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RESUMO

É a partir das vivências advindas do Estágio curricular do curso de Serviço social da Universidade Tiradentes, que
elegemos como objetivo deste trabalho compreender o que compete ao profissional de Serviço social no ambiente escolar.
Para tanto utilizamos da pesquisa de natureza bibliográfica, exploratória e empírica. O campo de estudo foi a Escola
Municipal Azarias dos Santos, no município de Estância-Se. Nos resultados pode-se constatar a realidade dos problemas
sociais enfrentados na escola clamam por um profissional que possa identificar essas problemáticas, realizar uma análise
macro/microssocial, e assim poder desenvolver uma intervenção social.

RESUMO

ES a partir de las vivencias advindas del Estágio curricular del curso de Servicio social de la Universidad Tiradentes, que
elegimos como objetivo de este trabajo comprenda lo que compite al profesional de Servicio social en el ambiente escolar.
Para tanto utilizamos de la investigación de naturaleza bibliográfica, exploratória y empírica. El campo de estudio fue la
Escuela Municipal Azarias de Santos, en el municipio de Estancia-Se. En los resultados se puede constatar la realidad de
los problemas sociales enfrentados en la escuela claman por un profesional que pueda identificar esas problemáticas,
realizar un análisis macro/microssocial, y así poder desarrollar una intervención social.

INTRODUÇÃO

A educação pública é uma das mais requisitadas vias para a construção de uma sociedade baseada na equidade,
constituindo-se uma ferramenta poderosa para a transformação social. Contudo, nem sempre foi assim. Desde os anos de
1550 quando a educação era desenvolvida pelos jesuítas não se visava o desenvolvimento da sociedade: o que se
almejava era viabilizar a exploração econômica da colônia pelo apaziguamento do indígena. Os colégios fundados pelos
jesuítasprevaleceram nos séculos XVII e XVIII chegando apenas para alunos que eram filhos de donos de Colônia. A
situação no império mudou um pouco na medida em que as mulheres também podiam estudar. A disseminação das
instituições escolares elementares e secundárias proporcionaram a criação de 79 escolas de primeiras letras masculinas e
64 femininas. Em São Paulo, já existia 83 instituições de ensino particulares e dez anos maistarde 314 escolas públicas
(HILSDORF, 2007). Na República, o discurso sobrea educação estava na boca de todos: homens de letras, jornalistas,
políticos, padres, ministros evangélicos, proprietários e homens do povo expressavam interesse sobre a questão da
escolarização da sociedade brasileira. O número de escolas públicas tendeu a crescer, afinal houve uma remodelação das
relações de trabalho do regime escravo para o trabalho livre e assalariado. Essa ampliação se justifica, principalmente pela
intenção do estado em educar o povo soberano, o povo eleitor, possuidores de direitos e deveres. Tudo uma mera
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exigência de sobrevivência econômica do Estado ( formação de mão de obra qualificada, disseminação de códigos culturais
da modernidade).

Na primeira República, para o trabalhador branco nacional ou estrangeiro, além das escolas públicas oficiais, havia as
instituições particulares e as escolas dos trabalhadores. E para os ex-escravos Escolas que aceitavam negros só foram
construídas apenas nos fins da década de 1920 marcando assim um atraso e discriminação educacional para os negros. A
Era Vargas, 1930-1945, voltou-se para a qualificação profissional dos professores. Foram decretadas reformas dos níveis
superiores e secundário do ensino. Foi implantado também o modelo universitário de ensino superior que visava preparar
o professor para qualificara mão de obra que viesse produzir para a agricultura, a indústria e setor de serviços. Dessa
forma sistemas de ensino foram elaborados mediante as “Leis Orgânicas” do ensino: Ensino industrial- 1942; Ensino
secundário- 1942; Ensino comercial- 1943; Ensino primário- 1946 ensino normal- 1946; ensino agrícola- 1946.

Logo após esse período entramos na Redemocratização do país e também da educação. Com a nova Constituição Federal
de 1964 e com a elaboração da Lei de Diretrizes e base em 1961 a existência de mais de 50% de analfabetos no país foi
tida como um fator preocupante. A igualdade de todos perante a lei já era um direito previsto pela CF/1946 e por isso a
LDB veio para tornar acessível (democratizar) o ensino em todo o país (principalmente para os analfabetos). Em uma
“Campanha de Defesa da Escola Pública”, a UNE (União Nacional dos Estudantes) clamava por mais verbas públicas para a
educação pública. Com a ditadura, houve um retrocesso dos direitos sociais, civis e políticos o que ocasionou um a
estagnação nos movimentos e reinvindicações democráticas. Passado o fervor da ditadura, volta a busca pela cidadania
como também os avanços na educação. A esse respeito as reformas educacionais de 1968 e 1971 podem ilustrar esse
panorama.

Os anos seguintes (80 e 90) são consideradas as décadas perdidas, afinal não houve melhoria no padrão de distribuição
de renda para toda a sociedade brasileira. Na verdade, como afirma Romualdo P. de Oliveira (1992) houve uma brutal
exclusão social e escolar: “no Brasil, em 1980, quase 60% da população era constituída de pobres”. A escola brasileira de
2012, por sua vez, não se difere muito da enfrentada em 1988 apesar dos direitos garantidos pela Constituição Federal. As
marcas de uma educação particular do Brasil colônia, a desigualdade entre gênero do Império, a questão do negro da
República, o problema do pobre analfabeto foram questões que vieram a serem discutidas e assim sendo formuladas
ações e garantias pela CF de 88, pela LDB e ECA que viessem a anular esse ranço histórico do país. Porém em tempos
sombrios de neoliberalismo onde os frutos da modernização não são repartidos, a sociedade tende a se tornar cada vez
mais alienada, ou seja, alheia a qualquer tipo de concepção sobre direitos sociais. Isso acontece, por exemplo, por meio
da deterioração do ensino público, mecanismo eficaz para a legitimação da hegemonia por parte da classe dominante
sobre a classe dominada. Uma classe que não se reconhece como detentora de direitos sociais, torna-se subordinada aos
ditames do capital, o que contribui para o aprofundamento das desigualdades sociais. Essa falta de participação ativa da
população, como diz Amaro (1997), “[...] não é um fenômeno exclusivo da escola, mas que estende-se a outros campos
sociais, uma vez que é reproduzido cultural e politicamente por grupos monolíticos de poder.”(AMARO,1997, p. 45). Assim
sendo, essa apatia não fixa raízes apenas na área educacional, o problema é mais extenso, o problema emerge da
formação sócio histórica do país, que apesar de muitos anos já terem se passados se arrasta até os dias de hoje. Sobre
isso, traremos no tópico que segue de que forma os problemas sociais, políticos, econômicos se estendem/reproduzem
dentro da Escola Municipal Azarias José dos Santos, na cidade de Estância/Se.

2. A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AZARIAS DOS SANTOS COMO PALCO DE UMA FORMAÇÃO PROFISIIONAL

Ao longo de tantos encontros e desencontros, certezas e incertezas, erros e acertos, é chegada a hora de apresentar o
lócus das análises: a Escola Municipal Professor Azarias Santos seria nosso local do estágio. Localizada no Bairro Santa
Cruz, mais especificamente na Rua da Cachoeira, n° 1275 a escola funciona desde 1970 sendo construída na gestão do
prefeito Raimundo Silveira Souza. Falar de como e quando surgiu, quem fundou ou inaugurou, os porquês do seu
surgimento, em que contexto histórico emergiu, se apresentam aos nossos olhos como um trabalho de garimpo. Dentre
quarenta e dois anos, muitas pessoas passaram por aqui e fizeram a história da Escola Municipal do Prof. Azarias Santos,
porém pouca coisa foi registrada e portanto o que encontro, para nós, é considerado a maior riqueza.

Dentro do grande mosaico que é a rede de educação municipal da cidade de Estância, a Escola Municipal Prof. Azarias
Santos carrega consigo características próprias, que naturalmente, das mais diversas formas, reinam na identidade de
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cada escola devido as conjunturas territoriais, sociais, culturais e econômicas que cercam e povoam cada ambiente
escolar.

Entre crianças, adolescentes e adultos que residindo, em geral, no bairro Candeal, Santa Cruz, Alto São Vicente, Conjunto
Albano Franco, e no Sítio Pastinho, se revelam histórias de vida, que retratam profissões, condição econômica, crenças
religiosas, nível de escolaridade enfim, peculiaridades que dizem muito sobre o perfil dos alunos da Escola Azarias.
Levando em consideração que as condições econômicas não determinam e nem assolam as condições de vida do ser
humano, mais que por outro lado, tem a capacidade (e não a hegemonia) de subordinar as relações humanas à lógica do
capital, recolhemos das fichas de matrícula dos 161 alunos a profissão e nível de instrução dos pais afim de fazer uma
análise crítica da realidade social e econômica.

O nível de instrução dos pais e responsáveis dos alunos da Escola Municipal Azarias Santos, onde a maioria dos pais
possuem o ensino fundamental incompleto. Grande partes são apenas alfabetizados, ou sejam, devem apenas saber ler e
escrever e outra grande parte nem se quer foram a escola. O grau mais alto de instrução que pôde ser alcançado por
essas pessoas foi o ensino médio e na maioria dos casos, de forma incompleta. Segundo uma pesquisa feita por Natalia
Goulart, para a revista Veja,

No Brasil, quase 15 milhões de pessoas com mais de 15 anos são analfabetas. Esta realidade
interfere diretamente no desempenho escolar de crianças e adolescentes [...] De acordo com a
pesquisa, filhos de pais analfabetos ou que não terminaram o ensino fundamental têm uma
chance até 480% maior de ter baixo desempenho escolar quando comparados a filhos de pais
com curso superior completo. Segundo os pesquisadores, a explicação para a essa influência está
no estímulo que as crianças recebem dentro de casa. (GOULART, 2012)

A baixa escolaridade dos pais, para além de poder influenciar no baixo rendimento escolar dos filhos, pode constituir-se
como um fator restritivo para o ingresso no mercado de trabalho, pois as profissões que exigem um nível de escolaridade
mais elevado são pouco ocupada por essas pessoas pela falta de profissionalização, visto que cerca de 52% desse pais só
conseguiram chegar a ao ensino fundamental , e mesmo assim não concluíram.

De acordo com os dados do DIEESE (Departamento Intersindical de Estudos Econômicos), o próprio mercado revela às
pessoas que, na atual estrutura econômica, as chances de se conseguir trabalho variam de acordo com a escolaridade.
Isso porque nos últimos dias as exigências em termos de escolaridade tem se apresentado até nas atividades mais
simples.

Dessa forma, pode-se perceber que a baixa escolaridade dos pais acarretam, em geral, empregos informais, não
celetistas, mão de obra barata e até o próprio desemprego. Fatores esses que incidem de forma direta sobre o
desempenho escolar dos filhos na medida em que falta estímulo para a educação. Essa realidade pode ser observada
através das lentes das séries cursadas e a idade dos alunos que as cursam. Com suas portas abertas nos turnos matutino
e vespertino a escola comporta alunos das mais diversas idades, ou seja, na parte da manhã em geral os alunos tem uma
faixa etária entre 6 e 13 anos de idade cursando entre o 2°ano e 5°ano; a tarde os alunos que cursam entre 6°ano e 9°
ano tem sua faixa etária entre 12 e 24 anos. É bem visível que um dos maiores problemas da escola é o atraso escolar,
pois como pode ser observado a distorção idade série está presente de forma preocupante em ambos os turnos. A
distorção idade/série de acordo com Menezes e Santos (2002) é entendida como a defasagem entre a idade e a série que
o aluno deveria estar cursando. Essa distorção é considerada um dos maiores problemas do ensino fundamental brasileiro,
agravada pela repetência e o abandono da escola.

No sistema educacional seriado brasileiro, existe uma adequação teórica entre a idade do aluno e a série que deve cursar.
Prova disso, é o Art.32 da Lei de Diretrizes e Base da Educação- LDB, que dispõe que o ensino fundamental obrigatório
deve ter duração de 9 (nove) anos devendo ser iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade. Seguindo esse raciocínio podemos
identificar a idade adequada para cada série, e assim sendo, o aluno deveria ingressar no 2° ano com seis anos, e
consequentemente, galgar os demais anos na concordância 3° ano/ 7 anos, 4° ano/ 8 anos, 5° ano/ 9 anos, 6° ano/ 10
anos, 7° ano/ onze anos, 8° ano/ doze anos, 9° ano/ treze anos. Este indicador permite avaliar o percentual de alunos, em
cada série, bem como identificar os alunos com idade superior à idade recomendada, como é o caso da Escola Azarias.
Muitas vezes vindo de outras escolas com o histórico repleto de reprovações, de evasões, desistências, ou até mesmo
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reprovados pelo pouco rendimento educacional na própria escola os alunos, em média, de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 17
anos de idade estão matriculados, respectivamente, no 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ano. . Isso significa dizer, a partir dos
respaldos do Art. 32 da LDB, que a idade dos alunos cursantes na escola Azarias, não condizem a idade prescrita por lei.

Tais problemáticas não emergem da escola e muito menos encontram solução apenas no ambiente escolar: as raízes dos
problemas estão alocadas na comunidade em que vivem, da sociedade em que fazem parte, do modo de produção em que
está inserido, na cultura que foi introduzida e na forma que cada um absorve essas estruturas. Por trás das demandas que
afligem a escola pulsam nas comunidades que residem seus alunos os arranjos familiares, problemas sociais como a
gravidez na adolescência, a violência proveniente das drogas, a exploração do trabalho infantil, o desemprego, a pobreza,
a prostituição, o alcoolismo, o preconceito, a gravidez enfim problemas que nascem na sociedade e se afloram na escola
através das relações que se estabelecem entre educação e sujeito.

3. FORMAÇÃO PROFFISIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL: DESAFIOS E CONCLUSÕES NO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO

Muitas das vezes esse fôlego que tomávamos tinha nome, e um dos goles foi nas contribuições de Ney Luís Teixeira de
Almeida[1] que dispunha de uma produção de conhecimento capaz de unir o Serviço social e a Educação nas suas mais
íntimas propostas, conceitos e concepções. Foi a partir de seus estudos que tentamos arriscar muitos voos, a exemplo, o
porquê da inserção do Serviço social na educação, as demandas que povoam essa instituição, seus usuários e as quais
ações devem ser desenvolvidas pelo assistente social. Em uma tríade de artigos compactados no trabalho intitulado “O
Serviço Social e a Política Pública de Educação”, o autor nos esclarece a realidade escolar que clama por uma intervenção
social, e nas suas palavras

A escola pública e, mesmo, a particular, na esfera do ensino fundamental, se vê atravessada,
hoje, por uma série de fenômenos que, mesmo não sendo novos ou estranhos ao universo da
educação escolarizada, hoje se manifestam de forma muito mais intensa e complexa: a juventude
e seus processos de afirmação e reconhecimento enquanto categoria social, exacerbadamente,
mediado pelo consumo; a ampliação das modalidades e a precoce utilização das drogas pelos
alunos; a invasão da cultura e da força do narcotráfico; a pulverização das estratégias de
sobrevivência das famílias nos programas sociais; a perda de atrativo social da escola como
possibilidade de ascensão social e econômica; a desprofissionalização da assistência no campo
educacional com a expansão do voluntariado; a gravidez na adolescência tomando o formato de
problema de saúde pública e a precarização das condições de trabalho docentes são algumas das
muitas expressões da questão social. (ALMEIDA, p.4-5)

É como síntese dessas mais diversas problemáticas que aparece o pouco rendimento escolar. Dessa forma o assistente
social insere-se nesse ambiente a fim de contribuir para a “ampliação do processo educacional em sentido amplo” de
forma a tornar a escola um espaço que envolva a produção e disseminação de conhecimento, que possa garantir o
acesso/permanência dos alunos na escola, atender as demandas não só educacionais como também as sociais, culturais,
econômicas e ideológicas contribuindo para a extensão dessa convivência para outros membros da família, que por razões
sociais diversas não concluíram ou experimentaram plenamente esta oportunidade (ALMEIDA, 2010). A tudo isso, ainda
acrescentaríamos que cabe a escola a função de fortalecer vínculos entre educação/aluno/família/comunidade e às redes
de sociabilidade e de serviços públicos que encontram sua operacionalização, em grande parte, na atuação do Assistente
social.

Num movimento de composição e recomposição a ação do serviço social na escola deve sempre se desenvolver em
consonância com o Código de Ética profissional, com a Lei 8662/93 que regulamenta a profissão e com o Projeto Ético
político a fim de respeitar e desenvolver as diretrizes que norteiam nossa prática profissional. É por isso que o serviço
social na escola deve sempre reconhecer a liberdade como valor ético central, estar sempre na defesa intransigente dos
direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo, ampliando e consolidando a cidadania, posicionando-se em favor
da equidade e justiça social, assegurando a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e
políticas sociais, bem como sua gestão democrática; empenhando-se na eliminação de todas as formas de preconceito,
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças;
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manter um compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na
perspectiva da competência profissional; desenvolver um exercício profissional que não seja discriminado, nem que venha
a discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e
condição física (Código de ética profissional, 1993).

Em consonância com as lógicas que embasam nossa profissão, o Conselho Federal de Serviço Social- CFESS, em 2003,
elabora um parecer (23/00) sobre a inserção do assistente social na educação a fim de subsidiar as discussões travadas na
elaboração de diversos Projetos de Lei, em especial no Projeto de Lei Federal nº 873/20033. Nele está disposto as ações
que caberão ao profissional que atuar com o Sserviço Social Escolar, que dentre outras, deve desenvolver:

• “Pesquisa de natureza sócio-educativa e familiar para caracterização da população escolar;
• Elaboração e execução de programas de orientação sócio-familiar, visando prevenir a evasão escolar e melhorar o

desempenho e rendimento do aluno e sua formação para o exercício da cidadania;
• Participação, em equipe multidisiplinar, da elaboração de programas que visem prevenir a violência; o uso de

drogas e o alcolismo, bem como que visem prestar esclarecimentos e informações sobre doenças
infecto-contagiosas e demais questões de saúde púnblica;

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

• Realização de visitas sociais com o objetivo de ampliar o conhecmneto acerca da realidade sócio-familiar do aluno,
de forma a possibilitar assisti-lo e encaminhá-lo adequadamente;

• Elaboração e desenvolvimento de programas específicos nas escolas onde ecistam classes especiais;
• Empreende e executar as demais atividades pertinentes ao Serviço Social, previstas pelos artigos 4º. E 5º. Da Lei

8662/93, não especificadas acima.” (PARECER JURÍDICO 23/00, 2000)

Levar em consideração as ações acima expostas é de importante relevância, contudo vale ressaltar que este campo se
apresenta ainda como uma borboleta em seu casulo, tímida e calma ela assume o espaço que lhe é próprio. Mais isso
demora tempo, é preciso considerar os acontecimentos, desvelar a realidade, adequar-se ao novo espaço e assim ligar a
teoria a prática. Ao tecer os nexos, realizou-se as ações que são cabíveis a uma prática profissional que se desenvolve em
um novo espaço sócio-ocupacional, em que ( para fins explicativos) é ocupado por duas graduandas em serviço social e
supervisoras de campo e acadêmica que, em comum, para além de uma profissão, refletem uma experiência piloto na
estrada profissional. Sendo assim, ao encarar o desafio pode-se contatar que o Serviço social na escola começa pela
pesquisa de natureza sócio-educativa e familiar, onde devem ser levados em consideração o histórico da instituição, as
demandas institucionais e dos usuários, as conjunturas que cercam a escola (família e aluno).

Feito isso, pode-se ter um ponto de partida muito sólido, afinal “quanto mais se conhece a realidade, muito mais e melhor
poderá ser a intervenção” (MONTEIRO, 2011). Sendo assim, torna-se muito menos árduo elaborar programas de
orientação sócio-familar, que venham tanto melhorar a evasão escolar como também orientar a família no cuidado e
responsabilidade frente a criação dos filhos, como prevê o artigo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente, quando dispõe
que

É dever da família, da comunidade, da sociedade civil em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária. (ECA, 1990)

A realização de visitas domiciliares e a participação em equipes multidisciplinar caracterizou-se como ações indispensáveis
no estágio nas escolas, afinal podemos ampliar o conhecimento acerca da realidade social, na medida em que pode-se
aproximar mais e melhor das famílias, ao mesmo tempo em que com a colaboração de outros profissionais realizar ações
mais eficazes. Como síntese de quatro meses de estágio supervisionado, pode-se acrescentar as ações do serviço social na
escola:

• Orientação sócio-familiar
• Realização de visita domiciliar para o preenchimento do FICAI (ficha de aluno infrequente)
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• Articulação com equipe multidisciplinar para o desenvolvimento de palestras e círculos de pais e mestres
• Mapeamento da rede de atendimento, afim de facilitar a atuação da escola com outros órgãos, como o Ministério

Público, Conselho Tutelar, CRASS, CREAS, Hospitais, Secretarias, dentre outros;
• Encaminhamentos sociais

Para desenvolver tais atividades fez-se uso da instrumentalidade própria do Serviço social. Foi a partir da dimensão
técnico-operativa que foi construído os instrumentos que iriam alimentar nossa prática, a saber, ficha de encaminhamento,
ficha de evolução e modelo de relatório domiciliar.

No que diz respeito a elaboração da rede ela se desenvolveu a partir da articulação com instituições públicas, como
ministério Público, Delegacia de polícia, Conselho Tutelar I e II, Cras, Creas, Previdência Social, Hospital Regional Amparo
de Maria e Hospital Regional Dr. Jessé Fontes, Centro de Referência Dr. Cloves Fontes, Secretaria de assistência Social,
educação, saúde, habitação, segurança alimentar, dentre outros.

As ações acima citadas devem ser norteadas pela Política Setorial de Educação, compreendida pela Constituição Federal,
Lei de Diretrizes e Bases e Estatuto da Criança e Adolescente. Para tanto, antes de fazermos as análises referente a
atuação do Assistente social na escola se faz é necessário realizar um apanhado histórico que vise a explicar os
desdobramentos dessa política hoje e seus impactos na profissão e atribuições.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realidade dos problemas sociais enfrentados na escola clamam por um profissional que possa identificar essas
problemáticas, realizar uma análise macro/microssocial, e assim poder desenvolver uma intervenção social.

Dessa forma o assistente social insere-se nesse ambiente a fim de contribuir para a “ampliação do processo educacional
em sentido amplo” de forma a tornar a escola um espaço que envolva a produção e disseminação de conhecimento, que
possa garantir o acesso/permanência dos alunos na escola, atender as demandas não só educacionais como também as
sociais, culturais, econômicas e ideológicas contribuindo para a extensão dessa convivência para outros membros da
família, que por razões sociais diversas não concluíram ou experimentaram plenamente esta oportunidade.
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