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1.  INTRODUÇÃO 
 
 Este trabalho nos convida a refletir sobre a dimensão político-pedagógica do 
Serviço Social na orientação de sua intervenção profissional nos seus diferentes campos 
de atuação, inclusive o da Assistência Social/Estudantil. Constitui-se enquanto tema que 
desafia e inova a discussão da prática do Assistente Social na atualidade, apontando 
para a necessidade do exercício da autocrítica, da criatividade, da problematização e da 
realização de mediações pela profissão na construção de suas ações. 
 Centralizamos nossas reflexões no âmbito da intervenção profissional do Serviço 
Social na Assistência Estudantil (como modalidade da Assistência Social) considerando 
o exercício da dimensão político-pedagógica da profissão como sendo uma alternativa 
para a politização deste espaço sócio-ocupacional - uma vez que, através da 
problematização deste espaço, da realização de mediações entre as manifestações da 
questão social expressas no particular e sua relação com o contexto geral, é que a 
profissão, utilizando-se de seu arcabouço teórico-metodológico, constrói estratégias 
pedagógicas de cunho político voltadas para a defesa dos interesses de seus usuários. 
Este posicionamento profissional contribui para que seja realçado o sentido político da 
Assistência Social, ou seja, a sua compreensão sob o ponto de vista do direito.  
 Compreendemos a Assistência Social enquanto campo privilegiado de atuação 
do Serviço Social, visto que, mesmo não sendo um campo exclusivo da profissão 
mantém relação direta com o seu desenvolvimento e o seu amadurecimento. Enquanto 
espaço sócio-ocupacional, a efetivação da Assistência Social sob o ponto de vista do 
direto, requer a compreensão de sua “essência” por parte dos profissionais que a 
operacionalizam, inclusive o Serviço Social. Considerando ser a essência “invisível aos 
olhos”, por não ser reconhecida no âmbito do aparente, esta, somente é alcançada 
através da problematização e da politização destes espaços.  
 Desse modo, o exercício profissional do Assistente Social na Assistência Social, 
requer a ruptura com a realidade aparente tendo em vista a efetivação desta Política na 
sua plenitude. Acreditamos que esta passagem da aparência à essência concretiza-se 
mediante o exercício da dimensão político-pedagógica da profissão, visto que, esta, dá 
suporte à busca de alternativas pelo profissional para dar enfrentamento às 
problemáticas que desafiam sua atuação, priorizando o comprometimento com os 
interesses dos usuários de seus serviços através da interpretação do cotidiano deste 
espaço ocupacional enquanto instância de poder, no interior da qual se abrem espaços 
para promover, com o povo, processos educativos e democráticos (Palmas, 1985). 
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 Entendemos assim, que a adoção de práticas político - pedagógicas pelo Serviço 
Social na operacionalização da Assistência Estudantil coloca-se como possibilidade de 
dar enfrentamento a (in)visibilidade da dimensão política da Assistência pela profissão, 
contribuindo para que estes profissionais não reproduzam a lógica do favor nas suas 
ações, e sim, do direito. Partindo de tais considerações foi que nos aproximamos das 
Casas de Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco/ UFPE – público alvo dos 
Programas da Diretoria de Assuntos Estudantis/ DAE,  vinculada à Pró-reitoria de 
Assuntos Acadêmicos/ PROACAD. 
 As Casas de Estudantes fazem parte da Política de Assistência Estudantil 
operacionalizada pelas Instituições Federais de Ensino Superior/IFES no intuito de 
garantir o direito à moradia para os estudantes de baixa condição socioeconômica, 
visando oferecer as possibilidades de manutenção e permanência destes na 
Universidade. Entretanto, a experiência de estágio nestes espaços, permitiu sua 
problematização para além de sua finalidade existencial, ou seja, atender a demanda por 
moradia. 
  Neste âmbito, destacamos que a institucionalização das Casas de Estudantes no 
âmbito da Política de Assistência Estudantil não significou uma sistematização na 
maneira de criação, construção, funcionamento e organização política destes espaços.  O 
local da Moradia Estudantil é palco para definição das maneiras de ser e de agir dos 
residentes, onde prevalece a confusão do que é público e do que é privado e o confronto 
entre diferentes visões de mundo, além de que se mantém atendendo a uma lógica de 
funcionamento interno própria, construído com base nas suas próprias experiências 
(OSSE, 2008). Portanto, não deve ser enxergada somente como um espaço físico de 
compromisso da instituição universitária para garantir a permanência do estudante na 
Universidade – por via da Política de Assistência Estudantil – mas, apresenta uma 
dimensão política que precisa ser explorada. 
 Através da nossa aproximação com a atuação do Serviço Social nas Casas de 
Estudantes da UFPE/ CEU’s57 percebemos que a dimensão política destes espaços é (in) 
visível à atuação do Serviço Social ao tempo em que, o mesmo, realiza práticas 
burocratizadas, eventuais, focalizadas e carentes de planejamento na sua intervenção nas 
CEU’s, não envolvendo os residentes no processo de construção do Programa, em dois 
sentidos: primeiro não contam com a participação destes no planejamento e 
implementação das suas ações, e segundo, não realizam o monitoramento e a avaliação 
destas ações a partir da percepção dos usuários dos serviços - os residentes das CEU’s 
(fato comprovado através análise dos Relatórios de Atividades do Serviço Social do 
período de 1990 a 2010).  
 A relevância da realização deste trabalho é notória, por se tratar de um tema que 
ainda não foi abordado pelos trabalhos desenvolvidos no âmbito da DAE/PROACAD, 
assim, além de contribuir para a reflexão sobre a necessidade de mudanças dos 
paradigmas de operacionalização da Assistência Estudantil na Instituição, fortalecendo a 
discussão sobre os fundamentos e diretrizes que a norteiam, contribuirá também, para o 
debate sobre as dimensões da prática profissional do Serviço Social e as construções de 

                                                
57 O estágio curricular que possibilitou as reflexões necessárias à construção deste trabalho foi realizado 
junto ao Serviço Social da Diretoria de Assuntos Estudantis/ DAE, frente à operacionalização da Política 
de Assistência Estudantil da UFPE, durante o primeiro e o segundo semestre do ano letivo de 2009.  
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respostas profissionais estratégicas à efetivação da garantia dos direitos dos usuários de 
seus serviços.  O seu conteúdo servirá de base para construção de experiências nesta 
mesma direção.  

Buscamos apoio nas discussões apresentadas por autores como Marilda Villela 
Iamamoto, Marina Maciel Abreu e Diego Palmas sobre o tema. Compreendemos que a 
dimensão político-pedagógica da profissão se expressa, na construção de práticas 
educativas estratégicas de caráter político, provocadoras de mudanças no espaço sócio- 
ocupacional ao qual o Assistente Social está alocado. O nosso entendimento do conceito 
de político supera sua redundância a prática política, e amplia a sua compreensão 
integrando a concepção de mudança, ou seja, fazer política no sentido da mudança 
(Palmas, 1985). 
 
2. O Político é invisível aos olhos: A prática político-pedagógica do Serviço Social 
nas Casas de Estudantes da UFPE. 
 
2.1. As Casas de Estudantes da UFPE: A (in)visibilidade de sua dimensão política. 
 
 As Casas de Estudantes inserem-se no contexto das políticas públicas que 
buscam oferecer condições para que os jovens de baixa renda mantenham-se na 
universidade (SOUSA; SOUSA, 2009: 5). Seu surgimento foi marcado por uma série de 
reivindicações e lutas motivadas pela necessidade dos estudantes de garantir condições 
básicas para sua permanência no ensino superior. 
 As primeiras Moradias Estudantis existentes no Brasil remontam ao Período 
Imperial no século XIX, às famosas “Repúblicas”, denotadamente as de Ouro 
Preto/MG. Sua origem deu-se através de grupos de estudantes que compartilhavam de 
ideais republicanos e que passaram a habitar casarões e sobrados coletivamente. Assim, 
sua própria origem apresenta um cunho político58. 
 A Ditadura Militar brasileira foi o cenário para a institucionalização das primeiras 
Casas de Estudantes, no auge das repressões sofridas pelo Movimento Estudantil da 
época. Nas palavras de Teodoro Neto em comentário postado no site da SENCE (2008), 
temos que: 

 
No período da Ditadura Brasileira com a repressão instaurada depois do golpe de 
1964, a ligação das Moradias Estudantis com o Movimento Estudantil foi 
bastante conveniente. Principalmente depois da promulgação do Decreto-Lei 
477 de 1969, que impunha uma série de proibições ao Movimento Sindical de 
Educação e ao ME. Entre elas – a realização de “passeatas“, comícios não 
autorizados, portar ou distribuir materiais considerados subversivos, aliciar ou 
incitar a deflagração de Movimento que tenha por finalidade a paralisação da 
atividade escolar, etc. Um clima forte de repressão se instalou no país e as 
reuniões políticas estudantis passaram a ser perseguidas. (URL 
<www.sence/blogspot.com>. Disponível em 03.05.2009). 

 

                                                
58 Informações retiradas do site oficial da Secretaria Nacional de Casas de Estudantes, postado por 
Teodoro Neto em Abril de 2008. Acesso em maio de 2009. 
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 Nesta época as Moradias Estudantis desempenharam importante papel na 
organização dos estudantes, inclusive a juventude brasileira pertencente às classes 
sociais mais baixas, que passaram a pressionar as instituições a assumir a 
responsabilidade de manutenção de algumas necessidades básicas do aluno que não 
dispunha de recursos. 
 Este tema esteve presente nas discussões do III Encontro Nacional de Pro- 
Reitores de Assuntos Estudantis e Comunitários que aconteceu em Manaus no ano de 
1987, que trouxe a Moradia Estudantil como medida emergencial. Na pauta referente à 
Promoção e Apoio ao Estudante enfatizou que “Todas as IFES devem possuir 
residências estudantis“. (FONAPRACE 1993: 48). 
  
 
 

 UFMA UFPI UFC UEC UFRN UFPB UFRPE UFPE UFAL UFS UFBA UESB UEFS 

Masculina 1 0 9 0 5 13 3 1 0 10 2 0 0 

Feminina 1 0 4 0 3 18 1 1 0 8 0 0 0 
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Atualmente, as Casas de Estudantes fazem parte da Política de Assistência Estudantil 
operacionalizada pelas IFES no intuito de garantir o direito à moradia para os estudantes 
de baixa condição socioeconômica, visando oferecer as possibilidades de manutenção e 
permanência dos estudantes na Universidade.  Os dados revelam que 30,5% dos 
estudantes se deslocam de seu contexto familiar ao ingressarem na universidade, 
apresentando, portanto, necessidade de moradia. As Moradias Universitárias atendem a 
um percentual de 2,40% desses estudantes, que, em sua maioria, são das categorias E, D 
e C. (FONAPRACE, 2004).  
 Em relação à presença ou não de Casas de Estudantes nas Universidades de 
Ensino Superior, um mapeamento realizado pelo FONAPRACE utilizado para 
identificar os Programas de Assistência Estudantil nas IES, mostrou que apenas uma das 
treze Universidades pesquisadas não possui Casas de Estudantes. Conforme nos mostra 
o quadro abaixo. 
 
Quadro IV – Residências Estudantis nas IFES 
Dados disponíveis no site oficial do FONAPRACE. 
 
 A Universidade Federal de Pernambuco é uma das IFES que possui Programa de 
Moradia Estudantil ao qual esta inserida a gestão das duas Residências Universitárias: a 
Casa do estudante Universitário (CEU-M) e a Casa da Estudante Universitária (CEU-F). 
Este Programa é direcionado aos estudantes de baixa renda provenientes do interior do 
estado ou de outros estados e garante o acesso as Moradias Estudantis. 

Ocorre que mesmo depois de inseridos no Programa de Moradia Estudantil, os 
estudantes vivenciam a chamada dialética da exclusão-inclusão, explicada por Sousa e 
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Sousa (2009) como sendo a tensão entre os significados e sentidos entre ser alguém 
melhor e o sofrimento de se sentir excluído, fato explicado pela designação de estudante 
de baixa renda. Nas palavras da autora: 

 
As Casas estudantis representam um recurso utilizado pelas universidades para 
viabilizar a inclusão, no entanto no ato de inclusão dos estudantes provenientes 
das classes sociais de baixa renda na assistência universitária, são postas diante 
deles dificuldades que ressaltam o processo de exclusão. (SOUSA; SOUSA, 
2009: 16). 

  
 Este processo de exclusão é vivenciado pelos estudantes-residentes como 
resultado dos problemas de infra-estrutura a que estão submetidas às Casas de 
Estudantes das IFES, e da Política de Assistência Estudantil operacionalizada 
pontualmente que quase nunca envolvem os residentes em seu processo de construção, 
entre outros motivos. Tais situações comprometem o atendimento das reais 
necessidades presentes nestes espaços.  
 Estas questões alimentam o preconceito gerado em torno das Moradias 
Estudantis quanto à qualidade de seu funcionamento e organização, de modo que estas 
são esteotipadas como sendo espaços de desorganização e vulnerabilidade – 
principalmente no que se trata do consumo de drogas e álcool. Observamos que este 
tipo de argumento está presente na fala dos estudantes requerentes ao Programa e de 
seus pais mediante o processo seletivo para o Programa de Moradia Estudantil da 
UFPE.  
 Neste sentido, os depoimentos do ex-residente da CEU-M, Mauro Cézar de 
Lima, contidos em seu livro Vasto Mundo Imundo Mundo, escrito em meados da década 
de 90, testemunham as condições de vida nas residências estudantis nesta época. Relata 
a luta pela sobrevivência e por reconhecimento por parte dos estudantes que migram do 
interior para capital em busca de novas oportunidades e de realização pessoal e 
profissional. Seus depoimentos esclarecem algumas situações constrangedoras 
vivenciadas pelos estudantes residentes das CEU’s: 

A imagem da CEU era a pior possível. Quando conhecia alguém, se esse alguém 
fizesse uma pergunta onde morava, se dissesse que morava na Casa de 
Estudante, era motivo de nunca mais vê-lo, havia um preconceito forte”. (LIMA, 
2000: 183). 

 
 De modo geral, essas moradias são compostas por grupos com alguns interesses 
comuns, contudo com muitas idéias diferentes e\ou divergentes, fruto da história de vida 
de cada um. (ROCHA, 1992). Esse fato cria um campo de tensão por associar diversas 
variáveis que perpassam as relações sociais estabelecidas nas Casas. O local da Moradia 
Estudantil é palco para definição das maneiras de ser e de agir dos residentes, onde 
prevalece a confusão do que é publico e do que é privado. É palco para o confronto 
entre diferentes visões de mundo e se mantém atendendo a uma lógica de 
funcionamento interno própria, construída com base nas suas próprias experiências. 
(OSSE, 2008). 

Cleuser Maria Campos Osse (2008) defende em sua dissertação apresentada ao 
Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília que “a complexidade das 
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relações nas moradias estudantis gera um campo de tensão inserido em um contexto que 
as associa a uma gama diversificada de variáveis como – peculiaridades da população 
jovem, projetos de carreira, separação da família, vida coletiva com todas as 
implicações que representa sobre privacidade e convivência”. (OSSE, 2008: 25). 
 Diante do exposto, temos que a Moradia Estudantil não deve ser enxergada 
somente como um espaço físico de compromisso da instituição universitária para 
garantir a permanência do estudante universitário na Universidade, facilitada pela 
operacionalização da Política de Assistência Estudantil. Pois, além de caracterizar-se 
por um agrupamento de pessoas para atender a necessidade de moradia em uma 
instituição de ensino, que se torna um espaço de relações entre pessoas, que convivem 
cotidianamente, elas possuem outro aspecto que, a nosso ver, precisa ser mais explorado 
pelos Programas de Assistência Estudantil: sua dimensão política. 
 As Casas de Estudantes possuem uma dimensão que extrapola sua finalidade no 
âmbito da Assistência Estudantil, não atende simplesmente a necessidade de morar, 
visto que, a institucionalização das Casas de estudantes não significou uma 
sistematização na maneira de criação, construção, funcionamento e organização política 
destes espaços. O estudante residente participa direta ou indiretamente de todo o 
processo de construção política no âmbito das casas por operarem uma gestão informal 
deste espaço: 

Mesmo considerando que os responsáveis pelo gerenciamento das casas são os 
representantes da rede institucional formal, os estudantes que ali residem acabam 
por constituir um grupo informal de redes e relações, passando a ter suas regras 
de conduta e de relacionamento. (OSSE, 2008: 23). 

  
 Neste sentido, entendemos que o ingresso dos estudantes no espaço das Casas de 
Estudantes das IFES determina o seu envolvimento, ainda que de forma inconsciente 
nos processos de construção de redes e relações, ao modo que este participa da 
delimitação de normas de convivência e luta por interesses coletivos, e pelo menos em 
tese, tem a responsabilidade de ocupar os espaços de tomadas de decisões coletivas, tais 
como as assembléias. 
  Todo este processo pode ser absorvido ou não pelo estudante, e o sendo, 
contribui para fortalecer o seu compromisso com as questões coletivas das Casas. O que 
acontece é que, na maioria das vezes, o estudante não consegue perceber esta dimensão 
da Casa de Estudante que vai além do simples espaço físico que visa atender a demanda 
de moradia para um espaço de discussão política organizada em torno de questões de 
interesse coletivo. 
 É bastante visível o esvaziamento das assembléias, dos espaços de debate e a 
despreocupação da maioria dos residentes com as problemáticas relativas às Casas. Sem 
desmerecer é claro o fato de que o próprio sistema vigente concretiza-se 
ideologicamente difundindo o individualismo, a competitividade, o mérito e outras 
questões que influenciam as relações de sociabilidade.  

Tais considerações à cerca da Moradia Estudantil nos permite visualizar sua 
dimensão social e política, visto que o espaço das CEU’s presume o contato com 
experiências de cunho político, como dito anteriormente, supõem a organização coletiva 
em torno de interesses comuns. 
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Confrontam-se no cotidiano destes residentes diferentes visões de mundo, 
principalmente pelo fato de que as residências são compostas por estudantes migrantes 
do interior do Estado ou de outros Estados, um verdadeiro mix cultural. 

É evidente que temos que ter cuidado para que as experiências de âmbito 
político não sejam entendidas como algo preexistente, mas como um processo de 
conquista, visto que o espaço da Moradia Estudantil precisa ser encarado como um 
espaço estratégico para a vivencia de experiências coletivas e não como “um 
microcosmo comunista derivado e imposto pelo igualitarismo forçado”. (BERLATO, 
SALLAS, 2008: 68). 
 
3. Atribuições e Competências do Serviço Social da DAE: A dimensão 
Política/Pedagógica de sua intervenção nas Casas de Estudantes da UFPE. 
 

A construção da Casa do Estudante em 1970 possibilitou a institucionalização da 
prática do Serviço Social direcionada à Assistência Estudantil na UFPE. Existia uma 
Divisão de Serviço Social/ DSS que funcionava no térreo da Casa do Estudante e 
contava com cinco Assistentes Sociais responsáveis pela operacionalização das ações 
assistenciais dirigidas aos estudantes.  

Diante da crise nacional vivenciada nas décadas de 1970 e 1980, com forte 
rebatimento nas Universidades Públicas devido aos cortes de recursos físicos, humanos 
e financeiros de impactos diretos na Assistência Estudantil, a DSS foi sendo sucateada e 
enfrentando dificuldades de operacionalização. Registra-se em 1984 a redução do seu 
quadro de profissionais para apenas duas Assistentes Sociais e em 1989 para apenas 
uma, sendo extinta em 1991. (RELATÓRIOS ANUAIS DA DSS, 1988 – 1994). 

Desde a década de 1990, a DAE sofre com o problema de seu reduzido quadro 
de profissionais de Serviço Social, sendo este, um dos motivos, para que a atuação do 
Assistente Social na instituição aproxime-se da lógica individualizada e imediatista. 
Atualmente, o setor de Serviço Social da DAE, conta com um quadro de quatro 
Assistentes Sociais, duas delas foram contratadas no ano de 2009. 

Para tanto, em virtude do processo de ampliação dos Programas para os Campi 
de Caruaru e Vitória, no interior do Estado de Pernambuco - o que é considerado uma 
conquista para a discussão da universalidade da Assistência Estudantil - estas 
Assistentes Sociais dividem-se no atendimento das demandas provenientes dos demais 
campi, o que aponta para o fato de que o quadro de profissionais aumentou ainda de 
forma inferior ao aumento da demandas estudantis, no âmbito da Assistência. 

As demandas da DAE para o Serviço Social restringem-se a seleções, 
encaminhamentos e declarações, ou seja, concentram-se no âmbito da burocracia, como 
registrado no Relatório das Atividades do setor, no ano de 2008, sendo as atribuições do 
Serviço Social: 

 Atendimento aos estudantes convênio/ traçar perfil socioeconômico dos 
mesmos; 

 Análise dos históricos escolares para acompanhamento do desempenho 
acadêmico exigido pelo Programa de Bolsas e de Moradia Estudantil; 

 Renovação do Contrato de Moradia Estudantil no período de pontos 
considerados: (desempenho acadêmico, comportamento na residência e situação 
socioeconômica);  
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 Orientações a alunos, professores, pais sobre: moradia estudantil, bolsas, aulas 
particulares em domicílio, hospedagem temporária, moradia extra campus; 

 Emissão de Parecer Social de estudantes para Câmara de Assuntos Estudantis 
referente a tempo extrapolado nas Moradias e Desempenho Acadêmico 
insatisfatório; 

 Emissão de declarações diversas; Levantamentos de vagas nas Casas de 
Estudantes; 

 
Sendo as atribuições e competências dos profissionais de Serviço Social 

determinadas pela própria instituição, o profissional encontra-se distante de sua 
habilidade e de sua capacidade de realizar mediações necessárias à fundamentação de 
sua prática. Isto de deve ao fato de que embora o assistente social disponha de uma 
relativa autonomia na sua condução de seu trabalho – o que lhe permite atribuir uma 
direção social ao exercício profissional – os organismos empregadores também 
interferem no estabelecimento de metas a atingir. (IAMAMOTO, 2004). 

A compreensão da prática do Serviço Social na DAE tem a ver com o 
entendimento de sua instituição empregadora, ao modo que a DAE tem o seu papel 
fragilizado enquanto órgão de intermediação entre a administração e as entidades de 
representação estudantil.  

As ações da DAE limitam-se a burocracia da execução de seus programas num 
contexto político adverso, de cumprimento de metas de atividades, estabelecimento de 
prazos para o uso de verbas, inexistência de verba voltada especificamente para 
Assistência Estudantil e de submissão a órgãos superiores. Esta realidade institucional é 
reflexo do projeto neoliberal pensado para realidade social que sustenta a crítica de que:  

Os serviços públicos, organizados à base de princípios de universalidade e 
gratuidade, superdimensionam o gasto estatal. Daí a proposta de reduzir 
despesas (e, em especial, os gastos sociais), diminuir atendimentos, restringir 
meios financeiros, materiais e humanos para implementação dos projetos. 
Programas focalizados e seletivos substituem as políticas sociais de acesso 
universal. Eles requerem cadastro e comprovação da pobreza, como se ela fosse 
residual, com todos os constrangimentos burocráticos e morais às vítimas de tais 
procedimentos. (IAMAMOTO, 2004: 24 ). 

 
 Diante desta realidade, o Assistente Social, que é chamado a implementar e 
viabilizar direitos sociais e os meios de exercê-los, se vê tolhido em suas ações que 
dependem de recursos, condições e meios de trabalho cada vez mais escassos para as 
políticas e serviços sociais públicos. (IAMAMOTO, 2004). Tal fato dificulta a 
orientação da prática profissional voltada para efetivação de direitos, mas não a 
impossibilita. Porém, não podemos perder de vista que o profissional de Serviço Social 
dispõe de habilidades que o permitem tencionar os limites institucionais, sem, contudo, 
cair no chamado “messianismo“ da profissão. 
 No caso do Programa de Moradia Estudantil, alvo de nossa investigação, 
percebemos através da experiência de estágio vivenciada, que o Serviço Social não 
intervêm diretamente nas questões que perpassam o espaço das CEU’s, mesmo sendo 
sua atuação fundamental sob o ponto de vista da possibilidade de aproximação da 
realidade de seu objeto de intervenção, ou seja, os usuários da Assistência Estudantil – 
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tendo em vista que estes usuários são partícipes de quase todos os demais programas 
desenvolvidos pela DAE.  
 Tal situação foi afirmada por Suellen Dantas Mariz em seu trabalho de 
conclusão de curso, no ano de 2006, ocasião em que investigou o Programa de Moradia 
Estudantil na percepção dos residentes das CEU’s, para isso, aplicou questionário a uma 
amostra aleatória de 83 residentes.  

Concluiu que 34,9% dos residentes consideram que a DAE não atende as 
demandas estudantis. Uma das justificativas apresentadas por eles foi a de que a 
instituição era ausente e não intervinha diretamente nos problemas das CEU’s. Nesta 
discussão aparecia a questão da fragilidade da intervenção do Serviço Social nas Casas 
de Estudantes da UFPE. (MARIZ, 2006).  
 Partindo desta constatação, buscamos fundamentar nossas discussões a partir da 
análise dos Relatórios de Atividades do Serviço Social produzidos nas últimas duas 
décadas, com vistas a identificar como se concretiza sua intervenção frente ao Programa 
de Moradia Estudantil, especificamente as Casas de Estudantes da UFPE. 
 
 
3.2. A intervenção do Serviço Social nas Casas de Estudantes da UFPE: Análise 
dos Relatórios de Atividades no período de 1990 a 2010.  
  
 No período de estágio curricular realizado na atual Diretoria de Assuntos 
Estudantis, a DAE, nos apropriamos da problemática da intervenção do Serviço Social 
nas Casas de Estudantes, no que diz respeito ao seu distanciamento das questões 
presentes no cotidiano das Casas e, das demandas dos residentes mediante o processo de 
burocratização de sua atuação.  

Com o intuito de fundamentar a proposição de alternativas de enfrentamento a 
esta problemática foi que realizamos um levantamento das informações presentes nos 
Relatórios Atividades do Serviço Social dos últimos vinte anos, no que diz respeito a 
sua intervenção nas Casas de Estudantes da UFPE. 
 De acordo com o Relatório de Atividades da antiga Divisão de Serviço Social do 
ano de 1990, a DSS tem por finalidade: 

Atuar junto a universitários da UFPE, identificando 
necessidades e dificuldades de ordem social, e através de uma 
ação técnica contribuir para que a clientela, a partir da solução 
ou equacionamento de seus problemas, alcance o objetivo básico 
de sua presença na universidade que é o desempenho acadêmico 
satisfatório, bem como sua formação como pessoa e cidadão. 
(RELATÓRIO DE ATIVIDADES DSS, 1990). 
 
 

Ou seja, seria competência do Serviço Social investigar as necessidades dos 
estudantes a partir de sua atuação junto a eles. Neste ponto, pelo menos em tese, 
compreendemos que o Serviço Social não atenderia somente as demandas emergentes 
trazidas pelos estudantes, quanto caberia a ele identificar essas demandas.  

Contudo, sua metodologia de trabalho afirma a noção do Serviço Social como 
um “executor” e “solucionador” ao destacar que “o Assistente Social propicia 
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orientação, apoio e esclarecimento aos estudantes que buscam soluções para os mais 
diversos problemas”. (RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DSS, 1990). Partindo desta 
noção a relação do Serviço Social com os estudantes seria baseada na busca de soluções 
para demandas “emergentes”, não cedendo espaço ao planejamento e  monitoramento 
destas ações. 
 No que tange o Projeto de Moradias Estudantis da UFPE, (atualmente refere-se 
ao Programa de Moradia Estudantil) em 1990, a DSS ocupava-se da inscrição, 
realização de entrevistas individuais, recebimento de documentação, estudos 
socioeconômicos, análises dos dados e seleção de candidatos.  

Percebemos nos relatórios da época que a atividade que mais demandava do 
Serviço Social um perfil político-pedagógico no sentido de atuar na elaboração e 
monitoramento de suas ações e na construção de instrumentais de intervenção, era o 
chamado “Curso de Introdução à Moradia Estudantil” que fazia parte do processo 
seletivo das Casas de Estudantes, e que hoje, corresponde a Dinâmica de Grupo para 
acolhimento dos novos residentes. Outras ações do Serviço Social relacionadas ao 
acolhimento dos novos residentes foram constatadas nos Relatórios de Atividades da 
DSS do ano de 1991.   

Nesta ocasião, o Serviço Social desenvolveu uma ação junto as CEU’s que 
apresentava o objetivo de “propiciar troca de experiências, sondar expectativas e 
apresentar informações básicas necessárias a vivencia comunitária com os novos 
residentes”. (RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DSS, 1991).    

Consistiu na realização de 03 encontros e contou com a participação da DSS, 
dos novos residentes e das Diretorias das CEU’s. Sua finalidade era a de “possibilitar 
um maior conhecimento interpessoal, propiciar interação e analisar aspectos da nova 
experiência”. (RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DSS, 1991).   Entre os 
instrumentais utilizados neste encontro havia a caixa com perguntas e o questionário.  
  O material que a DSS intitulou de caixa com perguntas consistia numa série de 
perguntas sobre questões que as Assistentes Sociais acreditavam estarem presentes no 
cotidiano dos residentes. Estas questões serviam para alimentar o debate e envolviam 
temas familiares, pessoais, de saúde, temas contemporâneos etc. Destacamos algumas 
perguntas abordadas pelo instrumental utilizado: Como você analisa a questão das 
drogas na sociedade? Como você analisa a questão do preconceito? Como você encara o 
namoro? A televisão modifica os valores da família brasileira? A solidão e a angústia 
são problemas que afetam apenas os idosos, por que? A pena de morte deve ser 
introduzida ao Direito brasileiro? A AIDS preocupa a juventude? Tem interesse em 
discutir sobre AIDS? 
 Já as perguntas contidas no questionário eram mais direcionadas às questões 
relativas à Moradia Estudantil, sendo estas: Como você teve conhecimento da existência 
da CEU? Antes de você vir morar na CEU, como você pensava ser a Casa do(a) 
Estudante? Quais aspectos facilitam e quais dificultam a vivencia na CEU? Quais as 
sugestões para melhoria da CEU?   

Não encontramos nenhum registro nos relatórios analisados, que comprovassem 
que os dados coletados neste questionário tivessem sido utilizados para fundamentar 
algum projeto formulado pelo Serviço Social levando em consideração as demandas 
identificadas. 
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 Outra informação importante para a análise da prática do Serviço Social nas 
CEU’s foi identificada no Relatório de Atividades do Serviço Social de 1996, que 
apontou para a necessidade de assessoria por parte do Serviço Social e da DAE nas 
Casas de Estudantes da UFPE: “O Programa de Moradia Estudantil demanda a 
assessoria do DAE e do Serviço Social/DAE as Casas de Estudantes Universitários” 
(RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES, 1996). 
 Identificamos neste Relatório que a assessoria prestada as CEU’s ocorria através 
dos plantões do Serviço Social nas Casas. “Os plantões constituíram-se de visitas as 
CEU’s para resolução de demandas imediatas dos residentes”. (RELATÓRIO ANUAL 
DE ATIVIDADES, 1996). Contudo, consta neste Relatório que esta ação foi sendo 
substituída ao longo do semestre de sua implementação por “reuniões noturnas onde 
temas de interesses dos estudantes eram debatidos com os mesmos, tais como a “ação 
do serviço social/DAE nas Residências Estudantis/ UFPE” ou a “divulgação do perfil 
do Residente Universitário”. (RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES, 1996).  

Além dessas reuniões, o Serviço Social em conjunto com a Diretoria Geral do 
DAE e a Coordenação de Desenvolvimento de Atividades Estudantis elaboraram uma 
série de palestras educativas sobre os temas: tabagismo, AIDS, drogas, D.S.T. entre 
outros.  
 O Relatório de Atividades do Serviço Social de 1997 apresentou considerações 
enriquecedoras à prática profissional do Serviço Social sob uma perspectiva político-
pedagógica de direcionamento de suas ações.  Entre as conclusões apresentadas pelo 
Serviço Social da época destaca-se a seguinte: 

(...) há pouco entrosamento entre os sujeitos que representam e compõem os três 
segmentos – DAE, CEU Masculina e CEU Feminina. Os contatos realizados 
com os componentes que representam os estudantes referem sempre sobre a 
necessidade de se trabalhar de forma mais incisiva o relacionamento entre os 
residentes das Casas, as casas entre si e as casas e o DAE. (RELATÓRIO 
ANUAL DE ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL, 1997). 

 
 E aí, já em 1997 o Serviço Social reconhece a necessidade de se discutir o 
Regimento Interno das CEU’s: 

Durante todo o período em que fizemos nossas observações, identificamos que 
alguns elementos que podem ser obstáculos nessa relação são referentes à 
compreensão e encaminhamento de determinadas questões do próprio 
funcionamento da CEU, algo que pode ser amenizado com a discussão a cerca 
do que está expresso do Regimento. (RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 
DO SERVIÇO SOCIAL, 1997). 

 
 De acordo com o Relatório de Atividades de 1997, as considerações do Serviço 
Social enfatizaram a necessidade de sensibilização dos residentes do ponto de vista 
político, da “aproximação entre as duas casas, e do social, o salto de qualidade na 
convivência do dia a dia e conseqüentemente a repercussão da imagem da CEU para a 
sociedade”. (RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES, 1997)..  
 Percebemos através da análise destes documentos que a centralidade da atuação 
do Serviço Social, no que cerne sua intervenção nas Casas de Estudantes estava focada 
no processo seletivo para as CEU’s. O que nos permite concluir que nesta década não 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 7 Volumen 4,  Julio de 2012 – ISSN 1852-2459 120 

houve muitas propostas de ações permanentes nas CEU’s, fundamentadas nos perfis dos 
residentes – construídos através da coleta de dados – e de suas demandas.  
 Mesmo estando presente nos Relatórios o reconhecimento da necessidade de 
propostas de cunho mais político para responder as problemáticas vivenciadas pelas 
Casas, estas ações foram desenvolvidas mediante abordagens relevantes, porém 
superficiais, por não serem contínuas. Ou seja, através das palestras, das reuniões e do 
Curso de Moradia Estudantil. Este último tinha o objetivo de: 

Estabelecer o primeiro contato entre a instituição e os novos residentes, conhecer 
os estudantes em suas dúvidas e expectativas quanto à moradia estudantil, 
informar os novos residentes quanto à estrutura das CEU’s, possibilitar a 
socialização do estudante na vida acadêmica da UFPE. (RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES DA DSS, 1997). 

 
  A metodologia utilizada no Curso de Moradia consistia na formação de grupos 
que trabalhavam em quatro momentos. No primeiro momento trabalhava-se em equipes 
a Estrutura e Funcionamento da UFPE, e num segundo momento abordava-se o 
Regimento Interno das CEU’s. O terceiro momento era destinado a discutir as 
expectativas dos estudantes quanto as Casas e o último momento volta-se para avaliação 
do encontro.  
  Os Relatórios seguintes, relativos aos anos de 1998 e 1999, a atuação do 
Serviço Social nas CEU’s consistiu basicamente nas mesmas ações supra mencionadas, 
expostas no quadro de atividades do Serviço Social equivalente aos anos 1998 e 1999, 
da seguinte forma: 
 
Quadro V – Atividades do Serviço Social nas CEUs.  

Fonte: Relatório de Atividades do Serviço Social 1998/1999. 
 
 É importante lembrar que que a ação que consistia na realização das reuniões 
periódicas nas CEU’s, acima citada, somente aparece como atividades do Serviço 
Social já nos Relatórios de 1997.  
 Na análise da atuação do Serviço Social nas CEU’s nos anos 2000 a 2010, não 
tivemos mais acesso aos Relatórios de Atividades exclusivos do Serviço Social, visto 
que seus relatórios passam a ser unificados com os Relatórios Gerais da Instituição. 
 A gestão da DAE que respondeu pelo período de 1996 a 2003 sob a diretoria 
geral da Prof.ª Eliane da Fonte e o quadro de Assistentes Sociais formado por Walewska 
Faria e Laura Lacerda, com o intuito de prestar contas a Comunidade Universitária 
sobre as atividade desenvolvias pelo DAE neste período, elaborou um Relatório de 

Realizar reuniões periódicas com os residentes para construção 
de projetos que gerem alternativas para a melhoria da qualidade 
de vida nas CEU’s 
Ofertar, semestralmente Curso de Moradia Estudantil 

Avaliação semestral do desempenho acadêmico dos alunos 
residentes 

Atividades do 
Serviço Social no 
Programa de 
Moradia Estudantil 
(Casa do Estudante 
Universitário/CEU) 

Realização de palestras/Seminários nas CEU’s com temas 
escolhidos pelos próprios usuários. 
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Atividades referente aos anos de 1996 a 2003. Nas suas ações frente ao Programa de 
Moradia Estudantil foram realizadas: 

- Elaboração de um Projeto de Reestruturação da Política de Assistência Social no 
DAE; 

- Investimento na infraestrutura das CEU’s (instalação das bibliotecas, assinatura 
de periódicos locais, instalação da cozinha coletiva na CEU-M, aquisição de 
equipamentos eletrônicos e mobiliários e instalação de internet nas salas de 
computação); 

- Apoio à participação em eventos culturais e acadêmicos, com destaque ao 
incentivo financeiro prestado aos membros da Diretoria das CEU’s e da 
Secretaria Nacional das Casas de Estudantes/SENCE, nas reuniões do 
FONAPRACE, além do apoio prestado a V Encontro Regional da SENCE, 
realizado em Recife, em 2001; 

- Oferta de cursos de computação e inglês; 
- Criação de uma Empresa Junior com instalação na CEU Masculina; 
- Intercâmbio de estudantes residentes das CEU’s para Itália através de convênio 

firmado com o Collegio Universitário Don Mazza; 
- Realização de Atividades socioculturais e de lazer, entre as quais de incluem, as 

festas juninas e de confraternização e de Natal dos residentes e a Semana de Arte 
e Cultura; 

- Apoio à prática de esportes e a confecção indumentária dos grupos de dança e 
oferecimento de aulas de violão; 

- Apoio à visita domiciliar anual dos residentes durante o recesso escolar atraves 
do reembolso das passagens rodoviárias; 

- Assistência medica e odontológica e atendimento psicológico. 
 

O Serviço Social esteve presente no desenvolvimento de todas as ações da DAE 
deste período. Como podemos perceber, a maior parte delas foram desenvolvidas no 
âmbito do material, ou seja, que interferiram nas condições materiais dos estudantes 
residentes das CEU’s. Contudo, ainda notamos um déficit de ações no âmbito do 
imaterial, o que quer dizer, ações que estimulem a reflexão e que provoquem mudanças 
na realidade das CEU’s. 
 No âmbito do imaterial identificamos no Relatório de Atividades da DAE dos 
anos de 2004 e 2005, a proposta do Fórum Permanente de Assistência Estudantil que 
apresentou como principais objetivos: 

(...) discutir e tomar decisões coletivas com relação à Assistência Estudantil, 
possibilitando que gestores e estudantes se sintam comprometidos e 
corresponsáveis em todas as ações envolvidas e contribuir para formação do 
estudante da UFPE visando a construção do perfil de profissionais cidadãos 
capazes de atuar e intervir no processo de mudança social. (RELATÓRIO DO 
DAE, 2004-2005). 

  
 Nesta direção, consta neste Relatório a formação de Grupos de Trabalho para 
discutir temas pertinentes no que tange a Assistência Estudantil, inclusive o debate 
sobre a reabertura do Restaurante Universitário/ R.U. Nesta ocasião, foram realizadas 
duas reuniões do GT, “nas quais foram discutidas as diferentes visões de gestão do 
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Restaurante Universitário”. (RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, 2004-2005). 
 Também está presente neste Relatório a tentativa de dar andamento a 
estruturação da Proposta da Política de Assistência Estudantil da DAE (presente nos 
Relatório da Gestão do DAE de 1996-2003 discutido anteriormente), através da 
realização de reuniões com os D.As, D.C.E, Casas de Estudantes e Grêmio Estudantil 
do Colégio de Aplicação com o intuito de elaborar coletivamente este Projeto de 
Assistência Estudantil.  
 Foi fruto destas reuniões a escolha de dois temas a serem trabalhados junto a 
PROACAD mediante a deliberação de um Seminário que ocorreu nos dias 12 e 13 de 
Março de 2004, sendo estes: o Orçamento das Universidades e a Assistência Estudantil. 
  Estiveram presentes na formação deste G.T., representantes das Pró-Reitorias: 
PROACAD, PROPLAN e PROGEPE, representante do DCE, representante do 
SINTUFEPE, da ADUFEPE, o Serviço Social da DAE, representantes das CEU’s 
Feminina e Masculina e representantes dos cursos de Arquitetura/Urbanismo, Hotelaria 
e Nutrição. 
  Assim, percebemos através dos Relatórios analisados, inclusive nos referentes 
ao período de 2006-2009, que ainda são reduzidas as iniciativas do Serviço Social da 
DAE em experiências tais como: a formação de grupos de pesquisa e discussão voltados 
para a elaboração de propostas que visem interferir na realidade institucional, inclusive 
contando com a possibilidade de produzir material para publicização das ações da 
instituição e que sirvam para fundamentar planos, programas e projetos no setor; 
atividades que visem efetivar o sistema de cogestão existente entre DAE e diretoria das 
CEU’s, ou seja, a participação direta dos representantes das CEU’s nas deliberações da 
DAE; estímulo à organização política dos residentes para as questões expressas no 
cotidiano das Casas, entre outras. 
  
4.  A Dimensão Político-Pedagógica da Profissão. 
 
  
 A partir da análise de tais relatórios é possível constatar a timidez de uma 
orientação político-pedagógica que direcione a prática profissional do Serviço Social 
nas Casas de Estudantes da UFPE e que seja voltada à: 

 
Construção de estratégias de efetivação dos direitos, incorporando a necessidade 
dos usuários como parte da dinâmica dos serviços institucionais, mediante a 
participação dos mesmos na gestão desses serviços e na politização de 
problemáticas e relação usuário/instituição. (ABREU, 2008). 
  
Destacamos que o nosso entendimento do conceito de político supera sua 

redundância a prática política, e amplia a sua compreensão integrando a concepção de 
mudança, ou seja, fazer política no sentido da mudança. (PALMAS, 1985).  
 Em referência à função pedagógica desempenhada pelo Serviço Social, esta 
responde por “inscrever a prática profissional no campo das atividades educativas 
formadoras da cultura, ou seja, atividades formadoras de um modo de pensar, sentir e 
agir, também entendido como sociabilidade”. (ABREU, 2008: 11).  
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Ou seja, a dimensão político-pedagógica do Serviço Social se expressa, a nosso 
ver, na construção de práticas educativas estratégicas de caráter político, provocadoras 
de mudanças no espaço sócio ocupacional ao qual o Assistente Social está alocado. A 
discussão sobre o perfil pedagógico do Serviço Social se faz presente no trabalho da 
autora Marina Abreu (2008) e centraliza-se na idéia de que:  

A função pedagógica do Assistente Social em suas diversidades é determinada 
pelos vínculos que a profissão estabelece com as classes sociais e se materializa, 
fundamentalmente, por meio dos efeitos da ação profissional na maneira de 
pensar e agir dos sujeitos envolvidos nos processos da prática”. (ABREU, 2008: 
17). 

 
 

Para a autora, esteve configurado na constituição do Serviço Social na sociedade 
brasileira, três perfis pedagógicos relacionados às estratégias educativas da profissão 
nos diferentes marcos históricos, o que ela denominou de pedagogia da ajuda, 
pedagogia da participação e da perspectiva de construção de uma pedagogia 
emancipatória pelas classes subalternas. 
 Sobre esta última tendência, Abreu & Cardoso (2009) destaca que se evidencia 
nas últimas três décadas no desenvolvimento profissional, no contexto brasileiro, a 
construção de práticas educativas consubstanciadas no estabelecimento de vínculos e 
compromissos com a perspectiva societária das classes subalternas, fundadas nas 
conquistas emancipatórias da classe trabalhadora e de toda humanidade.  

Tal fato contrapõe-se a tendência histórica da profissão de vincular-se à 
necessidade de controle exercido pelas classes dominantes, quanto à obtenção da adesão 
e do consentimento do conjunto da sociedade aos processos de produção e reprodução 
social consubstanciados na exploração econômica e na dominação político-ideológica 
sobre o trabalho. (ABREU, CARDOSO, 2009). 
 Essa tendência histórica da profissão afirma a cultura da classe dominante e é 
influenciada por uma série de fatores, tais como: a psicologização das relações sociais e 
a consequente centralidade do indivíduo e das relações interpessoais nas modalidades de 
intervenção face à necessidade do controle social pelo capital no enfrentamento da 
questão social, a manipulação material e ideológica de necessidades sociais e recursos 
institucionais via estratégias de assistência social individualizada. (ABREU, 
CARDOSO, 2009).  

Contudo, a autora destaca que mesmo que haja um predomínio da interferência 
desses vetores na formação da função pedagógica do Serviço Social, esta também é 
modelada por outros vetores que a impulsionam e a redimensionam na direção dos 
interesses das classes subalternas. Entre eles, destacam-se: 

(...) a politização das relações sociais e das práticas sociais sobre a questão 
social, redirecionando o eixo das referidas práticas como mediação entre 
necessidades sociais e a construção de estratégias emancipatórias de controle 
social pelas classes subalternas, e a intervenção consciente dessas classes no 
movimento histórico (...). (ABREU, 2008:69). 

  É baseado no seu projeto ético-político profissional, consolidado em 1980 e 
1990 que o Serviço Social afirma o compromisso com a garantia do acesso aos serviços 
prestados e o atendimento das demandas dos usuários, e tendo sua intervenção inscrita 
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na divisão sócio-técnica do trabalho como uma atividade de cunho eminentemente 
educativo (ABREU & CARDOSO, 2009), dispõe de habilidades político-pedagógicas, 
históricas a profissão que servem para respaldar a sua atuação profissional no sentido de 
buscar aproximar os usuários da gestão dos serviços prestados pela instituição, 
contribuindo para dar visibilidade a sua posição enquanto sujeito social, ou seja, 
portador de direito. Concentra-se aí a problemática presente na relação Casa de 
Estudante – Serviço Social – DAE/UFPE.  

Nesta relação, o Serviço Social não ocupa a posição de mediador e, portanto sua 
prática não realiza o diálogo entre as demandas dos residentes e as demandas da 
instituição, de modo a tencionar os limites institucionais na medida em que visa atender 
prioritariamente aos interesses de seus usuários. 
            A começar pelo fato de que esses profissionais, diferente da DSS em 1965, não 
são mais alocados nas Casas de Estudantes, o que dificulta a sua proximidade com as 
questões presentes nas CEU’s. Também podemos apontar como fator agravante, a 
dificuldade de envolvimento dos residentes com as problemáticas vivenciadas neste 
espaço, considerando que o trabalho do Assistente Social supõe e exige o exercício da 
responsabilidade, da organização e da consciência social como vontade própria dos 
usuários dos serviços, como condição necessária mesmo não sendo suficiente. 
(PALMAS, 1985). 

Em linhas gerais, uma vez que os Assistentes Sociais não intervêm diretamente 
nas CEU’s, distanciam-se de seus usuários e de suas demandas, e, sua prática 
profissional, afasta-se da perspectiva da garantia de direitos. Com isso, os Assistentes 
Sociais não conseguem exercitar na sua prática as habilidades próprias de sua dimensão 
político-pedagógica a serviço dos usuários da Assistência Estudantil. 
 As ações Assistenciais realizadas no âmbito das Casas de Estudantes, 
encabeçadas pelo Serviço Social, não envolvem os residentes no seu processo de 
construção, em dois sentidos: primeiro não contam com a participação dos residentes no 
planejamento e implementação das ações, e segundo, não realizam o monitoramento e a 
avaliação destas ações considerando a percepção dos usuários dos serviços prestados.  

Esta realidade é compartilhada em uma infinidade de programas institucionais, 
em que as demandas populares não são particularizadas, tendendo a ser enquadradas à 
objetividade institucional presente nos programas: 

 
Apesar de estar em jogo uma relação (instituição-povo), as decisões tendem a 
ser tomadas segundo uma lógica institucional, que responde as prioridades da 
instituição, aos seus valores – que podem ser os mais corretos de acordo com 
uma objetividade técnica (ou seja, objetivamente corretos). Mas a questão é que 
a demanda popular é assumida para ser compatibilizada com a iniciativa que a 
instituição está disposta a oferecer (PALMAS, 1985: 127). 
  

 Esta é a lógica operacional que perpassa os programas presentes no âmbito da 
Assistência Social, e consequentemente a Assistência Estudantil, “as pessoas aceitam 
porque há uma violência imposta a partir da instituição, aquele que não se conformar 
com a oferta institucional, nas condições em que se faz, fica sem nada, fica fora dos 
requisitos”. (PALMAS, 1985: 127). Ou seja, os usuários dos serviços não são vistos 
como sujeito social, e esta condição é tão forte no âmbito ideológico e político pelo 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 7 Volumen 4,  Julio de 2012 – ISSN 1852-2459 125 

ideário neoliberal, que eles nem mesmo se apercebem como tal. 
 É neste contexto que a discussão sobre a dimensão política da profissão dá 
suporte a busca de alternativas pelo profissional para dar enfrentamento a problemáticas 
que desafiam sua atuação, priorizando o comprometimento com os interesses dos 
usuários de seus serviços através da interpretação do cotidiano deste espaço ocupacional 
enquanto instância de poder, no interior da qual se abrem espaços para promover, com o 
povo, processos educativos e democráticos. (PALMAS, 1985).  
 
 
CONSIDERACÕES FINAIS 
 

A realização deste trabalho nos permite apontar a necessidade de se repensar a 
intervenção do Serviço Social na Assistência Estudantil, sob a perspectiva da garantia 
de direitos, realçando o exercício da dimensão político-pedagógica da profissão como 
alternativa para viabilizar este redirecionamento de sua prática profissional. As 
reflexões construídas no presente trabalho contribuem para dar visibilidade ao tema, 
uma vez que este carece de discussões no âmbito da categoria.  
  Temos que o Serviço Social ao atuar na operacionalização da Assistência 
Estudantil depara-se com a multiplicidade das demandas dos sujeitos envolvidos, ou 
seja, dos usuários dos serviços e da instituição empregadora. Ao priorizar o atendimento 
dos interesses da instituição - baseados no cumprimento de metas, na busca de 
resultados a curto-prazo, na adoção de ações pontuais e enxugamento de recursos 
materiais e humanos - o profissional reproduz em suas práticas os limites presentes no 
âmbito da Política, não reconhecendo o aspecto politizador de ambos.  
 No caso da DAE, percebemos que os interesses da Instituição são sobrepostos 
aos interesses dos seus usuários, uma vez que cabe ao Serviço Social dar conta de toda a 
burocracia da seleção para os Programas da DAE - Preenchimentos de fichas, 
conferência de documentos, declarações, entrevistas e avaliações - cotidianamente, de 
modo que a sua prática profissional é reduzida a seleção, limitando sua função somente 
à execução dos programas, não se concretizando no e a partir do âmbito do 
planejamento, principalmente no que tange o Programa de Moradia – As Casas de 
Estudantes da UFPE. 
 Assim, percebemos através dos Relatórios analisados, inclusive nos referentes ao 
período de 2006-2009, que ainda são reduzidas as iniciativas do Serviço Social da DAE 
em experiências tais como: a formação de grupos de pesquisa e discussão voltados para 
a elaboração de propostas que visem interferir na realidade institucional, inclusive 
contando com a possibilidade de produzir material para publicização das ações da 
instituição e que sirvam para fundamentar planos, programas e projetos no setor; 
atividades que visem efetivar o sistema de cogestão existente entre DAE e diretoria das 
CEU’s, ou seja, a participação direta dos representantes das CEU’s nas deliberações da 
DAE; estímulo à organização política dos residentes para as questões expressas no 
cotidiano das Casas, entre outras. 
 Estes limites postos à prática do Serviço da DAE têm a ver, não somente, com o 
direcionamento assumido pela instituição na operacionalização da Assistência 
Estudantil, visto que, a seletividade e a focalização são as características centrais das 
ações da DAE, o que fortalece o caráter fragmentado e seletivo da Assistência prestada 
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aos estudantes. Esta realidade é vivenciada, num contexto mais amplo, no âmbito da 
operacionalização da Assistência social, que no Brasil,  tem suas práticas pautadas na 
focalização, na imediaticidade e no clientelismo, uma vez que a prestação de serviços 
assistenciais é operacionalizada enquanto simples concessão de benefícios.  
 Consideramos, desse modo, que o reconhecimento e o exercício de uma prática 
desenvolvida a partir da construção de estratégias pedagógicas de cunho político - 
direcionadas a provocar mudanças no espaço institucional - pelo Serviço Social, 
baseadas na efetivação dos direitos, incorporando a necessidade dos usuários como 
parte da dinâmica dos serviços institucionais, mediante a participação dos mesmos na 
gestão desses serviços e na politização de problemáticas e relação usuário/instituição, 
coloca-se como alternativa para que a prática profissional do Serviço Social 
instrumentalize-se tendo em vista a defesa dos interesses de seus usuários, de acordo 
com o compromisso ético-político da profissão. (ABREU, 2008). 
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