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RESUMO  
Este artigo trata do trabalho de assistentes sociais do Instituto Federal 
do Piauí, objetivando analisar os limites, possibilidades e 
particularidades dessa atuação em relação à assistência estudantil. 
Tendo por base que a assistência estudantil tem centralidade nas ações 
destas/destes profissionais, pergunta-se: quais os desafios e entraves 
para uma atuação menos burocratizada e consonante com o projeto 
profissional hegemônico? A percepção das/dos profissionais, através de 
uma coleta de dados quantitativos e qualitativos, é o ponto de partida 
para reflexões que apontam potencialidades que precisam ser cada vez 
mais visibilizadas. 
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ABSTRACT 
This article deals with the work of social workers at the Instituto Federal 
do Piauí, aiming to analyze the limits, possibilities and particularities of 
this action in relation to student assistance. Based on the fact that 
student assistance is central to the actions of these professionals, what 
are the challenges and obstacles for a less bureaucratized performance 
in line with the hegemonic professional project? The professionals' 
perception, through a collection of quantitative and qualitative data, is 
the starting point for reflections that point out potentialities that need 
to be increasingly made visible.. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação do Serviço Social com a política de educação está presente desde os 

primórdios da profissão e se intensifica ao longo dos anos 90 e 2000, quando um conjunto de 

fenômenos incide sobre esse campo sócio-ocupacional ampliando as contratações de 

assistentes sociais, tais como: ampliação da educação inclusiva; implementação de programas 

de transferência de renda com a contrapartida de frequência escolar; implementação de 

políticas afirmativas; expansão da rede federal de educação superior e profissional; concessão 

de bolsas de estudos no setor privado. Esse contexto coloca aos profissionais a tarefa de avaliar 

como a relação da profissão com a educação é determinada pelas novas requisições.  

No campo da educação profissional e tecnológica, a assistência estudantil, 

regulamentada desde 2010 pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), tem 

centralidade na atuação de assistentes sociais, que acumulam entre outras, as seguintes 

atribuições: planejamento, execução, estudo socioeconômico, acompanhamento social, 

coordenação de equipes multiprofissionais.  

Tais atribuições respondem às demandas advindas dos condicionantes sociais que 

incidem diretamente sobre a permanência dos estudantes e sobre o processo de ensino e 

aprendizagem. Estes condicionantes atravessam o espaço educacional e exigem respostas 

profissionais que não se restrinjam à concessão de benefícios assistenciais. Tratam dos motivos 

que levam à evasão e retenção, a violência doméstica, o desemprego, o empobrecimento das 

famílias, o bullying, o racismo, a homofobia, o preconceito, o envolvimento com drogas, a 

gravidez na adolescência, e são expressões da questão social que demandam a intervenção 

profissional, além das requisições institucionais imediatas relativas ao gerenciamento de 

benefícios da assistência estudantil. 

Avaliar como as/os assistentes sociais do Instituto Federal do Piauí vivenciam as 

demandas e requisições socioinstitucionais é um dos objetivos desse trabalho analítico e 

reflexivo. O intuito não se limita à sistematização da prática, ou seja, não se busca descrever 

como é realizado o trabalho de assistentes sociais no IFPI, mas apontar o vínculo do Serviço 

Social com a assistência estudantil em suas potencialidades, fragilidades e particularidades na 

instituição. A partir da aplicação de um formulário on-line junto a assistentes sociais do IFPI, 

buscamos identificar o grau de formação, o setor de lotação, as percepções acerca do setor 
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ideal para a lotação das/dos assistentes sociais, as características das demandas e requisições, 

a diversidade de ações realizadas, os entraves nas ações de assistência estudantil, bem como 

os empecilhos para a realização de ações para além dela.  

O texto está organizado em dois itens, sendo que no primeiro, discutimos sobre a 

relação entre as demandas institucionais e as dimensões do trabalho do Serviço Social na 

educação. No segundo, abordamos os desafios da atuação profissional para além da assistência 

estudantil, considerando também a importância do acompanhamento social. Em seguida são 

apresentadas as considerações finais como síntese e chamamento da categoria para a 

construção desse debate inconclusivo. 

 

2 DEMANDAS, PRÁTICAS E PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO PARA O SERVIÇO SOCIAL NO IFPI 

 

A ampliação da contratação de assistentes sociais na Política de Educação situa-se no 

contexto da expansão das Instituições Federais de Ensino Superior e da estruturação de 

políticas de ações afirmativas, a partir dos anos 2000, especialmente em decorrência da 

regulamentação e investimento nas ações de Assistência Estudantil a partir de 2010. Nesse 

campo de atuação, a principal requisição socioinstitucional corresponde à ampliação das 

condições de acesso e de permanência dos estudantes no sistema de ensino, princípio que 

norteia a política educacional do ponto de vista constitucional e da LDB. Esse aspecto legal e 

legitimador para a inserção desses profissionais no espaço escolar, resulta de um processo que 

implica contradições, posto que envolve “a histórica pauta de luta dos movimentos sociais em 

defesa da universalização da educação pública”, mas também “se subordina à agenda e aos 

diagnósticos dos organismos multilaterais, fortemente sintonizados às exigências do capital, 

quanto à formação e qualificação da força de trabalho” (CFESS, 2013, p.37).  

Embora se reconheça a dimensão estratégica da garantia do acesso e permanência na 

escola – cuja expressão de destaque são as ações de assistência estudantil – as discussões 

nacionais em torno da educação enquanto campo sócio-ocupacional de assistentes sociais, vêm 

apontando que tais ações “não esgotam o potencial e o alcance do trabalho profissional dos/as 

assistentes sociais” (CFESS, 2013, p. 38). 

 

A atuação direcionada para a garantia da gestão democrática e da qualidade da 
educação indica outras dimensões que também se inscrevem no conjunto das lutas 
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sociais pelo reconhecimento e ampliação da educação pública como direito social, 
evidenciando sua sintonia com os princípios ético-políticos que norteiam a atuação 
profissional. (CFESS, 2013, p. 38). 

 

Nesse sentido, buscamos evidenciar as principais atividades desenvolvidas pelas/os 

assistentes sociais no IFPI, a fim de identificar se há sintonia entre o trabalho realizado e as 

problematizações em nível nacional com relação às possibilidades de atuação em consonância 

com o projeto profissional. 

No IFPI, verifica-se que, entre as demandas e requisições ao trabalho de assistentes 

sociais, as ações relacionadas à gestão e/ou execução da assistência estudantil, ao 

acompanhamento da permanência dos estudantes através de ações articuladas ao Ensino e a 

atividades administrativas são realizadas por todas/os as/os assistentes sociais. Estas últimas 

correspondem a atividades burocráticas, principalmente relacionadas à viabilização das ações 

de assistência estudantil e acompanhamento, tais como organização de dados, elaboração e 

preenchimento de planilhas, pagamentos de benefícios, elaboração de relatórios de atividades, 

etc. Isso significa que a dimensão da garantia de condições para a permanência dos estudantes 

é o eixo central das ações do Serviço Social no IFPI, que envolve um conjunto de tarefas 

administrativas e de gerenciamento.  

O leque de ações é ampliado quando percebemos que a maioria (79,2%) desenvolve 

ações socioeducativas, identificadas como trabalho em grupo, palestra, roda de conversa, 

dentre outros que configuram a necessidade de discussões sobre temáticas pertinentes aos 

direitos sociais, humanos e a aspectos da vida social que impactam no processo educacional. 

Também são realizadas ações e campanhas na área da saúde por uma parcela significativa 

(41,7%).  

Segundo Mioto (2009, p. 499), a orientação e o acompanhamento social a indivíduos, 

grupos e famílias são ações de natureza socioeducativa realizadas no escopo dos processos 

socioassistenciais, em atendimento a demandas singulares. Estas podem se apresentar 

enquanto “subsidiárias de outras ações” atreladas à singularidade da demanda e aos objetivos 

dos serviços, como também incidir “em primeira instância, na formação da consciência crítica 

e na autonomia dos usuários” (MIOTO, 2009, p. 507). 

Segundo a autora, as ações socioeducativas – caracterizadas tanto pela socialização de 

informações, quanto pelo processo reflexivo – podem ser desenvolvidas de maneira individual 

ou grupal, entretanto os dados da pesquisa se referem às ações socioeducativas realizadas em 
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grupo. Dessa forma, distinguimos as ações socioeducativas grupais realizadas pela categoria em 

dois eixos fundamentais, que mantém articulados a socialização de informações e o processo 

reflexivo enquanto características e pilares de sustentação. O primeiro eixo se refere às ações 

socioeducativas voltadas ao atendimento das demandas relativas às condições de permanência 

na educação formal: reuniões de acolhimento aos estudantes ingressantes; socialização de 

informações sobre os benefícios assistenciais para estudantes e familiares; atividades de apoio 

psicossocial em caráter interdisciplinar; discussões sobre temáticas como relação família e 

escola, prevenção ao uso de drogas, ao assédio sexual, bullying e prevenção ao suicídio.  

O segundo eixo se refere às ações socioeducativas voltadas à formação da consciência 

crítica dos estudantes: palestras e debates sobre a identidade e o protagonismo juvenil; 

formação de lideranças estudantis; políticas públicas; cidadania e direitos humanos; gênero, 

diversidade sexual e prevenção à violência contra a mulher; combate ao racismo e preconceito. 

Tais ações, em síntese, contribuem para a ampliação do potencial interventivo do Serviço Social, 

para além das ações administrativas e gerenciais vinculadas às condições de permanência, na 

direção da afirmação dos princípios ético-políticos profissionais que potencializam a qualidade 

do processo educacional. Nesse sentido, as atividades socioeducativas em grupo realizadas 

coadunam com a perspectiva apontada pelo CFESS, para o qual a qualidade da educação é 

pressuposto fundamental para os processos de construção de autonomia e emancipação 

humana, conforme segue:  

 

A qualidade da educação, aqui referida, ao mesmo tempo em que envolve uma 
densa formação intelectual, com domínio de habilidades cognitivas e conteúdos 
formativos, também engloba a produção e disseminação de um conjunto de valores 
e práticas sociais alicerçadas no respeito à diversidade humana e aos direitos 
humanos (...), fundamentais à autonomia dos sujeitos singulares e coletivos e ao 
processo de emancipação humana. A preocupação com a qualidade não deve ser 
capturada pelas armadilhas e artimanhas que os discursos hegemônicos difundem a 
partir da “pedagogia das competências”, com os paradigmas do 
“empreendedorismo” e da “empregabilidade”, com os investimentos em projetos 
pedagógicos voltados para se alcançar “eficiência” e “eficácia” na gestão 
educacional. (CFESS, 2013, p. 44). 

 

De maneira menos expressiva, alguns profissionais desenvolvem projetos de extensão 

à comunidade interna e externa (29,2%), ações de fomento à participação política dos 

estudantes e à gestão democrática (25%) e ações de apoio psicossocial ou de prestação de 

serviços ao servidor (20%). Compreendemos, portanto, que há pouca expressividade na prática 
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do Serviço Social no IFPI: a dimensão do fortalecimento da gestão democrática e de demais 

ações que envolvem o atendimento de outros atores além dos estudantes, como professores, 

servidores, gestores, famílias, comunidades e movimentos sociais. 

Quando perguntado sobre as demandas estudantis, os/as assistentes sociais apontam 

que as requisições mais frequentes estão relacionadas a: dificuldade socioeconômica, 

dificuldade de aprendizagem, conflitos familiares, sofrimento psíquico e dificuldade em 

conciliar trabalho e estudo. Verifica-se que são demandas relacionadas aos serviços ofertados 

pela instituição e divulgados de forma ampla e regular. 

Em menor proporção, indicam a manifestação de demandas relacionadas a bullying e 

discriminação, gravidez na adolescência, violência doméstica, assédio e abuso sexual, uso 

abusivo de álcool e outras drogas. Avalia-se que essa menor incidência não indica que essas 

expressões da questão social não estejam presentes no Instituto, mas que é necessário ampliar 

estratégias e possibilidades para que estudantes apresentem as demandas e agravantes sociais 

presentes em seu contexto social. 

Assim, as reflexões sobre as requisições e competências dos/as assistentes sociais do 

IFPI, à luz dos preceitos éticos da profissão, configura-se um desafio à categoria com vistas ao 

aprimoramento da intervenção profissional e melhoria dos serviços prestados à comunidade 

escolar. 

 

3 DESAFIOS PARA A AMPLIAÇÃO DAS FORMAS DE ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA 

EDUCAÇÃO 

 

Como vimos, há uma perspectiva do CFESS que problematiza e orienta sobre a inserção 

de assistentes sociais na educação no sentido de fomentar as potencialidades do trabalho 

profissional diante da complexidade dos processos que condicionam a vida social. Neste 

sentido, vimos a importância de se ampliar as frentes de atuação para além da oferta de 

serviços voltados para a melhoria das condições de permanência dos estudantes no sistema 

escolar. 

Compreendendo que as ações de assistência estudantil e de acompanhamento 

socioeducacional assumem a centralidade da rotina de trabalho das/dos assistentes sociais do 

IFPI, foram apontados alguns empecilhos para a realização de outros tipos de ações, tais como: 
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o gerenciamento de benefícios toma muito tempo; há uma sobrecarga de atividades 

administrativas; falta maior articulação da categoria; falta de parcerias e suporte da gestão 

local; escassez de orçamento para atividades diversificadas; indisponibilidade de tempo dos 

estudantes para participarem de outras atividades propostas; quantidade de profissionais 

insuficiente.  

Sobre o acompanhamento da permanência dos estudantes, uma das principais 

requisições institucionais, algumas dificuldades foram apontadas pelos sujeitos. Aquelas que 

mais se sobressaem são: a fragilidade do sistema de registro de frequência necessário ao 

acompanhamento das demandas estudantis (87,5% das respostas) e a dificuldade na 

verificação da situação acadêmica ou escolar (66,7% das respostas). Assim, o monitoramento 

da frequência e da situação acadêmica/escolar – que envolve o desempenho dos estudantes –

, embora não se configure enquanto uma ação que possui fim em si mesmo, é uma condição 

básica para a realização do acompanhamento às demandas estudantis e prevenção à evasão 

escolar. É nesta condição básica que as/os profissionais encontram a principal dificuldade que 

repercute sobre as ações de acompanhamento. 

Segundo Trindade (2017, p. 88), o acompanhamento social desenvolvido pela/pelo 

assistente social é uma ação característica de atendimentos institucionais que exigem uma 

permanência prolongada do usuário na instituição ou que, devido à concessão de benefícios 

sociais de longa duração, exigem renovação ou recadastramento. É o caso do espaço 

educacional e dos serviços de assistência estudantil, onde profissionais de Serviço Social atuam 

no intuito de “criar condições para essa permanência, acionando recursos internos e externos, 

e sendo protagonista da articulação com a família” (TRINDADE, 2017, p. 88).  

Em relação ao atendimento às famílias dos estudantes, metade das/dos profissionais 

registrou dificuldade em estabelecer contato com os familiares. Sendo que o trabalho com 

famílias é, historicamente, um horizonte de possibilidades interventivas para o Serviço Social, 

embora não seja sua exclusividade, o contato presencial com a família é tão importante quanto 

o contato presencial com os estudantes. A família, que tem ganhado cada vez mais destaque 

nas políticas sociais, é ao mesmo tempo beneficiária, parceira e mini prestadora de serviços de 

proteção e inclusão social que complementam e potencializam o papel do Estado (CARVALHO, 

2005, p. 18). Nesse sentido, enquanto o contato com a família é apontado como um empecilho 
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ao acompanhamento dos estudantes, constatamos a carência de projetos voltados para o 

fomento à participação e proteção da família no ambiente educacional. 

Outro aspecto visto como barreira das ações de acompanhamento, que necessita de 

problematização, é o pouco impacto do acompanhamento na melhoria do desempenho dos 

estudantes (presente em 20,8% das respostas). Contudo, vale questionar se o 

acompanhamento realizado por assistentes sociais possui o objetivo de melhorar o 

desempenho dos estudantes ou esta percepção se deve à “falsa concepção de Serviço Social 

como técnica de resolução de problemas e de mudança comportamental” (GUERRA, 2017, p. 

71). Nesse quesito, deve-se refletir sobre os padrões de racionalidade que orientam a 

intervenção profissional – seja a partir do paradigma da eficiência e eficácia, da meritocracia, 

ou da ampliação de direitos e emancipação humana.  

Além disso, cerca de 16,7% das respostas apontam para o fato de que os atendimentos 

do Serviço Social se restringem à viabilização do acesso dos estudantes aos benefícios. Em 

verdade, este se configura como o principal motivo pelo qual o Serviço Social é acionado pelos 

estudantes no IFPI: o acesso aos benefícios e serviços institucionais. A concessão de benefícios 

assistenciais é, inclusive, uma das principais ações da assistência estudantil do IFPI, o que lhe 

confere um caráter assistencial que acaba por ser apreendido pelos sujeitos de forma restritiva 

(GUEDELHO, 2017). Cabe às/aos assistentes sociais, portanto, qualificar e ressignificar as 

atribuições, posto que, em virtude das demandas identificadas durante o acompanhamento 

social, este tipo de intervenção “poderia ser um excelente motivador de ações que acionassem 

a rede dos serviços a que o cidadão tem direito, fazendo com que as informações circulassem 

através de relatórios e pareceres sociais”, favorecendo a articulação dos serviços no território 

(TRINDADE, 2017, p. 89). É também a partir dos atendimentos individuais que emergem as 

questões que passam pelo registro, reflexão e mediação profissional a fim de gerar proposições 

a serem abordadas em nível grupal, como: prevenção à violência de gênero, preconceito, 

bullying, etc. 

No sentido de melhorar as ações de acompanhamento, algumas sugestões foram 

apontadas pela categoria: articulação com representantes de turma, coordenadores, 

professores, equipe pedagógica e setor de Controle Acadêmico; atualização dos registros de 

frequência e desempenho, aprimoramento do sistema de registros acadêmicos ou criação de 

um novo; motivar o uso do Sistema de Fluxo de Atendimento ao Estudante para 
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encaminhamento de demandas; elaboração de planos de trabalho/ fluxograma referente ao 

acompanhamento dos estudantes de maneira a integrar as práticas de vários profissionais; 

necessidade de apoio administrativo na Assistência Estudantil; desenvolvimento de projetos 

envolvendo a família dos estudantes. 

Em razão das sugestões apresentadas, compreendemos que, primeiramente, se faz 

necessário qualificar melhor o significado do acompanhamento social, enquanto instrumento 

de acesso a direitos, para além das exigências de condicionalidades voltadas para a manutenção 

de benefícios assistenciais, centradas na identificação de frequência e desempenho dos 

estudantes.  

Ultrapassar os procedimentos e rotinas burocráticas do Serviço Social no IFPI é ao 

mesmo tempo uma necessidade e desafio para garantir o seu alinhamento ao projeto 

profissional hegemônico. Neste sentido, alguns caminhos foram observados diante das 

percepções dos sujeitos: a articulação das/dos profissionais no fortalecimento da categoria, o 

compromisso ético-político de cada profissional e a defesa de condições operacionais que 

dinamizem o fluxo de trabalho das ações de assistência estudantil com o apoio da gestão. 

Além disso, é importante ressaltar o fomento às ações socioeducativas como estratégia 

para a ultrapassagem da rotina burocrática, dando prioridade aos atendimentos individuais 

(escuta qualificada às demandas seguida por encaminhamentos), orientações individuais e em 

grupos acerca dos direitos sociais e formas de acessá-los, sobretudo a ações de caráter 

socioeducativo relativas à potencialização da qualidade do processo educacional no sentido de 

fomentar a formação cidadã, a consciência crítica e a participação políticas dos sujeitos 

envolvidos no ambiente educacional, família e comunidade, visando a construção de uma 

sociedade mais justa, igualitária e sem discriminação de classe, raça, etnia ou gênero. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A despeito do tema assistência estudantil ter sido amplamente pesquisado pela 

categoria de assistentes sociais ao longo da última década (GUEDELHO, 2017; OLIVEIRA, 2016) 

– o que reflete a centralidade da temática nas práticas de assistentes sociais inseridas/os na 

educação superior e profissional tecnológica –, observamos a necessidade de fomentar debates 

acerca dos limites e desafios para a construção das possibilidades interventivas do Serviço 
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Social na educação para além da assistência estudantil. Compreendemos que a assistência 

estudantil se tornou, em virtude do investimento de recursos materiais e humanos acumulados 

desde a instituição do PNAES, um lugar estratégico para a consolidação de uma perspectiva de 

educação mais inclusiva e que promova a justiça social, ao mesmo tempo, um campo 

privilegiado para a inserção e atuação de assistentes sociais na política educacional.  

Sem minimizar os impactos para a profissão e para os seus usuários desse contexto 

pregresso de estruturação e investimento público na assistência estudantil, é oportuno pensar 

sobre a construção da identidade do Serviço Social nas instituições educacionais considerando 

as potencialidades, mas também as fragilidades dessa vinculação à assistência estudantil. Ainda 

que esta seja resultado de uma construção histórica de conquistas em atendimento às 

demandas estudantis por condições de permanência no sistema escolar, frente às 

desigualdades sociais, é notório que tem sido um campo aglutinador das práticas de assistentes 

sociais inseridas/os na educação.  

Nessa vinculação, vale pensar sobre o status que a assistência estudantil, enquanto ação 

focalizada na pobreza, ocupou e vem ocupando na agenda pública e quais os impactos para a 

intervenção do Serviço Social. A assistência estudantil é percebida pela comunidade acadêmica 

enquanto ação assistencial destinada aos mais pobres que assumem a contrapartida de se 

dedicarem aos estudos, o que envolve merecer ter acesso à assistência e ser merecedor de 

permanecer seu usuário (GUEDELHO, 2017). O tipo de assistência destinada aos estudantes é 

associado, de maneira mais imediata, ao repasse de auxílio financeiro, o que pressupõe um 

processo de “bolsificação” das ações de assistência estudantil na rede federal de educação 

superior e profissionalizante. Nos processos de concessão de benefícios, por exemplo, sabemos 

que quanto menores os recursos destinados, mais severos serão os critérios de seletividade a 

serem definidos como mecanismos para atender os mais pobres dentre os pobres. E esse papel 

de “juiz rigoroso da pobreza” (IAMAMOTO, 2006, p. 162) é exercido pelas/os assistentes sociais 

junto aos programas de assistência estudantil. O grau de seletividade das ações estará sempre 

atrelado ao investimento público e às perspectivas ideológicas de governos. 

Dessa forma, no âmbito da assistência estudantil, as/os assistentes sociais são 

requisitadas/os ao trabalho de planejamento, gerenciamento e concessão de benefícios, que 

envolve uma série de procedimentos administrativos e burocráticos na implementação de 

programas sociais. A simplificação do processo de trabalho de assistentes sociais junto às ações 
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de gerenciamento de benefícios de assistência estudantil é um aspecto evidenciado por 

profissionais pesquisadoras como Dantas (2021), para a qual a realização de tarefas 

administrativa que consomem muito tempo e energia das/dos profissionais descaracteriza as 

especificidades, atribuições e competências do Serviço Social em sua inserção na política 

educacional. Se tais tarefas não requerem conhecimento especializado, levando a crer que 

qualquer pessoa, mesmo um profissional de nível médio, possa executá-las, isso é um indício 

de que pode se desencadear um processo de “desprofissionalização” nessa área. Apesar desse 

processo ser sinalizado dessa forma pela pesquisadora, a maioria das assistentes sociais do IFPI 

defende a assistência estudantil como setor ideal para a padronização das lotações, tendo em 

vista sua adesão às requisições institucionais. Nessa perspectiva, tem-se buscado a qualificação 

do estudo socioeconômico como prerrogativa profissional que vai além da análise de renda per 

capita familiar e inclui considerar as expressões da questão social particularizadas nos 

cotidianos das famílias.  

Nessa direção, o acompanhamento social está também presente no processo de 

trabalho das/dos assistentes sociais enquanto uma atividade ora pertinente aos serviços da 

assistência estudantil (em razão do vínculo dos estudantes com o programa), ora requisitada 

pela gestão do ensino em serviços que envolvem equipe multidisciplinar (como os Conselhos 

de Classe). Enquanto uma possibilidade para o fortalecimento da rede de serviços 

socioassistenciais e para ampliar o conhecimento acerca das condições de vida dos estudantes, 

o acompanhamento social é um importante instrumento de desburocratização do processo de 

trabalho de assistentes sociais, uma vez que não se limita à verificação da situação de 

frequência escolar/acadêmica. Através do acompanhamento, inclusive, pode-se identificar 

demandas singulares que necessitam de intervenções coletivas. 

As atividades socioeducativas em grupo são, portanto, estratégias que se manifestam 

na prática de assistentes sociais relacionando-se tanto às demandas do serviço – em especial 

às ações voltadas às condições de permanência dos estudantes – quanto à formação da 

consciência crítica dos estudantes. Esse caráter educativo da intervenção em Serviço Social 

resgata os pressupostos teórico-metodológicos e ético-políticos da profissão e pode fomentar 

a qualidade do processo educacional no sentido da formação para a cidadania e emancipação 

humana.  
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Muitos são os fatores a considerar quando se pensa em ampliar o leque de ações do 

Serviço Social para além da assistência estudantil, pois isso envolve: o lugar estratégico da 

assistência estudantil para o reconhecimento da ação profissional em atendimento às 

requisições institucionais; a visão restritiva de assistência estudantil associada à repasse de 

auxílio financeiro que se difunde no cotidiano institucional; a rotina burocratizada e 

sobrecarregada das/dos profissionais nesse campo; a qualificação profissional para atuar no 

estudo socioeconômico e no acompanhamento social; a predisposição para o pleno 

desenvolvimento da potencialidade educativa nas diversas formas de atuação profissional. 
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