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RESUMO 

 
A finalidade deste trabalho é apontar as problemáticas existentes tanto no 

âmbito escolar quanto as que interferem no processo ensino-aprendizagem, além de 
avaliar na visão dos profissionais da educação sobre a importância da inserção do 
Serviço Social na área da educação. O Serviço Social é uma profissão que atua no 
planejamento e execução de políticas públicas, visando o bem-estar coletivo e a 
inserção social do indivíduo à sociedade, é um dos profissionais que podem compor 
a equipe interdisciplinar na educação, considerando que o trabalho interdisciplinar 
contribui para a qualidade da educação. Em nossa pesquisa junto aos profissionais 
de educação, nos demostrou que os professores sentem-se despreparados para o 
encaminhamento adequado dos problemas de ordem social advindos de família, 
comunidade e sociedade e que refletem em seus alunos, bem como, desconhecem 
as possibilidades de atuação do Serviço Social diante do enfrentamento de tais 
problemáticas. Um dos principais problemas apontados pela pesquisa foi a falta de 
envolvimento dos pais nesse processo, quando a família deveria exercer o seu papel 
principal, ou seja, de acolhedor, educador e motivador. Isso evidencia a importância 
da aproximação da família e escola, desenvolvendo de maneira coletiva estratégias 
para que possam potencializar o aprendizado e o desenvolvimento do aluno. 
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INTRODUÇÃO 

 
A política educacional passou por transformações importantes, principalmente 

após a Constituição de 1988, que a prevê em seu art. 205 que “a educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, ou seja, a 

educação enquanto direito prevê a participação não só do Estado e família, mas da 

sociedade, devendo ainda resultar em preparo dos indivíduos à cidadania , para o 

trabalho e participação social. 

 
Esse direito é regulamentado pela LDB – Lei 9394/96: Lei Nacional para as 

instituições públicas e privadas de ensino, e estabelece em seu art. 1º A educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 



convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.  

 
Portanto a educação é mais do que ensinar e aprender, mas um processo 

formativo, onde a vida familiar e a convivência humana devem ser valorizadas, 

assim como a preparação para o trabalho e a cidadania, mas nem sempre as 

escolas e seu corpo diretivo ou acadêmico estão preparados para ver o aluno não 

como um número mais um indivíduo em sua totalidade, para que o processo 

formativo tenha êxito. 

 
O fracasso escolar vem sendo evidenciado nos últimos anos, e muitas vezes 

resultantes da má qualidade do ensino, pela evasão escolar, violência entre alunos e 

entre estes e os professores, a comercialização e uso de drogas dentro do ambiente 

escolar, problemáticas estas que tem se agravado. Esses problemas exigem um 

trabalho não só do corpo docente, mas de uma equipe interdisciplinar, composta 

pela coordenação pedagógica, direção, corpo docente, mas também por psicólogos, 

assistentes sociais e demais profissionais que possam contribuir para o sucesso do 

processo formativo e a manutenção dos alunos na escola. 

 
A contribuição de uma equipe interdisciplinar seria de grande importância a 

esse processo, assim como o trabalho de um profissional de Serviço Social no 

campo escolar, enquanto uma mão de obra qualificada para trabalhar essas 

problemáticas. 

 
OBJETIVOS 

- Avaliar a percepção dos profissionais da educação quanto às competências 

do Serviço Social no âmbito escolar. 

 

- Levantar as problemáticas extraescolares que interferem no processo ensino-

aprendizagem; 

 

- Conhecer a opinião dos profissionais da educação quanto à relevância do 

profissional de Serviço Social e a possibilidade deste ser integrante do corpo 

escolar. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 



A pesquisa realizada com profissionais da educação em duas escolas de 

Ensino Fundamental do Município, utilizando uma amostra não probabilística 

composta por 100% dos profissionais de educação, ou seja, docentes, 

coordenadores pedagógicos e direção das respectivas escolas. 

 

Para coleta de dados foi utilizado um formulário contendo perguntas abertas e 

fechadas, aplicado em entrevista aplicada em visita institucional, previamente 

agendada, no mês de junho de 2016, Os entrevistados receberam um termo de 

consentimento, livre e esclarecido com todas as informações e objetivo da pesquisa 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
A educação é considerada um ato ou processo de educar e aprender e 

também um método de socialização dos indivíduos, que permite às pessoas 

adquirirem conhecimentos e desenvolverem suas potencialidades auxiliando no 

progresso intelectual. 

 
Pesquisas realizadas pelo Censo da Educação em 2015 mostrou que 3 

milhões de crianças entre 4 e 7 anos estão sem acesso à escola, contrariando o 

Plano Nacional de educação que prevê que todas as crianças e adolescentes de até 

17 anos devem estar matriculados. A meta prevê universalizar nesse ano a 

Educação Infantil a crianças de 4 a 5 anos, Ensino Fundamenta de nove anos para 

todos entre 6 e 14 anos, e também efetivar o ensino médio à população de 15 a 17 

anos. 

 
Com relação aos professores, a pesquisa indica que a maioria não tem 

formação adequada. Dos mais de 518 mil professores na rede pública no país, 200 

mil dão aulas em uma área diferente da que se formou, outro dado alarmante é de 

que 52% dos professores não completaram o ensino superior. De acordo com o 

mesmo censo o Brasil aumentou seus gastos com a educação, mas precisa 

aumentar a sua eficiência. São destinados à educação 19% dos recursos públicos.  

 

Os dados mostram um número crescente de matrículas, mas também altas 

taxas de evasão, reprovação, distorção idade-série e baixo desempenho. Segundo 

OCDE (Organização para a Cooperação e desenvolvimento Econômico) é 



necessário que se aumente a eficiência dos gastos com a educação básica e tornar 

menor os gastos corretivos nos anos seguintes.  

 

Apesar de o Brasil ter sido considerado o país que mais subiu sua média de 

pontuação no PISA (Programa Internacional de Avaliação de alunos) da OCDE, o 

índice ainda é considerado baixo, dos 65 países que estão no ranking, o Brasil 

ocupa a 58ª posição. 

 
Mesmo com todos os esforços, o sistema educacional no Brasil continua não 

atingindo os objetivos propostos, o ensino oferecido em nossas escolas públicas não 

estão conseguindo dar conta das formas mais básicas de aprendizado como a 

leitura e a escrita. 

 
O que se vê nas escolas é professores despreparados pra lidar com os 

problemas emergentes no cotidiano escolar e que interfere no resultado do processo 

ensino–aprendizagem e podem levar a evasão escolar, dentre eles podemos 

descrever a falta de interesse pelo aprendizado, o baixo rendimento e a evasão 

escolar como sendo as grandes dificuldades encontradas que impede o avanço do 

aluno. Esses fatores não estão somente ligados à escola, é também uma expressão 

dos problemas de âmbito social que aluno e a família enfrentam. 

 

A pesquisa evidenciou graves problemas sociais como desorganização familiar, 

o uso de substâncias psicoativas tanto pelos alunos quanto por seus responsáveis 

legais, violência doméstica entre outros. É necessário um estreitamento da relação 

entre a escola e a família.  

 
O Serviço Social propõe uma intervenção no processo educacional, 

contribuindo para que haja um vínculo entre escola e família, para uma melhor 

compreensão dos problemas de ordem social, tendo a possibilidade de cooperar 

realizando possíveis diagnósticos sociais e propondo alternativas capazes de 

reverter tais problemas vividos por crianças e adolescentes, visando analise da 

realidade na perspectiva de totalidade. 

 

A ação do Serviço Social fundamenta- se na prática interdisciplinar, 

reconhecendo a importância do trabalho coletivo. O trabalho de uma equipe 



interdisciplinar possibilita a troca de conhecimento entre profissionais de diferentes 

áreas do saber, potencializando estratégias de ação. Uma equipe interdisciplinar 

necessita ter um alto nível de cooperação e coordenação. 

  
Para o Assistente Social fazer parte da equipe interdisciplinar na educação 

significa uma oportunidade de obter resultados mais positivos e significativos, no que 

diz respeito às problemáticas encontradas na relação escola-família-aluno. 

RESULTADOS 

A seguir apresentamos uma análise dos dados obtidos a partir da presente 

pesquisa, demonstrados através de gráficos que facilitam a visualização dos 

resultados coletados. 

 

Gráfico 1 - Referente à Escolaridade, Função e tempo de serviço dos profissionais da 
educação, ano escolar que lecionam; número de alunos por sala; as dificuldades 
encontradas; quanto à participação dos pais e como participam; as problemáticas 
enfrentadas e os encaminhamentos dados. 
 

 

Fonte: Pesquisa realizada com profissionais da educação do ensino fundamental em 
município de pequeno porte – Julho/2016. 
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Constatamos que dos entrevistados, 65% dos profissionais da educação têm 

Nível Superior, destes, 55% são professores; quanto ao ano que lecionam, 50% 

atuam do 1º ao 5º ano, destes, 25% tem de 1 à 5 anos de exercício na profissão; 

45% lecionam do 6º ao 9º ano, destes, 20%  possuem 21 anos ou mais de exercício 

na profissão; com relação a quantidade de alunos por sala 92% disseram ser menos 

de 30 alunos, destes, 34% relataram que uma das maiores dificuldades é a falta de 

interesse do aluno; sobre a participação dos pais 70% alegaram que participam as 

vezes, destes, 45% se fazem presentes em reuniões entre pais e mestrese quando 

convocados; das problemáticas enfrentadas 85% destacam a falta de envolvimento 

dos pais;  65% professores não fazem nenhum tipo de encaminhamento.  

Podemos verificar que na sua maioria são profissionais com experiência 

profissional e formação acadêmica adequadas, mas sem preparo pata lidar com as 

dificuldades e problemas enfrentadas no processo educacional, pois relatam não 

realizar nenhum encaminhamento dos problemas visando suas soluções. Outro 

aspecto importante é o número de aluno por sala de aula, que facilita o trabalho do 

educador, mas a grande dificuldade é a falta de envolvimento dos pais no processo 

de educação, como que se a responsabilidade fosse só da escola. 

 

Gráfico 2 – Referente a problemas externos a escola, o motivo de interferência no processo 
ensino-aprendizagem, existe o diálogo entre aluno e professor, e qual a intervenção dada 
por esses profissionais com relação a esses problemas. 
 



 

Fonte: Pesquisa realizada com profissionais da educação do ensino fundamental em município de 
pequeno porte – Julho/2016. 

 

Verificamos que quanto aos problemasexternos  que interferem no processo 

escolar,32,24% dos entrevistados apontaram a desorganização familiar e 28,12% o 

uso de substâncias psicoativas; 30% acreditam que esses problemas refletem no 

rendimento escolar do aluno, 20% disseram que o aluno perde interesse pela escola 

e 15% que o aluno traz par a escola os problemas externos; sobre o diálogo 65% 

responderam que costumam manter diálogo com os alunos. 30% disseram que 

como modo de intervenção,conversa com o aluno e com a direção da escola e 25% 

conversam e orientam o aluno.  

 

Podemos evidenciar que os problemas de ordem social e familiar interferem no 

processo de aprendizagem, e que estes refletem diretamente no rendimento escolar 

e no interesse do aluno em aprender e participar, pois eles trazem pra escolas as 

problemática vivencia no âmbito externo a escola, mas buscando amenizar essa 

situação os professores mantem dialogo e orientação aos alunos 

 

Gráfico 3 – Referente à quais profissionais que fazem parte do processo educacional, se 
tem conhecimento sobre o Projeto de Lei que inclui Assistentes Sociais e Psicólogos na 
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área da educação e sobre as funções do Assistente Social e a função desempenhada pelo 
Serviço Social na área da educação. 
 

 

Fonte: Pesquisa realizada com profissionais da educação do ensino fundamental em 
município de pequeno porte – Julho/2016. 

 

Constatamos que quanto o conhecimento dos profissionais sobre quem deve parte do 

processo educacional, 80% disseram ser o Pedagogo, Coordenador Pedagógico e 

Professor;70% não ter conhecimento quanto existência de um Projeto de Lei que prevê o 

profissional de serviço social na educação, destes, 40% não conhecem as funções do 

Assistente Social; 90% desconhece as funções desempenhado pelo Assistente Social na 

área da educação.  

 

                   De acordo com esses dados, constatamos que a educação ainda não percebe 

que quando falamos em processo educacional, as questões que se apresentam vão além do 

que ensonar e aprender, pois temos que formar cidadão, e para que tenhamos sucesso, 

precisamos enxergar além dos muros pedagógicos e para isso é necessário um olhar 

interdisciplinar e perceber o aluno na sua totalidade. 

 

Gráfico 4 – Referente a ter conhecimento do que é uma equipe interdisciplinar na 
educação e quem a compõe, qual importância do Assistente Social compor essa 
equipe. 
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Fonte:Pesquisa realizada com profissionais da educação do ensino fundamental em município de 

pequeno porte – Julho/2016. 

 
Verificamos que 92,9% dos entrevistados têm conhecimento sobre o que é a 

equipe interdisciplinar na educação, destes 20,9% disseram que os Professores é 

um dos profissionais que compõe a equipe, 17,3% Psicólogos e 3,3% Assistente 

Social; quando questionados sobre a importância do Assistente Social compor essa 

equipe, 25% disseram que seria mais um profissional que ajudaria a intervir junto 

aos problemas escolares; 20% criar um vínculo entre a escola e a família e ou não 

responderam. 

 
Persiste a noção de que equipe interdisciplinar é composta só por profissionais 

da educação, não percebendo a dimensão do processo educacional, que não 

responsabilidade só da escola, mas da família, do Estado e da sociedade, é 

necessário conhecer as políticas públicas e buscas a intersetoriedade e a 

interdisciplinaridade, para que realmente consigamos manter essa criança na escola 

e a participação dos pais com corresponsáveis por ele também. 
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É preciso entender a realidade na sua totalidade, pois ela interfere diretamente 

no processo educacional, e portanto, necessita de outros olhares e outros saberes 

pra que tenhamos sucesso em qualquer área profissional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos afirmar com clareza que o papel da escola atualmente tem sendo 

modificado devido às demandas da questão social e a falta de profissionais 

preparados para o enfrentamento destas questões. As dificuldades enfrentadas 

pelas instituições de ensino e pelas famílias estão afetando diretamente o aluno no 

seu processo de aprendizagem. 

 

Um dos principais problemas apontados pela pesquisa foi a falta de 

envolvimento dos pais nesse processo, quando a família deveria exercer o seu papel 

principal, ou seja, de acolhedor, educador e motivador. Isso evidencia a importância 

da aproximação da família e escola, desenvolvendo de maneira coletiva estratégias 

para que possam potencializar o aprendizado e o desenvolvimento do aluno. 

 

A análise da pesquisa feita com profissionais da educação, juntamente com o 

referencial bibliográfico, deixa evidente a importância da equipe interdisciplinar na 

educação e a inserção do Assistente Social na mesma, contribuindo para que haja 

uma ampliação da rede de proteção que envolve o aluno e a continuidade na luta 

pelos direitos social envolvendo toda a sociedade. 
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