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O TRABALHO DO/A ASSISTENTE SOCIAL FRENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO IFMT 

 

Tatiane Eloize Furyama Mota1 
 
 

RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo refletir acerca da atuação 
profissional do/a assistente social frente ao Programa Nacional 
de Assistência Estudantil – PNAES, com o intuito de analisar 
como esse Programa tem se estruturado e se tem possibilitado 
o acesso e a permanência dos estudantes no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato grosso, Campus 
Primavera do Leste. Considera-se que o desafio posto é o de 
retirar a assistência estudantil do campo das políticas e 
programas focalizados às pessoas de baixa renda, trata-se de 
compreender a educação em seu sentido universal, enquanto 
direito social conferida a todos/as. 
 
Palavras-chave: Assistência estudantil. Política social. 
Educação. 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to reflect about the professional performance of 
the / a social front Assistant to the National Student Assistance 
Program - PNAES in order to examine how this program has 
been structured and has enabled access to and retention of 
students at the Institute Federal Education, Science and 
Technology Mato thick, Campuses Primavera do Leste. It is 
considered that the post challenge is to remove the student 
assistance the field of policies and programs targeted to low-
income people, it is to understand education in its universal 
sense, as a social right conferred on all / as. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
O artigo ora apresentado busca refletir acerca do exercício profissional do/a 

assistente social no contexto educacional, especificamente, no âmbito do instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, que ofertam auxílios 

assistenciais concedidos por meio do Programa Nacional de Assistência Estudantil – 

PNAES.  

Nesse texto, situaremos brevemente a trajetória referente à inserção do/a 

assistente social no ambiente escolar, bem como as principais demandas direcionadas a 

este/a profissional. Em seguida, buscaremos discutir a ações propostas pelo PNAES, com o 

intuito de analisar a abrangência de suas ações destinadas à ampliação do acesso e 

permanência dos/as estudantes.   

Na intenção de atingir esse propósito é necessário observarmos esse assunto 

em sua totalidade, buscando compreender, primeiramente, as determinações sociais que 

inviabilizam a efetivação desse programa, isto porque, o modelo de sociedade baseada na 

ideologia neoliberal, busca constantemente minimizar e desconstruir os direitos sociais já 

conquistados e isso ocorre, principalmente, no âmbito educacional, em que a educação é 

tratada como mercadoria. 

Dessa forma, o que segue é uma tentativa de analisar as contribuições do/a 

assistente social frente às demandas apresentadas no espaço educacional, bem como 

avaliar se o PNAES tem garantido o acesso e a permanência dos/as estudantes no 

IFMT/Campus primavera do Leste. 

 
 
2.  O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO/A ASSISTENTE SOCIAL NO CONTEXTO 

EDUCACIONAL 

 
 
De acordo com o Conselho Federal de serviço Social – CFESS, a atuação do/a 

assistente social na área da educação teve início na década de 1930, obtendo maior 

visibilidade a partir da década de 1990, período em que se obtém um maior 

amadurecimento do projeto ético-político da profissão (CFESS, 2012). 

As discussões sobre a função social da educação ganham maior abrangência na 

agenda do Serviço Social, especialmente pelo conjunto CFESS-CRESS, no ano de 2001, 

em que se criam as Comissões Temáticas de Educação nos CRESS e estabelece novas 

discussões e debates acerca dessa temática.  
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Nesse mesmo ano o CFESS propõe a construção de um “Grupo de Estudos 

sobre o Serviço Social na Educação”, com a finalidade de elaborar um documento que 

discutisse a inserção do/a assistente social no âmbito escolar.  

Dado o modelo de sociedade e o modo de produção capitalista em que estamos 

inseridos/as, a complexidade das expressões advindas da relação entre capital e trabalho 

tem na educação mais um espaço de atuação dos/as assistentes sociais, visto que estes 

profissionais possuem condições de analisar de forma crítica a realidade em sua totalidade, 

compreendendo suas particularidades e suas diferentes dimensões: política, econômica, 

social, cultural, dentre outras. 

O/a profissional do Serviço Social por meio do seu projeto ético-político, do 

Código de Ética da profissão e das resoluções da categoria, assume o compromisso de lutar 

pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária, devendo assegurar a “[...] 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, 

bem como sua gestão democrática” (CFESS, 2012, p. 23). 

Dessa maneira a atuação do/a assistente social no espaço escolar “tem a 

possibilidade de contribuir com a realização de diagnósticos sociais, indicando possíveis 

alternativas à problemática social vivida por muitas crianças e adolescentes, o que refletirá 

na melhoria das suas condições de enfrentamento da vida escolar [...]” (CFESS, 2001, 

p.12). 

Além disso, a inserção do profissional de Serviço Social na Política de Educação 

se constituirá em uma forte aliança na busca por respostas e soluções que venham sanar 

e/ou minimizar determinados problemas sociais, como a falta de acesso à escola e a falta de 

recursos que deem condições para que esses alunos/as permaneçam no espaço 

educacional. 

A luta do Serviço Social para se inserir nesse espaço sócio-cupacional tem 

crescido gradativamente, sendo importante dizer que no dia 10/07/2013, o Projeto de Lei da 

Educação, que estabelece a inclusão de assistentes sociais no corpo de funcionários das 

escolas, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados, em Brasília (DF).  

Atualmente, a “PL da Educação” aguarda a tramitação na Comissão de 

Constituição, Justiça e de Cidadania - CCJC e, após aprovado passará para aprovação na 

plenária da Câmara dos Deputados. 

 

A educação pode ser considerada um espaço privilegiado para o enriquecimento ou 
empobrecimento do gênero humano. Assim, na perspectiva de fortalecimento do 
projeto ético-político, o trabalho do/a assistente social na Política de Educação 
pressupõe a referência a uma concepção de educação emancipadora, que 
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possibilite aos indivíduos sociais o desenvolvimento de suas potencialidades e 
capacidades como gênero humano (CFESS, s/d, p.33). 
 

 

Portanto, a inserção do/a assistente social nas escolas se faz necessária na 

medida em que este/a profissional pode desenvolver projetos e ações que estejam 

vinculadas as necessidades de cada nível e modalidade de ensino, levando em 

consideração as particularidades de cada espaço ocupacional, bem como o público a ser 

atendido. Ademais, é importante destacar que a trajetória da educação perpassa por 

diversas instituições e áreas do conhecimento, sendo importante estabelecer articulações 

entre esses espaços com o intuito de compreender a complexidade de cada contexto, 

possibilitando o entendimento da educação enquanto dimensão da vida social. 

 

[...] A história da educação revela uma cada vez mais complexa articulação de 
instituições que se ocupam de diferentes funções socializadoras. A família, as 
instituições religiosas, os movimentos associativos entre outras, ao lado da escola 
contribuem para a constituição do amplo e diversificado campo educacional. Muito 
embora, muitas dessas instituições tenham sofrido profundas transformações em 
suas funções educativas, particularmente a partir das necessidades de expansão do 
próprio capital, não desapareceram ou perderam de todo algumas de suas feições 
centrais (ALMEIDA, 2007, p. 2). 

 

Cabe observar, ainda, que o trabalho do/a assistente social no contexto 

educacional não se restringe ao Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, uma 

vez que não é atribuição privativa do/a assistente social, pois sua atuação engloba toda a 

comunidade escolar e externa a esta, como a família, os servidores, as instituições públicas 

e privadas, os movimentos sociais e os diversos serviços que compõe a rede de políticas 

sociais, dentre outros programas e projetos sociais. 

Para tanto, observa-se que a atuação do/a assistente social na Política de 

Educação tem sido minimizadas às ações que assegurem condições de acesso e 

permanência dos/as estudantes nas escolas, bem como a análise dos possíveis motivos da 

evasão escolar. Entretanto, sua atuação deve estar para além das concessões de bolsas e 

auxílios, há de estar em consonância com o projeto ético-político profissional que leve em 

consideração “[...] de que profissão se trata, suas determinações e limites estruturais e suas 

condições histórico-conjunturais. Só assim é possível balizar as reais possibilidades que 

historicamente se apresentam à profissão e ao profissional” (GUERRA, 2015, p. 63). 

 
 

3.  PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES?   
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“Que a educação não pode ser encerrada no terreno 
estrito da pedagogia, mas tem de sair às ruas, para os 
espaços públicos, e se abrir para o mundo” (Mészáros, 
2008, p. 9-10). 

 

 

Pensar o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, enquanto 

mecanismo de acesso e permanência dos/as estudantes na educação pública nos remete a 

uma série de determinações sociais que inviabilizam a efetivação desse programa, isto 

porque, o modelo de sociedade baseada na ideologia neoliberal, propaga a todo o momento 

os interesses da classe dominante, que busca constantemente minimizar os direitos sociais 

já conquistados. 

 

A educação, que poderia ser uma alavanca essencial para a mudança, tornou-se 
instrumento daqueles estigmas da sociedade capitalista: “fornecer os conhecimentos 
e o pessoal necessário à maquinaria produtiva em expansão do sistema capitalista, 
mas também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes” (MÉSZÁROS, 2008, p. 15). 

 

Estamos diante da precarização da educação e da inversão acerca do seu papel 

no processo de formação do sujeito, sua função tem sido atrelada às determinações do 

capital, à lógica da mercadoria, rompendo cada vez mais com o seu papel social e 

emancipador. Portanto, na sociedade capitalista a educação deixa de ser vista como 

processo de humanização e torna-se mercadoria.  

Ainda que os discursos na sociedade capitalista sejam destinados às novas 

oportunidades de ensino e de profissionalização, sabemos que na verdade trata-se da 

transformação de uma política pública em uma rentável mercadoria, mascarando a real 

finalidade das diversas modalidades de ensino, sejam públicos ou privados. A política de 

educação enquanto direito universal, capaz de possibilitar ações mais críticas e libertárias 

de transformação da sociedade, se perde diante da lógica capitalista. 

Mészáros nos diz que “[...] a educação libertadora teria como função transformar 

o trabalhador em um agente político, que pensa, que age, e que usa a palavra como arma 

para transformar o mundo [...]2”.  

Considerando o contexto em que a política de educação se encontra inserida, 

nos propomos a analisar o alcance do programa de assistência estudantil frente à garantia 

de acesso e permanência dos estudantes no IFMT, Campus Primavera do Leste. 

                                                           
2
 Ibidem, p. 12. 
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O decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES tem por finalidade aumentar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal, oferecendo uma série de 

modalidades assistenciais que visam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, de 

modo a contribuir com o processo de formação dos mesmos. 

Conforme o Art. 2º, o PNAES possui os seguintes objetivos:  

 

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 
pública federal;  
II – minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 
conclusão da educação superior; 
III – reduzir as taxas de retenção e evasão; e 
IV – contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 

 
 

Cabe ainda dizer, que dentre as ações a serem desenvolvidas pelo PNAES 

estão: moradia estudantil, transporte, alimentação, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, 

esporte, creche, apoio pedagógico e o acesso, participação e aprendizagem de estudantes 

com deficiência ou algum tipo de necessidade específica. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que o PNAES estabelece uma série de ações a 

serem realizadas, o mesmo não oferece recursos financeiros suficientes para atender todas 

essas ações, deixando assim, a critério das instituições de ensino decidir quais modalidades 

irão desenvolver e qual metodologia irão utilizar para selecionar os/as alunos/as a serem 

beneficiados.       

É importante ressaltar que não estamos questionando a autonomia dada às 

instituições quanto à escolha de suas metodologias e ações definidas dentre as diversas 

modalidades de assistência, até porque, se faz necessário que cada instituição utilize os 

recursos da assistência estudantil, de modo a atender as particularidades de seus/suas 

estudantes. O que precisamos discutir é a real amplitude desse recurso e quais as 

condições concretas que esse programa oferece na atenção as diversas necessidades 

dos/as estudantes. Será que esse programa realmente oferece condições de permanência e 

de oportunidades, ou apenas contribui com a lógica capitalista de se pensar a educação 

para o mundo do trabalho?   

Em consonância a isso, O CFESS nos diz que: 

 

[...] As estratégias de ampliação do acesso à educação escolarizada, em todos os 
níveis da política educacional, ainda não configuram um efetivo processo de 
universalização do acesso a esta política, mas uma ampliação desigual em sua 
escala e, sobretudo, em sua dimensão pública. Está longe, portanto, de ser tomada 
como uma afirmação da educação pública como um direito social (CFESS, s/d, p. 
39). 
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Nesse sentido, as ações que vem sendo desenvolvidas no âmbito educacional 

não possuem em sua essência o caráter universal, enquanto direito social, que deveria ser 

assegurada a todos os sujeitos. As estratégias tem se pautado em “políticas pobres para os 

pobres” (LEITE, 2012, p. 468). 

 

O que se observa é que os programas de transferências de renda focalizados na 
pobreza e na extrema pobreza revelam, sob a orientação da ideologia neoliberal 
profundas mudanças nas políticas sociais contemporâneas. A mais significativa 
delas é a substituição de políticas e programas universais por programas focalizados 
na pobreza e na extrema pobreza, como se política social fosse “coisa de pobre”. 
Outra constatação é o fato de que esses programas apenas “aliviam” a pobreza, 
desenvolvendo-se ao largo de políticas econômicas que não se alteram (YAZBEK, 
2012, p. 310). 

 

Diante disso, pensar o papel das políticas sociais nos remete a compreender 

suas múltiplas causalidades e suas diversas dimensões política, social, histórica, econômica 

e cultural, uma vez que se encontram articuladas. 

Ainda nessa perspectiva, Potyara (2011), nos diz que a política social resulta da 

relação entre Estado e sociedade civil, sendo o Estado resultado da sociedade.  

Segundo Behring e Boschetti (2011), a política social deve ser compreendida por 

meio do método crítico-dialético que busca analisar as relações complexas e contraditórias 

que são estabelecidas entre Estado e sociedade civil, decorrentes dos conflitos e lutas de 

classes, decorrentes das relações perversas de produção e reprodução do sistema 

capitalista. 

Considerando o que foi dito, observa-se que o Estado é uma instituição 

contraditória, pois ao mesmo tempo em que está a serviço da classe dominante, o mesmo é 

pressionado a dar respostas às demandas e necessidades das classes subalternas. 

É nesse cenário contraditório que a Programa Nacional de Assistência Estudantil 

deve ser pensado, levando em consideração as relações entre capital e trabalho e os 

demais princípios que regem os direitos de cidadania.  

Compreendendo cidadania como a capacidade conquistada por alguns 

indivíduos ou por todos, de se apropriarem dos bens socialmente criados, além de 

possibilitar condições para que as pessoas consigam desenvolver suas potencialidades 

humanas, nos diversos contextos sociais (COUTINHO, 2008). 

 

[...] Embora a renda se configure como elemento essencial para a identificação da 
pobreza, o acesso a bens, recursos e serviços sociais, ao lado de outros meios 
complementares de sobrevivência, precisa ser considerado para definir situações de 
pobreza (YAZBEK, 2012, p. 292). 
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Portanto, a política de assistência ao estudante deve ser pensada enquanto 

direito social, universal, não se limitando a mera criação e execução de ações direcionadas 

à população de baixa renda (LEITE, 2012). A garantia de acesso e permanência só ocorrerá 

quando está for oferecida a todos/as estudantes, independente do seu “atestado de 

pobreza”, alcançando seu objetivo enquanto política universal, como um direito social 

assegurado a todos/as. 

 
 

3.1 Uma reflexão acerca do alcance do programa nacional de assistência estudantil no 

acesso e permanência dos/as estudantes do IFMT, Campus Primavera do Leste 

 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus 

Primavera do Leste (foi o 12.º a entrar em funcionamento pelo IFMT) iniciou suas atividades 

pedagógicas no ano de 2014, com dois cursos técnicos regulares, sendo dois subsequentes 

(Técnico em Eletromecância e Eletrotécnica) e dois do Ensino Médio Integrado (Técnico em 

Eletromecância e Eletrotécnica), três turmas selecionadas pelo Pronatec (técnico em 

Informática, Edificações e Eletrotécnica) e 100 mulheres selecionadas para o Programa 

Mulheres Mil (padeiro confeiteiro, cozinheiro industrial e maquiadora), além da oferta de 

diversos cursos pelo Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego). 

O Programa de Assistência Estudantil no exercício de 2014 atendeu 88 (oitenta 

e oito) estudantes nas diversas modalidades de auxílios estudantis: alimentação, transporte, 

monitoria e ajuda de custo para participação em eventos culturais, científicos etc., dos quais 

faziam parte estudantes matriculados nos cursos de ensino médio/integrado e dos cursos 

subsequentes, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Estudantes Beneficiados no ano de 2014 pelo PNAES, IFMT/Campus 

Primavera do Leste.  

Alunos beneficiados 88 alunos 

Beneficiados com auxílio alimentação 42 alunos 

Beneficiados com auxílio transporte 20 alunos 

Beneficiados com monitoria 10 alunos 

Beneficiados com ajuda de custo 88 alunos 
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Fonte: Dados obtidos por meio da Comissão de Assistência Estudantil do IFMT, Campus Primavera 
do Leste, 2014. 

 
 

Cabe ressaltar que dos 109 estudantes frequentes do ensino médio/integrado e 

dos cursos subsequentes, 88 destes foram beneficiados em pelo menos uma das categorias 

de auxílio estudantil. Contudo, é preciso analisar além do quantitativo de alunos 

beneficiados, é necessário avaliar em que medida esses/as estudantes foram atendidos em 

suas necessidades, e quais as condições de permanência que esse programa tem oferecido 

aos mesmos. 

Ao avaliarmos a abrangência do PNAES, se faz necessário compreender que 

este, assim como as outras políticas sociais, faz parte de um processo estrutural e, se 

quisermos criar uma educação de fato significativa e emancipatória, é necessário romper 

com a lógica do capital, conforme nos fala Mészáros (2008). 

Além disso, é preciso ter claro o caráter que a avaliação representa na análise 

desse programa, pois a mesma possui sentidos antagônicos: 

 

[...] podendo ser tomada como instrumento meramente técnico, como também, ao 
inverso, ser concebida e realizada enquanto processo político transformador e de 
caráter público. Trata-se, porém, de apropriações distintas acerca da avaliação; a 
primeira no sentido estritamente instrumental e tecnocrático para servir a anseios 
operacionais burgueses; a segunda dar-se-ia no sentido de se fazer da avaliação um 
canal aberto à participação popular ao fornecer elementos que pudessem subsidiar 
uma leitura crítica da realidade, sem os fetiches que a ideologia dominante utiliza 
para ocultar as origens de classe das expressões da “questão social” (ALVES, 2007, 
p. 27). 

  

Assim, sugerimos que a comunidade escolar, bem como os/as profissionais que 

atuam na área da assistência estudantil promovam ações que possibilitem e ampliem as 

discussões acerca dos auxílios oferecidos por meio do PNAES, pois somente com a 

atuação de todos, principalmente dos estudantes que são os principais sujeitos inseridos 

nesse processo, será possível conferir a este programa o mínimo de “justiça social”, pois 

sabemos que num modelo de sociedade capitalista, a justiça e a igualdade social são 

inexistentes. Mas, ainda assim, é preciso ser criativo e dinâmico para atuar frente a essas 

demandas, visando sempre atender as necessidades dos/as estudantes, permitindo que a 

maioria permaneça e conclua seus estudos e seu desenvolvimento enquanto sujeito social.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme apresentado inicialmente, o objetivo deste trabalho era analisar a 

atuação do/a assistente social no espaço educacional, verificando suas principais 

atribuições e competências diante das demandas apresentadas nesse espaço sócio-

ocupacional, que apesar de ser considerado novo por alguns profissionais, perpassa a 

década de 1930. 

Quando falamos no trabalho desenvolvido pelo/a assistente social, 

especificamente na área da educação, precisamos analisar a conjuntura sócio-histórica em 

que esta educação foi e continua sendo propagada, aos interesses de quem ela tem 

atendido. Sabemos que em um modelo de sociedade capitalista, em que suas ações são 

fundamentadas pelo ideário neoliberal, torna-se inviável pensar a educação em sua 

plenitude, enquanto dimensão da vida social, capaz de possibilitar a emancipação dos 

sujeitos, isto porque, ela não atende apenas aos interesses sociais, mas principalmente os 

interesses do capital, que transforma essa dimensão social em uma simples mercadoria. 

Por isso é necessário uma atuação para “além do capital”, um compromisso 

social e profissional frente a essa atuação, que promovam espaços de discussões entre a 

categoria, os/as estudantes e toda sociedade, com o intuito de refletir acerca do papel da 

educação, do compromisso que esta deve ter com o processo de formação de cada sujeito 

e das suas contribuições para a construção de um modelo de sociedade mais justa e 

equânime a todos/as.  

Destacamos ainda a importância do trabalho multiprofissional, da interface entre 

as profissões, pois, nenhum profissional é capaz de realizar sozinho qualquer transformação 

social, por menor que seja. 

Assim, sugerimos que a atuação do/a assistente social no âmbito da educação, 

bem como nos demais espaços sócio-ocupacionais, não se limitem as ações focalizadas e 

isoladas, fundamentadas por “políticas pobres para pobres” e no simples repasse de 

recursos para atender situações imediatistas, que desconsideram as reais necessidades de 

cada sujeito, uma vez que essas ações não se apresentam como direito social, portanto, 

são incapazes de garantir a igualdade de oportunidades no acesso e permanência dos/as 

estudantes às instituições públicas de ensino.  

Portanto, devemos permanecer na luta pelo reconhecimento da educação 

enquanto dimensão da vida social, como direito universal, que deve ser assegurado a 

todos/as, sem distinção de classe social. 
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