trajeto; 
 

O estudante que tiver condições de acesso garantidas por ações oriundas de 

iniciativas municipais ou estatais não poderão ser beneficiados por este auxílio. 

 
 

4.1.2. - Auxílio Moradia 
 

Objetiva assegurar auxílio financeiro para contribuir com despesas mensais 

referentes à moradia do estudante oriundo de outros municípios e/ou que sejam naturais 

do município onde se localiza o Campus, mas não possuem vínculos familiares; 

oferecendo acompanhamento em todo o processo. 

O estudante deverá comprovar mensalmente os gastos referentes à moradia, via 

recibos ou notas e apresentar contrato de aluguel ou afim no ato de inclusão nesta 

modalidade. 

O valor deste auxílio deverá ser igual ou inferior a meio salário mínimo vigente e 

não necessariamente cobrirá o valor total dos gastos com moradia; 

O   estudante   adolescente   deverá   apresentar   termo   de   responsabilidade 

devidamente assinado pelos pais e/ou responsáveis no ato de inclusão neste benefício. 

 
 

4.1.3 - Auxílio para Aquisições e Viagens 
 

Visa oferecer auxílio financeiro para custeio de material escolar, aquisições e ajuda 

de custo para viagens acadêmicas que contribuam para melhor desenvolvimento das 

atividades acadêmicas do estudante. 

A autorização para compra do material e/ou aquisição a ser custeada pelo IFBA 

está sujeita a análise que levará em consideração as necessidades do estudante e 

específicas do seu curso, que deverá comprovar os gastos com apresentação de notas 

e/ou recibos. 

A autorização para liberação de ajuda de custo para viagens acadêmicas está 

vinculada à solicitação do estudante, com comprovação da realização do evento, com 

aval da Coordenação do Curso e certificação posterior de participação no mesmo. Serão 

priorizadas as ajudas de custo para viagem com apresentação de trabalhos acadêmicos 

vinculados à Instituição. 

 
 

4.1.4 - Bolsa Alimentação
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A bolsa Alimentação caberá oferecer condições para o atendimento das 

necessidades de alimentação básica dos estudantes do IFBA, de modo a contribuir para 

sua permanência e conclusão de curso nesta instituição, devendo: 

- Estabelecer, terceirizar ou ampliar a estrutura de produção e fornecimento de 

refeições à comunidade estudantil; 

- Estudar, fiscalizar e avaliar permanentemente a qualidade da alimentação, 

com o menor custo possível; 

-          Promover   campanhas  de   reeducação  alimentar  junto   à   comunidade 

estudantil. 

 
 

4.1.5 - Bolsas vinculadas a Projetos de Incentivo à Aprendizagem – PINA 
 

Tem como principais objetivos: 
 

I-         Possibilitar  a   concessão  de   Bolsas  de   Aprendizagem  a   alunos  de 

comprovada vulnerabilidade socioeconômica devidamente matriculados nesta instituição, 

visando o incentivo aos estudos e à pesquisa; 

II-      Incentivar a participação dos alunos em atividades que possibilitem a 

complementação da aprendizagem, através do engajamento em Projetos de Incentivo à 

Aprendizagem; 

III-      Proporcionar,   ao   aluno   bolsista,   atividades   que   possibilitem   o   seu 

crescimento pessoal e profissional, estimulando o desenvolvimento de competências e 

habilidades voltadas para o mundo do trabalho e da pesquisa; 

IV-      O bolsista deverá cumprir carga horária de 12h semanais vinculado ao
 

PINA; 
 

 
 
V-       O valor deste auxílio deverá ser igual a meio salário mínimo vigente, com a

 

duração de 1(um) ano letivo. 
 

 
 

4.1.6 - Bolsas de Estudo 
 

Objetiva  conceder  bolsa  de  estudo  com  vistas  a  contribuir  para  um  melhor 

desenvolvimento das atividades acadêmicas do estudante 

As bolsas de estudo são oriundas de convênios firmados pelo IFBA com outras 
 

Instituições e de auxílios financeiros próprios. 
 

 
 

4.1.7 - Auxílio Cópia e Impressão
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Visa atender os estudantes que necessitam de apoio para cópias e impressões de 

materiais didáticos específicos do seu curso, independente dos textos e materiais já 

disponibilizados em cada disciplina. 

Os  estudantes terão direito a  50  (cinqüenta) unidades de cópias e  20  (vinte) 
 

unidades de folhas impressas mensalmente, durante o período de 01 (um) ano letivo; 
 

O setor gráfico ou similar de cada Campi ficará responsável pelo controle das 

cópias e impressões, após recebimento formal de lista dos estudantes beneficiados via 

processo seletivo. 

 
 

4.1.8   – Intercâmbio Cultural 
 

O IFBA realizará, anualmente, Intercâmbio Cultural do qual participarão estudantes 

selecionados pelo Programa de Assistência e Apoio ao Estudante, referenciado nessa 

Política, que poderão participar do Intercâmbio desde que existam vagas e recursos 

disponíveis,  ficando  a  critério  do  Assistente  Social,  considerando  sua  freqüência, 

interesse e participação. 

A Instituição fica obrigada a destinar, anualmente, recursos necessários para a 

realização do Intercâmbio, viabilizando as condições básicas (transporte, alimentação e 

hospedagem) para a efetivação desse evento. 

O  Intercâmbio  cultural  acontecerá,  preferencialmente,  em  cidades  nas  quais 

existam Institutos Federais de Educação. 

 
 

Considerações 
 

O acompanhamento dos auxílios e bolsas, dentre outras ações específicas, será 

feito com o monitoramento da freqüência mínima do estudante, fornecido pelo setor 

competente. Caso comprovado freqüência inferior a 15%, no período de participação no 

Programa, o estudante será advertido e poderá ser desligado do Programa. 

Em caso de desligamento e perda de vínculo com a Instituição, o estudante será 

automaticamente desligado do Programa. 

De acordo com seleção socioeconômica e  comprovada situação de 

vulnerabilidade o estudante poderá acumular uma das modalidades de bolsa ou auxílio 

com a bolsa alimentação e cota de cópias e impressão, mediante emissão de parecer 

social. 
 

É vedado O acúmulo de programas por estudante, exceto em casos especiais, 

avaliados por comissão específica.
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Os  estudantes participantes deste  Programa  deverão participar das  atividades 

planejadas  e  desenvolvidas  pelo  Serviço  Social  em  cada  Campi  a  fim  de  suscitar 

reflexões e compreensões sobre Assistência Estudantil, dentre outros temas oriundos das 

demandas apresentadas.  O estudante que não participar das atividades planejadas será 

advertido e poderá ser desligado do Programa. 

 
 

4.2 – Programa de Educação para Diversidade 
 

Este programa tem a finalidade de aprofundar as discussões sobre equidade na 

Instituição, garantindo espaços de reflexão sobre diversidade de etnia, gênero, religião, 

orientação sexual, idade. Apesar de todos os Programas integrantes desta Política se 

preocuparem em assistir os estudantes sem perder de vista a perspectiva de direitos e 

cidadania, este programa visa destacar a necessidade ainda latente de desnudar práticas 

discriminatórias no cotidiano da Instituição, oriundas da falta de debates e informações. 

Deste modo, as ações que se pretende realizar são: 

I – Acompanhar a trajetória dos/as estudantes ingressos pelo sistema de reserva 

de vagas tendo acesso às informações desde o ingresso até o seu percurso e 

desempenho acadêmico, dialogando com as instâncias acadêmicas cabíveis; 

II  –  A  promoção, na  Instituição, do  debate  e  avaliação da  Política  de  Ações 

Afirmativas dentre outras políticas específicas, visando à formação de grupos de 

estudantes multiplicadores das discussões das relações étnico-raciais sem dissociá-las 

das desigualdades de gênero, religião, orientação sexual, idade. 

III – A realização e/ou apoio a eventos ordinários e extraordinários, tais como 

campanhas de conscientização, seminários, palestras, cursos de extensão e capacitações 

em prol da implantação, divulgação e fortalecimento da Política de ações afirmativas 

inscrita na Assistência aos Estudantes ingressos e egressos pelo sistema de reserva de 

vagas. 
 

Este núcleo terá recursos financeiros para a realização de suas ações, assim como 

o provimento de bolsas mensais para os estudantes selecionados para o mesmo, que 

deverão ser, prioritariamente, ingressos na Instituição pelo Sistema de reserva de vagas. 

 
 

4.3 - Programa de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Educativas 
 

Específicas 
 

Tem  por  finalidade  garantir  aos  estudantes  com  deficiência  as  condições 

específicas que  permitam o  acompanhamento das  atividades de  ensino, pesquisa e
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extensão na Instituição, subsidiando as ações do NAPNEE (Núcleo de Apoio a Pessoas 
 

Portadoras de Necessidades Educativas Específicas). 
 

Ao Programa compete: 
 

I   –   Cadastrar  os   estudantes  com   necessidades  educacionais  específicas, 

mantendo o registro do tipo e extensão da necessidade; 

II – Informar a Diretoria de Ensino, aos Departamentos e Coordenações pertinentes 

sobre   as   necessidades   dos   estudantes,   indicando   as   ações   de   acessibilidade 

necessárias; 

III–Acompanhar os estudantes com deficiência no seu percurso acadêmico, 

realizando orientação, adaptando materiais e intervindo em situações específicas; 

IV - Fornecer recursos pedagógicos, metodológicos e tecnológicos alternativos aos 

professores dos alunos com deficiência, a fim de facilitar o processo de ensino- 

aprendizagem, a convivência com a diversidade e o desenvolvimento profissional dos 

estudantes; 

V - Orientar a comunidade acadêmica e familiares dos estudantes com 

necessidades educacionais específicas sobre as alternativas mais apropriadas à 

adaptação e melhor desenvolvimento dos mesmos; 

VI – Oferecer suporte para a implantação de medidas de acessibilidade nos campi 
 

do IFBA, de forma a permitir o acesso destes alunos aos vários espaços acadêmicos; 
 

VII – Realizar eventos ordinários e extraordinários, como campanhas de 

conscientização, seminários, palestras, cursos de extensão e capacitações sobre inclusão 

e acessibilidade para implantação, divulgação e fortalecimento da Política de Assistência 

aos Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas; 

 
 

4.4 - Programa de Assistência à Saúde 
 

O Serviço de Saúde  do Instituto Federal de Educação Tecnológica da Bahia,  foi 

criado para prestação de atendimento eletivo, de caráter ambulatorial em diversas 

especialidades (medicina, odontologia, fisioterapia, enfermagem e psicologia) com a 

finalidade de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial, incluindo 

prevenção, tratamento e vigilância à saúde da comunidade discente. 

Além das ações primárias desenvolvidas  pelo serviço de Saúde, este também é 

responsável pelo encaminhamento dos usuários que necessitem de atenção médica de 

nível mais complexo, através de ambulância da instituição, para centros  de atendimento 

do SUS ou serviços de saúde conveniados de forma particular de cada discente. 

Ao Serviço de Saúde compete:
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I) Prestar assistência médica, odontológica, psicológica, fisioterapêutica e de 

enfermagem ao corpo discente do Instituto; 

II) Realizar exames pré-admissionais dos alunos; 
 

III) Conceder licença médica aos alunos, quando for o caso; 
 

IV) Promover programas preventivos de saúde, higiene e segurança; 

V) Realizar perícia através de junta médica; 

VI) Propor convênios com empresas e instituições da área de saúde; 
 

VII) Encaminhar os alunos à assistência médica especializada, quando se fizer 

necessário. 

 
 

4.5 - Programa de Acompanhamento Psicológico 
 

Esse programa tem como objetivo garantir o bem estar biopsicossocial dos 

estudantes e a preservação da saúde mental, através de ações de natureza preventiva e 

interventiva, que respeitem a ética e os direitos humanos e priorizem a 

multidisciplinaridade. O programa prevê algumas possibilidades de atuação e não visa ao 

engessamento do trabalho do profissional psicólogo, o qual poderá, a qualquer tempo, 

respeitando os princípios destas Diretrizes, identificar novas demandas, planejar e 

executar ações não previstas no presente texto. 

 
 

4.5.1 - Promoção de ações de formação e prevenção relativas a 

comportamentos e situações de risco, como: 

Uso e abuso de substâncias psicoativas; 
 

Vulnerabilidade a doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce; 

Todo e qualquer tipo de violência. 

 
 

4.5.2 - Orientação profissional e de carreiras: 
 

Realizar   atividades  individuais  ou   grupais   direcionadas  à   orientação 

profissional para estudantes; 

Promover treinamentos e outras ações voltadas à preparação do estudante 

para o ingresso no mundo do trabalho; 

 
 

4.5.3 - Integração da família ao processo educativo: 
 

Promover diálogos temáticos com as famílias dos estudantes, bem como 

participar de atividades planejadas para  esse público;
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Contatar e atender as famílias dos estudantes, quando tal procedimento for 

necessário para a eficácia do acompanhamento ao estudante; 

Realização  de  visitas  domiciliares,  para  fins  específicos,  juntamente  a 

profissionais de outras categorias. 

 
 
 
 

4.5.4 - Prevenção da saúde mental e da qualidade de vida dos estudantes: 
 

Promover ações que visem à adaptação e a integração dos estudantes à
 

Instituição; 
 

 
 
Buscar conhecer o perfil de entrada e de saída dos estudantes da instituição,

 

sobretudo os aspectos psicossociais; 
 

Acompanhar casos de evasão, sempre que possível, atuando com vistas à 

prevenção e à minimização de riscos e prejuízos para o estudante; 

Acompanhar e orientar estudantes e docentes que apresentem dificuldades 

no processo de ensino-aprendizagem; 

Avaliar e acompanhar estudantes que apresentem transtornos mentais, 

cognitivos e comportamentais, realizando orientações, encaminhamento externo e 

discussões com equipe multidisciplinar, sempre que necessário; 

Realizar trabalhos com estudantes, individualmente ou em grupos, para a 

prevenção e redução de sinais e sintomas psicológicos; 

Promover ações de orientação voltadas à qualidade de vida e à prática de 

hábitos saudáveis, junto a outros profissionais, enfocando os aspectos psicológicos. 

 
 

4.6. - Programa de Acompanhamento Pedagógico 
 

O Programa de Acompanhamento Pedagógico propõe-se a acompanhar e apoiar 

os  estudantes  em  seu  desenvolvimento  integral,  oferecendo  projetos  de  extensão, 

oficinas, mini-cursos, palestras e seminários elaborados a partir das demandas 

diagnosticadas no cotidiano institucional. Além disso, presta atendimento individualizado 

ou em grupo, para estudantes que procuram o Serviço por iniciativa própria ou por 

solicitação ou indicação de docentes e/ou pais. 

 
 

Compete a este Programa: 
 

I.        Acompanhamento do processo ensino-aprendizagem; 
 

II.       Acompanhamento da freqüência dos estudantes e intervenção em casos de 

baixa freqüência com risco de reprovação e/ou evasão;
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III.      Acompanhamento do  processo  de  desenvolvimento dos  estudantes, em 

colaboração com os docentes e famílias; 

IV.      Incentivo  à  sistematização  da  participação  familiar  na  educação  dos 

estudantes de modo a orientar a sua mobilização e articulação; 

V.       Promoção de atividades extracurriculares de natureza diversificada de modo 

a contribuir com o desenvolvimento das múltiplas inteligências; 

VI.      Orientação dos estudantes na organização dos seus estudos; 
 

VII.     Incentivar a  criação de  grupos de estudos entre os estudantes com as 

demandas afins; 

VIII.    Apoio à promoção de espaços de reflexão sobre a formação profissional dos 

cursos oferecidos; 

IX.      Recepção aos calouros e estudantes advindos de outras instituições; 
 

X.      Realizar acompanhamento sistemático às turmas de modo a identificar 

dificuldades de natureza diversa que podem refletir direto ou indiretamente no seu 

desempenho acadêmico, intervindo e encaminhando os casos correta e adequadamente; 

XI.      Orientar os estudantes quanto às normas institucionais oferecendo atenção 

especial aos calouros de modo a propiciar a integração do mesmo ao novo ambiente; 

XII.     Incentivar a participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais 

oferecidas pelo IFBA e por outras instituições (bienais de arte, feiras de livro, 

apresentações teatrais, seminários, oficinas etc.). 

 
 

4.7. - Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer 
 

Este programa objetiva contribuir para  a  formação física  e  intelectual e  como 

elementos de inclusão social podendo colaborar na formação cidadã de nossos jovens e 

adultos. 

Para tanto a este programa compete: 
 

I.        Propiciar  as  condições  para  a  prática  da  cultura  corporal  e  do  lazer, 

entendendo-os como direitos sociais, aos estudantes e comunidade externa, contribuindo 

na formação cidadã; 

II.       Problematizar, interpretar, relacionar, analisar as amplas manifestações da 

Cultura Corporal, de tal forma, que os alunos compreendam os sentidos e significados 

impregnados nas práticas corporais; 

III.      Contribuir para o desenvolvimento humano e para o processo de inclusão 

educacional e social;
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IV.      Garantir dentro da Instituição espaços adequados e devidamente equipados 

para o desenvolvimento das atividades da Educação Física e Lazer; 

V.       Estimular o  acesso a  pratica esportiva regular, aquisição e melhoria da 

saúde; 

VI.      Apoiar atividades esportivas de lazer objetivando a valorização e difusão das 

manifestações da cultura corporal; 

VII.     Garantir a representação do IFBA em eventos esportivos oficiais. 
 

 
 

4.8 - Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural 
 

Este programa tem por finalidade garantir aos estudantes o pleno exercício dos 

direitos culturais em consonância com uma política pública. Visa oferecer uma formação 

ampliada estética, de modo a incentivar o desenvolvimento da criatividade e do olhar 

analítico, além  de  promover a  prática da  sensibilidade, melhorar a  auto estima e  o 

aprimoramento do fazer artístico, a qualidade do desempenho acadêmico e produção do 

conhecimento. 

 
 

A este programa compete: 
 

I.        Apoiar  e  incentivar  ações  artístico-culturais  visando  uma  valorização  e 

difusão das manifestações culturais estudantis; 

II.       Garantir espaço adequado para o desenvolvimento de atividades artísticas, 

devidamente equipado, dentro da Instituição, tanto para aulas teóricas quanto práticas, 

nas diversas linguagens da arte, bem como recursos materiais e humanos necessários 

para a realização de atividades culturais da comunidade estudantil; 

III.      Estimular  o  acesso  às  fontes  culturais,  garantindo  transporte,  quando 

solicitado pelo  professor, para  translado dos  alunos a  museus, galerias, teatros,  de 

maneira que o ensino possa se completar, trazendo a experiência artística profissional 

para o seu repertório cultural; 

IV.      Garantia de transporte e/ou o ingresso gratuito a um espetáculo por ano, 

para apreciação dos alunos, que traga uma colaboração  estética e educativa, seja na 

área de teatro, de dança, circo, ópera. 

V.       Propiciar a compra de uma produção artística que possa circular entre os 

diversos Institutos campi do IFBA, oferecendo também oficinas e vivências artísticas; 

VI.      Garantir apoio técnico para realização de eventos artísticos como festivais 

de arte (teatro, dança, música, literatura, fotografia, vídeo, etc.) Tais eventos incentivam
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uma produção criativa e a valorização de habilidades artísticas já existentes ou a serem 

desenvolvidas no grupo; 

VII.     Garantir bolsas de  estudo para  incentivo  à  formação e  manutenção de 

grupos artísticos como Grupo de Teatro, Grupo de Dança, etc., de modo que estes grupos 

possam desenvolver suas atividades em turno oposto, com uma prática continuada, e 

representar a Instituição em diversos eventos; 

VIII.    Firmar parcerias e valorizar grupos e manifestações culturais locais; 

IX.      Fomentar a participação e valorização do Coral do IFBA. 

 
 

4.9. – Programa de Incentivo à Formação da Cidadania 
 

Este programa visa incentivar o estudante para que se integre ao contexto 

institucional, contribuindo para a sua formação integral cidadã e estimulando sua 

participação política e protagonismo nas organizações estudantis. 

 
 

A este programa compete: 
 

I.        Promover ações de integração e orientação aos estudantes ingressantes e 

familiares, quanto aos serviços acadêmicos e de assistência existentes no IFBA; 

II.       Fomentar  reuniões  com  estudantes  provenientes  de  outros  municípios 

visando sua adaptação ao novo contexto; 

III.      Promover  ações  que  visem  integrar  os  estudantes  entre  si,  com  os 

professores e técnico-administrativos, com a instituição e com a sociedade; 

IV.      Promover eventos educativos e preventivos que possam contribuir para a 

formação pessoal, profissional, ética e política da comunidade estudantil; 

V.       Estimular,  apoiar  e  assessorar  a  organização  de  eventos  de  caráter 

acadêmico, sócio-político promovidos pela comunidade estudantil; 

VI.      Estabelecer convênios com as entidades estudantis com a finalidade de 

desenvolver ações de incentivo a formação de cidadania; 

VII.     Garantir a implantação e fomento de centros de convivência nos campi, 

visando a integração dos estudantes; 

VIII.    Garantir espaço físico para as sedes das entidades representativas dos 

estudantes. 

 
 

5. Recursos Humanos 
 

A implantação dos Programas vinculados à Assistência Estudantil no âmbito do 
 

IFBA está relacionada ao trabalho integrado de profissionais em atuação nas diversas
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áreas do conhecimento, a saber: Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, Medicina, 

Enfermagem, Odontologia, Educação Física, Nutrição, Tradutor de Libras e docentes de 

áreas afins, dentre outros. 

 
 

6. Financiamento/ Orçamento 
 

Do orçamento anual do IFBA destinado à Assistência Estudantil, 80% (oitenta por 

cento) serão distribuídos entre os Campi, proporcionalmente à quantidade de estudantes 

matriculados, conforme relatório de gestão. Os 20% (vinte por cento) restantes, 

respeitando o princípio da equidade no atendimento, serão distribuídos qualitativamente 

entre  os  Campi,  considerando  a  divisão  estabelecida  pelo  Colégio  de  Dirigentes, 

aprovado pelo CONSUP, ao final de cada ano. 

 
 

7. Avaliação 
 

A avaliação será um processo sempre privilegiado nas diversas ações 

desenvolvidas pelos Programas da Política de Assistência Estudantil, que realizarão ao 

final de cada ano, uma avaliação dos resultados e impactos das ações implantadas. 

A Política de Assistência Estudantil será avaliada a cada 3 (três) anos por  uma 

comissão  criada  com  essa  finalidade,  composta  pela  comunidade  escolar  (técnico- 

administrativos,  docentes  e  discentes),  de  forma  paritária. Diante  dos  resultados  da 

avaliação de três em três anos da Política, esta poderá ser alterada para adequação as 

novas  demandas,  observando  as  disponibilidades orçamentárias. Após  as  alterações 

realizadas, estas serão encaminhadas ao CONSUP (Conselho Superior) a quem caberá a 

legitimar. 

 
 

8. Considerações Finais 
 

Em cada um dos Campi do IFBA, a Política de Assistência Estudantil terá uma 

coordenação própria, diretamente ligada à Pró-Reitoria de Ensino, através do 

Departamento de  Assistência  Estudantil,  responsável direto  das  ações  em  todos  os 

Campi, cabendo oferecer diretrizes e acompanhar o desenvolvimento das atividades.
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