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RESUMO  
A partir de uma análise da política educacional brasileira, este artigo faz uma reflexão acerca da inserção 
do Serviço Social na área no estado da Bahia, com foco na educação básica e superior, apontando os 

desafios históricos e resistência à integração de Assistentes Sociais em equipes multidisciplinares dentro 
das escolas, sobretudo as públicas. A metodologia da pesquisa contempla a realização de cursos de 

extensão sobre a sistematização da experiência profissional, assumindo como recurso primordial a 
produção do conhecimento pelos próprios sujeitos. A reflexão aqui apresentada, abarca resultados 

parciais, ainda em andamento. 
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ABSTRACT  
Based on an analysis of Brazilian educational policy, this article reflects on the insertion of Social Service 

in the area of Bahia, with a focus on basic and higher education, pointing out the historical challenges and 
resistance to the integration of Social Workers in multidisciplinary teams within schools, especially 

public ones. The methodology of the research contemplates the realization of extension courses on the 
systematization of professional experience, assuming as primordial resource the production of knowledge 

by the subjects themselves. The reflection presented here includes partial results, still in progress.  
KEY-WORDS: Professional work; Education Policy; Social service. 

 
 
 

 

I INTRODUÇÃO 
 

A atuação dos assistentes sociais na política de educação não é algo novo, 

pelo contrário, remonta à década de 1930, década de surgimento das primeiras escolas 

de Serviço Social no Brasil. Entretanto, é a partir da década de 1990 que, “em 

consonância com o amadurecimento do projeto ético-político profissional, que se 

visualiza no Brasil um considerável aumento do Serviço Social na área da educação” 

(CFESS, 2011b, p. 05). 

 
O Conselho Federal de Serviço Social (2011a, p. 16), no documento intitulado 

Subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de educação, define a 

educação enquanto um “complexo constitutivo da vida social, que tem uma função 

social importante na dinâmica da reprodução social, ou seja, nas formas de reprodução 

do ser social, e que numa sociedade organizada a partir da contradição básica entre 

aqueles que produzem a riqueza social e aqueles que exploram os seus produtores e 

expropriam sua produção”. 

 

O profissional do Serviço Social atua na educação em várias modalidades e, 

tais modalidades são definidas de acordo com o público-alvo atendido pelos 
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profissionais nas diversas instituições de educação. De acordo com o levantamento 

realizado em 2010/2011 pelo Grupo de Trabalho de Educação do CFESS (2016a) as 

modalidades de concentração de profissionais atuando na política de educação são as 

seguintes: educação infantil, ensino fundamental, educação especial, ensino médio, 

educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, educação superior e 

educação indígena. Não foram identificados dados recentes sobre a distribuição de 

profissionais no Brasil por modalidade da educação, mas o documento citado (CFESS, 

2016a) aponta que a maioria dos profissionais que atuam na educação no Brasil está 

vinculada à modalidade do ensino fundamental. 

 

Até o momento, foi possível identificar preliminarmente que no estado da 

Bahia existem aproximadamente 148 (cento e quarenta e oito) assistentes sociais 

atuando na educação, sendo quarenta nos institutos federais (26 no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA e 14 no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IFBAIANO), aproximadamente 54 (cinquenta 

e quatro) profissionais na educação básica pública e confessional/privada e 54 

(cinquenta e quatro) profissionais na educação superior (universidades públicas federais 

e estaduais). Estes dados poderão ser alterados até o final da pesquisa, visto que as 

informações sobre a inserção do/da assistente social na educação básica sofrem 

variações devido a extensão territorial do estado da Bahia. 

 

Vale ressaltar que os resultados finais da pesquisa serão sistematizados em 

um documento a ser disponibilizado à Comissão de Educação do Conselho Regional de 

Serviço Social (CRESS – 5ª Região) com o intuito de contribuir com o fortalecimento 

da referida comissão e possibilitar uma relação mais estreita entre os profissionais que 

atuam na educação no estado e o CRESS-BA (5ª Região). 

 

Assim sendo, a pesquisa em andamento se coloca como possibilidade de fortalecimento 

dos estudos sobre o trabalho da/o assistente social na educação e desponta como 

relevante pelo fato de dar continuidade aos estudos realizados e em andamento pelos 

pesquisadores. O intuito da pesquisa é ampliar os estudos realizados para o âmbito do 

estado da Bahia por entender que se faz necessário analisar as configurações, nos dias 

atuais, do trabalho das(os) assistentes sociais que atuam na política de educação no 

estado da Bahia. E de certa forma somar com os estudos sobre o tema que se 

desenvolvem em outros estados, a exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro sobre o 

trabalho da/o assistente social na educação. 

 

Outro aspecto que reforça a relevância da pesquisa reside no fato que o 

levantamento dos municípios e instituições de atuação das/os assistentes sociais na 
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política de educação poderá mobilizar e/ou pressionar para a aprovação de leis 

específicas nos municípios baianos para a inserção destes profissionais na política de 

educação. Bem como pode fortalecer as lutas travadas pela categoria desde o ano 2000 

para a aprovação, em âmbito nacional, do Projeto de Lei n. 3.688 em tramitação. 

 

A pesquisa traz como objetivo analisar as configurações atuais do trabalho 

dos assistentes sociais que atuam na política de educação no estado da Bahia. Traçando 

o perfil socioeconômico desses assistentes sociais atuantes; conhecendo a trajetória de 

formação e experiência destes profissionais; identificando e problematizando as 

principais demandas postas ao trabalho profissional no interior dos diversos espaços 

sócio-ocupacionais vinculados à política de educação; mencionando e analisando as 

condições de trabalho dos assistentes sociais; distinguindo e analisando as formas de 

resistência e a participação política e social dos assistentes sociais que atuam na política 

de educação no estado da Bahia. 

 

A metodologia da pesquisa contemplou a atualização da bibliografia 

existente sobre o tema investigado e da legislação que regulamenta a inserção dos 

assistentes sociais no País; bem como leituras sistemáticas da bibliografia e definição de 

textos centrais para a pesquisa. Em seguida, está sendo feito o mapeamento junto ao 

Conselho Regional de Serviço Social (5ª região), e em contato direto com os municípios 

baianos, das/os assistentes sociais que atuam na política de educação na Bahia e 

caracterização dos espaços sócio-ocupacionais. 

 

A fase posterior é a realização de cursos de extensão sobre a sistematização 

da experiência profissional com foco nas modalidades da educação. Nos referidos 

cursos se dá a coleta de dados da pesquisa que tem como eixo central a produção do 

conhecimento pelos próprios sujeitos da pesquisa, ou seja, cada profissional escreve um 
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texto autoral sobre sua experiência profissional que será citado posteriormente no 

momento da análise final da pesquisa. 

 

As informações coletadas estão sendo sistematizadas em planilhas, 

construção de sínteses analíticas e elaboração de um artigo final apresentando os 

resultados da pesquisa. Além disso, será elaborado um documento com o mapeamento 

dos espaços sócio-ocupacionais vinculados à política de educação no estado da Bahia e 

seus respectivos profissionais que será protocolado na comissão de educação do 

CRESS-BA. 

 

Neste artigo iremos limitar nossa análise a duas modalidades da educação, a 

saber, a educação básica e a educação superior no estado da Bahia. No entanto, a 

pesquisa está sendo realizada também no estado da Paraíba e contempla também a 

modalidade de educação profissional e tecnológica. 

 
 

 

II DESENVOLVIMENTO 

2.1 Panorama Geral 
 

Distanciando-se cada vez mais de uma concepção de cidadania plena, o 

Brasil tem percorrido um caminho de desmonte das políticas públicas de cunho social, 

aprofundando de forma acelerada a desigualdade latente existente no país, e 

condenando à permanência na subalternidade, determinados grupos sociais, parcela não 

desprezível de cidadãos brasileiros. Com a educação, apontada como um dos principais 

meios de ascensão social e de combate ao fosso existente entre as diversas camadas 

sociais, extremamente diversificadas no país, não tem sido diferente, tendo sido 

efetivadas uma série de mudanças que vão impactar diretamente a política, colocando 

em xeque o pleno desenvolvimento do sistema de ensino, bem como impondo uma série 

de medidas, apontadas por professores e especialistas como desconexas e distantes da 

realidade brasileira, em um processo muito questionável, mas que mesmo com uma 

serie de mobilizações e posicionamentos contrários, foi levado adiante e sancionado, 

como será discutido, mais adiante. 

 

Constitucionalmente estabelecida como direito de todos e dever do Estado e 

da família, a educação, deve nortear-se pelo pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 

1988), devendo ser ministrada, dentre outros, pelo princípio da igualdade de condições 
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para o acesso e permanência na escola (Idem). Deve ainda existir, mediante a garantia 

de uma educação básica obrigatória e gratuita, e pelo atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiências, entendendo-se a complexidade a amplidão 

do termo, preferencialmente na rede regular de ensino (Ibidem). Além da Constituição 

Federal de 1988, esses termos serão ainda reafirmados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, de 1990; e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, de 1996. 

 

Apesar das afirmações de todos esses documentos legais, as ações recentes 

adotadas pelo Governo inviabilizam em certa medida tais possibilidades, uma vez que 

impõem congelamento dos gastos governamentais em 20 anos
1
, atingindo diretamente a 

“espinha dorsal” da educação, já que é uma das áreas carentes da ampliação dos 

investimentos; anunciam cortes para a ciência e tecnologia e para as universidades 

públicas; e, indo além, culminam em um veto, na Lei Orçamentária Anual de 2018, da 

verba extra para a educação básica, e para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação– FUNDEB, 

ancorado em um discurso Neoliberal, que em nome do equilíbrio das contas públicas, 

tem estabelecido uma série de reajustes e de cortes, principalmente direcionados às 

áreas sociais. Passando por um momento de profunda crise econômica, e política, o 

Brasil vem adotando medidas que tornam ainda mais parco o conceito de seguridade 

social, que apesar de ser mais abrangente do que o que se tem em alguns países latino-

americanos, está bem distante de outros, e muito aquém da intervenção social 

necessária, diante das péssimas condições de vida de grande parte da população 

brasileira. 

 

Dentro desse contexto de adição desenfreada de novos parâmetros para a 

atuação do Estado brasileiro, inclui-se ainda uma reforma do Ensino Médio, que tem 

encontrado resistência em todos os âmbitos educacionais, mas que ainda assim, tem 

sido levada adiante pelo governo e pelos parlamentares da base aliada, nas duas casas 

do Poder Legislativo, em parceria aberta – ou dissimulada – com o pensamento dos 

recentes Ministros da Educação, que assumiram a pasta desde a posse do então 
 
 

1 Apesar das fortes manifestações, a PEC 55/2016 foi aprovada, à promulgação pela Presidência da 
República, instituindo assim, um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos, corrigidos apenas 
pelo índice de inflação do ano anterior, com possibilidade de revisão somente após 10 anos de vigência. 
Considerando o histórico dos investimentos e dos posicionamentos adotados pelo Estado Brasileiro, 
especialistas apontam para o perfil que o teto deverá assumir, restringindo-se majoritariamente aos gastos 
correntes destinados às políticas de cunho social. 



 6 

presidente, Michel Temer. Dentre outras medidas, a proposta, imposta através de media 

provisória
1
, pretende uma nova organização da Base Nacional Curricular Comum – 

BNCC, que, priorizando linguagem e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias 

(BRASIL, 2017), tendem a subalternizar outras áreas, consideradas centrais para o 

desenvolvimento da cidadania e para a plena formação continuada. Dentro desse ponto, 

além de outras dificuldades, há uma intensificação do histórico condicionamento 

imposto aos diferentes perfis das classes brasileiras, relegando a determinados grupos 

de estudantes uma aproximação aligeirada e intensificada com o mercado de trabalho, 

dada a necessidade da atividade laboral para a garantia da sobrevivência dos núcleos 

familiares, enquanto outros, em condições privilegiadas, podem direcionar a sua 

formação, durante o ensino médio, para uma perspectiva de preparação para uma 

continuidade, no ensino superior, atingindo assim – ou mantendo, na maioria dos casos, 

uma tradição familiar – de uma profissão mais estável, com formação universitária, 

maior remuneração e melhor reconhecimento na divisão sociotécnica do trabalho. A 

reforma proposta em 2017 inclui, sem maiores cerimônias, uma prematura formação 

direcionada para o mercado de trabalho, desde o Ensino Médio.  

 

A aproximação do Ensino Médio com a formação profissional para o 

mercado, em última instância, trata-se de um fenômeno de longas datas, enraizado não 

só no Brasil, mas em todo o mundo capitalista. Significa essencialmente, um novo 

segmento de trabalhadores, com algumas habilidades específicas, mas sem formações 

mais especializadas e prolongadas, portanto, mais baratas e de aplicação imediata, sem 

ponderações e definições atribuídas pelas diversas características que o nível superior 

agregam a determinados perfis de trabalhadores. É o que aponta Bolorino (2007, p. 82): 

 
A educação está baseada na geração de capital humano para o novo 
desenvolvimento, por meio de um modelo educativo destinado a transmitir 
habilidades formais de alta flexibilidade, ou seja, trabalhadores mais 

adaptáveis, com capacidade de aprender novas habilidades, condições que 
podem ser adquiridas com a educação básica. 

 

Acrescentando a autora (Idem, p. 82-3): 
 

As mudanças no mundo do trabalho, em decorrência das transformações no 

processo produtivo, resumidas no mote da ‘acumulação flexível2’, que em  

 

1 A medida encontrou resistência, inclusive, em razão da sua proposição ser através de Medida Provisória, 
uma vez que se trata de uma profunda reforma do sistema educacional brasileiro e, portanto, careceria de 
uma discussão mais aprofundada, de uma tramitação mais lenta, gradual, democrática e discutida, e não 
propositiva, advinda dos espaços fechados de um governo distante dos posicionamentos populares, 
sobretudo, daqueles que serão imediatamente impactados pela reforma.  
2 Para um aprofundamento, ver: Antunes, 1998. 
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última instância preocupa-se fundamentalmente com o lucro através do 

controle da força de trabalho, exige mudanças na formação profissional, 
criando um novo paradigma da ‘empregabilidade’. 

 

Nessa realidade, o Serviço Social que ganhou força na luta pela inclusão da 

categoria dos/das Assistentes Sociais na Educação, solidificado através do Projeto de 

Lei n. 3688/2000 – ainda sem maiores desdobramentos materializáveis – volta a 

encontrar uma enorme resistência ao avanço da proposta, uma vez que ela pressupunha, 

no caminho inverso ao que tem ocorrido, uma ampliação dos investimentos e das 

perspectivas do Sistema Educacional. As projeções para os próximos anos no tocante ao 

Serviço Social na educação podem não ser animadoras, problematizando-se os cortes 

recentes, acrescidos do cenário político brasileiro, em que os três poderes tem 

demonstrado, escancaradamente, seu perfil conservador, extremamente influenciado 

pelos ideais neoliberais
1
, contrários a quaisquer avanços em termos de políticas sociais, 

extremamente favoráveis a mercantilização de todos os serviços possíveis, e alinhados 

nas suas decisões
2
. 

 

Assistentes Sociais encontram assim, um fértil terreno para atuação, uma 

vez que se avolumam os impasses e problemas relacionados a permanência e à 

formação dos estudantes brasileiros, esbarrando por outro lado, num forte obstáculo, 

que os impede de adentrar nesses espaços, esvaziando assim, quaisquer experiências 

que demonstrem na prática, as possibilidades da atuação e as potencialidades na 

integração da categoria na equipe escolar. A partir dessa observação, no próximo item 

serão feitos alguns apontamentos acerca da problemática, bem como uma discussão da 

atuação de Assistentes Sociais na educação, e as tendências apontadas pelos resultados 

parcialmente encontrados na pesquisa que embasou esse trabalho, mesmo tendo esta 

ainda, um caráter preliminar. 

 
 

 

2.1 Mapeamento dos profissionais de Serviço Social na Educação no Estado da 

Bahia 
 

No estado da Bahia foi possível mapear até o momento na modalidade de Educação Básica 

um quantitativo de 54 (cinquenta e quatro) Assistentes Sociais atuando  
 

1 Para maior aprofundamento ver: Dardot e Laval, 2016.  

2 Tem-se visto, de forma espantosa, nos últimos dois anos, uma similaridade nas ações do Executivo, do 
Legislativo e do Judiciário, evidenciados pelas recentes notícias vinculadas pela mídia que mostram a 
velocidade com que os planos do Governo Temer têm se materializado em Leis, mesmo estando o país 
passando por uma forte crise política, e o próprio Governo cercado de acusações de corrupção, 
desaprovação popular, e negociações de legalidade questionáveis.  
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em escolas públicas e privadas/confessionais, bem como em secretarias de educação, 

distribuídos em 23 (vinte e três) cidades, uma realidade que, considerando o total de 417 

(quatrocentos e dezessete) municípios baianos, revela um dado problemático, e 

infelizmente, ainda pouco discutido. É importante sinalizar para o fato de que, na 

pesquisa, não foram consultados todos os municípios baianos, dado o curto período de 

tempo de duração, dois anos, e a insuficiência de recursos, concentrando a busca nos 

polos regionais, as cidades que sediam as microrregiões baianas, mas que por conta 

disso, são maiores e mais desenvolvidas, havendo, mesmo que não sendo uma 

constatação suficiente, uma maior tendência à existência desses profissionais na rede 

educacional, na rede pública pela capacidade de custeio das prefeituras municipais, e na 

rede privada, pela existência de escolas melhores estruturadas, e com um quadro 

profissional mais abrangente. Foi notório, na contracorrente dessa lógica de 

pensamento, a existência do Serviço Social em cidades de pequeno porte, no interior do 

Estado, mas em quantidades, também limitadas. A busca pelos Assistentes Sociais que 

atuam na educação básica, se deu através dos núcleos regionais (NUCRESS) do 

CRESS-BA e pelos contatos com profissionais que atuam na área por um tempo 

considerável e que, portanto, possuem uma maior bagagem na discussão, inclusive no 

conhecimento dos colegas de área e profissão. 

 

Ganha destaque a observação da insuficiência e até ausência do Serviço 

Social na Educação Básica, subjugado e diminuído a uma marginalidade da atuação 

que, em última instância, revela o desconhecimento acerca da importância de uma 

equipe multiprofissional dentro das escolas, e da centralidade que Assistentes Sociais 

teriam no combate à evasão escolar, à violência, e a uma série de fatores que dificultam 

e/ou impedem o desenvolvimento acadêmico dos estudantes, sobretudo, no tocante às 

relações familiares e comunitárias e às de mínima sobrevivência. 

 

No ensino superior, por sua vez, a constatação dessa centralidade já é 

evidente, dada a atuação hoje quase inquestionável, e abrangente a quase totalidade das 

instituições, o que vai decaindo nos demais níveis de ensino, como mostram a 

intermediariedade nos Institutos Federais e a extremamente precariedade na Educação 

Básica, onde a inexistência de espaços para atuação e constatação dos resultados 

efetivados é gritante. 

 

Na Educação de Ensino Superior, a pesquisa teve um foco nas universidades 

públicas, principalmente, devido ao curto prazo para desenvolvê-la, e o caráter ainda 
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preliminar, podendo desdobrar em novos estudos e análises mais abrangentes e 

generalizadas, e é importante salientar para o fato de que, Assistentes Sociais que atuam 

na docência, não foram computados neste momento, tendo em vista que, a busca 

direcionou-se para outras demandas, mais vinculados ao trabalho profissional 

diretamente no campo da atuação direta com usuários, apontando suas demandas, que 

crescem nitidamente no Ensino Superior, como, por exemplo, a Assistência Estudantil e 

as Políticas de Permanência, ampliadas em parte considerável das universidades 

públicas brasileiras, como forma de atender de uma forma mais satisfatória um novo 

perfil de estudantes, que tem adentrado, principalmente através das cotas sociais e 

raciais.3 

 

Para obtenção dos dados, foram feitos contatos através dos mais diversos 

meios de comunicação, o que não foi tão fácil devido à distância e novamente ao tempo 

e a insuficiência de recursos. Foram identificadas dez instituições públicas no estado da 

Bahia, sendo quatro estaduais e seis federais, abarcando um quantitativo de 54 

(cinquenta e quatro) Assistentes Sociais atuando diretamente, sobretudo nas políticas da 

assistência estudantil. Vale a pena salientar para o fato de que apenas uma instituição 

não possui, no seu quadro de funcionários profissionais da área, o que comprova a 

carência e a demanda cada vez maior para o trabalho característico e de competência do 

Assistente Social, hoje central na continuidade do processo de expansão do ensino 

superior, e na permanência de uma gama de alunos que chegam a essas universidades. 

 

Foi perceptível através dos dados obtidos (principalmente pelo número de 

profissionais atuando na educação), que o estado da Bahia quando comparado a outras 

regiões do país ainda está começando a introduzir em ambientes educacionais os 

profissionais do Serviço Social em escolas públicas. Este fator vem sendo o foco de luta 

da Comissão de educação do CRESS-BA considerando a necessidade de inserção de 

profissionais qualificados para atender uma demanda recorrente nas escolas de 

permanência do estudante na vida acadêmica. 

 

Assim, Almeida, reflete esse cenário afirmando que: 

 

[...] pensar a inserção dos assistentes sociais na área de educação nos coloca 
o desafio de compreender e acompanhar teórica e metodologicamente como 

que as requisições postas a este profissional estão articuladas às tendências 
contraditórias da política de educação de ampliação das formas de acesso e 
de permanência na educação escolarizada diante de um cenário em que a  

 

3 Para um estudo mais aprofundado da temática, ver: Santos (Org.) (2012); e Santos (Org.) (2013). 
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realidade local encontra-se cada vez mais imbricada com a dinâmica de 
mundialização do capital. (TEIXEIRA, 2011, p. 25) 

 

 

III CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar das incertezas e instabilidades que impossibilitem quaisquer 

prospecções mais conclusivas e seguras, conclui-se pelas reflexões feitas até aqui, que 

se tem um caminho de inclinação extremamente íngreme no tocante à política 

educacional brasileira, e à integração do Serviço Social nesse processo de luta pela 

melhoria da educação. Os caminhos trilhados pelo Governo Temer, na direção de cortes 

orçamentários e de perspectivas cada vez mais limitadas ao papel da escola no pleno 

desenvolvimento dos estudantes, representam o modelo que se almeja e qual o nível de 

prioridade dado à área. Soma-se a esses fatores, um problema muito mais latente e 

duradouro, o pouco conhecimento acerca da atuação de Assistentes Sociais na educação 

especificamente, uma vez que não há espaços suficientes para discussão e avanços em 

termos dessa inserção. Esse fenômeno, por outro lado, tem uma motivação política, ou a 

falta dela, já que os próprios representantes de ambos os segmentos do legislativo 

ignoram as mais diversas problemáticas encontradas nas escolas, e preferem trilhas mais 

cômodas, baratas, e que na verdade, passam longe de uma resolução efetiva dos 

diversos impasses que circundam esses espaços. 

 

A mercantilização cada vez mais crescente da educação corrobora para esse 

processo, uma vez que a retirada do Estado da função de provedor de determinados 

serviços públicos, sempre foi utilizado de forma estratégica para a absorção desses 

mesmos serviços, agora ofertados enquanto mercadorias, pelo mercado. Imersos em 

atividades, agora mercantilizadas, os profissionais do Serviço Social veem-se diante de 

uma outra lógica, muito mais focalista, restritiva e distanciada da concepção de direito, 

minando por baixo, ou em grande medida, as possibilidades de uma atuação alinhada e 

refletida através dos parâmetros atualmente adotados, através, sobretudo do código de 

ética, da categoria, que prega direitos e valores universalistas.  

 

A pesquisa, apesar de contar apenas com resultados preliminares, iniciais, 

uma vez que ainda está em andamento, sem análises mais aprofundadas dos dados 

coletados, permite de alguma forma refletir a problemática, apontando para as lacunas 

existentes na inserção, a insuficiência de profissionais em um estado tão grande como é 

a Bahia, e para as condições ainda instáveis para uma efetiva atuação. Dado a limitação 
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do espaço deste instrumento, que se constitui apenas de um artigo, muitos dos pontos de 

reflexão foram tomados apenas em seus aspectos centrais, não aprofundados 

exaustivamente, e outros, por sua vez, sequer puderam ser mencionados, entretanto, 

após conclusão da coleta e análises de informações, outras discussões deverão ser feitas, 

estas sim, abrangendo toda a complexidade que envolve o tema.  
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