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RESUMO  
Este artigo trata do processo de inserção de assistentes sociais no 
Instituto Federal do Piauí, objetivando analisar as requisições 
institucionais para o cargo, as particularidades do trabalho desenvolvido 
e a avaliação das/dos profissionais quanto ao reconhecimento 
institucional de seu processo de trabalho. As reflexões são resultado de 
uma pesquisa envolvendo a coleta de dados quantitativos e qualitativos 
através de um formulário aplicado com assistentes sociais do IFPI. A 
busca por compreender os aspectos relacionados ao processo de 
trabalho do Serviço Social na educação, dado o enfoque desta pesquisa, 
tem como ponto de partida as demandas sociais e institucionais que 
justificam e legitimam as contratações. 
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ABSTRACT 
This article deals with the process of social insertion in the Federal 

Institute of Piauí, aiming to study the institutional requirements for the 

load, such as the characteristics of the assistant of the work developed 

and the evaluation of the professionals of the work developed and an 

institutional evaluation to the recognition of their work process . As a 

result of a survey of qualitative quantitative data collection through a 

form applied with assistants. A research to understand aspects related 
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to the Social Work job search process in education, given its focus, has 

as its starting point the social and institutional demands that justify and 

legitimize hiring. 

 
Keywords: Social work. Education. Student Assistance. 

 

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; consolidação e expansão do Programa Nacional de Assistência Estudantil – 

PNAES. Esse contexto coloca aos profissionais a tarefa de avaliar como a relação da profissão 

com a educação é determinada pelas novas requisições.  

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. 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 

ideal para a lotação das/dos assistentes sociais, as características das demandas e requisições, 

a diversidade de ações realizadas e a compreensão da comunidade acadêmica acerca do 

trabalho desenvolvido.  

O texto está organizado em dois itens, sendo o primeiro destinado ao delineamento do 

processo de inserção de assistentes sociais no IFPI, evidenciando requisições institucionais e 

setor de lotação. No segundo, focamos na percepção das/dos assistentes sociais sobre a 

especificidade do trabalho desenvolvido ressaltando a dimensão técnico-operativa. Em seguida 

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

construção desse debate. 

 

 

2 O PROCESSO DE INSERÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS NO IFPI 
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As diversas expressões da questão social3 (desemprego, trabalho infantil, fome, 

violência, consumo abusivo de drogas, evasão escolar, reprovação, entre outras violações de 

direitos), que atravessam as trajetórias de vida dos sujeitos inseridos nas instituições 

educacionais, têm demandado a intervenção de profissionais de diversas áreas na tentativa de 

equacioná-las. No que tange à/ao assistente social na educação, conforme o Parecer Jurídico 

do CFESS Nº. 23, as atribuições se direcionam a: 

 
● Pesquisa de natureza socioeconômica e familiar para caracterização da 

população escolar;  

● Elaboração e execução de programas de orientação sociofamiliar, visando 
prevenir a evasão escolar e melhorar o desempenho e rendimento do aluno 
e sua formação para o exercício da cidadania;  

● Participação, em equipe multidisciplinar, da elaboração de programas que 
visem prevenir a violência; o uso de drogas e o alcoolismo, bem como que 
visem prestar esclarecimentos e informações sobre doenças 
infectocontagiosas e demais questões de saúde pública;  

● Articulação com instituições públicas, privadas, assistenciais e organizações 
comunitárias locais, com vistas ao encaminhamento de pais e alunos para 
atendimento de suas necessidades;  

● Realização de visitas sociais com o objetivo de ampliar o conhecimento 
acerca da realidade sociofamiliar do aluno, de forma a possibilitar assisti-lo 
e encaminhá-lo adequadamente;  

● Empreender e executar as demais atividades pertinentes ao Serviço Social, 
previstas pelos artigos 4 e 5 da Lei de Regulamentação da Profissão (CFESS, 
2001, p. 13). 

 

A inserção de assistentes sociais na educação, portanto, expressa uma tendência de 

compreensão da própria educação em uma dimensão mais integral, envolvendo os processos 

socioinstitucionais e as relações sociais, familiares e comunitárias que fundam uma educação 

cidadã, articuladora de diferentes dimensões da vida social como constitutivas de novas formas 

de sociabilidade humana, nas quais o acesso aos direitos sociais é crucial. Integra, nos termos 

de Almeida (2007, p. 5), “uma lógica mais ampla de organização do trabalho coletivo na esfera 

da política educacional ou em articulação com outras políticas setoriais”. 

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, a inserção do Serviço 

Social na instituição se deu em 2001, com a redistribuição de uma assistente social para atuar 

 
3 Conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis 

sem a intermediação do Estado (IAMAMOTO, 2001). 
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em Teresina. Neste período, as requisições à assistente social estavam relacionadas a: 

planejamento e execução de projetos com os representantes de turma; implantação e 

coordenação do projeto Pré-Vestibular e Pré-Técnico; planejamento da supervisão de estágio 

dos cursos técnicos e emissão de Parecer Social para assessorar Junta Médica na avaliação dos 

pedidos de remoção dos servidores (IFPI, 2013).  

A primeira assistente social integrante do quadro administrativo do IFPI fora lotada na 

Coordenação de Relações Empresariais – setor responsável pelos estágios e extensão 

comunitária – e designada para atuar em outras frentes de trabalho relacionadas a projetos e 

atribuições gerais do cargo, o que significa que naquele contexto as escolhas para implementar 

o cargo de assistente social não atribuíam à profissional requisições na área da assistência 

estudantil. 

O primeiro concurso a contemplar o cargo de assistente social na instituição data de 

2005, período em que o Ministério da Educação reconhece o cargo de assistente social no Plano 

de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos técnicos administrativos em educação e as seguintes 

atividades para o cargo: 

 
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). 

 

O certame responde às demandas da primeira fase do processo de expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional que possibilitou a estruturação de equipes multiprofissionais, 

inicialmente, na Unidade Descentralizada de Picos. As requisições à/ao assistente social 

compreendiam a coordenação das atividades de assistência estudantil e planejamento da 

supervisão de estágio dos cursos técnicos (IFPI, 2013). Entre 2007 e 2014, dois concursos 

contemplaram novas contratações para o cargo de assistente social para atender todos os 

campi com pelo menos uma/um profissional da área. Os campi com maior número de 

estudantes matriculados (Teresina, Picos, Floriano e Parnaíba) e ainda a Reitoria foram 

contemplados com duas profissionais. Neste período, a aprovação do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), através do Decreto Nº. 7.234/2010, e demais ações 
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empreendidas pelo Ministério da Educação para ampliar as formas de acesso à educação 

configuram fenômenos importantes de requisição de assistentes sociais.  

Conforme Oliveira (2016), a composição das equipes para implementar o PNAES é 

orientada pelos órgãos gestores e instituições de fiscalização das ações da Rede Federal de 

Educação Profissional Científica e Tecnológica, tais como: as recomendações da SETEC no Ofício 

Nº. 42, de 03 de maio de 2011, de que houvesse “envolvimento dos setores de assistência 

social, coordenação pedagógica e psicologia”; as diretrizes do CONIF, apresentadas no 

Seminário de 2010, em Fortaleza, para que fosse estabelecida “uma equipe multiprofissional 

básica composta por assistente social, psicólogo e pedagogo em cada Reitoria e em cada 

campi”; e as recomendações do Acórdão TCU Nº. 506, de 18 de março de 2013, quanto à 

“garantia de alocação de profissionais para realizar o acompanhamento escolar e social de 

alunos nos campi”. 

A partir das contratações de assistentes sociais em 2007, verifica-se, conforme IFPI 

(2013), que as requisições na área da assistência estudantil antes atribuídas aos Técnicos em 

Assuntos Educacionais, Psicólogos e Professores, passam a ser designadas a assistentes sociais 

que acumulam essas demandas com atividades de outras frentes, tais como: projetos de 

extensão comunitária (Programa Mulheres Mil e PRONATEC); trabalho em equipe 

multidisciplinar (projetos e campanhas de saúde), atividades socioeducativas (prevenção à 

evasão, saúde mental, gravidez na adolescência, educação em saúde, saúde do adolescente); 

apoio ao ensino (acolhimento aos ingressantes, acompanhamento e fomento a representação 

estudantil, Conselhos de Classes); assessoria (Subcomitê de Combate ao crack e outras drogas, 

Exame Classificatório) e Supervisão de Estágio em Serviço Social. 

No contexto da inserção de assistentes sociais entre 2007 e 2014 identifica-se que, 

apesar da regulamentação das atribuições do cargo no Plano de Cargos do Ministério da 

Educação, as decisões sobre o local de lotação em cada campus nem sempre atenderam às 

atribuições do cargo, conforme IFPI (2013), em razão da carência de pessoal nos campi recém 

criados, de conhecimento acerca das atividades do Serviço Social, ou disponibilidade de salas 

nos campi. Alguns profissionais foram alocados em setores tais como Coordenação de Controle 

Acadêmico ou Coordenação de Saúde, sem condições logísticas de trabalho. 

Com a aprovação da Política de Assistência Estudantil do IFPI, Resolução Nº. 14/2014, 

as/os assistentes sociais são reconhecidas/os não somente como membros de uma equipe 
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mínima – formada por assistente social, psicólogo e pedagogo – responsável pela 

implementação das ações nos campi, mas também como profissionais de referência para 

assumirem a gestão das ações de assistência estudantil.  

Para a gestão da política, fora criada a Diretoria de Assistência Estudantil-DAE junto à 

Pró-Reitoria de Extensão, cujo cargo de direção é assumido por uma assistente social. No 

entanto, a Resolução Nº. 14/2014 deixa a cargo da gestão de cada campus e da disposição de 

funções gratificadas a criação de Coordenações de Assistência Estudantil, tendo como 

substituto a criação de Comissões de Assistência Estudantil, por meio de portarias, de caráter 

multiprofissional e presididas por assistente sociais. 

Com efeito, o período de contratação de assistentes sociais no IFPI ocorreu nos anos 

2000, com maior concentração no ano de 2014 (52,38% das contratações). Atualmente, o IFPI 

possui 24 assistentes sociais, a maioria do sexo feminino (96%), o que ratifica a identidade 

histórica de uma profissão eminentemente feminina (IAMAMOTO, 2006). A maior parte possui 

pós-graduação (95,80%), destes, 33,3% possui cursos de especialização, 7,5%, com mestrado e 

25% com cursos de mestrado em andamento, e 1 profissional cursando doutorado. Identifica-

se que grande parte das/dos profissionais buscam educação permanente como instrumento 

para a construção e qualificação de ações cotidianas no exercício da profissão e na sua 

capacidade de organização política (CFESS, 2012). 

Trata-se de profissionais com formação orientada para Políticas Públicas, Avaliação de 

Políticas Públicas, Gestão Pública, Gestão Social, Gerenciamento de Projetos Sociais, Elaboração 

de Projetos Sociais e Captação de Recursos Humanos, Educação, Educação Profissional e 

Tecnológica, Educação, Pobreza e Desigualdade Social, Educação Especial e Saúde Pública. 

Na maioria dos campi há pelo menos um profissional de Serviço Social, contudo ainda 

existem quatro campi sem lotação de assistente social, sendo três deles “campus avançado”, 

ou seja, unidades que são uma extensão de um campus que já existe, em fase de estruturação 

para funcionar como um campus de forma plena. Nestes campi, o trabalho profissional é 

desenvolvido em formato de colaboração técnica e de maneira remota por 12,5% de assistentes 

sociais que acumulam a função com as demandas pertinentes aos respectivos campi de lotação. 

Assim, ao tempo que na instituição houve uma ampliação de contratação de assistentes 

sociais, essas contratações ainda não contemplam todos os campi do Instituto e o quantitativo 

de assistentes sociais é avaliado como insuficiente para 54,2% das/dos profissionais, 
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parcialmente adequado para 37,5% e adequado para as demandas existentes para 8,3% 

das/dos assistentes sociais.  

 Quanto ao setor de lotação ao qual as/os assistentes sociais estão vinculadas/os, o 

Ensino é o setor com maior percentual de lotação: 66,7% da categoria. Em seguida, a Extensão 

conta com 16,7% das lotações. No Departamento de Administração, correspondem a 8,3% do 

total e, tanto a Coordenação de Saúde, quanto a Coordenação de Assistência Estudantil contam 

com 4,2% das lotações. Essa diversificação dos espaços de lotação reflete as especificidades dos 

campi e Reitoria na organização dos processos de trabalho profissional e evidencia que as 

requisições ao trabalho da/do assistente social são direcionadas em diferentes ações. A 

organização das atribuições e competências profissionais é afetada tanto pela diversidade dos 

setores de lotação nos campi, quanto pela trajetória da assistência estudantil no IFPI que muito 

requisita o trabalho profissional, porém não dispõe de setor específico nos organogramas 

institucionais dos campi – exceto em um deles, o Campus Teresina Central, o maior e mais 

antigo. 

Essa diversidade aparece na avaliação das/dos assistentes sociais sobre o setor de 

lotação de assistentes sociais. Para 50% dos/das assistentes sociais o setor de vínculo é 

adequado, enquanto que para 37,5% o setor é parcialmente adequado, e para 12,5% não está 

adequado. Ao perguntarmos sobre o setor que as/os profissionais consideram mais adequado 

para atuarem, 62,5% indicam a Coordenação de Assistência Estudantil, justificando os seguintes 

pontos: as ações de assistência estudantil como principal requisição institucional; a interface 

das ações de assistência estudantil nas áreas do ensino, pesquisa e extensão; o lugar estratégico 

de assistentes sociais como profissional prioritário na gestão das ações.  

Já 37,5% defendem a Diretoria de Ensino como setor ideal para as lotações, por 

entenderem a importância da participação da/do profissional nas demandas do processo de 

ensino e aprendizagem, evidenciadas no avanço da inserção profissional nas normativas e 

atividades como Encontro Pedagógico, Conselho de Classe e acompanhamento dos estudantes, 

que expressam o reconhecimento da participação do Serviço Social no processo educacional 

através do trabalho de equipes multiprofissionais em resposta às diversas expressões da 

questão social que chegam até à instituição de ensino.  

Verifica-se que apesar do reconhecimento da gama de possibilidades da atuação 

profissional na educação, grande parte das/dos assistentes sociais do Instituto definem a 
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principal requisição institucional na área da assistência estudantil como lugar estratégico de 

atuação. Esse espaço de disputa e construção de identidade profissional, por meio da 

implementação do cargo na estrutura organizacional, é atravessado por fatores que 

condicionam positiva ou negativamente a sua estruturação, e como todo processo de 

implementação, envolve não apenas ações, mas também “orientações e preferências, [...] 

cálculos estratégicos, escolhas e decisões por parte dos agentes que o conduzem e o 

implementam ou dele se beneficiam” (DRAIBE, 2001, p. 27). 

Diante desse processo de inserção de assistentes sociais no IFPI, com suas 

particularidades e requisições, como tais profissionais qualificam o trabalho realizado? Este é o 

aspecto que trataremos no tópico a seguir. 

 

3 CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE PARA O SERVIÇO SOCIAL NO IFPI 

 

Muito já se discutiu na literatura se existe uma “especificidade” no âmbito do Serviço 

Social. Em um estudo aprofundado sobre esse assunto, Montaño (2009) realiza uma análise 

crítica das tentativas de definir a especificidade do Serviço Social a partir de um objeto de 

estudo, de uma teoria própria, de uma metodologia específica ou do seu público-alvo e conclui: 

“Não existem, no âmbito do Serviço Social, como ficou demonstrado com essas breves 

considerações, atribuições específicas da profissão, no duplo sentido exclusivo e inclusivo, na 

sua imutabilidade a-histórica” (MONTAÑO, 2009, p. 142). No entanto, o autor explica mais na 

frente que “negar a existência de especificidades nas profissões sociais não significa 

desconhecer que elas possuam características geradoras de certa auto-representação, 

sentimento de grupo e identidade profissional” (MONTAÑO, 2009, p. 145). Para o mesmo, 

“existem sim ‘particularidades’, que são desdobramentos da inserção da profissão na divisão 

sociotécnica do trabalho e das suas características históricas” (MONTAÑO, 2009, p. 154). 

Nesse sentido, é que o autor aponta que as particularidades da profissão derivam “da 

sua história, da sua cultura profissional, do seu projeto ético-político hegemônico (e da sua 

direção social), da sua organização político-corporativa, da sua inserção no mercado de 

trabalho” (MONTAÑO, 2009, p. 156). Assim, considerando tais particularidades historicamente 

conformadas – acrescentando-se a sua constituição jurídico-normativa (Lei de Regulamentação 

da profissão, Código de Ética e outras resoluções do CFESS/CRESS – é que os profissionais 
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constroem estratégias interventivas a fim de dar respostas às demandas sociais que lhes são 

apresentadas. 

Sob esse prisma de análise, buscamos identificar a percepção das/dos assistentes sociais 

do IFPI sobre aquilo que caracteriza o trabalho desenvolvido, no âmbito da dimensão técnico-

operativa da profissão. Neste sentido, 62,5% das/dos assistentes sociais afirmam que existem 

atividades específicas do Serviço Social que profissionais de outras áreas não deveriam fazer, 

porém 37,5% consideram que não existem atribuições privativas do Serviço Social, mas 

somente particularidades na forma de atuação, relacionadas a um olhar diferenciado em 

relação às demandas institucionais. 

Para a maioria das/dos assistentes sociais, o estudo socioeconômico para fins de 

concessão de benefícios assistenciais é caracterizado como atribuição privativa do Serviço 

Social. Esta é uma atividade típica do cargo, segundo o PCCTAE (BRASIL, 2005), e historicamente 

assumida por assistentes sociais nas mais variadas instituições. Conforme a Lei N. 8662/1993 

(Lei de Regulamentação da Profissão de Serviço Social), o estudo socioeconômico é considerado 

uma competência profissional, citada no inciso XI do Art. 4º. Ao mesmo tempo, segundo 

Iamamoto (2012, p. 37), o estudo socioeconômico é de fato uma atribuição privativa do/da 

assistente social, pois de alguma forma, quando o texto legal se refere a vistorias, perícia, laudos 

e pareceres técnicos – procedimentos e documentos técnicos relacionados ao estudo social – 

constam no Art. 5º que trata das atribuições privativas. 

Negar, portanto, que o estudo socioeconômico é uma prerrogativa profissional é negar 

as particularidades históricas da inserção profissional nas instituições, bem como desconsiderar 

a produção de conhecimento voltado ao aprimoramento e direcionamento desse 

procedimento técnico ao longo da história do Serviço Social e que vem se sobressaindo na 

literatura voltada para a dimensão técnico-operativa da profissão. Apesar da falta de consenso 

nesse quesito, no entanto, de forma hegemônica a categoria compreende que o estudo 

socioeconômico é atribuição privativa do Serviço Social, constando nesses termos inclusive na 

Resolução N. 14/2014 do IFPI, que regulamenta as ações de assistência estudantil.  

Ainda em relação à dimensão técnico-operativa, foram apontados os instrumentos e 

técnicas mais utilizados pelas/os assistentes sociais. Atendimentos individuais e entrevistas 

foram os mais citados, 95,8% e 91,7%, respectivamente. Em seguida, foram citados os 

documentos técnicos resultantes das abordagens individuais: relatórios e pareceres sociais, 
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83,3% e 79,2%, respectivamente. Também se destacam as visitas domiciliares (75%), 

encaminhamentos (70,8%) e articulação com serviços da rede socioassistencial (54,2%). Estas 

atividades, procedimentos e documentação são pertinentes tanto ao estudo socioeconômico 

realizado em virtude dos processos de concessão de benefícios da assistência estudantil, 

quanto ao acompanhamento socioeducacional. Em menores percentuais, apresentam-se os 

atendimentos em grupos (45,8%) e as visitas institucionais (33,3%), o que demonstra que, 

apesar destas serem atividades realizadas pelas/os assistentes sociais, não são tão frequentes 

quanto aquelas pertinentes aos atendimentos individuais.  

Sobre como o trabalho de assistentes sociais é reconhecido institucionalmente, na visão 

das/dos profissionais, identificamos que 83,3% afirmam que nem sempre o papel do Serviço 

Social é compreendido pelos sujeitos (estudantes, professores, técnicos, gestão) e para 79,2%, 

as atribuições do Serviço Social podem ser ampliadas para além das ações de assistência 

estudantil. Por outro lado, somente 8,3% acreditam que o papel do Serviço Social é 

compreendido pelos sujeitos e 16,7% acreditam que as atribuições do Serviço Social são 

contempladas nas ações de assistência estudantil. 

Quanto a saber se as demandas e requisições institucionais atendem às atribuições do 

cargo, 41,7% afirmam que sim, enquanto 41,7% afirmam que nem sempre isso ocorre. A 

maioria, 62,5%, afirma que a gestão apoia o trabalho do Serviço Social, enquanto 16,7% dizem 

que não recebem o apoio necessário da gestão.  

Nesse sentido, compreendemos que “há várias concepções de Serviço Social em disputa 

no interior da categoria, as quais se articulam com projetos profissionais e de sociedade. Da 

forma de conceber a profissão inferem-se suas funções sociais, o seu que fazer” (GUERRA, 2017, 

p. 71). Construir uma concepção coletiva, um paradigma para a atuação do Serviço Social no 

IFPI é um ponto fundamental para se compreender o lugar que ocupa do ponto de vista 

organizacional. As percepções dos sujeitos acerca do papel do Serviço Social, sua 

intencionalidade e resolutividade é também fruto de construção coletiva, elaboração de 

consensos no âmbito da categoria e de embates contra as ideias institucionalmente 

disseminadas que vão de encontro ao projeto ético-político. 

É necessário afirmar que, ao mesmo tempo em que as condições para a legitimidade e 

inserção profissional no mundo do trabalho são dados históricos, a sua conformação no interior 

das instituições enquanto profissão resolutiva e necessária é fruto de uma construção coletiva 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4433 

e individual que envolvem competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-

política. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A contratação de assistentes sociais no Instituto Federal do Piauí, nos anos 2000, 

relaciona-se ao conjunto de respostas pela efetivação das condições de democratização da 

educação profissional que impulsionaram o Estado a intervir em torno de políticas de expansão 

do acesso e permanência nesse período. 

Na implementação do cargo de assistente social no IFPI, inicialmente, as atribuições 

profissionais atendiam às requisições institucionais para operacionalização de projetos de 

extensão. Tais atribuições passaram a ser diversificadas em uma conjuntura de ampliação das 

contratações, impulsionada pelo reconhecimento do cargo no Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Técnicos-administrativos em Educação de 2005 e pela aprovação do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) em 2010. As principais demandas 

direcionadas ao trabalho da/do assistente social envolvem as áreas do ensino, extensão, 

assistência estudantil e saúde. Como consequência do processo de inserção do Serviço Social 

no IFPI, a dinâmica do trabalho profissional foi afetada pela diversificação do setor de lotação 

e acúmulo de funções. 

Como resultado desse processo ocorreu a contratação de 24 assistentes sociais – sendo 

a maioria do sexo feminino e qualificadas com pós-graduação – que definem a principal 

requisição institucional na área da assistência estudantil como lugar estratégico de atuação, ao 

passo que reconhecem outras atividades de cunho específico do Serviço Social. 

Dentre as possibilidades interventivas, é mais expressiva a atuação em atendimentos 

individuais do que em relação aos atendimentos em grupos, em virtude do estudo 

socioeconômico realizado para fins de concessão de benefícios assistenciais. O estudo 

socioeconômico, compreendido como atribuição privativa de assistentes sociais, é um dos 

principais responsáveis pela característica individualizante que predomina sobre as formas de 

atuação, posto que é uma requisição institucional que consome grande parte do tempo de 

trabalho das/dos assistentes sociais. Tanto o estudo socioeconômico quanto o 

acompanhamento social são atribuições regulamentadas na instituição pela Política de 
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Assistência Estudantil do IFPI, sendo que o acompanhamento social é uma demanda do Ensino 

que conduz o trabalho dos Conselhos de Classe incluindo a equipe multidisciplinar.  

Segundo a percepção das/dos assistentes sociais, verificou-se que a construção de 

identidade profissional no IFPI está em sintonia com as demandas institucionais e que o papel 

do Serviço Social é compreendido pela comunidade acadêmica, mesmo que nem sempre as 

requisições institucionais atendam às atribuições do cargo. 

Desse modo, ao tempo que os/as assistentes sociais do IFPI reconhecem os impactos 

das ações de assistência estudantil para a profissão e para a construção de respostas visando a 

ampliação de acesso e permanência na educação profissional, evidenciam que a construção da 

identidade do Serviço Social na educação profissional é afetada pelas requisições institucionais 

e respostas profissionais construídas durante a implementação do cargo de serviço social. O 

Serviço Social do IFPI, portanto, se configura e reconfigura no campo da educação, organizando 

os processos de trabalho em consonância com o projeto ético-político profissional de forma 

comprometida e atenta às condições de acesso ao ensino e defesa do direito à educação.  
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