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PREFÁCIO

A luta pela educação pública no Brasil nunca deixou de pau-
tar a agenda de grupo intelectuais, profissionais, assim como de 
distintos movimentos sociais. A ausência de uma revolução bur-
guesa clássica nos termos apresentados por Florestan Fernandes, 
a particularidade das disputas em torno dos projetos de formação 
da classe trabalhadora ao longo da nossa história republicana, as 
condições de superexploração da força de trabalho e a não univer-
salização efetiva do acesso à educação são elementos mais do que 
factuais que asseguram a urgência e a renovação das agendas de 
lutas pela educação pública.

Não obstante os traços que tornam estruturais os flancos desta 
luta, adentramos nos últimos anos no terreno dos embates ideo-
lógicos que pareciam ter sido equalizados pelo pouco de perma-
nência dos avanços civilizatórios burgueses, mesmo em paragens 
periféricas e dependentes de um capitalismo mundializado. Ledo 
engano! Ainda temos que retomar com maior profundidade o que 
significam os direitos humanos, a diversidade humana, a dimensão 
política de toda prática pedagógica e que a educação ainda com-
porta pluralidade e sentido social e democrático. Tempos bárbaros 
nos ameaçam na mais singular das experiências constitutivas de 
nossa humanidade: o trabalho e a educação.

Esta obra, para a qual tive a honra de ser convidado para 
prefaciar, revela percursos intelectuais fecundos no horizonte das 
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disputas travadas ao longo dos últimos anos no campo da edu-
cação profissional e tecnológica. Abordagens ricas e oriundas de 
diferentes inserções regionais num país territorial e culturalmente 
bastante diversificado. O que ela traz de novidade? O que dizer 
ao leitor que o estimule a empregar parte de seu tempo (disputa-
díssimo pelas mais diferentes formas de dominação institucional 
forjadas pela sociabilidade burguesa) na leitura desses textos? 
Como convencer profissionais das políticas públicas e da área da 
educação a manusear páginas que traduzem investimento pessoal 
e social alinhavados em problemas que são reais e afetam a vida 
de milhares de jovens que a despeito da “pouca sorte comum aos 
desafortunados” acessaram a educação profissional, o ensino médio 
e alguns poucos a educação superior? Para o bem de minha tarefa, 
usufruo do que compartilho com meus alunos nas provas que ela-
boro: as perguntas que faço nem eu mesmo tenho as respostas. Elas 
servem para pensar, não necessariamente para elaborar respostas 
adequadas. As perguntas que formulo nem sempre são apenas 
questões ou interrogações, muitas vezes elas trazem conteúdos 
disfarçados de perguntas.

O convite à leitura será feito com base no que cada enunciado 
traz. Trata-se de uma obra ao mesmo tempo consolidada em expe-
riências singulares que se tornam coletivas, assumindo uma função 
social importante no campo da contribuição à crítica da educação 
pública em diferentes níveis. Ela expressa o grau de autonomia 
que ainda resta a poucos trabalhadores no uso de seu tempo não 
capturado pelas artimanhas da acumulação e da expropriação: a 
opção de utilizá-lo para pensar, compartilhar, agir e mobilizar. Ela 
expõe a realidade de milhares de jovens que graças a um processo 
de expansão do acesso à educação, limitado, não universal e sem 
garantias de êxito, representou a condição de ingresso no ensi-
no médio ou na educação superior do primeiro membro de sua 
família, considerando todas as gerações anteriores. Não distante 
dos enunciados sobre quais as interrogações foram feitas ainda 
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ressalto que se trata de uma obra de jovens trabalhadores da área 
de educação em processo de formação intelectual.

A preocupação com os processos de democratização da edu-
cação, a contribuição gramsciana para se pensar a formação dos 
intelectuais, as particularidades do processo de expansão dos Ins-
titutos Federais, a dimensão político-pedagógica do trabalho do 
assistente social junto aos docentes, o processo de intensificação 
do trabalho de assistentes sociais, as políticas de ações afirmati-
vas e o trabalho de assistentes sociais com a educação do campo, 
conformam um espectro bem amplo de temas que compõem esta 
publicação. Todos oriundos de uma mesma fonte: a experiência 
concreta na educação que se constrói cotidianamente como política 
pública, determinada pelas disputas societárias, pelas contradições 
de classe, pelas questões de raça, gênero e pela diversidade humana.

A dimensão singular das experiências alça a condição de 
uma reflexão que se constrói nas instituições de pós-graduação, 
combinando-se a aportes e preocupações teóricas para além da-
quelas das quais emergem, enriquecendo o campo de diálogo com 
a tradição intelectual crítica e comprometida com as lutas que 
visam consolidar a educação como direito social e subjetivo. Por 
esta razão, sua leitura não se limita a uma categoria profissional e 
nem aos trabalhadores da política de educação, embora encontre 
neles interlocutores mais do que interessados. Trata-se de uma 
obra também singular, posto que avança para além das análises 
da assistência estudantil como marca de uma inserção profissional 
de assistentes sociais numa dada conjuntura de expansão da edu-
cação profissional e tecnológica, situando-se no fértil campo das 
indagações sobre: “por qual educação a classe trabalhadora luta?”, 
“quais contradições atravessam esta luta?” e “quais os limites desta 
luta nos marcos da sociabilidade burguesa?”.

O percurso dos autores também não me é desconhecido. Sa-
lientar a juventude como marca indelével desse grupo não é uma 
anotação secundária e que possa ser reduzida ao seu componente 
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etário. Ao contrário, ela expressa uma angulação construída his-
toricamente pelas e a partir das contradições da própria política 
que recrutou e criou algumas condições de trabalho que permitiu 
aos mesmos — cabe destacar nem todos com a mesma inserção 
institucional —, no limite de sua autonomia, articular os dilemas 
e desafios da vida profissional e as temporalidades sempre estra-
nhadas da formação acadêmica na pós-graduação. Escolha que 
resultou em algo maior do que a livre associação para a produção 
desta obra: a construção de espaços coletivos de troca, debate e 
articulação política. Daí sim derivou a produção desta obra.

Compreendo que esta iniciativa, por mim acolhida desde o 
início, ainda que sem saber de seus desdobramentos mais fecun-
dos, tem sido recorrente hoje entre mestrandos e doutorandos de 
vários programas de pós-graduação. Mas também por profissionais 
inscritos na realidade laboral sem que dela queiram se distanciar, 
a não ser para produzirem processos de suspensão do cotidiano, 
formas de sistematizarem suas experiências com o intuito intelec-
tual e político da socialização. Este é o sentido da juventude ao 
qual aludi.

Uma produção juvenil na plenitude política do termo: como 
percurso de um salto qualitativo para um novo patamar de sis-
tematização da experiência articulada ao esforço da dinâmica da 
vida acadêmica como forma de realimentar o que era ponto de 
partida e se tornou ponto de retorno, agora com uma complexidade 
maior, mais determinada, compreensível no plano teórico e como 
mediação da luta da qual nunca se distanciou.

Sim, não temos tanto tempo. O tempo é a raposa que se caça 
em todos os prados. O que tornaria nosso tempo diferente neste 
momento tão crítico de ameaça às conquistas sociais, humanas e 
geracionais? Não! Nosso tempo não é diferente e nem está fora da 
mira dos capturadores de tempo e valor. Exatamente por isso deve-
mos reconhecer o tempo investido como expressão de luta política, 
social, profissional e pessoal de nossas(os) jovens autoras(es). Ler 
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este livro como ato de resistência às formas de captura de nossa 
subjetividade, da nossa condição de seres pensantes e desejosos 
de outra forma de sociabilidade. Não se trata de uma atitude 
transformadora em si mesma, mas de uma associação intencional 
ao esforço coletivo o qual todos nós que lutamos pela educação 
pública integramos.

As reflexões contidas nesta obra trazem temas caros à política 
educacional, mas que chegam aos seus olhos e vão transitar entre os 
seus dedos pela via particular da experiência compartilhada, como 
inquietação forjada na cotidianidade da política, da instituição, do 
movimento social e do campo. Como expressão concreta da vida de 
quem escreveu, da de quem se inscreveu nos fluxos institucionais 
da política e da sua, leitor(a) desta obra, cujo significado social e 
político depende do que seu pensamento contribuirá para produzir.

Ney Luiz Teixeira de Almeida
Niterói/RJ, novembro de 2018
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APRESENTAÇÃO

Amanda Machado dos Santos Duarte
Grazielle Nayara Felício Silva

Maria Conceição Borges Dantas
Michelli Aparecida Daros

Nathália Lopes Caldeira Brant

Produzir conhecimento é sempre um desafio. Exige um cons-
tante processo de sistematizações, reflexões, anotações e discussões. 
É um movimento dialético, criativo e crítico. Organizar um livro 
caminha na mesma direção. O olhar atento e propositivo nos coloca 
na trilha de alçar voos, parafraseando a epígrafe do livro, no intuito 
de contribuir com a produção de conhecimentos que possam, no 
cotidiano do trabalho profissional, se constituírem como instrumen-
tos de compreensão da realidade que se materializam no trabalho 
profissional, nos posicionamentos teóricos, éticos e políticos do 
Serviço Social em favor de uma sociedade mais justa e igualitária.

Compreendemos que a produção do conhecimento é funda-
mental frente a atual conjuntura. O cenário que se apresenta é de 
desmonte de direitos e das políticas sociais, sucateamento de insti-
tuições e equipamentos públicos, avalanche de ideários neoliberais 
que priorizam o capital e negligenciam o público, o social, reformas 
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de direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora. 
A crise econômica mundial de 2008, que marca a crise estrutural 
do capital, trouxe impactos mundiais que se expressam, entre 
outras coisas, pelo avanço do conservadorismo e a retomada dos 
governos de direita no mundo. Na América Latina, em especial 
no Brasil, o acirramento da crise se acentua com as jornadas de 
junho de 2013, com a reeleição apertada de Dilma Rousseff em 
2014, seguido pela reconfiguração do Congresso Nacional a partir 
de uma base mais conservadora e a intensificação das políticas 
de ajuste neoliberal.

Como coroamento desse processo, em 2016, tem-se o golpe 
jurídico-parlamentar-midiático, que encerrou o mandato de Dilma, 
presidenta democraticamente eleita, que também intensificou o 
reordenamento político de regressão e negação dos direitos, tendo 
como algumas de suas expressões a PEC n. 55/2016 — conhecida 
como PEC “fim do mundo” — que limita os gastos públicos pelos 
próximos 20 anos, e a Reforma Trabalhista — que, através da Lei 
n. 13.545, de 19 de dezembro de 2017 — altera a Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT) e traz como principais mudanças: a nego-
ciação direta entre patrão e trabalhador como forma de resolução 
dos “conflitos”, o home office e o trabalho intermitente, mudanças 
essas que impulsionam a precarização nas relações de trabalho. 
Tal conjuntura tende a se agravar ainda mais com o resultado das 
eleições de 2018, em que o candidato eleito representa um avanço 
das forças conservadoras e ameaça às liberdades democráticas.

Dessa forma, como nos lembra Iamamoto, no livro Serviço Social 
na Contemporaneidade, a conjuntura nos coloca em um momento 
de debater e refletir sobre possibilidades de enfrentamentos ao 
momento que atravessamos.

Mais do que nunca, é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças 
para enfrentar o presente. É preciso resistir e sonhar. É necessário 
alimentar os sonhos e concretizá-los dia a dia no horizonte de novos 
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tempos mais humanos, mais justos, mais solidários. (Iamamoto, 
2015, p. 17).

Entendemos que refletir sobre a Política de Educação como 
espaço sócio-ocupacional e, consequentemente, sobre o trabalho 
profissional do(a) assistente social, colabora para que os profis-
sionais inseridos nesta Política construam estratégias para o en-
frentamento dos desafios do cotidiano profissional e a defesa do 
direito à educação.

Nesse sentido, o livro que aqui se apresenta é fruto de uma 
produção coletiva de reflexões. Algo que surge em meio a encontros 
em eventos científicos, em espaços formais e informais de discussão 
entre nós e as(os) autoras(es) do livro, espaços em que pudemos 
compartilhar experiências, avanços e desafios em relação ao Serviço 
Social e Educação. Ele se coloca na direção de socializar e sistema-
tizar experiências particulares, que não se limitam apenas a expor 
seus cotidianos de trabalho, mas busca denotar as particularidades 
do espaço sócio-ocupacional da Política de Educação, em especial a 
Educação Profissional e Tecnológica (EPT), bem como do trabalho 
profissional do(a) assistente social, de modo a fortalecer e ampliar 
este campo de trabalho.

Desvelar essa realidade, busca ultrapassar a aparência para 
chegar à essência, salienta a preocupação em superar as requisi-
ções, por vezes, tarefeiras que são destinadas aos profissionais de 
Serviço Social, que almejam com isso garantir o caráter reflexivo e 
propositivo do profissional de Serviço Social, no fortalecimento de 
sua autonomia e na ampliação das possibilidades de intervenção.

Cabe ressaltar que as organizadoras do livro, bem como a 
maioria das(os) autoras(es), atuam hoje como assistentes sociais 
nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e 
têm se debruçado em suas produções individuais — dissertações 
de mestrado e teses de doutorado — sobre a temática do Serviço 
Social, Educação e Educação Profissional e Tecnológica.
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As inquietações das organizadoras ultrapassam interesses par-
ticulares de seus objetos de estudo e demonstram nosso interesse 
em ampliar o debate acerca dessa temática, publicizar e valorizar 
as produções feitas na área que já ocorrem sistematicamente e, 
também, expressam nosso compromisso ético-político com o apri-
moramento intelectual. O convite para as(os) autoras(es) buscou 
dialogar com nossas indagações e destacar produções recentes, que 
têm repercutido no interior da categoria profissional. É importante 
destacar que as produções apresentadas no livro representam uma 
parcela importante mas parcial do que gostaríamos de publicar, 
o que indica um campo profícuo para produção de conhecimento 
e publicação.

O interesse em transformar os desafios cotidianos em objetos 
de estudo é a tarefa em perquirir no real as determinações que se 
colocam no imediato, no intuito de, sucessivamente, se aproximar 
à essência dos fenômenos que se apresentam e qualificam a inter-
venção na superação das demandas que surgem com a finalidade 
de ampliar, cada vez mais, o acesso, a permanência e a conclusão 
com êxito dos educandos nos processos educacionais. Tal postura 
reflete o compromisso profissional em articular o trabalho profis-
sional enquanto práxis, contemplando as dimensões, indissociá-
veis, teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, no 
direcionamento do projeto profissional.

Nessa direção, a publicação deste livro incide sobre uma la-
cuna de produção de conhecimento que articule Serviço Social e 
Educação. As produções acerca dessas temáticas são incipientes e 
parcas, e poucas foram as vezes em que o Serviço Social brasileiro, 
a partir de livros ou coletâneas, promoveu o debate entre as duas 
áreas, colocando à categoria a necessidade de adensar a reflexão, 
sobretudo, quanto aos novos espaços na Política de Educação, 
particularmente a EPT.

A publicação reafirma o compromisso do Serviço Social com a 
defesa de uma educação pública, laica e socialmente referenciada, 
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que nesse contexto se expressa na luta pela garantia de uma 
Educação que tenha como horizonte uma formação integral dos 
sujeitos sociais e contribua para o enfrentamento e superação das 
desigualdades, sejam elas de classe, gênero, raça e etnia.

A articulação entre o Serviço Social e Educação tem ocorrido 
desde a própria gênese da profissão, ainda em meados do início 
do século XX, seja pela inserção, mesmo que de forma tímida em 
espaços sócio-ocupacionais da Política de Educação formal ou não 
formal, seja pelo viés da construção da formação profissional.

Com o processo de Renovação do Serviço Social, através da 
vertente intenção de ruptura que se aproxima do materialismo-
-histórico, ocorreu na década de 1980 a consolidação de uma pers-
pectiva crítica para o trabalho e formação profissional. Também é 
desse período que as discussões sobre as concepções de Educação 
se acirram, impulsionadas, dentre outros fatores, pelo processo de 
redemocratização do país, que evidencia a perspectiva histórico-crí-
tica sobre a Educação e se articula diretamente à perspectiva crítica 
colocada como hegemônica no interior da categoria do Serviço 
Social. Há um fortalecimento também, no interior da categoria, da 
compreensão da Política de Educação como um campo de disputas 
e de manifestação das contradições inerentes ao próprio modo de 
produção capitalista.

Salientamos que uma das marcas do processo de redemocrati-
zação do país foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
que trouxe no seu bojo a efetivação da Política de Educação como 
um dos direitos sociais expressos na Carta Magna. Cabe destacar 
que essa inserção jurídico-normativa reflete o conflito de interesses 
entre um projeto societário democrático de instituição e ampliação 
de direitos e um projeto societário com marcas neoliberais, ten-
dência que já se expressava mundialmente pela implementação 
de políticas sociais focalizadas, mínimas e restritivas, através da 
reorganização do Estado, no que se refere principalmente à res-
ponsabilidade com o “social”.
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Sabe-se que as políticas sociais se configuram como os prio-
ritários espaços sócio-ocupacionais de trabalho do(a) assistente 
social. Por isso, os avanços e recuos que elas sofrem, seja pela 
reconfiguração do Estado assim como pelo fortalecimento e/ou 
enfraquecimento dos movimentos sociais refletem diretamente 
no trabalho profissional do(a) assistente social. Com a Política de 
Educação não tem sido diferente!

Apesar do decênio de 1980 demarcar avanços no campo edu-
cacional, a década seguinte, 1990, marca uma “ampliação neoli-
beralizante”, o que representa a ampliação da interferência dos 
organismos internacionais, tais como Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e Banco Mundial, no direcionamento da Política de Educação. 
Como expressão desse movimento, é possível perceber o aumento 
da burocratização da política, excesso de normas e regulamentos, 
bem como a desqualificação profissional dos professores e demais 
profissionais da educação. O projeto do FMI para a educação en-
tende a educação como instrumento de promoção do crescimento 
econômico e redução da pobreza, como aponta o documento “Prio-
ridades y estrategias para la educación” (Banco Mundial, 1995).

Segundo Paro (2001), o Banco Mundial destaca o viés merca-
dológico da Educação, a vê como uma forma de investir no capital 
humano que tem por objetivo aumentar a produtividade do modo 
de produção capitalista, ou seja, entende a instituição escolar como 
instrumento para desenvolvimento do capitalismo.

Assim, a perspectiva da educação se garantir como direito 
social e a possibilidade de universalização da mesma são pro-
fundamente marcados pela ascensão do mercado como também 
responsável por essa tarefa, que junto ao Estado amplia as insti-
tuições de ensino, mas em sua maioria enfatizando seu caráter 
mercadológico e excludente. Precisamos avançar nesse debate da 
Política de Educação como um espaço de disputa, para que com 
isso, de forma dialética e contraditória, possamos pensar possibi-
lidades de tensionamento, dentro das instituições escolares, em 
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favor de um projeto de formação que objetive o desenvolvimento 
do ser humano numa perspectiva crítica.

É nesse contexto, não específico somente da Política de Educa-
ção, que o(a) assistente social irá ter, em alguns momentos amplia-
do, outros estagnado, a sua inserção na Política de Educação, não 
somente nas instituições públicas, mas também com experiências 
em instituições privadas, devido ao processo de concessão de bolsas 
pelo recorte socioeconômico, prática nada “inovadora” que já era 
notada em instituições como Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC), desde os meados do século XX.

Cabe ressaltar que, a partir dos anos 2000, há uma intensifi-
cação da luta pela universalização da Política de Educação que se 
expressa, principalmente, pela ampliação de instituições públicas. 
Porém, não podemos desconsiderar nesse processo que se por um 
lado há um tensionamento para concretização da Educação pelo 
viés público há também um movimento de expansão e incentivo 
da rede privada de Educação com investimentos públicos. Como 
exemplo disso temos o crescimento do Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES)1 e a criação do Programa Universidade para 
Todos (PROUNI)2.

Esse movimento contínuo de disputa pelo direcionamento da 
Política de Educação demonstra que a mesma é um campo de lutas 

1. O FIES foi criado em 1999 pelo Ministério da Educação e tem por objetivo custear parcial 
ou totalmente o valor da mensalidade em cursos de graduação para estudantes que estejam 
regularmente matriculados em instituições privadas de educação superior. A intenção é beneficiar 
prioritariamente estudantes de baixa renda. Cabe destacar que desde a sua criação o Programa 
passou por diversas mudanças, tais como: alteração na taxa de juros, período de amortização 
e carência. Disponível em: http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies. Acesso em: nov. 2018.

2. O PROUNI foi criado em 2004 e tem por objetivo conceder bolsas de estudos parciais 
ou integrais em cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas. As bolsas 
são concedidas para alunos(as) de baixa renda e em contrapartida a instituição de ensino fica 
isenta de tributos por ter aderido ao Programa. Disponível em: http://prouniportal.mec.gov.
br/o-programa. Acesso em: nov. 2018.
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e atende a interesses diversos, apesar de sabermos que, em uma 
sociedade regida pelo modo de produção capitalista, a Educação 
se constitui, hegemonicamente, como um dos instrumentos de 
reprodução do modo de pensar capitalista.

Porém, como qualquer outro elemento que compõe essa 
sociedade, está saturada de contradições e, também pode se 
conformar como um instrumento a favor da luta de classes em 
prol dos interesses da classe trabalhadora. Entende-se que isso 
não está dado, mas é possível forcejar, nos mais diferentes espa-
ços de acesso à Educação, embora em nenhum momento ela seja 
considerada como a única via da emancipação dos sujeitos, muito 
pelo contrário, é fundamental que a compreensão dessa temática 
se dê nos marcos de um processo histórico que tem presenciado 
a permanência da sociabilidade do capital e da reprodução de 
suas desigualdades.

Assim, mesmo com os movimentos de avanço pelos quais a 
Política de Educação tem passado, percebe-se ainda que todo o 
seu processo de universalização e democratização mantém seu 
caráter desigual e excludente, configuração própria do modo de 
produção capitalista, que denota a contradição e o acirramento 
das lutas de classes.

Dessa forma, as marcas da desigualdade e exclusão se evi-
denciam de diversas maneiras na Educação. Alguns exemplos: a 
contínua presença do analfabetismo — problema tão crucial na 
Educação, que ainda é latente na contemporaneidade. Há uma 
taxa de 7,2% de pessoas analfabetas, o que representa 11,8 milhões 
de pessoas, em sua maioria homens e negros. Além disso, temos 
um terço das crianças de 0 a 3 anos, em situação de vulnerabili-
dade social, fora da creche e um gargalo na conclusão nos níveis 
escolares — quando se observa a população com mais de 25 anos, 
51% tem o ensino fundamental completo; 26% tem o ensino médio 
completo e somente 15,3% tem o ensino superior, o que denota o 
caráter de privilégio que a Política de Educação ainda assume nos 
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dias atuais. No que se refere à raça/etnia, temos que, enquanto so-
mente 8,8% dos pretos ou pardos têm concluído o ensino superior, 
essa taxa sobe para 22,2 entre os brancos. Em relação ao gênero, 
26,1% das mulheres jovens que não estavam estudando alegam ter 
deixado os estudos para realizar afazeres domésticos ou cuidar de 
pessoas. Esse mesmo quesito, quando analisado entre os homens, 
apresenta uma taxa de 0,8%. Há cerca de 24 milhões de pessoas 
na faixa etária de 14 a 29 anos que estão fora da escola.3

Um dos segmentos da Política de Educação que mais tem 
se expandindo desde os anos 2000 é a EPT, que a partir de 2008 
passa por uma intensa ampliação da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), embora mais re-
centemente, em 2016, tenha havido uma alteração e recuo devido 
ao processo de ataques aos direitos.

É importante destacar que, em 2008, a maioria dos Centros 
Federais de Educação Tecnológica (CEFET’s), exceto os de Mi-
nas Gerais e Rio de Janeiro, as Escolas Agrotécnicas, Técnicas e 
 vinculadas às Universidades se transformaram em Institutos Fede-
rais, institucionalizados através da promulgação da Lei n. 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008.

Atualmente, a RFEPCT é composta pelos Institutos Federais (a 
partir das escolas agrotécnicas e campus criados), Escolas Técnicas 
Vinculadas às Universidades Federais, CEFET’s, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e o Colégio Pedro II, que 
ofertam cursos em todas as modalidades de ensino — presencial, 
semipresencial e à distância. Além de promover a integração e a 
verticalização da educação básica à educação profissional e edu-
cação superior.

3. Os dados apresentados são referentes à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínuas referente aos anos de 2016 e 2017. As pesquisas podem ser acessadas na sua íntegra 
em: www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/educacao/9171-pesquisa-nacional-por-a-
mostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=downloads. Acesso em: set. 2018.
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Ressalta-se que no início do século XXI essa modalidade de 
Educação assume um destaque nas ações dos governos no período 
de 2003 a 2016, em especial a nível federal, e recoloca no cenário 
da Educação os debates acerca do significado da própria EPT. Ao 
longo da primeira década do século XXI, o aumento da RFEPCT 
se deu de forma volumosa e significativa. Se até 2002 existiam 
140 unidades de ensino, no período de 2003 a 2016 esse número 
aumentou para mais de 500.4 Dentro da RFEPCT, a instituição que 
tem se consolidado e sofreu maior expansão foram os Institutos 
Federais (IF’s).

A complexa proposta dos IF’s, que oferece desde cursos de 
Formação Inicial e Continuada até cursos stricto sensu, representa 
o fortalecimento e ampliação da Política Pública de Educação, de 
forma a corroborar com a perenidade de ações que propiciem a 
articulação de diversos sujeitos sociais no intuito de permitir o de-
senvolvimento local, regional e nacional de acordo com as deman-
das sociais e peculiaridades regionais. Esse projeto de instituição 
traz diretrizes e concepções inovadoras para a Política de Educação 
Profissional e Tecnológica no país, que passam a abranger todo o 
território nacional, capilarizando suas ações.

Nesse contexto de expansão da RFEPCT ocorre também a 
promulgação de decretos e leis que buscam ampliar o acesso e 
a permanência dos estudantes nas instituições de ensino. Como 
exemplo disso, tem-se o Decreto n. 7.243, de 19 de julho de 2010, 
que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES) e a Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre 
o ingresso nas Universidades Federais e nas Instituições Federais 
de ensino técnico de nível médio, conhecida como “Lei das Cotas”.

Essas legislações, voltadas ao acesso e permanência dos educan-
dos nos processos educacionais, são fundamentais para o processo 

4. Disponível em: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal. Acesso em: 
nov. 2018.



SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 27

de consolidação da Educação como direito social. A entrada nas 
instituições escolares não significa a permanência e conclusão com 
êxito, uma vez que, em geral, esses estudantes estão inseridos em 
contextos sociais, econômicos, familiares e culturais que materia-
lizam a desigualdade social e se apresentam como dificultadores 
tanto para a inserção como para a manutenção dos estudantes.

Percebemos, também a partir dos anos 2000, no interior da 
categoria do Serviço Social, uma intensificação dos debates acer-
ca da relação Serviço Social e Educação, que se manifesta pela 
elaboração do documento intitulado Subsídios para a atuação do 
Assistente Social na Política de Educação, que recoloca em cena 
novos e velhos debates sobre o trabalho profissional do(a) assis-
tente social na Educação, assim como pela luta política, liderada 
pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), mas com amplo 
apoio da categoria profissional, pela aprovação do Projeto de Lei 
n. 3.688/2000, que prevê a presença de Assistentes Sociais e Psi-
cólogos na rede básica de ensino.

Uma das expressões da consolidação do Serviço Social na Po-
lítica de Educação é a inserção dos(as) assistentes sociais nos IF’s, 
que se configuram como um espaço sócio-ocupacional em franca 
expansão e repleto de desafios e possibilidades. Na RFEPCT, o 
profissional de Serviço Social é requerido para contribuir na per-
manência estudantil, que tem como uma de suas possibilidades 
a implementação do PNAES em todo seu processo (desde a ela-
boração, planejamento, execução até a avaliação). Tal profissional 
tem se inserido em equipes multiprofissionais e busca construir 
seu trabalho profissional objetivando ações que coadunem com 
o ingresso, permanência e o êxito dos estudantes na instituição 
de ensino.

Em geral, nos IF’s, as ações de permanência têm se expressado, 
principalmente, por meio do programa de auxílio permanência 
regulamentado pelas políticas de assistência estudantil norma-
tizada em cada instituição, mas, que via de regra, se configura 
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num programa de concessão de auxílios financeiros ao estudante 
em situação de vulnerabilidade social. A execução desse progra-
ma conta como uma de suas etapas a realização do trabalho de 
análise socioeconômica que, preferencialmente, é realizado pelo(a) 
assistente social, conforme competência expressa no inciso XI do 
artigo 3º da Lei n.  8.662/1993, que regulamenta a profissão do 
assistente social.

Cabe destacar que ao Serviço Social, enquanto categoria pro-
fissional, as ações de permanência compreendem-se para além 
de um programa de concessão de auxílios financeiros. Pensar 
o ingresso, a permanência e o êxito nas instituições escolares, 
hoje, diz respeito a enfrentar as mais diversas expressões da 
questão social que se manifestam no ambiente escolar, tais como: 
racismo, machismo, lgbtfobia, diferentes itinerários formativos, 
diferenças de classe, assim como atuar na dimensão social do 
processo de ensino-aprendizagem, o que amplia, significativa-
mente, as possibilidades de construção do trabalho profissional 
no âmbito da EPT.

Frente a esse cenário, os profissionais que trabalham na Política 
de Educação em conjunto com estudantes e comunidade escolar 
devem assumir a responsabilidade histórica de garantir ou impul-
sionar a reflexão dessas questões tão complexas que atravessam 
este cotidiano de trabalho, tais como o debate sobre a compreensão 
da Assistência Estudantil e a luta pela transformação do PNAES 
em Política Pública. 

Destarte, tal publicação busca estabelecer o debate com os 
setores mais progressistas e críticos da Educação brasileira. O 
propósito é, então, colaborar e debater em processos mais amplos 
de transformação das políticas educacionais e também, com a 
ousadia necessária, contribuir para que novas propostas possam 
surgir aos estudos que tangem a Educação e o Serviço Social numa 
perspectiva histórico-crítica. O livro está organizado em três partes, 
com sete capítulos.
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Na primeira parte, apresenta-se uma discussão sobre os fun-
damentos da Educação e sua articulação com o Serviço Social, de 
modo a universalizar o debate acerca dessas temáticas, assim como 
direcionar a compreensão do(a) leitor(a) acerca do Serviço Social, 
Educação e EPT que circunscreve a obra. Essa parte está composta 
por dois capítulos.

No primeiro capítulo, Serviço Social e democratização da Política 
de Educação em tempos antidemocráticos, do autor Carlos Felipe  Nunes 
Moreira, apresenta-se uma reflexão que realiza uma análise da con-
juntura e problematiza o processo democrático que vivemos hoje 
no Brasil, e seus reflexos nas políticas educacionais, e o debate que 
se coloca no âmbito do Serviço Social, sobretudo ao compreender 
que “[...] nas sociedades de classes, educação é disputa!”. Nesse 
sentido, o texto é um convite ao leitor para se aprofundar nas 
reflexões acerca das categorias Democracia e Educação, que indi-
cam caminhos para a consolidação do Serviço Social nos espaços 
educacionais, na direção do Projeto Ético-Político da profissão. O 
texto, ainda, nos convida a entender a necessidade de um trabalho 
profissional que se afiance na resistência e na luta e que se articule 
aos sujeitos que dialogam na direção de contrapor uma “[...] con-
tra-hegemonia a favor da esmagadora maioria”.

No segundo capítulo, intitulado Contribuições do pensamento 
de Antonio Gramsci ao debate sobre os Institutos Federais, da autora 
Michelli Aparecida Daros, temos reflexões contundentes sobre a 
articulação das categorias Trabalho e Educação na perspectiva 
histórica-crítica. O texto trata do cenário educacional brasileiro e, 
numa tarefa ousada, e ancorada em textos de Marx e Engels, evi-
dencia a influência desses autores nas construções elaboradas por 
Antonio Gramsci, especialmente, no tema educação. Tal capítulo 
se ancora no trabalho como princípio educativo, problematiza a 
democracia e evidencia o pensamento de Gramsci na formulação 
da Política de Educação no Brasil, em especial na EPT. A autora 
realizou um trabalho minucioso de relacionar os escritos de Gramsci 
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na construção de noções referentes ao tema educação, e sobretudo o 
trabalho como princípio educativo. Por fim, este capítulo confronta 
a relação Trabalho e Educação no âmbito dos Institutos Federais 
através do estudo dos seus marcos legais.

A leitura desses dois capítulos aponta que a relação entre 
Educação e Trabalho está posta e necessita ser adensada de modo 
a refletir, em nosso cotidiano profissional, em ações que busquem 
a ampliação dos direitos, assim como da própria democracia.

A segunda parte do livro problematiza a inserção dos(as) 
assistentes sociais nos Institutos Federais com o objetivo de nos 
aproximar das particularidades e especificidades desse espaço 
sócio-ocupacional. Essa parte está composta por dois capítulos.

No capítulo três, de forma a sanar uma lacuna de poucos 
estudos sobre o trabalho profissional do(a) assistente social nos 
IF’s, o texto intitulado Assistentes Sociais nos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia: expansão, dilemas e desafios, das au-
toras Talita Prada e Maria Lúcia Teixeira Garcia, apresenta uma 
discussão sobre a intervenção do(a) assistente social nos Institutos 
Federais a partir da implantação do PNAES. Para problematizar 
tal questão, as autoras trazem um perfil profissional dos(as) as-
sistentes sociais que estão nos IF’s e a partir disso indagam sobre 
as atribuições, competências e o público-alvo, buscando com isso 
legitimar esse espaço como lócus de trabalho do(a) assistente 
social, identificando sua importância e relevância nesse espaço 
sócio-ocupacional.

O capítulo quatro, Análise sobre a dimensão político-pedagógica do 
trabalho do assistente social na inter-relação com os docentes: uma reflexão 
necessária, da autora Williana Angelo da Silva, nos convida a refletir 
sobre outras possibilidades de intervenção do(a) assistente social na 
EPT. O texto nos faz pensar sobre a dimensão político-pedagógica 
do trabalho do(a) assistente social, especialmente junto à catego-
ria dos docentes. O capítulo resgata a importância da dimensão 
sócio-educativa na profissão e sua função pedagógica que podem 



SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 31

incidir no modo de agir, pensar e viver, ou seja, em seu potencial 
como atividade que fortalece a educação como um direito social 
e colabora para ampliação da gestão democrática e participativa 
no cotidiano escolar. O texto indica o papel do Serviço Social nos 
trabalhos que objetivem a formação continuada dos docentes, no 
que se refere a “[...] temas e vivências relativos às expressões da 
questão social que afetam os alunos” e impactam na permanência 
e êxito dos mesmos.

Já na terceira parte do livro, busca-se singularizar os debates 
apresentados ao longo da obra, a partir de particularidades do 
trabalho profissional na EPT. Esta parte está composta por três 
capítulos que versam sobre os desafios, possibilidades e condi-
ções do trabalho profissional do(a) assistente social em diferentes 
instituições da EPT. É importante ressaltar que apesar da grande 
maioria das autoras estarem inseridas nos IF’s, o debate proposto 
pelas mesmas é transversal à Política de Educação e em nenhum 
momento tem a pretensão de se postular como respostas “prontas” 
para os desafios profissionais, mas sim alternativas possíveis que 
fortalecem o debate sobre o Serviço Social na Educação.

No capítulo cinco, “O processo de intensificação do trabalho de 
assistentes sociais no campo da Educação Profissional: aproximações e 
expressões a partir da experiência no estado de São Paulo”, da autora 
Milena Ferraz Aud, temos um estudo sobre as condições de tra-
balho dos/as assistentes sociais no Instituto Federal de São Paulo, 
no que se refere, especificamente, à intensificação do trabalho. O 
estudo da intensificação do trabalho se deu pautado no referencial 
teórico do autor Sadi Dal Rosso, e possibilitou averiguar através 
de diferentes indicadores, como o aumento da carga de trabalho, 
comunicação e dependência para realização do trabalho, um proces-
so de exacerbação da intensificação do trabalho dos(as) assistentes 
sociais que conformam os processos de trabalho coletivo e resulta 
em “mais trabalho”, o que exige um “envolvimento superior” por 
parte da categoria no sentido de forjar estratégias para resistir a 
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esse processo. Cabe destacar que existem poucos estudos sobre a 
temática e desta forma, o texto se expressa corajoso em desbravar 
tal assunto que, devido às mudanças sofridas no mundo do tra-
balho, se faz tão presente e atual.

No capítulo seis, “Serviço Social e Educação do Campo: a cons-
trução da turma do curso técnico em agropecuária no IFSULDEMINAS 
— Campus Machado junto ao MST”, das autoras Michelle Neves 
Capuchinho e Nathália Lopes Caldeira Brant, vê-se a apresentação 
de experiências construídas entre o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais — Campus Ma-
chado (IFSULDEMINAS-Campus Machado) e o Movimento dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) do sul de 
Minas Gerais. O texto traz uma discussão que articula educação 
formal com a educação do campo, e tem no Serviço Social um 
dos articuladores/mediadores para a construção dessa parceria 
na garantia do direito à educação que, historicamente, tem sido 
negada à população do campus. O capítulo discute a “pedagogia 
da alternância”, que prevê a articulação entre o tempo escola e 
tempo comunidade, a partir das condições objetivas dos educan-
dos. Compreender um projeto como este, que possibilita através 
de uma instituição pública de ensino a articulação com o movi-
mento social, fortalece a defesa de outra forma de sociabilidade. 
O destaque vai desde a ênfase dada à possibilidade de construir 
ações profissionais onde o Serviço Social atua junto aos movi-
mentos sociais, colaborando para a ampliação do protagonismo 
destes e das lutas sociais, o que reforça a articulação do projeto 
profissional aos movimentos sociais e a defesa de um projeto de 
sociedade mais justa, livre e emancipada.

No capítulo sete, “A construção da política de ações afirmativas no 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul e o Serviço Social”, da autora 
Luana Rocha da Silva Moura, é possível compreender o percurso 
de construção das políticas de ações afirmativas e sua importância 
para o trato das desigualdades étnico-raciais que têm fundamento 
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no próprio processo histórico de constituição do Brasil. O texto traz 
reflexões mais amplas sobre a temática de discriminação étnico-ra-
cial e propõe-se a analisar a implementação das ações afirmativas 
no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, segundo estado com 
menor incidência de população negra no país, região onde a dis-
criminação racial é latente. A adoção das ações afirmativas não é 
consensual e sua execução, análise e avaliação se dá junto a um 
jogo de correlação de forças aí existentes, bem como evidencia a 
importância e o papel da profissão de Serviço Social na luta por 
garantia de direitos fundamentais aos estudantes que ingressam 
nos Institutos Federais, sobretudo os estudantes cujo perfil esteja 
de acordo com o tema aqui proposto.

Não podemos concluir essa apresentação sem deixar de agra-
decer a todos(as) os(as) autores(as), que tão prontamente se dedi-
caram a este projeto, ao professor Ney Teixeira de Almeida, que 
nos incentivou e nos presenteou com o prefácio, à Cortez Editora 
que, na pessoa da professora Maria Liduína de Oliveira e Silva, 
nos orientou, apoiou e viabilizou a publicação desta obra, e ao 
conjunto de pesquisadores que provocam a reflexão, e promovem 
eventos relacionados ao Serviço Social e Educação.

A todos(as) os(as) colegas de profissão que nos inspiraram em 
todos esses anos em Seminários, Congressos, Encontros, Reuniões, 
Cursos, Aulas, assim como no compartilhamento do cotidiano de 
trabalho. Esses momentos nos motivaram e nos trouxeram até aqui, 
na concretização deste projeto coletivo que intenta trazer um fôlego, 
um respiro de resistência, de continuidade na luta por direitos.

Acreditamos que esta obra se apresenta de forma ousada e 
inovadora no campo do Serviço Social e da Educação. Esperamos 
que outras coletâneas e livros debatam e fortaleçam o Serviço So-
cial no campo da Educação. Seguimos juntas(os)! Os tempos são 
de resistência e exigem coragem e luta! Não soltaremos as mãos 
uns(umas) dos(as) outros(as)!
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