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RESUMO 

 

 

Neste trabalho discutiremos o que leva o aluno à infrequência ou evasão escolar, o 
que causa seu desinteresse pela escola e a relação disso com a sociedade, o 
Estado e a família. Este trabalho tem também o objetivo dar visibilidade à sociedade 
e aos pais e/ou responsáveis por esses alunos sobre sua condição. A intenção é 
levá-los à reflexão, pois em alguns casos mesmo sem instrução esses são 
imprescindíveis na construção do processo educacional de seus filhos incentivando-
os e auxiliando-os em suas atividades escolares, ressaltando a importância do 
acompanhamento da frequência escolar, o comportamento e o rendimento de seus 
filhos. Este trabalho ressalta também a importância, as formas de intervenção e as 
estratégias preventivas da Secretaria Municipal de Educação de Macaé para que 
essa situação não se perpetue, pois é fato de que o abandono e a infrequência 
escolar representam, desperdício das verbas da Educação, desencadeando em uma 
realidade futura bastante desfavorável para o município, na medida em que o alto 
índice de infrequência e evasão escolar reflitam no aumento das taxas de 
desemprego, subemprego, violência e criminalidade dentro de um município que 
cresce assustadoramente devido a sua grande demanda de força de trabalho nas 
mais diversas áreas. Nestes termos citamos o Assistente Social como um 
profissional indispensável no enfrentamento dessas causas e apesar de ainda não 
institucionalizado na Educação o Serviço Social se faz necessário e imprescindível 
nesse processo de retornar o aluno para a escola e de intervir para que este e 
outros não evadam. A obrigação de velar pela integral garantia de direito a ser 
educado envolve um conjunto de ações, em cujo desenvolvimento exige-se a 
participação do responsável, dos professores, da direção da escola e também de 
instituições de atendimento à criança ao adolescente em situação de dificuldade. 
Sendo assim, é fundamental estabelecer o diálogo, o comprometimento e 
fortalecimento de uma rede socioassistencial que promova condições que garantam 
a universalidade aqui mencionada. 
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APRESENTAÇÃO 

  O tema aqui apresentado surgiu a partir das reflexões realizadas ao longo da 

disciplina de Estágio Supervisionado em Serviço Social na Secretaria Municipal de 

Educação, com a percepção da necessidade de um estudo mais direcionado para as 

causas da evasão escolar e do alto índice de infrequência e seus rebatimentos no 

âmbito social e familiar. 

 A Escola deve ser um espaço voltado para formação do cidadão em 

sociedade, pois é uma instituição que pode contribuir para a efetivação de direitos. 

Assim, este trabalho tem ênfase na evasão e infrequência do aluno no ensino 

fundamental do Município de Macaé. 

 A escolha deste tema se deu devido à constatação de que a Secretaria de 

Educação do Município de Macaé não tinha nenhuma pesquisa ou registro sobre o 

índice de infrequência e evasão escolar e também para explicitar a necessidade do 

profissional de Serviço Social na Educação. 

Atualmente, o fracasso escolar é um dos principais problemas educacionais 

em nosso país, considerando que fracasso escolar pode ser soma de evasões, 

infrequências ou ainda reprovações escolares. 

Educar não é apenas preparar para o mercado de trabalho e sim formar 

cidadãos com visão crítica de mundo. É na família que se inicia o processo de 

formação dos sujeitos, pois ela é seu primeiro espaço de socialização, sendo a 

escola essencial na formação desse sujeito tanto em sua preparação para o 

mercado de trabalho, como em sua formação enquanto cidadão de direitos (em uma 

sociedade ainda que capitalista), assumindo valores com responsabilidade. 

Desse modo, percebe-se que a escola não é meramente um espaço onde são 

refletidas as múltiplas expressões da vida em sociedade. Seu ambiente requer a 

prática do ensino e o compromisso de seus atores. 

O objetivo central deste estudo é verificar as causas da evasão e infrequência 

escolar, a fim de facilitar um “olhar” mais específico do assistente social para a 

realidade desse aluno na contemporaneidade e, consequentemente, se possa ter 

uma intervenção mais qualificada no que tange àrelação entre o papel do Estado, da 

sociedade e da família. 
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No contexto atual entendemos que a ausência de tal estudo provoca uma 

imagem equivocada da educação no município. Assim, este trabalho contribuirá 

também para um melhor direcionamento do trabalho do assistente social na 

educação, além de considerar de grande relevância abordar a maneira como se deu 

a inserção do serviço social na educação. 

Acreditamos que o estudo desse tema contribuirá para o desenvolvimento de 

ações por parte dos profissionais da educação, pois a pesquisa aqui estudada é 

uma amostragem que relata com clareza a realidade do município e algumas causas 

da evasão ou infrequência escolar em todo o município. 

         O presente estudo está dividido em tópicos, buscando conceituar a questão 

social, indicando como suas expressões são significativamente importantes na 

educação passando pela família do aluno evadido ou infrequente, seu importante 

papel na educação; abordando a influência do sistema capitalista na família 

contemporânea; fazendo menção ao neoliberalismo e suas consequências na 

educação;  explorando as mudanças ocorridas na composição familiar neste período 

e a complexidade que hoje envolve o adolescente evadido da escola e sua família; 

sinalizando para a responsabilidade familiar com a educação de seus membros, 

ainda que atualmente percebamos a grande fragilidade das famílias na sociedade 

capitalista. 

Além disso, buscamos conceituar as políticas educacionais abordando as 

implementaçõesde políticas públicas na educação para a formação da cidadania 

tendo a Escola como instrumento no atendimento aos alunos evadidos e 

infrequentes e seus familiares quanto às ações de prevenção e combate à evasão 

escolar, onde abordaremos de que maneira essas políticas auxiliam aos 

profissionais da educação e seus aparatos para desenvolverem seu trabalho. 

Num segundo momento pretendemos discorrer quanto à construção do 

orçamento público dentro da educação e suas complexidades, esboçando uma 

breve explanação sobre evasão escolar de forma teórica. E por fim, este tópico 

tratará a questão da inserção do Serviço Social na educação no Município de 

Macaé, explorando a necessidade de uma abordagem mais especifica e técnica 

nesta área; a importância do acompanhamento das famílias de alunos evadidos e 

infrequentes por um assistente social e a complexidade das demandas que 

perpassam o coletivo até chegar ao individual. 
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Discorreremos, também, quanto às atribuições deste profissional na educação 

e quanto aos entraves para sua inserção na Secretaria de Educação, pois o 

profissional de Serviço Social da educação deve pensar para além da 

políticaeducacional e ter um olhar diferenciado dos demais profissionais de 

educação. 

Neste tópico também é apresentado o Programa de Combate à Evasão 

Escolar que foi o início de todo o processo de inserção do Serviço Social na 

Secretaria de Educação. 

 Para melhor apreensão da realidade, no término deste trabalho é 

apresentado graficamente o resultado de dois mutirões realizados com dados de 

2011 e 2012, expondo alguns motivos que levam aos adolescentes/jovens a estarem 

fora de sala de aula. Para isso, foirealizada uma pesquisa documental 

fundamentada nos formulários de entrevista preenchidos durante os respectivos 

mutirões realizados em janeiro de 2012 e janeiro de 2013. Para facilitar a 

compreensão do trabalho, foram elaboradas tabelas e gráficos representativos que 

servirão de base para a elaboração dos argumentos na explicitação das causas de 

evasão ou infrequênciaescolar no Município de Macaé. 

Sendo assim, pretendemos explorar a realidade e as ações da Secretaria 

Municipal de Educação quanto às demandas no sentido de prevenir e combater a 

evasão escolar. 

Desta forma, através deste trabalho queremos dar visibilidade aos 

adolescente/jovens evadidos ou infrequentes, às suas famílias e ao contexto em que 

acontece a evasão escolar ou o alto índice de infrequência escolar e sugerir ações 

preventivas quanto à infrequência escolar refletindo diretamente no combate à 

evasão escolar.  

1  QUESTÃO SOCIAL, FAMÍLIA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 Este tópico dispõe da relação entre questão social, família e políticas 

educacionais que perpassam o âmbito escolar. 

A questão social é a contradição entre capital e trabalho que se desdobra 

em múltiplas expressões. Essas expressões são criadas por esta sociedade e 

refletem uma série de desigualdades, na família, na escola e em outros espaços. 

Portanto, de acordo com nosso interesse, é no interior da Escola, no cotidiano do 
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aluno e sua família, que se configuram as diferentes expressões da questão social. 

Pontuaremos a historicidade da questão social, da família, as consequências 

do neoliberalismo e reestruturação produtiva refletidas na condição familiar a partir 

das modificações de sua composição. 

 Neste tópico, além das questões direcionadas às desigualdades sociais, 

abordaremos a família como um núcleo de extrema importância e parceria junto a 

escola, não responsabilizando-a pela infrequência e evasão, mas esclarecendo 

seus direitos e deveres. 

Abordaremos através da política educacional interligada às demais políticas 

sociais, LDB, ECA, LOAS e Constituição Federal, a complexidade que se coloca na 

realidade da sociedade capitalista em sua totalidade, refletindo no âmbito escolar. 

1.1 As expressões da questão social e seus reflexos no âmbito escolar             

O enfrentamento das expressões da questão social envolve mudanças no 

âmbito social, político, econômico e consequentemente educacional, levando a um 

contexto social que suscita a intervenção de um profissional com foco na 

consolidação dos direitos sociais e capacidade de mediação para a construção de 

uma nova realidade. Para tanto, este profissional atua tanto nas políticas sociais em 

prol do exercício da cidadania quanto para o sujeito e suas relações sociais. 

Está solidamente estabelecido no Serviço Social que as sequelas da 
“questão social” se constituem na matéria sobre a qual o exercício 
profissional vai se realizar. Dada a sua dimensão estrutural, a “questão 
social” atinge a vida dos sujeitos nas suas requisições pela garantia de 
direitos civis, sociais, políticos e humanos, remetendo-os à luta pela 
“cidadania”. Considerada em articulação com as formas de produção e 
reprodução social, a “questão social” adquire centralidade no exercício 
profissional, uma vez que o assistente social vai intervir no âmbito das suas 
expressões tradicionais e novas, consideradas como manifestação de um 
tipo de relação de subalternidade do trabalho ao capital. E o faz através de 
uma modalidade instituída pelo Estado burguês, qual seja, pela via das 

políticas sociais. (GUERRA, Yolanda et alli, 2007,p.1) 

A questão social é apresentada aos graduandos do curso de serviço social 

desde sua entrada na academia até sua saída, isto devido à sua fundamental 

importância na apreensão qualificada do significado social da profissão em todos os 

seus aspectos. Assim sendo, para estabelecermos um ponto de partida para a 

discussão e os questionamentos que pretendemos suscitar aqui, entendemos como 

primordial estabelecer o tema “evasão e infrequência escolar” a partir da questão 

social, como uma de suas expressões mais graves para o desenvolvimento social 
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das classes subalternas. Ou seja, a evasão e infrequência escolar podem ser 

consideradas como expressões da questão social, pois estão atreladas à dinâmica 

societária mais ampla. Além disso, limitam as possibilidades de desenvolvimento e 

de ascensão dos níveis de qualidade de vida destes trabalhadores. No que tange o 

processo histórico de emergência da Questão Social, Engels relata que: 

A história da classe operária na Inglaterra inicia-se na segunda metade do 
século passado, com a invenção da máquina a vapor e das máquinas 
destinadas a processar o algodão. Tais invenções, como se sabe, 
desencadearam uma revolução industrial. 0 que, simultaneamente, 
transformou a sociedade burguesa em seu conjunto - revolução cujo 
significado histórico só agora começa a ser reconhecido.A Inglaterra 
constitui o terreno clássico dessa revolução, que foi tanto mais grandiosa 
quanto mais silenciosamente se realizou. É por isso que a Inglaterra é 
também o país clássico para o desenvolvimento do principal resultado 
dessa revolução: oproletariado. Somente na Inglaterra o proletariado pode 
ser estudado em todos os seus aspectos e relações. 

 

Naquele momento, o extremo desenvolvimento das forças produtivas levaram 

ao desenvolvimento do proletariado enquanto força motriz geradora de mais valia, 

cobiça dos capitalistas. Engels (2008) afirma ainda que as condições de vida para o 

proletariado naquele momento eram extremamente ruins, pois as jornadas de 

trabalho eram extensas, as condições de trabalho eram inadequadas, as moradias 

insalubres e a alimentação e saúde absolutamente precárias, além de estes 

trabalhadores não terem acesso nem à educação nem à cultura. Assim, podemos 

observar que o não acesso ou o acesso precário à educação é recorrente desde que 

a revolução industrial teve início no século XVIII. Desde então muitas foram as lutas 

travadas entre a classe trabalhadora e a classe dominante tendo o Estado como 

“mediador”. Como consequência ou resposta do Estado às demandas tanto dos 

trabalhadores como da classe dominante foram elaboradas as políticas sociais entre 

as quais encontra-se a educação pública gratuita de acesso universal. Assim 

 

a Educação pode ser definida como política pública cujas prioridades são  
oriundas  da sociedade  que  se organiza no intuito de que  seus pleitos 
ganhem espaço nas agendas governamentais, posto que, para se 
efetivarem, necessitam de investimentos sociais, políticos e econômicos”. 
(GARCEZ, 2010, p.01) 
 

É importante destacar que a pobreza e a desigualdade são elementos 

participantes dessa reprodução capitalista, elas brotam na dimensão 

socioeconômica e na construção histórica da classe operária. Assim, podemos 

afirmar que a desigualdade e consequentemente a pobreza estão diretamente 
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ligadas à acumulação capitalista através da exploração do trabalho que se dá na 

relação entre donos dos meios de produção e donos da força de trabalho. 

Essas desigualdades sociais se expressam no desemprego, na pobreza, no 

crescimento da violência, na desproteção entre outros fatores que podemos 

classificar de expressões da Questão Social e que se perpetuam ao longo dos 

tempos contribuindo para seu fortalecimento e agravamento, e o enfraquecimento de 

ações em busca de seu enfrentamento.  

Atualmente a questão social assume novas configurações. A crise da década 

de 1970 trouxe muitas mudanças no cenário social, dentre elas podemos citar o 

surgimento do neoliberalismo enfraquecendo o Estado e tornando-o mínimo. Este 

fato fez crescer o setor informal e facilitou o crescimento de ong’s e igrejas, surgindo 

assim o terceiro setor que vem contribuir para desregulamentação e redução dos 

deveres do Estado no que tange aos direitos dos sujeitos através das políticas 

sociais direcionando assim as respostas às expressões da questão social para o 

âmbito privado através da sociedade, desresponsabilizando o Estado pelas 

mesmas. 

Com a inovação tecnológica, as indústrias já não comportam os trabalhadores 

sem trabalho, enquanto o Estado se omite cada vez mais de suas obrigações, 

reduzindo seus gastos. 

Esses fatores fazem parte da dialética que permeia as expressões da questão 

social, o enfrentamento do Estado para com a mesma e a participação da sociedade 

nesse enfrentamento. Com a dinâmica de minimizar o Estado foram impostas 

modificações que incidiram sobre a relação entre Estado e sociedade. 

É parte da estratégia neoliberal de reforma do Estado minimizar suas ações 

de enfrentamento às expressões da Questão Social solicitando a participação da 

sociedade na execução de políticas sociais, ficando assim o direito no mesmo 

patamar que a solidariedade advinda da sociedade. Nessa perspectiva, nos 

governos neoliberais a precarização das políticas sociais reduz a prestação de 

serviço quantitativa e qualitativamente. 

Nesse sentido, percebemos os reflexos do neoliberalismo na 

desprofissionalização do professor, por exemplo, quando a Secretaria de Educação 
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busca alternativas na “terceirização” em algumas funções, mesmo tendo 

concursados à espera de convocação. Podemos, assim, afirmar que a referência do 

neoliberalismo na perspectiva da educação é voltada para a formação profissional 

do sujeito e não para a cidadania, transformando a educação numa mercadoria, 

especialmente no que tange à desresponsabilização do Poder Público. 

Na atualidade a tendência é naturalizar as desigualdades, naturalizando 

também as relações sociais, as quais se inserem na sociedade possibilitando ao 

Estado reproduzir o capitalismo sem problematizar e solucionar as desigualdades 

por ele gerada e, suas propostas articulam a assistência e a repressão, ao invés de 

intervir com ações de enfrentamento de suas manifestações. 

Para isso entendemos que se faz necessário a universalidade das políticas 

públicas com acesso a serviços e benefícios. É necessário também a desconstrução 

do modo de vida atual e o rompimento com a visão dessa sociedade capitalista 

promovendo a emancipação econômica, social, política e também humana. 

Assim, a precarização do trabalho juntamente com a contratação da força de 

trabalho, traz consigo uma baixa remuneração aumentando a mais valia e a super 

exploração da classe trabalhadora. Nesse cenário, também havia muitos 

trabalhadores para poucas vagas devido ao avanço tecnológico onde máquinas 

desempenhavam o papel do trabalhador em determinadas funções no ramo de 

produção. 

Desta forma, a precarização do trabalho, a desproteção social, a flexibilização 

dos empregos, o desemprego e as subcontratações levam a um aumento 

significativo da pobreza. 

Tudo isso, juntamente com a fragilidade das instâncias coletivas, não 
exclusivamente referidas ao mundo do trabalho, leva a um individualismo 
negativo crescente, caracterizado por aqueles que se encontram sem 
vínculos e sem apoio, privados de todos tipo de proteção e de todo 
reconhecimento (PASTORINE, 2007, p. 67). 

A super exploração da classe trabalhadora, a precariedade e a redução de 

custo da força de trabalho subcontratada com trabalhadores despreparados para 

suas funções e com a redução de custos tornaram esses trabalhadores 

polifuncionais, desempenhando mais de uma função. 
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No Brasil, o neoliberalismo começa na década de 1990 com o impeachment e 

a renúncia do ex Presidente da República Fernando Collor de Mello, Itamar Franco 

assume o governo sendo sucedido por Fernando Henrique Cardoso que deu 

continuidade à orientação neoliberal, desresponsabilizando o Estado e abrindo 

espaço para o setor privado e as organizações não-governamentais. 

Nesse contexto neoliberal, o Estado responsabiliza o indivíduo por suas 

dificuldades e por sua pobreza. O discurso neoliberal vem mascarar uma sociedade 

hierarquizada onde as relações sociais se dão pela “falsa cumplicidade” por parte do 

Estado, quando os sujeitos se reconhecem iguais, ocorrendo então o favorecimento 

aos investimentos especulativos em detrimento da produção e dos processos de 

trabalho, as formas de gestão da força de trabalho, o mercado e os direitos 

trabalhistas, as lutas sociais e sindicais, os padrões de consumo que são afetados, 

devido ao enxugamento dos postos e a precarização das condições de trabalho.  

A reestruturação produtiva acontece principalmente a partir do governo Collor 

que vai promover uma política facilitadora da entrada das inovações tecnológicas no 

país atuando nas grandes empresas brasileiras onde o trabalhador era aniquilado 

material, psíquica e socialmente e afetado em suas condições de trabalho e lutas 

sociais. Collor assegura as condições e mecanismos necessários para que a 

reestruturação produtiva se estabeleça no Brasil, facilita a iniciativa e abertura 

comercial no país quando a importação fica facilitada. 

O aumento nas taxas de desemprego e a precariedade das condições de 

trabalho estão ligadas à ausência de direitos sociais, de proteção e expressão 

sindical. 

Podemos então citar como uma das características do neoliberalismo a 

terceirização que vem na perspectiva de eliminação de direitos sociais, de 

rebaixamento de salários, de contratos temporários e de outras formas de 

violação do direito do trabalhador. 

O período da reestruturação produtiva constituiu o novo modelo de empresas, 

determinando modificações nas políticas econômicas, nos processos de produção, 

organização e gestão da força de trabalho, fomentando a competitividade do 

mercado de trabalho. 



9 

 

O grande desafio atual é essa dimensão histórica da Questão Social e das 

desigualdades que se expressam na luta pela efetivação dos direitos civis, sociais e 

políticos dentro dessa sociedade capitalista através das lutas dos trabalhadores. 

Nesse sentido, há que se pensar em que contexto esses direitos vem beneficiar o 

sujeito pessoal e profissionalmente, já que este está imerso em uma sociedade 

capitalista onde a concepção de direito está diretamente ligada a propriedade 

privada e liberdade econômica. 

O capitalismo contemporâneo cada vez menos suporta reformas que 

viabilizam a ampliação dos direitos sociais.  

Essa realidade pode ser modificada através da formação de consciência, pois 

os indivíduos dessa sociedade capitalista tem sua consciência formada desde a 

infância a partir da realidade em que vivem, naturalizando a pobreza e a 

desigualdade social. 

A educação é um poderoso instrumento na sensibilização desses indivíduos, 

no entanto, não é priorizada como deveria ser. O sistema educacional interiorizou 

alguns reflexos advindos das múltiplas expressões da questão social, deveria ser 

instrumento de luta e de novos espaços e enfrentamento dos conflitos ocorridos 

dentro da escola, na família e na sociedade. 

A educação é parte de um todo e como tal, seus conflitos requerem uma 

intervenção em conjunto por parte do Estado, sociedade, escola e família. Há 

necessidade de se trabalhar esses conflitos ocorridos na escola enquanto 

expressões da questão social, sendo assim a falta de articulação entre essas 

“instituições” reforça o reflexo que uma tem sobre a outra. 

1.2 A centralidade e a importância da família em sua relação com a 

infrequência e evasão escolar 

Conceituar família é algo muito complexo e amplo, pois envolve muitas 

teorias, além da diversidade que encontramos na sociedade. Suas mudanças se 

devem a diversos fatores, dentre eles a industrialização, a urbanização, a 

precarização do emprego e, consequentemente, a pobreza. 

Inúmeras mudanças ocorreram entre os séculos X e XX. Podemos citar o 

século XV quando as crianças começaram a frequentar gradativamente a escola, 
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sendo preferencialmente para os meninos e extensivo às meninas somente no final 

do século XVIII. Nesse período ocorreu a separação entre a família e a sociedade, o 

público e o privado, enfatizando-se a intimidade familiar, saúde, educação e a 

igualdade entre os filhos, além de deixar de privilegiar o primogênito. 

Segundo Airès (1981, p. 42), 

As mudanças da família medieval para a família do século XVII e para a 
família moderna se limitavam às classes abastadas, entretanto a partir do 
século XVIII, essas mudanças passam a abranger todas as camadas 
sociais. 

 

Nos séculos XVI e XVII a configuração da família era patriarcal, esse modelo 

caracteriza-se pelo controle da sexualidade feminina e pela regulação da procriação, 

para fins de herança e sucessão. 

No século XIX o trabalho doméstico ocupava um importante espaço na função 

econômica da mulher, isso tinha grande importância na vida econômica e social da 

família, mas com a industrialização ela passou a executar tarefas em casa, 

reproduzindo sua força de trabalho, sem remuneração, enquanto o homem 

trabalhava fora e era remunerado. 

Segundo Souza e Silva (2003), a Teoria Funcionalista a família possui como 

principal função a formação dos indivíduos focando na relação mãe e criança. Essa 

teoria expressa o fato de a família ser assistida apenas pelo pai e propõe estudar a 

família como um grupo onde cabe à mulher o papel de dona de casa, esposa e mãe 

e ao homem o de provedor do lar (não havendo competição profissional) a isto 

chamamos de família nuclear. 

Bruschini (2000) cita que Engels acreditava que o processo histórico da 

família se dava na produção de meios para sua subsistência e que a família deixaria 

de ser unidade econômica quando esses meios passassem a ser propriedade 

comum.  Já Mitchell (1967) afirma que o papel da mulher na família faz com que ela 

participe da reprodução, sexualidade e a socialização das crianças. 

Ainda no século XIX, os sujeitos passam a escolher seus parceiros para o 

casamento, reformulando os papéis de homem e mulher no casamento e finalmente 

no século XX o homem e a mulher tem direito de igualdade conjugal. 

Da década de 70 em diante as mulheres começam a reivindicar condições 
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igualitárias de trabalho e emancipação sexual, a questionar a família e a propor 

transformação. Por outro lado, muitas mulheres ingressaram no mercado de trabalho 

para contribuir com a renda familiar e evitar um empobrecimento familiar ainda 

maior. Além disso, o capitalismo começou a absorver com mais intensidade a mão 

de obra feminina, pois, do ponto de vista do empregador, é mais barato manter uma 

mulher do que um homem. Estatisticamente, os salários das mulheres, na maioria 

das vezes, são inferiores aos dos homens. 

Na segunda metade da década de 70 a reprodução era considerada 

realização de um modo de vida que estava vinculado ao grupo familiar onde havia 

conflitos devido às aspirações de seus integrantes e aos rendimentos precários. Nos 

anos 70, o feminismo ganhou força apontado para o caminho da libertação da 

mulher através de sua condição profissional deixando explícito sua exclusão do 

mundo do trabalho. 

Segundo Bruschini (2000), o movimento feminista se esquivou quanto à 

questão familiar, confrontando a família com a individualidade da mulher, gerando 

assim um conflito entre a mulher e sua individualidade e dividindo-as entre as que 

optaram pela convivência familiar, apesar da subordinação e as que consideravam o 

âmbito familiar um espaço onde há afetividade e conflitos em seus relacionamentos, 

havendo assim a necessidade do modelo patriarcal. 

Na segunda metade do século XX a mulher conquista seu espaço no âmbito 

emocional conquistando o direito de escolha de seu parceiro baseado em 

sentimentos e afirmando se como cidadã. Neste século podemos destacar ainda 

outras mudanças na família decorrentes das mudanças em sociedade como a 

redução de casamentos legalizados, a redução do número de filhos em função de a 

mulher trabalhar fora para contribuir com a renda familiar e o crescente número de 

divórcios. 

Na década de 90 com o surgimento do neoliberalismo e, consequentemente, 

a intensificação das dificuldades financeiras na família, houve a necessidade de um 

número maior de membros da família trabalharem, foi quando se deu maior inserção 

da mulher no mercado de trabalho e também nas universidades. 

A dialética entre família e sociedade é muito dinâmica dentro de um contexto 

que se renova no cotidiano do dia-a-dia apresentando uma extensa pluralidade, 
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devido à tamanha diversidade. 

Para Ariès (1981), no século XV o Estado assume o novo papel de 

responsável por mudanças no cotidiano dos sujeitos, levando a família a deixar de 

ser uma unidade econômica para ser um lugar onde os relacionamentos se 

desenvolvem entre homem e mulher e pais e filhos e um lugar de proteção à 

infância. 

Neste contexto, o papel das famílias em suas funções protetivas deve ser em 

parceria com o Estado e para isso devemos questionar as Políticas Sociais, pois a 

não efetivação destas vem expor as famílias e suas dificuldade de lidar com fatores 

como desemprego, falta de moradia, falta de acesso à educação, drogas, violência, 

gravidez na adolescência, pobreza, trabalho infantil, evasão escolar e falta de 

perspectivas com relação ao futuro tornando a cada dia mais vulnerável. 

O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental 

importância, pois é ali que é formada a personalidade de seus membros e a eles são 

transmitidos valores. No entanto, ao mesmo tempo em que a família deve ser núcleo 

de proteção, ela é responsabilizada por seus membros. Assim, as dificuldades se 

tornam ainda maiores diante da realidade que se apresenta, pois neste cenário há 

grande imediatismo e muita diversidade que exigem respostas rápidas e na maioria 

das vezes complexas seja no âmbito familiar, no acesso aos serviços sociais ou na 

proteção de seus membros. 

Historicamente as políticas sociais, assim como a família, passaram por 

mudanças e apesar das contradições que permeiam o Estado, sociedade e família; 

apesar de a ação protetiva ser dever do Estado, a responsabilização pelos membros 

da família recai sempre sobre a mesma. 

Em 1890 o casamento passa a ser regulado pela lei civil e não só pelas 

religiosas. 

Com a Constituição de 1934 ocorreu o reconhecimento do casamento civil, 

facilidades para adquirir a casa própria, proteção aos filhos ilegítimos, ensino 

primário gratuito e obrigatório. Nesta Constituição, estão definidos também o ensino 

primário gratuito e obrigatório, o salário mínimo, o repouso semanal remunerado, 

férias remuneradas, voto feminino. Esses fatores levam a família a uma nova 

realidade econômica, política e social, se oficializando a preocupação do Estado 
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com o social devendo assim garantir direitos sociais existentes até hoje. 

No período de 1934 a 1937 Vargas estava no governo, sendo que em 37 com 

o Estado Novo iniciou se a ditadura até 1945. Com o golpe do Estado Novo em 37 

ficou suspensa a Constituição de 1934 sendo assim substituída pela Constituição de 

1937, o que ocasionou algumas mudanças como: a gratuidade no ensino, 

descaracterizando mais uma vez o papel do Estado. 

O papel do Estado com relação à educação foi modificado 
substancialmente. A gratuidade do ensino, por exemplo, sofreu 
alterações. Se a educação tinha gratuidade garantida pela Constituição 
de 1934, tendendo a assegurar também os níveis subsequentes, a 
Constituição de 1937 determinou em seu artigo 130 que: “O ensino 
primário obrigatório. A gratuidade, porém, não exclui o dever de 
solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por 
ocasião da matrícula, será exigida aos que alegarem, ou notoriamente 
não puderem alegar, escassez de recursos, uma contribuição módica e 
mensal para a caixa escolar.”(CARLI,2010,p.61) 

No artigo 125 da Constituição de 1937 fica clara a responsabilização da 

família pelo Estado quanto à educação, mas ainda assim, este participa. 

Segundo a Constituição Federal de 1937, a educação integral da prole é o 

primeiro dever e o direito natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, 

colaborando, de maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou 

suprir as deficiências e lacunas da educação particular. 

O artigo 205 Constituição Federal de 1988 faz referência à família e ao 

Estado como responsáveis pela educação. 

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. (BRASIL, 1988) 

             Nesse sentido, a lei responsabiliza também a família pela educação de seus 

filhos. Isso remete ao alto índice de evasão escolar onde verificaremos nos próximos 

capítulos que esses pais e/ou responsáveis vivem num contexto social 

extremamente precário que reflete diretamente em seus lares e consequentemente 

na vida de seus filhos.  Além disso, fica evidente que o Estado não cumpre seu 

papel e há um abismo entre o que preconiza a lei e o que se efetiva na vida do 

sujeito. Sendo assim, fica evidente a importância do assistente social na educação, 

a fim de ter um olhar crítico para além do espaço escolar enquanto um profissional 

efetivador de direitos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) carrega uma grande gama de 
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direitos das crianças e dos adolescentes. No artigo 4º se atribui o dever da 

efetivação destes direitos à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao Poder 

Público: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade 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) 

  Podemos constatar que as leis brasileiras tem reconhecido a importância da 

família na vida social e é merecedora de proteção por parte do Estado, no entanto, 

esta proteção é posta em discussão quando ocorre explicitamente a desproteção 

das famílias, quando seus direitos sociais não são consolidados como direito, 

levando a família a ser responsabilizada ficando cada vez mais exposta à 

precariedade dos serviços oferecidos por parte do Estado Capitalista/neoliberal. 

A família passou a ter um novo papel a partir dos anos 90 ressurgindo diante 

das políticas públicas como uma unidade econômica e de responsabilidades. As 

transformações na família se dão devido a vários fatores sociais que estão em 

constantes mudanças. A modernidade é um fator imprescindível nessas mudanças, 

pois por mais reservadas e tradicionais que sejam as famílias, estas acabam sendo 

invadidas pela modernidade, desencadeando um processo de individualização em 

seus membros. 

Assim sendo, a individualização se tornou um aspecto da Modernidade, onde 

a efetivação de direitos individuais atingiu as mulheres e crianças levando as 

mulheres a conquistarem seus espaços e ter voz para decidir, por exemplo, quanto a 

sua permanência ou não no casamento, além da opção pela vida profissional. 

Bruschini (2000) aponta, dentre os fatores transformadores dessa sociedade, 

a industrialização, a separação do trabalho urbano e rural, o aumento demográfico 

das cidades, novos padrões de consumo e, ainda que de forma precária, o acesso a 

saúde, educação e assistência social. 

Nesse contexto as mudanças mais significativas ocorreram dentro da 

composição familiar onde as famílias se tornaram menores, com o acesso a meios 

contraceptivos, resultando em um menor número de filhos por família. Assim, a 

maternidade passou a ser uma escolha da mulher. 

Com a liberação da vivência da sexualidade sem vínculo matrimonial observa- 

se um retardamento na decisão de ter o primeiro filho, especialmente na camada da 



15 

 

população mais instruída onde as mulheres priorizam a vida profissional e nas 

camadas mais pobres ocorre o aumento de gravidez na adolescência. 

Outros fatores importantes que levaram a mudanças na composição da 

família foram: a legalização do divórcio, ampliando assim o número de uniões sem 

vínculo legal; a modificação no papel social das mulheres e sua inserção no 

mercado de trabalho; as relações de gênero mais equilibradas; maior número de 

crianças vivendo fora do núcleo familiar; o homem deixou de ser o único provedor da 

família; etc. No entanto, atualmente percebe-se que o que tem se destacado na 

configuração do núcleo familiar são as famílias chefiadas por mulheres e a redução 

do número de filhos. 

Conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada 

pelo IBGE em 2011, as mulheres recebiam 70,4% do rendimento de trabalho dos 

homens. Em 2009, a proporção era de 67,1%. Em 2011 enquanto 22,1% dos 

homens ocupados recebiam até 1 salário mínimo, para as mulheres este percentual 

era de 31,4%. Além disso, havia proporcionalmente mais mulheres ocupadas sem 

rendimento ou recebendo em benefícios (10%) do que os homens (5,8%). 

Esses dados vem demonstrar o quanto a mulher ocupou os espaços 

profissionais onde somente homens atuavam. Podemos constatar aqui uma 

evolução no sentido profissional da mulher, mas embora tenha sido tempo de 

conquistas, também foi tempo de perdas no âmbito familiar onde a ausência da 

esposa e mãe tinha que ser suprida por uma doméstica que, por sua vez, enquanto 

esposa e mãe também deixava sua família para complementar a renda familiar. 

Atualmente a família não se limita a seu núcleo familiar por mais diversificado 

que ele possa ser, ela se expande para Igrejas, escolas e outras instituições 

compondo assim sua rede de relações sociais. 

Antes do capitalismo a proteção social era realizada através das redes de 

solidariedade e de ajuda mútua no interior das famílias. Portanto, nas sociedades 

antigas a proteção social ficava a cargo das Igrejas, da vizinhança e da família e era 

baseada na autoajuda e na solidariedade. Somente no século XX a proteção social 

deixou de ser caridade e passou a ser reconhecida como responsabilidade pública e 

direito. 

Na dinâmica capitalista em que vivemos não há espaço para a família 

tradicional composta de pai, mãe e filhos, pois estes deixam seus filhos com avós ou 

outros responsáveis e buscam a cada dia mais se profissionalizarem para ofertarem 
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sua força de trabalho por um valor maior no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, as configurações familiares estão a cada dia mais diversas e 

com a significativa ausência do Estado, a família fica ainda mais responsável por 

manter o bem estar de seus membros. Assim, podemos constatar que no que tange 

à infrequência ou evasão do aluno, a família é intimada judicialmente a manter este 

aluno na escola sem que se ofereça uma escola que encante esse aluno, é 

chamada a efetivar a lei no diz respeito a sua responsabilidade. 

A família é um espaço onde o indivíduo é formado, onde lhe são transferidos 

valores morais, religiosos e ideológicos, é um espaço de inserção em sociedade, no 

entanto, se faz necessário lembrar que fora do âmbito familiar o indivíduo fica mais 

vulnerável a uma sociedade da qual o Estado se ausenta e na qual não são 

efetivadas políticas que o levem a se sentir um sujeito de direito. 

Segundo o site do IBGE o tamanho das famílias brasileiras na década de 80 

foi de 4,5 pessoas em média, chegando ao fim dos anos 90 com apenas 3,4 

pessoas. Quanto à composição familiar afirma que as mulheres sem cônjuges e com 

filhos aumentou de 15,1% para 17,1% e de casal sem filhos de 12,9 para 13,6% e 

cresce o número de pessoas vivendo só, representando 8,6% em todo País.  

Estudos do IBGE mostram ainda que mulheres com menor grau de instrução 

tinham mais filhos. 

Na sociedade capitalista a força de trabalho está a cada dia mais precária e a 

mídia invade os lares, reinando o consumismo que passa a ser uma ameaça às 

famílias, afinal, é importante ter o carro do ano, o celular mais moderno e outros 

bens materiais. Isso leva as pessoas a ocuparem seu tempo com atividades que 

sejam lucrativas deixando suas famílias para um segundo momento, ou seja, o 

consumismo rouba o tempo de lazer do sujeito com seus familiares. 

Além disso, podemos citar a falta de sensibilidade deste veículo ao divulgar 

imagens muitas vezes sensacionalistas das tragédias ocorridas nas escolas como 

os assassinatos de alunos ocorridos numa escola em Realengo. Isso nos remete ao 

relato da mãe de uma aluna de 14 anos residente no bairro Lagomar: “Minha filha 

ficou muito impressionada ao ver na TV sobre a tragédia de Realengo e não queria 

sair de casa para ir à escola. Ficou com muito medo” 

O contexto social em que vivemos exige um olhar mais profundo diante do 
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indivíduo e sua família, exige um eficaz processo de atenção à família que é um 

conjunto de ações que interferem na vida familiar. Esse processo deve ser 

permeado por políticas sociais, o modelo assistencial vigente nos espaços 

institucionais e as demandas específicas de cada grupo com suas particularidades. 

Quanto aos processos de atenção à família nos espaços institucionais é 
necessário dizer inicialmente que, em sua maioria estão organizados para 
trabalhar numa perspectiva do usuário-problema. Ou seja, o usuário 
privilegiado é a criança, o adolescente, a mulher, o idoso dentro de 
situações específicas, tais como a doença, a delinquência, o abandono, os 
maus-tratos (MIOTO, 2002. p.123). 

Na área da saúde, por exemplo, podemos constatar que a família é 

considerada um elemento fundamental no auxílio ao diagnóstico e tratamento de 

seus membros e assim os profissionais trabalham equivocadamente com as famílias 

visando somente o usuário, no entanto devem ser construídas articulações de redes 

para o atendimento dessas famílias com objetivo de tratá-las por completo e não só 

um membro. 

A família deve ser reconhecida numa perspectiva de totalidade, assim a ação 

profissional não deve ser voltada para o indivíduo e sim para o contexto social em 

que se desenvolve aquela família. Nesse sentido, deve-se avaliar o contexto social e 

a realidade familiar do aluno que sofre com a evasão e a infrequência escolar de 

forma interior, investigando sua organização e dinâmicas, pois apesar desta viver 

num contexto social e ser socialmente construída, ela é permeada por políticas 

públicas manipuladas e por um Estado que se exime cada vez mais de suas 

obrigações. 

 A maneira como a família é composta hoje não dá a ideia de ser um grupo e 

sim um espaço onde vivem várias pessoas individualmente. Lembro-me de uma 

pesquisa realizada para desenvolvimento de um trabalho na universidade quando 

estive em uma favela e perguntei a uma das crianças que estava na rua quem era 

sua família e o menino apontou para um banheiro no final do terreno e disse: “são 

todas as pessoas que usam aquele banheiro”. 

Muito se fala na construção de novas políticas públicas para amenizar este 

contexto social em que vivemos, no entanto o que se faz necessário nesse momento 

é a efetivação do que já temos a fim de que se possa garantir condições mais dignas 

de vida. 

Para o profissional de Serviço Social é imprescindível o conhecimento sobre o 
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contexto social no qual a família se desenvolve para que seja assegurado a ela a 

proteção social através da implementação das políticas públicas. 

Como podemos verificar vários fatores sociais influenciam no âmbito familiar e 

apesar disso ao longo do tempo a família e seus integrantes foram conquistando 

seus espaços. No entanto, as mutações ocorridas nessa dialética entre Estado, 

sociedade e família refletem diretamente na educação dos filhos, a exemplo disso 

discorreremos mais adiante quanto aos dados colhidos em pesquisa com algumas 

famílias realizada em dois mutirões¹ organizados pela Secretaria Municipal de 

Educação de Macaé em janeiro de 2012 e janeiro de 2013. 

Pudemos constatar no mutirão de janeiro/2012 que quanto à escolaridade dos 

familiares foi verificado que a maioria estava cursando o ensino fundamental e que 

cerca de 54% dos alunos cujos responsáveis compareceram ao mutirão moram com 

pai e mãe, 44% somente com a mãe e apenas 2% somente com o pai. Isso 

demonstra que a maioria dos alunos de pais separados residem com a mãe, 

comprovando historicamente a difícil condição de emancipação da mulher que hoje 

desempenha múltiplos papéis sem apoio de seu companheiro, pois tem que 

trabalhar fora, se especializar para não perder seu espaço no mercado de trabalho, 

cuidar da casa e dos filhos. 

Lavando em conta o mercado de trabalho no Município de Macaé, pode-se 

considerar ruim a realidade socioeconômica das famílias que tem como renda 

mensal de 2 a 3 salários mínimos. 

Diversos motivos levam a criança/adolescente a perder o interesse pela 

escola. Nessa perspectiva a família é um elemento fundamental para a reconstrução 

da educação na vida desses alunos. A parceria entre família e escola é essencial. 

 
1.3 Políticas Educacionais na contemporaneidade 
             

Na década de 1990 a educação foi vista como a sustentação de competitividade 

segundo um ideário compatível à realidade dos países da América Latina e Caribe, o 

que refletiu diretamente nas políticas públicas para a educação no Brasil. 

___________________________ 

¹Ação desenvolvida pela Secretaria de Educação em janeiro de 2012 e janeiro de 2013, objetivando 
atendimento às famílias de alunos evadidos/infrequentes de 2011 e 2012. 
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A implantação, no Brasil, desse ideário teve início no governo de Itamar 
Franco com a elaboração do Plano Decenal, mas foi no governo de 
Fernando Henrique Cardoso que a reforma anunciada ganhou concretude. 
A velocidade e força arrebatadora de sua implementação causam 
sobressalto entre educadores. Todavia, cumpre lembrar que desde o início 
da década numerosas publicações de organismos multilaterais, de 
empresários e de intelectuais – dentre eles renomados educadores – 
atuaram como arautos das reformas que se efetivariam no país neste final 
de século. Por esta razão, vale conferir, sob pena de serem redundante, as 
propostas para a educação presentes nesses documentos. (SHIROMAet ali. 
2000,p.4) 

            Em 1990, ocorreu em Jomtien – Tailândia, a Conferência Mundial de 

Educação onde 155 governos assinaram uma declaração se comprometendo com a 

Educação Básica de qualidade a crianças e jovens e adultos. Nesse período, havia 

mais de 100 milhões de crianças fora da escola e 900 milhões de adultos 

analfabetos no mundo.No caso do Brasil esse documento se voltou especialmente 

para Educação Fundamental. 

            Entre outros fatores, esse documento aborda a eliminação da discriminação 

na educação, a maior atenção a portadores de necessidades especiais, 

responsabilização de cada sociedade pelas condições materiais, físicas e 

emocionais necessárias à aprendizagem e o reconhecimento da obrigação do poder 

público para com a educação envolvendo a sociedade e a família. 

            Alguns assuntos permearam esta Conferência, e destes surgiram algumas 

metas que envolvem questões que se sobressaem no âmbito educacional no Brasil 

atualmente, tais como: a necessidade de intervenção junto à família, a taxa de 

analfabetismo e a necessidade de melhorar conhecimentos e valores através da 

educação para viver melhor. 

            Embora a Conferência tenha sido em 1990 podemos constatar que essas 

demandas permanecem tanto no contexto de nosso país, quanto de nosso 

município, embora nesse período tenha acontecido intervenções para solucionar tais 

demandas. Podemos então identificar a evolução das classes de Educação de 

Jovens e Adultos – EJA que tem sido um trabalho desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Educação de Macaé, além do esforço para - apesar de tantos 

contratempos - envolver a família e a comunidade no âmbito escolar na tentativa de 

torná-las parceiras da escola.  

A política educacional no Brasil está interligada a diversas políticas sociais e a 

fatores que desencadeiam atualmente um momento de grande conflito. 
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A Educação é um instrumento privilegiado para acelerar o desenvolvimento 

social e econômico. O seu funcionamento requer uma crescente disponibilidade de 

recursos, planejamento para sua organização, sistematização e controle, assim 

pode-se detectar e diagnosticar os problemas existentes, desenhar cenários de 

evolução, avaliar decisões alternativas, estruturar programas de intervenção, 

antecipar demandas e desafios futuros. Sua função é transmitir conhecimentos que 

contribuam para a formação do cidadão que compõe a classe operária. 

No entanto, é visível que a educação se tornou um poderoso instrumento da 

classe dominante que a utiliza a favor de seus interesses dentro da sociedade 

capitalista, ou seja, a exclusão, a evasão e a desistência do aluno no que tange ao 

ambiente educacional é favorável ao capitalismo, pois este sem conhecimentos 

críticos se torna um mero reprodutor desse sistema. 

            Podemos ressaltar que a educação assume um papel central no sistema 

capitalista, na medida em que funciona na reprodução ideológica, preparando e 

profissionalizando o sujeito para o convívio social. Nos momentos de transformações 

do capitalismo, a educação passa a ser alvo de discussões e reformulações, a fim 

de adaptá-la às novas exigências desse sistema, que prima pela geração de lucro, 

sendo a educação disposta no mercado como uma mercadoria qualquer, para 

aqueles que podem pagar, para os que não podem, é preciso contentar-se com a 

oferta do governo. Mas é preciso atentar para o fato de que todo cidadão paga, 

através de seus impostos, os custos pelos serviços públicos e, portanto, tem todo 

direito de exigir qualidade e atendimento digno. 

 Neste sentido, a educação não é somente uma vaga na unidade escolar e sim 

um direito a inserção e permanência satisfatória na escola, assim como programas e 

projetos que fortaleçam a formação do sujeito enquanto cidadão de direito.  

A inserção do Serviço Social no âmbito da Política de Educação, nos 
diferentes níveis de ensino, portanto em diferentes espaços, visa a 
contribuir para o ingresso, regresso, permanência e sucesso das crianças e 
adolescentes na escola.(BOLORINO, 2012 p.45) 

            No Brasil as reformas educacionais pautam-se em geral na diminuição dos 

gastos com a Educação, privatização dos níveis mais elevados de ensino, 

sucateamento dos demais níveis, estímulo à universalização apenas do ensino 

básico pela responsabilização dos municípios. No entanto, podemos afirmar que a 

grande estratégia do neoliberalismo na educação é fundamentar a educação 
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somente no sentido mercadológico, “coisificando-a”, pois seu modelo de cidadão é 

somente de cidadão consumidor. 

            Assim se torna visível que a educação é pensada pela racionalidade 

econômica “necessária” ao Estado, e não em função dos benefícios disponibilizados 

à população para seu melhor bem estar. 

            A LOAS (lei nº 8742 de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social) contempla aspectos que são tocantes na 

formação do sujeito com objetivo de formá-lo para o exercício da cidadania plena, no 

entanto há que se reconhecer que na contemporaneidade há a necessidade de 

contar com os esforços do educador aliado a objetivos éticos, e se assim não for 

ocorre mais uma vez a não efetivação da lei, deixando o sujeito vulnerável ao uso de 

drogas, à violência, ao sexo irresponsável, ao consumismo quando não lhe é 

devidamente acessado o caminho para o desenvolvimento. 

            Com o ensino cada vez mais sucateado, vendido com qualidade para apenas 

as classes dominantes, o assistente social atua no sentido de complementar algo 

que a educação escolarizada já não oferece como: promoção de ações e 

desenvolvimento de projetos que deem suporte e condições de acesso e 

permanência no sistema educacional, se estendendo não só às famílias, mas 

também aos profissionais de educação que muitas vezes não conseguem 

compreender em todas as suas determinações as expressões da questão social na 

escola, não sabendo lidar com suas consequências. 

 Assim podemos dizer que a Política Educacional é uma resposta às 

expressões da questão social no âmbito da educação uma vez que é resultado de 

lutas para garantia de direitos e situar sua complexidade na atualidade requer a 

apropriação das transformações que vem ocorrendo no mundo. 

            A educação apresenta também uma dimensão bastante assistencialista, já 

que é condição para acesso a projetos sociais de renda mínima como, por exemplo, 

bolsa família. Desta forma, o Estado cria uma nova lógica para a educação, que não 

é mais exclusivamente capitalista, já que nesse sistema o poder e o capital estão 

sob o controle de poucos em detrimento aos direitos de muitos. 

            Como não pretendemos com este estudo esgotar toda a abrangência do 

tema, tentaremos pautar as discussões tendo sempre o foco na questão da 
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municipalização das políticas públicas. 

            Sendo assim, de acordo com o ECA, os municípios devem priorizar o 

atendimento da criança e do adolescente com atividades culturais, esportivas e de 

lazer e que estimulem a sua profissionalização e desenvolvimentos, conforme os 

artigos 59 e 69 além de serem os municípios os principais implementadores das 

políticas de atendimento desta população, numa perspectiva descentralizadora que 

pressupõe aumento não só das políticas municipais como da participação popular, 

ainda conforme o ECA em seu artigo 88. 

            Essa visão alia-se também à tentativa de descentralização proposta na 

LOAS, sobretudo nos artigos 05, 15 e 23, que passam à competência municipal a 

função de atendimento das políticas de assistência social com prioridade à infância e 

adolescência. 

            A LDB por sua vez, também deixa a cargo dos municípios a incumbência da 

educação infantil e de adolescentes, através de creches, pré-escolas e instituições 

de ensino fundamental, também para adultos não escolarizados, conforme seu 

artigo 11. 

            Essa descentralização proposta e legitimada em ambas as leis pode 

apresentar aspectos positivos e negativos para a prática das políticas públicas de 

atendimento aos jovens e adolescentes, de acordo com a realidade de cada 

município; de modo geral, ameaça resultar num grande desequilíbrio educacional no 

país, ou seja, regiões bem atendidas, com bom aparato material e humano, com 

atendimentos satisfatórios das políticas, em detrimentos de regiões pauperizadas, 

pouco equipadas, que não dão conta de um atendimento satisfatório. Este fato pode 

favorecer uma espécie de clientelismo político em que consegue mais recursos 

aquele município com força política, com articulações governistas, subordinando 

muitas vezes os prefeitos aos “favores políticos” e ao uso da influência pessoal para 

obter benefícios, ter acesso a verbas e projetos. Por outro lado, podem ser 

formuladas política que atendam às demandas locais, incentivando a produção de 

atividades complementares nos municípios. 

            O dever do Estado em relação à educação não deveria limitar-se, ao 

atendimento das condições de sobrevivência e desenvolvimentos psicológico e 

social dos sujeitos; deve destinar-se à preparação destes enquanto cidadãos, diante 
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da sociedade, de acordo com os padrões capitalistas. 

            A educação está interligada à habitação, à pobreza e às desigualdades, pois 

por melhor que esteja preparado um profissional para ministrar a educação, isso se 

torna extremamente difícil diante de alunos que comparecem à escola apenas para 

usufruir da merenda escolar ou jovens que trabalham durante o dia e chegam à 

escola exaustos. 

            O inciso V do artigo 206 da Constituição Federal e o artigo 3º, inciso VII da 

LDB dispõem da valorização do profissional de educação. Neste sentido podemos 

nos remeter a recente aprovação (em 14/12/2011) pela Câmara Municipal de Macaé 

do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento (PCCV) da educação no Município de 

Macaé que proporcionou aos professores com graduação um aumento de cerca de 

50% e de 26% para professores sem graduação, beneficiando também os demais 

profissionais da educação que atuam dentro da escola. Este fato os deixou muito 

satisfeitos, no entanto o PCCV veio dar também mais visibilidade a insatisfação 

desses profissionais em seu ambiente de trabalho, pois diante da realização 

financeira sobressai a extrema precariedade na qual se encontram as escolas 

públicas do município e consequentemente o ambiente de trabalho no qual esses 

profissionais atuam insatisfeitos. 

 No artigo 5º Inciso III da Constituição Federal especifica-se: ”zelar, junto aos 

pais ou responsáveis, pela frequência à escola”. 

            Atualmente no Município de Macaé isso não acontece por parte do poder 

público, pois para garantir a frequência do aluno é necessária uma intervenção 

preventiva por parte do poder público em parceria com a família ou responsáveis. 

O artigo 6º da Constituição Federal dispõe quanto à obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino fundamental, no entanto o que se vê no município são poucas 

unidades escolares e salas de aula lotadas. 

Recentemente o Senado aprovou o projeto lei nº 597/2007 que ainda se 

encontra em tramitação para ser aprovado pela Câmara dos Deputados que 

estabelece máximo de 25 alunos na pré-escola e nos dois primeiros anos do Ensino 

Fundamental. A partir daí, até o fim do Ensino Médio, o número é de 35 estudantes 

em cada turma. 

            O projeto especifica também o número de alunos por professor presente em 
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sala de aula ficando assim: crianças de até um ano de idade - máximo de cinco 

alunos por professor; crianças de um a dois anos - máximo de oito alunos por 

professor; crianças de dois a três anos - máximo de treze alunos por professor; 

crianças de três a quatro anos - máximo de quinze alunos por professor; crianças de 

quatro a cinco anos - máximo de vinte alunos por professor. 

No capítulo II artigo 24, estão dispostas as regras para a educação básica no 

ensino fundamental e médio, onde está especificado o número de 200 dias letivos e 

o controle da frequência pela escola ficando estabelecido o mínimo de 75% do total 

de horas letivas para aprovação. 

A partir de 1998 as escolas terão de adequar os respectivos calendários ao 
ano letivo de 200 dias, correspondentes a um mínimo de 800 horas de 
eletivo trabalho pedagógico. Quanto ao mais, haverá ou não mudança, 
dependendo dos encaminhamentos de política educacional e das decisões 
dos órgãos normativos dos sistemas de ensino ou das próprias 
escolas.(SAVIANNI, 2008, p. 226) 

A LDB dispõe nos artigos 70 e 71 sobre a questão dos investimentos, 

especificando o que constitui despesas de manutenção e desenvolvimento do 

ensino ou não, no entanto, no município de Macaé, é clara a não transparência 

desses dados. Posteriormente estaremos discutindo quanto a isso mais 

detalhadamente. 

Em 1985 foi inaugurado no Estado do Rio de Janeiro o projeto do Centro 

Integrado de Educação Pública - CIEP com a intenção de melhorar a qualidade da 

educação do ensino fundamental, embora sendo um projeto de inclusão ainda que a 

proposta tenha sido conservadora, o CIEP foi por um período, o grande aliado de 

pais contra violência e as drogas, pois este oferecia atividades em horário integral 

para os alunos, evitando assim que permanecessem meio período ociosos. 

Diante da realidade das políticas educacionais o assistente social enquanto 

profissional da educação, deve ocupar espaços como os Conselhos de Direitos que 

além de discutir e formular as políticas sociais, também tem o dever de zelar pelos 

orçamentos e avaliação das mesmas, exercendo sua função de controle, 

atendimento e defesa, que também pode ser exercida pela sociedade através do 

Ministério Público, da Defensoria Pública, da Segurança Pública e do Conselho 

Tutelar. 

Todos esses fatores nos fazem refletir sobre urgência da universalização da 

educação, não só a fundamental, exigida pelo nosso conjunto de leis, mas também a 
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dos níveis mais elevados, além disto, precisamos refletir sobre a educação que 

queremos, afinal, esta deve servir aos interesses dos educandos e não dos 

governantes, tornando-se meio de propiciar à população condições efetivas de 

desenvolvimento, para estabelecimento da cidadania real. 

Pensar a atuação do assistente social na política educacional envolve 

conhecimento quanto à complexidade do campo de atuação deste e o 

funcionamento e mazelas que envolvem o Estado e o Município neste contexto, por 

isso cabe ao profissional de Serviço Social ter um olhar para além da política de 

educação e dentro de uma perspectiva investigativa, interventiva e construtiva. 

2  CONTRADIÇÃO: A CATEGORIA MEDIADORA ENTRE “A CAPITAL DO 

PETRÓLEO” E A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

 Este capítulo expõe a necessidade da intervenção do profissional em 

Serviço Social na educação, intervenção esta justificada também pelas taxas de 

evasão e infrequência escolar, pelas condições socioeconômicas e precárias nas 

quais se encontram a maioria das famílias dos alunos fazendo seu 

acompanhamento, além de outras intervenções voltadas para os profissionais da 

escola objetivando a melhoria do relacionamento e aprendizagem do aluno e 

atuando ainda nas expressões mais graves da questão social como o uso de 

drogas tanto as chamadas ilícitas como as lícitas por jovens e adolescentes. 

 Abordaremos ainda, quanto às funções a serem desempenhadas pelo 

assistente social, a importância da inserção do Serviço Social na Secretaria 

Municipal de Educação tanto quanto a disponibilidade e uso de verbas destinadas 

a educação assim como as leis que auxiliam na construção desse orçamento 

público, os atores que participam dele e os rebatimentos da administração deste 

nas unidades escolares. 

 Analisaremos também a questão da infrequência e evasão escolar no que 

tange as suas causas e consequências e esmiuçaremos os motivos das 

infrequências e evasão escolar no município de Macaé nos anos de 2011 e 2012. 

2.1 O Serviço Social na Educação 

Tradicionalmente no Brasil, os assistentes sociais têm sua prática profissional 

inserida em programas e projetos (em sua grande maioria no setor público) que 

visem combater a questão social em suas múltiplas expressões que surgem não 
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como sinônimo de pobreza, mas como resposta política à situação precária da 

população trabalhadora. 

 Especificamente, o Serviço Social na Educação começa a se destacar a partir 

dos trabalhos inscritos nos Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais, mas 

ainda assim é muito escasso o material sobre a prática do Serviço Social na 

Educação fato este que dificulta a inserção do mesmo neste campo. 

As primeiras discussões teóricas foram organizadas e debatidas pelo 

Professor Ney Luiz Teixeira, tendo o volume nº6 da Revista Inscrita (publicada pelo 

Conselho Federal de Serviço Social – CFESS) totalmente dedicado à discussão da 

inserção e atuação do Serviço Social na Política de Educação. 

A partir dessas discussões o CFESS emitiu o Parecer Jurídico nº 23/2000 que 

estabelecem as competências, diretrizes e atribuições do Serviço Social junto à 

Política de Educação. 

A Educação é um direito social que deve ser concretizado no âmbito escolar e 

garantir este direito é a principal atribuição do assistente social na educação e é a 

partir deste viés que se desenvolve seu trabalho. 

Uma dúvida que perpassa todas as áreas onde o assistente social atua é 

como pensar as especificidades de sua área mediante a imediaticidade que se 

apresenta no cotidiano escolar, no entanto, além de atuar nas “emergências” se faz 

necessário que este profissional esteja se reciclando, frequentando cursos, 

seminários, congressos, se atualizando teoricamente, frequentando reuniões na 

instituição onde atua a fim de expor e debater sobre a articulação das práticas e das 

teorias. 

 O assistente social deve participar dos diversos conselhos ligados à educação 

e à criança e adolescente e outros espaços de discussões sobre Educação e 

Serviço Social, a fim de ter um olhar mais voltado para as desigualdades e 

diversidades na Educação, reconhecendo sempre a importância da dimensão 

investigativa e interventiva do Serviço Social. 

Uma das contribuições do Serviço Social para a política de Educação se dá 

no âmbito educacional onde o assistente social tem a possibilidade de contribuir com 
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a realização de diagnósticos sociais, indicando possíveis alternativas à problemática 

social vivida por muitas crianças, adolescentes e jovens, o que refletirá na melhoria 

de suas condições de enfrentamento da vida escolar. Este diagnóstico consiste em 

identificar os fatores sociais, culturais e econômicos que determinam os processos 

que mais afligem o campo educacional no atual contexto, tais como: evasão ou 

infrequência escolar, baixo rendimento escolar, atitudes e comportamentos 

agressivos, de riscos e outros fatores. 

 Quanto às atribuições deste profissional, pode-se dizer que os assistentes 

sociais que chegam à Secretaria de Educação de Macaé não têm definidas suas 

atribuições nesta área e é necessário que ele dê prosseguimento ao trabalho já 

iniciado por outros profissionais, e conhecendo então as demandas poderá propor 

novas ações. Isto acontece, em parte, pela falta de teoria na área do Serviço Social 

e Educação, pois verificamos que nos cursos de graduação raramente são 

oferecidas disciplinas que abordem este tema. No entanto, ainda que poucas, 

existem algumas literaturas que podem orientar o mesmo quanto as suas 

atribuições, além da legislação sobre educação e o código de ética da categoria. 

 A realidade do Serviço Social na Secretaria de Educação aponta para 

algumas atribuições do assistente social no âmbito educacional em conformidade 

com o parecer jurídico 23/00 de 22 de outubro de 2000, do Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS). 

 Pesquisa socioeconômica para caracterização da população escolar; 

 Elaboração e execução de programas de orientação sócio familiar, visando 

prevenir a infrequência e consequentemente a evasão escolar e a melhoria 

do desenvolvimento e rendimento do aluno; 

 Participação, em equipe multidisciplinar, da elaboração de programas que 

visem prevenir a violência, etc.; 

 Articulação com instituições públicas, privadas, assistenciais e ONG’s para 

encaminhamentos; 

 Realização de visitas domiciliares e institucionais com o objetivo de ampliar o 

conhecimento acerca da realidade sócio familiar do aluno; 
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 Empreender e executar as demais atividades pertinentes ao Serviço Social, 

previstas pelos artigos 4º e 5º da Lei 8.662/93 (competências e atribuições 

privativas dos assistentes sociais). 

Tendo em vista a força do sistema capitalista o assistente social, para 

desenvolver suas funções há que ter tantos conhecimentos teóricos metodológicos 

como o conhecimento da realidade onde está atuando. 

Deste modo, pensar a inserção dos assistentes sociais na área de 
educação nos coloca o desafio de compreender e acompanhar teórica e 
politicamente como que as requisições postas a este profissional estão 
articuladas as tendências contraditórias da politica de educação de 
ampliação das formas de acesso e de permanência na educação 
escolarizada diante de um cenário em que a realidade local encontra-se 
cada vez mais imbricada com a dinâmica de mundialização do capital. 
(SUBSÍDIOS PARA O DEBATE SOBRE SERVIÇO SOCIAL NA 
EDUCAÇÃO, CFESS, BRASÍLIA, 2011) 

O assistente social desenvolve seu trabalho com o aluno ao desenvolver 

atividades coletivas como palestras e reuniões de grupo, bem como atividades de 

caráter individual como entrevistas e encaminhamentos; com a família realizando 

visitas domiciliares, entrevista, orientações, encaminhamentos; e com a 

escola/comunidade realizando atividades culturais e educativas visando à prevenção 

da violência, uso de drogas e álcool, sexualidade, etc. nas escolas que forem 

necessárias. 

“A implantação do Serviço Social Escolar, em face às atribuições atinentes 
a atividade profissional respectiva, estabelecida pelo artigo 4º e 5º da Lei 
8.662/93, propiciará não só diagnosticar, mas propor resoluções e 
alternativas a problemática social vivida por muitas crianças e adolescentes, 
evitando a evasão escolar, o baixo rendimento escolar e outras causas 
decorrentes das desigualdades e carências vividas pelo educando. Trará, 
de outra sorte, benefícios para os alunos da rede pública, sobretudo para 
aqueles oriundos de famílias com maiores dificuldades econômicas, 
possibilitando e orientando ao acesso aos serviços sociais e assistenciais, 
através de programas e encaminhamentos efetuadas pelo profissional 
competente.” (CFESS, 2001: 25) 

O Serviço Social na Educação não é institucionalizado no Município de Macaé 

embora esteja especificado no artigo 43 item E do Plano Diretor que diz:“Instituir, de 

forma gradativa, programas de acompanhamento especializado dos profissionais de 

Serviço Social, junto ao corpo discente das escolas do Município.” 

A defesa da institucionalização ao Serviço Social na Educação aponta para a 

afirmação da identidade e reconhecimento da necessidade de sua intervenção na 

Política de Educação, representando para o Município de Macaé não só uma lei, 

mas uma resposta a uma realidade social que reflete negativamente na escola 
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desestabilizando o rendimento escolar e contribuindo para infrequência e evasão 

escolar. 

 No entanto, apesar do conhecimento das autoridades da cidade sobre isso, o 

atual prefeito verbalizou em sua campanha política o fato de ser contra ao Serviço 

Social na Educação. Segundo ele, o Serviço Social tem que estar na Secretaria de 

Desenvolvimento Social que, por sua vez, tem que trabalhar em conjunto com a 

Secretaria de Educação, no entanto, este ainda estava em campanha e não tinha 

conhecimento das dificuldades pelas quais passava a Secretaria de 

Desenvolvimento Social que ainda na atualidade não dá conta de suas próprias 

demandas. 

Uma das principais frentes de atuação do assistente social na educação é 

desenvolver parceria com a família, considerando-a em suas diferentes dimensões e 

configurações, isso torna sua atuação como uma possibilidade de enfrentamento 

das expressões da questão social, fazendo assim uma correlação entre as Políticas 

Sociais e os sujeitos individual e/ou coletivamente. 

Nesse sentido, conforme foi trabalhado nos capítulos anteriores, torna-se 

fundamental pensar a evasão e a infrequência numa perspectiva relacional, isto é, 

na interface, em um contexto mais amplo que envolve questões familiares, políticas, 

econômicas e sociais. 

O assistente social na educação deve ter como premissa a identificação e 

proposição de alternativas de enfrentamento nas condições sociais, econômicas e 

culturais, articulando politicas de educação e políticas setoriais, construindo 

instrumentos que vão para além da escola como, por exemplo, a inserção de jovens 

e adolescentes em programas profissionalizantes que os remunere para desenvolver 

atividades no período que se encontram fora da escola como os Programas Nova 

Vida e Jovem Aprendiz² existentes no Município de Macaé. 

O trabalho do assistente social na educação, assim como em outras áreas de 

atuação, desenvolve-se levando em consideração três dimensões:  

______________________________ 

²Programas que oferecem oportunidade de trabalho com inserção a partir de 14 anos de idade e com 
remuneração que varia de meio a um salário mínimo. 
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- Investigativa onde este questiona, problematiza, desvela e utiliza como 

categoria de mediação a universalidade, particularidade e singularidade. 

- Educativa que o possibilita a trabalhar as características individuais de 

alunos e seus responsáveis, articuladas com a coletividade construindo uma rede de 

informações e serviços sociais. 

- Interventiva quando organiza o fazer profissional e concretiza-o. 

A atuação do assistente social na educação é a garantia de uma educação 

escolarizada de qualidade que contribua para formação de sujeitos críticos, no 

entanto o Serviço Social na Educação é perpassado por tensões entre o profissional 

e a instituição por conta de ações que forjam a garantia da escolarização, utilizando 

a política educacional como estratégia no âmbito das relações de produção e 

reprodução social. 

A partir da discussão feita até aqui, percebe-se que a vinculação do Serviço 

Social com a educação é cada vez mais necessária, pois as expressões da Questão 

Social atingem diretamente o campo educacional demandando ações qualificadas 

deste profissional. Nesse sentido, o trabalho do assistente social é fundamental no 

enfrentamento das causas da evasão e infrequência escolar. 

2.1.1 A inserção e as intervenções do Serviço Social na Secretaria 

de Educação do Município de Macaé 

 O Serviço Social na educação em Macaé teve início em 1992 quando a então 

secretária de educação convidou uma professora graduada em Serviço Social para 

fazer acompanhamento de alguns alunos da rede. Sua principal função era a 

realização de visitas domiciliares para levantamento da situação socioeconômica e 

das demandas das famílias de alunos atendidos pelo bolsa família. Esta assistente 

social chegou a formar uma equipe multiprofissional com 04 psicólogas e 01 

Orientadora Educacional. 

 Por intervenção política, esta equipe foi desfeita e se encerrou o atendimento 

específico do Serviço Social aos alunos. 
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A Secretaria de Educação iniciou no ano de 2010 um Programa de Apoio à 

Aprendizagem, ampliando o olhar para as dificuldades da Rede Pública de 

Educação na inclusão das diferenças.  

 Para tanto, foi instituída uma Equipe Multiprofissional que trabalha junto às 

Unidades Escolares, favorecendo o processo ensino-aprendizagem e garantindo o 

acesso à educação daqueles que por maior vulnerabilidade apontam mais cuidados 

na organização dos programas educacionais. 

 A Equipe Multiprofissional é composta de professores, fonoaudiólogos, 

psicólogos, assistentes sociais, orientador pedagógico e psicopedagogos. 

Paralelo a esta equipe foi criado o Programa de Combate à Evasão Escolar – 

PCEE que tinha como objetivo conhecer as causas da Evasão Escolar e promover 

ações para eliminá-las a partir do esclarecimento da competência e do 

comprometimento de cada ente envolvido. 

Por iniciativa da Gerência do Plano Diretor de Macaé, através do Serviço 

Social e em parceria com a Coordenação de Orientação Educacional da Secretaria 

de Educação, foi realizado um mapeamento inicial do problema da evasão escolar 

dentro das escolas municipais de ensino fundamental, no período de 2009 a 2010. 

Este mapeamento foi um trabalho realizado por 03 estagiárias da Universidade 

Federal Fluminense através de tabulação de dados que gerou planilha dinâmica do 

excel e gráficos representativos. 

 Este trabalho foi apresentado ao Prefeito, ao Secretário de Educação,e ao 

Ministério Público da Infância e Juventude, entre outros, levando os a conclusão de 

que a evasão e infrequência escolar se apresenta como um reflexo da realidade 

socioeconômica das famílias das crianças e adolescentes pesquisadas, se 

desdobrando numa proposta de política pública de combate à evasão e à 

infrequência escolar. Esta proposta foi elaborada em conformidade com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

Município de Macaé em sua Portaria SEMED nº 006/2004 de 17 de agosto, que 

institui o Programa Escola Legal visando diminuir a infrequência e a evasão escolar 

nas Unidades da Rede de Ensino de Macaé. O Programa de Combate a Evasão 

Escolar - PCEE foi criado a partir dessa portaria. Assim, podemos verificar a 

importância da parceria do Serviço Social com o Ministério Público. 
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O PCEE tinha parceria com as diversas secretarias da rede, em especial com 

a Secretaria de Educação onde foram definidas algumas ações a serem tomadas 

em conjunto como: 

 Coordenar a implantação e execução do Programa de Combate à Evasão 

Escolar. 

 Supervisionar as ações desenvolvidas por cada ente do Programa. 

 Planejar as ações estratégicas das etapas de cada fase do programa, de 

acordo com as metas estabelecidas, em conjunto com a Comissão de 

Combate à Evasão Escolar. 

 Monitorar a evolução do atendimento individualizado de cada um dos 

alunos com risco de evasão escolar e suas respectivas famílias. 

 Controlar os índices de Evasão Escolar de acordo com a perspectiva de 

evasão zero. 

  Em consequência da apresentação deste trabalho e da disposição dos atores 

envolvidos em ter o Serviço Social na Secretaria de Educação, em agosto de 2011 

foi criada a Coordenação de Serviço Social na Secretaria Municipal de Educação 

com apenas 6 assistentes sociais e 1 assistente administrativo. Esta coordenação já 

não tinha como ação somente o combate à evasão e à infrequência escolar, mas 

também outras ações voltadas para o atendimento dos alunos e suas famílias com 

propostas para atendimento também aos profissionais da escola, pois o assistente 

social atende a comunidade escolar inteira, ou seja, professores, merendeiras, 

porteiros, alunos e comunidade no entorno da escola.  

  Segundo nossa observação, o Serviço Social na Educação sempre teve total 

apoio das escolas. Os diretores das unidades escolares entendem que o assistente 

social é um profissional de extrema importância para a educação, no entanto houve 

uma grande resistência por parte da Orientação Educacional da Secretaria de 

Educação, pois a concepção deles era que os Assistentes Sociais iriam 

desempenhar suas funções dentro da escola competindo com a Orientação 

Educacional e não havia disposição e espaço para discussão e exposição das 

atribuições de cada profissional no âmbito escolar.  

 Sendo assim, a tensão entre o Serviço Social e a Orientação Educacional 

tornou-se um dos entraves verificados na reinserção do mesmo na Educação e essa 
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desarticulação é extremamente prejudicial ao trabalho de ambos nas unidades 

escolares. 

 Assim, além da extrema precariedade que vai desde a falta de uma sala para 

o serviço social até a falta de transporte para visitas domiciliares e institucionais, as 

dificuldades se agravam também devido as portas da orientação educacional 

estarem fechadas para o assistente social, apesar de todo o apoio do secretário de 

educação. Este fato criou duplicidade de solicitação de relatórios às escolas, o que 

aumentou ainda mais a falta de credibilidade que a escola tem junto a tantos 

programas e projetos que se apresentam sem ter seus resultados refletidos em sua 

realidade. 

Ainda assim, o Serviço Social da Secretaria de Educação prima pelo acesso, 

garantia e permanência na educação escolarizada e conforme a demanda surgida 

busca articulação com as demais secretarias, desenvolvendo um trabalho no sentido 

de inserir e reinserir os alunos nas escolas, desenvolvendo palestras sobre assuntos 

pertinentes aos jovens e adolescentes como: sexualidade, prevenção a drogas, 

doenças sexualmente transmissíveis, violência, bullying e outros. 

 De agosto de 2011 até janeiro de 2013 o Serviço Social mudou de 

coordenação 3 vezes, este foi um fator depreciador da concepção de Serviço Social 

dentro da Secretaria de Educação devido à grande disputa de poder e ao fato de 

cada coordenador querer mudar o que o anterior fez não dando sequência ao 

trabalho, isso vem descaracterizar o Serviço Social na Educação. 

Em março do ano corrente durante o II Encontro Regional de Serviço Social 

na Educação do Norte, Noroeste e Baixada Litorânea foi indicada pela plenária a 

criação da Lei Municipal que garante a inserção de Assistentes Sociais nas escolas 

com o apoio do vereador Marcel Silvano que se colocou à disposição da categoria. 

Em abril foi redigida uma minuta do projeto de lei que contempla esta ação e 

que foi entregue ao atual prefeito contendo considerações fundamentadas 

legalmente e teoricamente, resultando na realização de uma audiência pública na 

Câmara Municipal de Macaé, em 13 de junho de 2013 em defesa da inserção dos 

profissionais de Serviço Social na educação. 
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A audiência lotou a plenária com profissionais da categoria de diversos 

seguimentos, inclusive de Campos – município vizinho – onde já adotaram a 

iniciativa desde 1997 e de alunos de uma escola municipal. 

A minuta do projeto de lei foi entregue ao vice prefeito que declarou apoio 

total à categoria. 

Cerca de 2.259 internautas acompanharam a audiência pelo site da Câmara 

Municipal de Macaé. 

Foi tirada uma comissão de 10 pessoas para a elaboração da lei e foi dado 

um prazo até novembro de 2013 para sua aprovação, para que haja possibilidade de 

fazer concurso e contratar esses profissionais, já que neste mês será organizado o 

orçamento municipal para o ano de 2014. 

2.2 A construção do Orçamento Públicode Macaé na Educação 
 

O financiamento da educação é elemento estruturante para a organização e o 

funcionamento das políticas públicas educacionais e é condição necessária para a 

universalização do direito à educação pública de qualidade. 

As verbas vinculadas à educação advêm de 25% dos impostos, ganhos com 

o Fundef ou o Fundeb, receita de convênios e salário-educação.O financiamento da 

educação está previsto no artigo 208 da Lei Orgânica do Município de Macaé, no 

artigo 69 e inciso V do artigo 11 da LBD, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei 

do Orçamento e em seu plano plurianual. 

            No artigo 11 da LDB estão dispostas as incumbências dos municípios sendo 

mencionada a responsabilidade dos mesmos prioritariamente com o ensino 

fundamental, permitindo-lhes em segunda instância quando esgotadas as 

necessidades do ensino fundamental, sua atuação em outros níveis como na 

educação infantil em creches e pré-escolas. 

            Neste sentido, podemos verificar uma discrepância neste artigo da LDB, 

pois, dentro da dinâmica educacional há a necessidade de uma educação de 

qualidade desde, e principalmente nos primeiros níveis, ainda que estes níveis 

sejam de responsabilidade de outras instâncias que não municipais. É explícita a 

falta de articulação entre os poderes e essa desarticulação no âmbito educacional 
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beneficia o sistema capitalista. 

            No município de Macaé, além dos 25% advindos da coleta de impostos, a 

educação conta ainda com a contribuição social do salário educação que tem sua 

redistribuição feita através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE. 

 A verba do FNDE advém de alguns impostos no âmbito Federal, Estadual e 

Municipal. São eles: 

 1 - Federais (18% para investimento na Educação) – ITR (Imposto Territorial 

Rural), IR (Imposto sobre Renda de Proventos de Qualquer natureza – Pessoa 

Física e Jurídica), II ou IE (Imposto sobre Importação e Imposto sobre Exportação), 

IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro), IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados, IG (Imposto sobre Grandes Fortunas). 

 2 - Estaduais – Das Transferências da União 25% do IR (Imposto de Renda), 

75% do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados, 30% IOF (Imposto 

sobre Operações Financeiras.Dos impostos próprios - ICMS (Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), IPVA (Impostos sobre 

Propriedade de Veículos Automotores), ITCDM (Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doações de Quaisquer Bens e Direitos). 

 3 - Municipais – Das Transferências da União – Fundo de Participação dos 

Municípios – 23,5% IR (Imposto de Renda) e 25% IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados Exportados), 70% de IOF (Imposto sobre Operação de Crédito 

Câmbio e Seguro) e 50% ITR (Imposto Territorial Rural). Das Transferências do 

Estado – 25 % ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação), 50% IPVA (Imposto sobre Propriedade de 

Veículos Automotores). Impostos Próprios – IPTU (Imposto sobre Propriedade 

Territorial Urbana), ITBI (Imposto sobre Transmissão “Inter vivos” de Bens e de 

Direitos Reais sobre Imóveis), ISSQN conhecido como ISS (Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza). 
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 Podemos citar aqui alguns valores repassados do FNDE para o Município de 

Macaé ano de 2012.³ 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)           2.763.792,00 

Manutenção Educação Infantil - Transferência Direta                70.868,46 

PAC II – Programa Proinfância – Construção de Creches                        1.046.706,84 

PAC II – Programa de Construção de Quadras Poliesportivas            195.985,93 

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola                         8.862,40 

Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)                       183.526,96 

Quota Estadual/Municipal                       13.682.245,63 

Projovem- Urbano                   706.500,00 

 Alguns programas do governo Federal são financiados com o dinheiro do 

FNDE são eles: PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola, PNAE – Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, Brasil Alfabetizado, PEJA - Apoio ao Atendimento 

à Educação de Jovem e Adultos (Fazendo Escola), PNATE- Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar, PNLD - Programa Nacional do Livro Didático, PNBE- 

Programa Nacional Biblioteca na Escola, PNSE- Programa Nacional de Saúde do 

Escolar. 

 A exemplo de como funciona o repasse financeiro para esses programas 

podemos citar o PDDE que vem em 2013 com uma nova formatação de cálculo 

baseada no valor fixo mais o valor variável por escola. O valor fixo é de 1.000,00 por 

escola pública urbana, 2.000,00 por escola pública rural e o valor variável é 

composto de 20,00 por aluno matriculado, e de 80,00 por alunos da educação 

especial. 

 O valor do PDDE é repassado via cartão magnético para cada escola.  

A prestação de contas é feita com notas fiscais e pelo menos 3 notas de 

orçamento para cada despesa. No final de cada ano letivo o que ultrapassar 30% da 

verba permanecerá em conta para o ano subsequente. 

_______________________ 

³Valores retirados do site do FNDE: http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc 

http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc
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 Paralelo aos programas federais que financiam a educação temos no 

Município de Macaé o PMDE – Programa Municipal de Educação que oferece para 

cada unidade escolar o valor de 2,00 por aluno matriculado que é repassado às 

escolas para pequenas despesas. 

 Partindo do pressuposto que tanto o repasse da Prefeitura quanto do PDDE 

tem como pré requisito o número de alunos matriculados, chegamos à conclusão 

que o aluno evadido traz também um prejuízo financeiro para a educação. 

            Quanto ao salário educação é uma contribuição destinada ao financiamento 

de programas, projetos e ações voltadas para o financiamento da educação básica 

podendo ser estendida à educação especial. Seu cálculo é feito com base na 

alíguota de 2,5% sobre o valor total das remunerações pagas ou creditadas pelas 

empresas aos empregados. 

Compete ao FNDE a função redistributiva do salário educação sendo que a 

nível municipal corresponde a 2/3 do montante dos recursos, é creditada mensal e 

automaticamente em favor das secretarias de educação dos municípios para o 

financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica. 

O dinheiro do salário educação pode ser aplicado no transporte escolar, 

reforma, ampliação e adequação de prédios escolares, capacitação de professores, 

material pedagógico, equipamentos para escolas da rede pública, etc., no entanto, 

podemos constatar que a Secretaria Municipal de Educação tem mais de 100 

programas e projetos que no final de 2012 compuseram um Documento Referência 

que foi elaborado para ser entregue à nova Secretária de Educação em virtude da 

mudança de gestão do município. 

            Os programas e projetos do Documento Referência estão previstos no 

orçamento do município, no entanto, muitos foram iniciados sem continuidade. 

            Para a distribuição dos recursos dispensados à educação há necessidade de 

uma organização orçamentária e o orçamento dentro do município é uma lei que 

exprime em termos financeiros a alocação dos recursos públicos, autorizando a 

aplicação desses recursos. 

Quanto à autonomia financeira das Escolas Públicas temos instrumentos 

legais que regem essa dimensão da gestão no que se refere à distribuição de 

recursos previstos pela Constituição Federal e LDB. 
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Assim a LDB afirma que à escola deve ser atribuída autonomia, 

reconhecendo que não se trata de autonomia absoluta, mas que, mesmo 

parcialmente, deve progredir até um ponto que lhe garanta seu pleno 

funcionamento, em suas múltiplas dimensões. No entanto, segundo a fala da 

diretora da Escola Municipal Anísio Teixeira que compareceu ao Fórum de 

Educação, em dezembro de 2012, nenhum funcionário da escola fica sabendo 

quanto à prestação de contas e trabalham na precariedade. Sem sala de recursos, 

sem impressora, sem computador, sem telefone, com carteiras quebradas e em 

péssimas condições estruturais sem conhecimento do que foi feito com a verba 

destinada a esses fins. Desta forma, conforme o artigo 15 da LDB, podemos 

constatar na fala da diretora que há ausência de autonomia dos profissionais das 

escolas. 

“Os sistemas de ensino assegurarão ás unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público.”  

 

A gestão financeira na área da educação deve seguir alguns princípios para 

obter êxito como: definição de prioridade, previsão de gastos, elaboração do 

orçamento geral, prestação de contas e comprovação de gastos. 

            A Secretaria Municipal de Educação desenvolveu um trabalho em 2012 de 

divulgação e composição dos Conselhos Escolares junto às Unidades Escolares. 

Os Conselhos Escolares são órgãos colegiados compostos por 

representantes das comunidades escolares e local, que têm como atribuição 

deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras, no 

âmbito da Escola. Tem função deliberativa, consultiva, fiscal e mobilizadora. Com a 

implantação dos Conselhos Escolares garante-se espaço para que todos os 

segmentos da comunidade escolar possam expressar suas ideias e necessidades, 

contribuindo para as discussões dos problemas e a busca de soluções. 

Para que haja uma participação efetiva dos conselheiros, é imprescindível 

escolher bem os representantes, participar das decisões em igualdade de condições 

e garantir o respeito às decisões tomadas. 

Este conselho deve ser composto por um professor, um representante de 

aluno, um representante da comunidade a fim de verificar se as verbas recebidas 
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estão sendo devidamente aplicadas dentro da escola. 

            A previsão orçamentária é de extrema importância para a distribuição dos 

recursos destinados à educação, no entanto, apesar do poder público falar em 

transparência, alguns fatos passam despercebidos aos olhos da população como, 

por exemplo, o remanejamento de verbas entre os diversos programas contidos no 

Plano Plurianual - PPA. Isto, segundo funcionários do setor de orçamento da 

Secretaria de Educação se deve ao fato de que no decorrer do quadriênio faltam 

verbas para execução de algumas ações se fazendo necessária essa transferência 

de verba de outros programas. Esse remanejamento é divulgado em edital publicado 

no jornal local e este fato nunca foi questionado. 

            Outro fator envolvendo a transferência de verba é que até dezembro de 2012 

havia uma quantidade excessiva de profissionais trabalhando na Secretaria de 

Educação que são concursados como profissionais de sala de aula (professores e 

auxiliares de serviços escolares) e se encontravam em desvio de função recebendo 

gratificação que segundo legislação vigente cabe somente ao profissional que está 

em sala de aula. Esses profissionais são concursados para função de professor ou 

auxiliar de serviços escolares, sendo que como possuem formação em outras áreas 

lhes era permitido atuarem na função de sua graduação. 

 Nesse sentido, a contradição é extrema e absurda quando se trata de 

professores concursados com formação em Serviço Social atuando dentro da 

Secretaria de Educação como assistente social. Como um assistente social cuja 

atribuição é garantir direitos pode burlar o direito de um profissional que fez 

concurso público e está a esperando ser convocado? 

            Outra grave contradição ocorre quando um profissional da Secretaria de 

Educação pago com a verba da educação atua em outra secretaria. Este fato ocorre 

naturalmente aos olhos de todos. 

            Através de denúncia, o Ministério Público foi acionado e decretou no final de 

2012 que a Prefeitura Municipal de Macaé não poderia contratar inclusive através de 

concurso, nenhum profissional para trabalhar na escola enquanto tivessem 

profissionais da escola estiverem atuando em outras funções dentro da Secretaria 

de Educação.  

            Segundo a Lei 3.343/2009 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
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período 2010/2013 na qual consta no artigo 4º que:“a inclusão, exclusão ou 

alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do 

orçamento municipal seguirão as diretrizes da lei orçamentária anual, podendo 

inclusive ser efetuados através de créditos suplementares”.  Assim sendo, podemos 

constatar que a dinâmica dos remanejamentos não dá conta de cumprir a lei 

conforme previsto. 

            Conforme   o  anuário  extraído   do  site   da  Prefeitura, em  2012  a  mesma  

recebeu de royalties o valor de 358.855.304,82, já quanto à parte destinada à 

educação as informações não estão explícitas, no entanto, no ano corrente o novo 

gestor do Município baixou um decreto nº 015/2013 que dispõe sobre a Execução 

Orçamentária e Financeira do Município de Macaé para o exercício de 2013, 

publicando no Jornal Diário da Costa do Sol o Cronograma Anual de Desembolso 

Mensal dos Recursos do Orçamento 2013, no qual foi especificado mensalmente o 

valor a ser gasto em cada área. Na Educação o novo gestor estipulou valores 

separadamente destinados à Secretaria Municipal de Educação – SEMED que 

compõe educação infantil, educação especial, Ensino Básico e Ensino Fundamental, 

o Centro de Educação Tecnologia e Profissionalizante – CETEP compondo diversos 

cursos profissionalizantes ofertados a comunidade macaense durante o ano e a 

Fundação Educacional de Macaé – FUNEMAC com alguns cursos de nível superior. 

Para cada uma, a nova gestão destinou 5% do valor dos royalties segundo o artigo 

8º da Lei nº 7990/89 que institui o pagamento das compensações financeiras no que 

tange a indenização pela exploração do petróleo. 

Neste sentido, em análise comparativa podemos afirmar que é uma divisão 

desigual investir 5% na SEMED, no CETEP e na FUNEMAC visto que, apesar de ter 

outros recursos como salário educação, transferência do FNDE e outros convênios, 

a SEMED atende a maioria dos alunos do município totalizando mais de 35.000 

alunos em apenas 103 unidades escolares. 

            No caso da educação, as Escolas Públicas são as maiores interessadas em 

investimentos, no entanto não foram consultadas na confecção do mesmo e não tem 

participação direta na fiscalização das ações orçamentárias da educação. 
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2.3 A infrequência e a evasão escolar 

Diante do que foi argumentado até aqui, fica evidenciado que a evasão e a 

infrequência devem ser consideradas à luz das desigualdades produzidas no âmbito 

da sociedade capitalista. Assim sendo se torna extremamente contraditório que a 

educação cumpra seu papel na formação crítica do indivíduo, sendo direcionada 

para a formação do indivíduo consumista. 

A escola é lugar onde se recebe o ensino, conhecimento para formação da 

cidadania do indivíduo, não é somente onde se prepara o indivíduo para o mercado 

de trabalho e sim onde há a possibilidade de se formar seu senso crítico. Portanto, 

pode-se dizer que evasão escolar é “fuga do conhecimento” o que é extremamente 

contraditório numa sociedade onde o conhecimento está envolto a todas as fases e 

espaços de convivências.  

Sendo a escola o primeiro espaço de socialização do sujeito fora da família, o 

natural é que seja o lugar agradável e de fácil sociabilidade, no entanto o que vem 

acontecendo em nosso país e, consequentemente, no Município de Macaé, é a 

decadência da educação e a falta de atrativos dentro da escola, o ambiente “feio” e 

sem motivações vem “expulsando” o aluno da escola, do espaço do saber. Como 

evidenciado nos capítulos anteriores, esta questão está relacionadaàs políticas 

educacionais que se pautam em princípios neoliberais retirando do Estado o 

compromisso com a educação e repassando aos municípios, a sociedade e aos 

pais, levando-os a uma cultura de pertencimento da escola e de responsabilização 

pela educação escolarizada de seu filho. 

Segundo a LDB a alta infrequência fere os direitos das crianças e dos 

adolescentes. Neste sentido, é dever da Unidade Escolar, após esgotar seus 

recursos para garantir a permanência do aluno em sala de aula, informar a ausência 

ou infrequência deste ao Conselho Tutelar para que sejam tomadas as devidas 

providências. Mas quais são os procedimentos adotados pelo Conselho Tutelar em 

caso de envio do aluno? 

O instrumento utilizado pela escola para informar ao Conselho Tutelar quanto 

à infrequência ou evasão do aluno é um documento chamado Ficha de 

Comunicação do Aluno Infrequente – FICAI. O primeiro procedimento do Conselho 
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Tutelar seria ir até a residência do aluno para saber qual é o motivo da infrequência 

e verificar as ações a serem tomadas na situação específica. No entanto, atualmente 

o Conselho Tutelar  não dispõe de funcionários para tamanha quantidade de FICAI’s 

que chegam mensalmente. Vale lembrar que a lei 10.287/01 (acrescenta o inciso VIII 

ao art.12 da LDB - Lei 9.394/96) – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, inclui dentre os encargos dos estabelecimentos de ensino, a 

obrigatoriedade de encaminhar aos órgãos competentes a relação nominal dos 

alunos que apresentarem 25% de faltas das horas letivas e esse encaminhamento é 

feito através do FICAI.  Em 2012 o Conselho Tutelar, dispunha somente de uma 

funcionária que pudesse visitar o aluno a fim de saber o motivo de sua infrequência. 

Todas as escolas de ensino fundamental do Município de Macaé tem em seu 

quadro de funcionários apenas uma Orientadora Educacional com carga horária de 

22 horas por escola. O exemplo da Escola Municipal Maria Isabel Damasceno, que 

se localiza no centro da cidade, é elucidativo: possui cerca de 1300 alunos, ou seja, 

um orientador educacional com essa carga horária não tem condições de dar conta 

da demanda. Assim, podemos concluir que tanto a Secretaria de Educação quanto o 

Conselho Tutelar estão com um déficit muito alto de funcionários, isso significa que 

as ações tanto de um quanto do outro são ineficientes. 

Nesse sentido, o Serviço Social contribui com um olhar que vai da totalidade 

até a particularidade dessa educação desqualificada, podendo realizar intervenções 

tanto no sentido de melhorar a qualidade da educação quanto no sentido de 

sensibilizar profissionais e alunos a aderirem a uma nova postura diante da escola. 

Em estágio, quando realizava visita domiciliar, uma das mães de aluna com 

alta infrequência disse que não se importava da filha não querer ir à escola, pois ela 

tinha terminado o segundo grau e não havia conseguido trabalho, era dona de casa. 

Essa família reside num bairro de periferia onde impera o tráfico de drogas na 

cidade. É espantosa a falta de expectativa de vida dessas famílias e sua 

acomodação em uma realidade tão dura e violenta, onde impera o comércio da 

droga. 

A atitude desta mãe é fruto de uma política neoliberal que vem se arrastando 

ao longo de anos e através do senso comum, insere nos sujeitos a naturalização de 

importantes questões que trazem o crescimento deste.De acordo com seu relato a 
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escola era para ela apenas um instrumento fracassado de inserção no mercado de 

trabalho, já que deixa claro que estudou e fica em casa, o que a faz chegar à 

conclusão de que a escola não fará diferença na formação de sua filha. 

O desemprego é um fator familiar muito marcante para o jovem/adolescente 

visto que este, na maioria dos casos, só estuda. Quando é confrontado com uma 

situação financeira ruim dentro de casa, a primeira atitude é querer ganhar o próprio 

dinheiro para comprar suas coisas e ajudar financeiramente a família. Ainda que não 

haja caso de desemprego dentro da família, um jovem querer trabalhar na idade de 

15 a 17 anos torna-se normal em uma sociedade capitalista onde o consumismo é 

acirrado de todas as formas. Por conseguinte, isto aumenta a probabilidade do aluno 

se afastar da escola. 

No entanto, tem outro fator que segundo Souza e Silva (2003), atinge muito 

aos alunos. É quando ocorre a separação/divórcio entre os pais, isso causa 

desestabilidade emocional, pois demanda tempo para estar com os pais 

separadamente e este acontecimento é um fator que deixa as crianças, jovens e 

adolescentes bastante sensíveis, ansiosos, desestabilizando também sua vida 

escolar podendo levá-los à infrequência ou evasão escolar. 

Neste sentido, um relato que muito nos chamou a atenção foi o da mãe de um 

aluno de 16 anos de idade morador do Lagomar: “Depois que meu filho presenciou 

cenas de violência entre eu e meu marido antes da separação, ele até ia para 

escola, mas ficava no pátio conversando com os colegas e 4 meses antes de 

terminar o ano ele desistiu e foi trabalhar”. 

E outro verbalizado pela avó de aluno de 9 anos “Meu neto teve depressão 

depois que minha filha se separou, sente muita dor nas pernas e diz que não quer ir 

à escola”. 

Quanto ao âmbito profissional no mercado de trabalho é nítida a 

desvalorização da educação, o jovem que conclui o ensino médio e ainda não 

trabalhou tem suas chances extremamente reduzidas, pois as empresas são 

bastante exigentes com relação à formação profissional. Isso nos leva a pensar que 

já que a educação pública não dá conta de preparar o profissional para trabalhar nas 
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empresas, elas mesmo poderiam preparar essa profissionalização e não dá 

preferência a profissionais que vem de fora de nosso município. 

A escolarização impacta sobre a vida dos jovens também em termos de 

criminalidade e expectativa de vida, especialmente nos bairros de periferia onde 

impera o tráfico e a pobreza. Em campo de estágio a fala de um jovem evadido ao 

qual fizemos uma visita domiciliar e que nos recebeu com um revólver na cintura foi 

que ele é usuário de droga e trafica e não quer outra realidade, pois sua mãe tem 70 

anos e não conseguiu nada até hoje, trabalha em casa de família, então ele prefere 

viver 35 anos comendo bem, se vestindo bem, com um “carrão” e muitas mulheres. 

Dentre outros fatores temos também a infraestrutura escolar com escolas em 

estado precário de funcionamento, mal equipadas e “feias”. No entanto, em épocas 

de pós reformas os próprios alunos iniciam a depredação da escola, não tendo 

cuidado com as carteiras e riscando as paredes e portas. Portanto, antes de 

qualquer melhoria se faz necessário incutir nesses alunos valores que os levem a 

respeitar e saber que o bem público da escola é para ser mantido e utilizado por ele. 

Existem 103 escolas públicas em funcionamento no município de Macaé, no 

entanto. Esse é um número muito baixo o que vem acarretando salas de aula 

lotadas, afetando o relacionamento entre alunos e professores, pois estes não tem 

condições de dividir sua atenção com todos. 

O ato de estudar não se dá apenas na escola, o aluno precisa ser incentivado 

também em casa o que muitas vezes não acontece devido à baixa escolaridade de 

seus pais. Todavia, o fato de o aluno fazer suas tarefas ou não, não tem muito a ver 

com a escolaridade de seus pais e sim com o interesse desses em que ele se 

desenvolva intelectualmente, pois mesmo sem conhecimento os pais tem autoridade 

sobre seus filhos e devem orientá-los. Afinal, mesmo sem escolaridade pais e alunos 

devem ter uma percepção do poder transformador da educação na vida de um 

jovem e de seus impactos em sua vida social e profissional. No entanto, na maioria 

das famílias com baixa escolaridade essa percepção é limitada por sua experiência 

fracassada na área do aprendizado, e por uma realidade que exigiu delas que 

fossem trabalhar muito cedo, abandonando ou banalizando a escola. 
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O município de Macaé possui o Programa Nova Vida que atende a jovens até 

16 anos cuja remuneração é 50% do salário mínimo e o Programa Jovem Aprendiz 

que atende aos jovens acima de 16 anos cuja remuneração é um salário mínimo, 

ambos exigem frequência escolar para que o jovem permaneça cedido a uma 

empresa ou repartição pública por meio período para trabalhar. Nesses programas 

os jovens tem a oportunidade de aprender e os possibilita também uma ampla visão 

de futuro e do que é o mercado de trabalho em Macaé que é extremamente exigente 

com seus profissionais, além de desenvolver neles um senso de responsabilidade e 

de ajudá-los a ver a importância da educação a ser aplicada em uma ocupação 

futura. 

Os Programas Nova vida e Jovem Aprendiz tem grande importância, pois a 

demanda é muito grande. 

A esse respeito podemos citar a fala do pai de um aluno de 15 anos. ”Eu 

deixava meu filho no portão da escola e segundo os professores, ele ficava no 

corredor com os colegas e não assistia às aulas. Mudei meu filho de escola e estou 

tentando conseguir uma vaga no Projeto Nova Vida, pois ele está se envolvendo 

com gente que não deve e preciso ocupar o tempo que ele não está na escola.” 

Devido aos diversos fatores que levam o aluno a estar fora de sala de aula, 

nas intervenções identificamos a necessidade de escuta do aluno separadamente de 

seus pais, pois são olhares diferentes dentro de uma mesma situação e não 

devemos esquecer que o principal envolvido nesse caso é o aluno e este tem o 

direito de se expressar. 

As falhas nas ações contra infrequência ou evasão escolar se dão em 

especial por falta de credibilidade nos trabalhos, falta de articulação entre os 

funcionários e os setores dentro da Secretaria de Educação o que leva a várias 

solicitações da mesma natureza à escola e até aos pais. 

Uma característica típica das famílias que residem nos bairros de periferia 

onde o tráfico é mais acentuado, é que alguns pais querem sim que seus filhos 

permaneçam na escola, eles veem a escola como um refúgio e como a possibilidade 

de seus filhos não se tornarem mais um na criminalidade. 
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Grande número dos alunos infrequentes que evadem encontram na 

defasagem idade/série um grande empecilho, pois já se acham adultos para estudar 

com crianças, então geralmente não retornam ou retornam para uma turma de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Diante da realidade do município apresentada, no próximo tópico 

pretendemos esmiuçar as causas da evasão/infrequência escolar representando 

estatisticamente e explorando cada motivo de evasão/infrequência escolar.   

3 Análise das causas da infrequência e evasão escolar em algumas escolas 

da rede municipal de Macaé: 

Este tópico dispõe da análise de dados de dois mutirões realizados pela 

Secretaria de Educação em janeiro de 2012 e janeiro de 2013. Os dados foram 

colhidos através de relatórios enviados pelas escolas à Secretaria de Educação. 

As causas da evasão são aspectos sociais da mesma, isto é, estão 

relacionadas a questões sociais, políticas, econômicas e familiares.  

O mutirão correspondente ao gráfico 1 ocorreu no início de 2012. Foram 

convocadas 1200 famílias via correspondência enviada através do correio.  

Os pais foram atendidos por uma equipe de 6 assistentes sociais que os 

entrevistaram sobre o motivo de seus filhos não estarem comparecendo à escola e 

preencheram o formulário que segue em anexo. 

A este mutirão compareceram 233 responsáveis e a equipe atribuiu este 

número ao difícil acesso do correio a algumas áreas de risco no município onde o 

correio raramente consegue ter acesso e também ao fato de as correspondências 

terem sido enviadas no final do ano, em época festiva e de feriados e por ter 

ocorridos em mês de férias. 

O mutirão correspondente ao gráfico 2 deveria ter ocorrido em dezembro de 

2012, no entanto a mudança de coordenação e a reorganização dos projetos e dos 

trabalhados que vinham sendo desenvolvidos não permitiu que assim acontecesse, 

sendo que foram enviadas 870 correspondências via correios, assinadas pelo Juiz 

da Infância e da Juventude, pelo Secretário de Educação e pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Macaé. 
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Os responsáveis foram atendidos pela equipe de assistentes sociais na 

segunda semana de janeiro de 2013, sendo que compareceram apenas 146 

responsáveis e isso nos leva à conclusão de que temos que repensar a maneira 

como está sendo feita esta convocação, pois foi constatado que novamente os 

serviços dos correios falharam. Recebemos muitas correspondências do bairro 

Lagomar de volta e quando nos dirigimos à agência do correio local fomos 

informados que havia um déficit de pessoal naquele bairro e que poucas 

correspondências chegaram a tempo. 

Em ambos os mutirões os responsáveis responderam a um questionário 

aplicado por um assistente social e assinaram também um termo de compromisso se 

comprometendo com a permanência do aluno na escola, ciente do artigo 249 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e do artigo 245 do Código Penal. 

Portanto, esta análise é feita por amostragem tanto de alunos evadidos e 

infrequentes em 2011 quanto de alunos evadidos e infrequentes em 2012. Seguem 

as causas de evasão e infrequência escolar mais acentuadas no município e uma 

prévia análise representada graficamente: 

 

Gráfico 1 – Causas da Evasão Escolar em 2011 

 

Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Setor de Orientação Educacional na 
Secretaria de Educação. 
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Tabela 1 – Causas da Evasão Escolar em 2011 

Saúde do aluno 89 Violência 40 Transporte 14 

Desinteresse 70 
Saúde do 
familiar 28 

Relação aluno x 
professor 13 

Outras opções 57 
Dificuldade de 
Relacionamento 24 

Dificuldade 
Financeira 11 

 

Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Setor de Orientação Educacional na 
Secretaria de Educação. 

 

Gráfico 2 – Causas da Evasão Escolar em 2012 

 

Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Serviço Social da Secretaria de 
Educação. 

 
 
 

Tabela 2 – Causas da Evasão Escolar em 2012 

Desinteresse 47 
Situação de 
violência 15 

Outras situações 37 Saúde na família 12 

Saúde do aluno 32 Inadaptação escolar 9 

Transporte 29 
Dificuldade 
financeira 4 

 
Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Serviço Social da Secretaria de 

Educação. 
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3.1 Saúde do aluno 

Paralelo ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde, os alunos da 

rede podem contar com o setor de Saúde na Escola e Nutrição que está lotado na 

Secretaria de Educação. Assim, podem ter acesso a ações preventivas voltadas 

especificamente para o aluno oferecendo-lhe, inclusive, óculos caso tenham alguma 

deficiência visual. (este segundo funcionários do setor, é adquirido através de verba 

federal). 

Entre outras ações este setor oferece suporte ao professor ministrando 

palestras aos alunos sobre bulling, violência, drogas, sexualidade, faz controle do 

cartão de vacinação, de verminoses, aplicação de flúor e vacinação contra H1N1. A 

nutrição desenvolve em algumas escolas a preparação de uma horta juntamente 

com os alunos, dialoga com os pais sobre alimentação dos alunos e faz a inclusão 

alimentar dos alunos que tem diabete, tolerância a glúten, lactose e alunos obesos. 

No entanto, a maioria dessas ações atinge um percentual mínimo dos alunos da 

rede pública devido à falta de profissionais especializados para tal. 

Considerando o número de famílias que compareceram aos mutirões 

podemos constatar que o número de alunos com problemas de saúde teve um 

pequeno aumento no ano de 2012. 

Os motivos são diversos, indo desde realização de cirurgias até viroses. No 

entanto constatamos que nos dois anos é perceptível o aumento de doenças 

alérgicas e a isso atribui-se o fato de que a maioria dos bairros do Município 

possuem um alto índice de umidade nas residências, em especial na parte inferior 

das paredes, o que causa mofo e, consequentemente, crises alérgicas. 

Em entrevista constatamos que os processos alérgicos eram recorrentes e 

que não havia continuidade aos tratamentos devido à dificuldade dos responsáveis 

de acesso à rede de saúde pública, pois em sua maioria estes tem outros filhos - o 

que os dificulta estar em uma fila às 6h para marcação de consulta. Embora o 

município tenha alguns Postos de Saúde da Família PSF’s, estes não dão conta de 

toda visita domiciliar a ser feita e as unidades são insuficientes para atender a toda 

população, levando os usuários a lotarem os postos de saúde e emergências de 

hospitais que também são insuficientes no atendimento à população. Aqui 
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constatamos o quanto se faz importante as parcerias entre as Secretarias de 

Educação, de Saúde e de Infraestrutura do município. 

Neste item, verificamos também um grande número de responsáveis que vem 

ao mutirão trazendo atestado médico e informando que justificou na escola, mas 

estes não são informados pela direção que o atestado médico apenas justifica e não 

abona a falta do aluno, tornando-o um aluno com infrequência justificada. 

A questão é se esses alunos estão tendo acesso a essa saúde ainda que 

precarizada, se esses pais ou responsáveis estão sendo orientados e quais 

condições eles tem de dar continuidade aos tratamentos, pois nem sempre a rede 

pública tem remédio a oferecer. 

A infrequência ou evasão dos alunos por problemas de saúde tendem a 

aumentar se a rede de saúde não tiver condições de fazer um acompanhamento 

mais detalhado desses alunos. 

Observamos neste item a precariedade da política de saúde no município, 

especialmente no que tange ao atendimento nos PSF’s e a falta de profissionais e 

de articulação com a família para acompanhamento dos pacientes, o que possibilita 

a recorrência da enfermidade. 

3.2 Desinteresse 

Conforme podemos verificar nos gráficos 1 e 2 é crescente a falta de 

interesse do aluno em permanecer na escola. 

Um dos fatores identificados neste item é a extrema falta de perspectiva de 

vida desses alunos e parece em vão argumentar quanto à importância da educação 

para seu futuro profissional. 

Aqui podemos citar a fala de uma adolescente de 16 anos, aluna de uma 

escola no Centro que acompanhou a mãe até a Secretaria de Educação: “Acho a 

escola muito monótona e repetitiva, não há estímulo para estudar naquele 

estabelecimento escolar. Sinto falta de atividades como: esportes, teatro ou qualquer 

evento que motive a nós alunos.” 
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Detectamos também que esse desinteresse e, consequentemente, evasão e 

alta infrequência ocorrem especialmente no 6º ano na idade de 14 e 15 anos 

conforme gráfico 3 e 4 abaixo. 

Gráfico 3 – Por faixa etária – Mutirão 2013 

 

Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Serviço Social da Secretaria de 
Educação. 

 
 
 

Tabela 3 – Por faixa etária – Mutirão 2013 

14 anos 24 7 anos 8 

15 anos 23 9 anos 8 

12 anos 17 10 anos 6 

16 anos 15 6 anos 4 

11 anos 13 8 anos 3 

13 anos 13 18 anos 2 

17 anos 11 
   

Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Serviço Social da Secretaria de 
Educação. 
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Gráfico 4 – Por ano de escolaridade do aluno – Mutirão 2013 

 

Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Serviço Social da Secretaria de 
Educação. 

 
 
 

Tabela 4 – Por ano de escolaridade do aluno – Mutirão 2013 

6º ano 39 1º ano 10 

9º ano 22 3º ano 7 

7º ano 18 2º ano 5 

8º ano 14 EJA 4 

4º ano 12 Alfabetização 3 

5º ano 11 
   

Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Serviço Social da Secretaria de 

Educação 
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participaram de dinâmicas em grupo, organizadas por um assistente social, duas 
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e suas falas foram diversas, sendo que a maioria descreveu o ambiente escolar 

como um lugar chato, e, até aonde podemos observar, o que eles mais gostam 

dentro da escola é a convivência com outros adolescentes de sua idade. 

Esta ação nos leva a constatar que o jovem necessita de um espaço para se 

expressar, pois num grupo de mesma faixa etária até os mais tímidos se expressam 

e suas críticas são espontâneas, especialmente quando citam o professor e sua 

dinâmica dentro de sala de aula. Segundo os alunos os melhores professores são 

aqueles que falam sua linguagem, e que utilizam músicas, filmes, brincadeiras e 

outras atividades culturais para ensinar, mas infelizmente não é isso que ocorre no 

cotidiano escolar deles. 

Uma aluna de 13 anos relatou com propriedade quanto a estrutura das 

escolas públicas do município: “Minha escola é feia, não tem ventilador, as carteiras 

são velhas e quebradas, paredes riscadas, fechaduras quebradas, não tem espaço 

apropriado para recreação...” 

Nestas falas podemos perceber nitidamente os reflexos do neoliberalismo, a 

intenção de transformar a educação numa mercadoria, mercantilizando o 

conhecimento e isso se destaca devido à necessidade de adequar a educação às 

exigências da “sociedade mercadológica”, pois o que parece é que a educação está 

em crise por não se adequar ao capitalismo que considera a escola como uma 

empresa. 

Em pesquisa no setor de Infraestrutura Escolar localizado na Secretaria de 

Educação obtive a informação que estão sendo reformadas 6 escolas e que a meta 

a ser cumprida até julho de 2013 são de 30 escolas. 

3.3 Outras Opções  

Verificamos nos formulários de atendimento que as respostas para a 

infrequência ou evasão especificadas como “outras opções” destacam-se nas áreas 

de risco do Município, onde o entrevistado cita superficialmente suas questões. 

Geralmente são pessoas com família numerosa e renda mínima que tem receio de 

falar sobre o cotidiano no bairro em que vive devido a este ser dominado pelo tráfico 

que diversas vezes ordena que feche a escola ou que libere os alunos mais cedo. 
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Como podemos verificar nos gráficos 5 e 6 o maior índice de evasão nos anos 

de 2011 e 2012 ocorreram especificamente nos mesmos bairros: Malvinas, 

Lagomar, Barra de Macaé. Isso nos leva à conclusão de que as ações não foram 

eficazes no que tange às características comuns pertinentes a essas três 

localidades, sendo estas submetidas à violência e ao domínio do tráfico, o que 

impede inclusive a entrada no bairro do Conselho Tutelar, dos correios e outros 

órgãos. 

A fala da mãe de um aluno vem reforçar este argumento em seu relato: “Meu 

filho foi ameaçado por traficantes por estudar à noite e depois mudou-se de escola e 

perdeu o interesse pelos estudos.” Esta mãe se limitou a este relato, sem dar 

maiores detalhes. 

Gráfico 5 – Por bairro – Mutirão 2013 

 

Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Serviço Social da Secretaria de 
Educação. 
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Tabela 5 – Por bairro – Mutirão 2013 

 

Barra de Macaé 23 Miramar 3 Bicuda Pequena 1 

Lagomar 21 Ajuda de Baixo 2 Engenho da Praia 1 

Malvinas 14 Bairro da Glória 2 Imburo 1 

Aroeira 11 Cajueiros 2 Jardim Carioca I 1 

Morro de Santana 10 Campo D'oeste 2 Nova Aroeira 1 

Botafogo 9 Cavaleiros 2 Nova Esperança 1 

Parque Aeroporto 8 Imbetiba 2 Novo Horizonte 1 

Nova Holanda 7 Jardim StoAntonio 2 Praia Campista 1 

Centro 5 Barramares 1 
São José do 
Barreto 1 

Fronteira 5 Bela Vista 1 Virgem Santa 1 

Visconde de Araújo 5 
     

Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Setor de Orientação Educacional na 
Secretaria de Educação. 

 
 
 

Gráfico 6 – Por bairro – Mutirão 2012 

 

Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Setor de Orientação Educacional na 
Secretaria de Educação. 
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Tabela 6 – Por bairro – Mutirão 2012 

Malvinas 38 Morro de Santana 4 Areia Branca 2 

Lagomar 26 Imboassica 4 Ajuda de Baixo  2 

Barra de Macaé 21 
Granja dos 
Cavaleiros 4 Vila Marlim  1 

Aroeira 16 Sapucaia 3 Vila Linguado 1 

Parque Aeroporto 14 São José do Barreto 3 Vila Badejo 1 

Cajueiros 14 Praia Campista 3 Recanto da Lagoa 1 

Novo Horizonte 11 Planalto da Ajuda 3 Nova Macaé 1 

Nova Holanda 11 Novo Cavaleiro 3 Morro de São Jorge 1 

Fronteira 9 Miramar 3 Jardim Carioca I 1 

Córrego do Ouro 9 Jardim Maringá 3 Jardim Aeroporto 1 

Botafogo 8 Bela Vista 3 Imburo 1 

Novo Visconde  6 Bairro da Glória 3 Costa do Sol 1 

Riviera Fluminense 5 Sol y Mar 2 Centro 1 

Imbetiba 5 Nova Esperança 2 Campo D´ Oeste 1 

Virgem Santa 4 Nova Aroeira 2     

 

Fonte: Relatórios enviados pelas Unidades Escolares ao Setor de Orientação Educacional na 
Secretaria de Educação. 

 

Outro item que verificamos foi o fato de algumas adolescentes de 12 e 13 

anos engravidarem e isso as levar à evasão, devido às limitações da gestação e à 

vergonha dos colegas da escola. Verificamos também que essas adolescentes e 

suas famílias não sabem do direito que tem de fazer suas tarefas e avaliações em 

casa a partir do oitavo mês como especifica a lei nº 6202, de 17 de abril de 1975. 

3.4 Violência 

Violência e a educação não podem nunca ocupar o mesmo espaço e a escola 

é o espaço da educação, da aprendizagem de valores como o respeito pelo outro. 

No entanto, a violência está a cada dia mais presente no contexto escolar e os 

profissionais não são preparados para lidar com essa contradição. 
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 A violência que atinge a escola e a família é reflexo das desigualdades 

sociais produzidas pelo capitalismo, assim podemos concluir que a violência é mais 

um aspecto social da evasão e da infrequência que perpassa a família, a sociedade 

e a escola e que, em alguns casos, ela pode estar implícita nesses espaços se 

expressando através da timidez do adolescente dentro de sala de aula. 

A exemplo disso, podemos destacar a fala da mãe de uma aluna de 13 anos. 

“Minha filha não quer mais ir à escola desde que assistiu às notícias na TV sobre a 

tragédia de Realengo. Ela acha que vai acontecer a mesma coisa na escola dela.” 

Verificamos nos gráficos que o índice de evasão escolar por violência não é 

assim tão alto, no entanto nas falas dos responsáveis constatamos na maioria dos 

casos algum tipo de violência na família.Esse quadro reflete intimamente no 

comportamento do aluno, o que pode levá-lo à agressividade gerando a violência no 

âmbito escolar. 

Aqui podemos ter uma percepção mais aprofundada da relação entre 

sociedade, família e escola, pois a violência perpassa esses três elementos e tem 

como premissa a destruição dos valores que devem estar presentes nos mesmos e 

isso traz para o trabalho do assistente social uma diversidade imensa que exige dele 

muito conhecimento e comprometimento com sua categoria profissional e seus 

usuários. 

A violência está intimamente ligada às desigualdades e é uma grave 

expressão da questão social fortalecida por outros fatores como o tráfico de drogas 

e a precariedade na execução de políticas públicas. Negligenciar e ignorar que um 

adolescente deve frequentar a escola é uma forma de manifestação da violência 

para com esse adolescente. 

Essa negligência se dá especialmente por parte do Estado que nega a esse 

aluno um ambiente educacional saudável, pois em algumas localidades a violência 

dificulta o acesso desses alunos às escolas, isto podemos constatar no relato de um 

pai de dois alunos no bairro Malvinas: “Quando fui levar as crianças para a escola, 

de repente ouvi tiros e me coloquei na frente da minha filha de 6 anos quando senti 

o sangue escorrer pela minha perna. Se eu não estivesse na frente dela o tiro 

provavelmente a mataria. Desde então a qualquer rumor diferente no bairro não levo 
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as crianças para a escola. Prefiro meus filhos vivos e ignorantes do que mortos. A 

senhora registra isso aí.” 

Algumas escolas do Município de Macaé possuem guardas municipais. No 

entanto, estes acabam entrando na rotina da escola onde se dá o desrespeito do 

aluno pelos profissionais da escola e ele acaba se tornando mais um profissional da 

educação ao qual o aluno não respeita. Sua função ali é apenas manter a ordem nas 

dependências da escola, estando pronto a atender à solicitação da direção ou dos 

professores, este pode acionar a polícia ou o conselho tutelar se for necessário. 

A figura do guarda municipal parece a eles a representação da polícia dentro 

da escola e isso torna o ambiente escolar um local triste assim como as escolas que 

possuem grades em todas as janelas e portas ficando com uma lamentável imagem 

de prisão já que a escola deve ser um espaço prazeroso e de liberdade.Grades e 

guarda municipal não devem fazer parte do ambiente escolar, visto que esta forma 

de enfrentamento é extremamente ofensiva e ineficiente, acirrando ainda mais a 

violência intraescolar, pois tais elementos podem ser interpretados como ameaça. 

3.5 Saúde na família 

Como podemos verificar no gráfico 6, a maioria dos alunos residem com pai e 

mãe ou somente com a mãe. 

A correspondência enviada pela Secretaria de Educação aos responsáveis foi 

endereçada a mãe, pois a maioria dos relatórios enviados pelas escolas tinham 

apenas o nome das mães, o que ocasionou uma maior representatividade por parte 

das mães em ambos os mutirões. 

Devido ao Município ter uma população flutuante,muitas famílias não tem 

avós ou tias por perto, sendo assim, podemos verificar nas entrevistas que quando 

alguém na família adoece ou precisa fazer uma cirurgia em outro município o aluno 

deixa de ir à escola ficando assim infrequente ou dependendo da gravidade do caso 

pode vir a evadir. 

Conforme podemos verificar no relato da mãe de uma aluna de 16 anos: 

”Minha filha teve que tomar conta do pai quando ele foi para Nova Iguaçu fazer uma 



59 

 

cirurgia porque eu não pude deixar o trabalho e alguns meses depois ela adoeceu e 

ficou internada, mas eu levei o atestado para a escola”. 

Das 233 famílias recebidas em janeiro de 2012 um caso nos chamou muito a 

atenção. Um menino que teve que sair da escola para cuidar de seu pai acamado 

enquanto sua mãe trabalhava. 

A interrogação quanto à saúde naturalmente recai sobre o sistema de saúde 

pública que atende à população no Município, no qual faltam médicos especialistas 

e exames mais específicos, o que leva os usuários à procura de atendimento em 

outros municípios. 

A família está num contexto social que possui políticas públicas, mas que não 

executa ou as executa de forma ineficiente e contraditoriamente criam se outras que 

acabam por cobrir sua própria ineficiência. Como o direito ao Programa Bolsa 

Família que é condicionado à situação socioeconômicas da família. 

3.6 Dificuldades de relacionamento e relacionamento aluno x professor 

A escola é um ambiente onde a diversidade é imensa, especialmente se 

tratando do Município de Macaé que recebe pessoas de todas as localidades do 

País que trazem consigo diferentes características culturais. 

Neste item podemos incluir também a inadaptação escolar, pois se articula 

diretamente com a capacidade dos alunos se relacionarem em sala de aula. 

Verificamos em poucos casos de inadaptação escolar que os alunos vinham de 

regiões distantes do município. 

Identificamos nos alunos do ensino fundamental um desinteresse pela 

aprendizagem e muita agitação que é uma característica peculiar da fase da 

adolescência e percebemos alguns fatores que vem agravar este quadro a partir da 

reação do professor e dos profissionais da escola diante do comportamento do 

adolescente. 

Durante a escuta que fizemos com os alunos na Secretaria de Educação a 

fala de um deles foi com admiração sobre um professor que a aluna lamentou não 

estar mais com a turma. Foi perguntado a ela a que devia esta admiração e a 
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mesma respondeu que se deve ao fato do professor agir como um adolescente 

dentro da sala de aula. 

Outro fator que influencia na dificuldade de relacionamentos dentro da escola 

é o grande quantitativo de alunos por sala de aula. O professor se sente 

desrespeitado pelo fato dos alunos não ficarem quietos durante sua aula e muitos 

deles já desistiram de tentar se impor em seu espaço de trabalho. A atitude do 

professor em sala de aula tem que despertar no aluno a atenção e concentração a 

fim de que este tenha disciplina. 

Em uma das falas no encontro com ocorrido com os adolescentes 

identificamos uma adolescente de 13 anos que relatou sua percepção da relação 

professor x aluno: “Na minha escola é uma gritaria, muitos alunos conversando 

durante as aulas, jogando papelzinho um no outro e às vezes a gente não consegue 

nem prestar a atenção no que o professor está falando, e aí eles gritam e batem na 

mesa. Isso é ruim, mas tem uma professora que nos coloca pra fora de sala de aula 

se a gente fizer bagunça, na aula dela dá pra escutar o grilo lá fora”. 

Essa fala traz a tona o real desânimo no qual o professor se encontra. 

O professor como educador deve ter um olhar especial para aqueles alunos 

que demonstram autoestima baixa, que é retraído demais, isolado dos outros alunos 

e outros sintomas que podem apontar para algum transtorno de aprendizagem ou 

mesmo algum problema grave que possa estar ocorrendo em casa como, por 

exemplo, um caso de violência doméstica. 

A questão aqui é como melhorar a relação professor-aluno mediante a tantas 

contradições no espaço escolar, como fazê-los dialogar no sentido de formar 

sujeitos críticos? 

Podemos concluir através da fala dos responsáveis que o relacionamento 

entre os adolescentes dentro da escola é bastante competitivo no sentido da 

importância do ter e não do ser. Eles são presas extremamente fáceis do sistema 

capitalista, exibindo seus tênis de marca e seus celulares que embora sejam 

proibidos dentro da escola, praticamente todos possuem. No entanto apesar de todo 

aparato e artimanhas utilizadas pelo sistema capitalista ainda detectamos a fala de 

um dos alunos convocados para atendimento na Secretaria: “A escola é chata. A 
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melhor coisa de lá são os momentos com os amigos”. Podemos então concluir que a 

escola virou apenas um espaço onde prazerosamente se encontra os amigos. 

A relação professor x alunos é de fundamental importância para a educação e 

consequentemente para a formação dos alunos, mas há a necessidade de aprimorar 

seus conhecimentos e seus métodos e especialmente acolher a família e trazê-la 

para a escola a fim de que participe dos acontecimentos no âmbito escolar e se 

insira nas atividades. No entanto, no contexto da sociedade capitalista que se 

encontra a família podemos citar conflitos como a falta de tempo para estar com 

seus filhos, a ausência emocional, a não supervisão quanto ao uso de internet, o 

precário ou nenhum diálogo que em muitos casos é compensado com coisas 

materiais e outros fatores pertinentes ao sistema capitalista que fomenta esse 

ambiente familiar com a super exploração do trabalhador fazendo com que este não 

tenha tempo para seus filhos que por sua vez se tornam consumidores secundários, 

já que não trabalham. 

3.7 Transporte 

Podemos verificar nos gráficos 1 e 2 (páginas 47 e 48) que houve um 

aumento considerável da infrequência escolar por motivo de transporte. 

Conforme informações obtidas no setor de transporte da Secretaria de 

Educação nos anos de 2011 e 2012 a empresa que fornecia o transporte escolar 

aos alunos da rede estava com a documentação irregular. No entanto, como esta 

pertence a um político da cidade, continuava a fornecer seus serviços embora tenha 

sido interrompido várias vezes por intervenção do ministério público. 

Nesses períodos de intervenção, alguns alunos não frequentavam a escola. 

Com a mudança de gestão no município, o ano letivo começou de forma 

conturbada, pois o ônibus escolar não atende mais às escolas do ensino 

fundamental, oferecendo a esses jovens, passe escolar, sendo que o transporte 

urbano da cidade pertence a uma só empresa e não atende bem a população, 

inclusive alguns motoristas não param para pegar adolescentes estudantes devido à 

bagunça que esses fazem nos transportes coletivos e quando param, os ônibus 

estão superlotados. 
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Conforme informações do Setor de Transporte da Secretaria de Educação, o 

passe escolar é distribuído para 13.500 alunos da rede, sendo que a educação 

infantil tem 75 vans e 45 ônibus escolares para seu atendimento e apenas uma 

escola de ensino fundamental possui ônibus escolar devido a seu difícil acesso. 

A ausência ou a precariedade do transporte escolar caracteriza uma das 

expressões da questão social. Em se tratando do ensino fundamental o direito é ter 

o passe escolar e não o ônibus escolar ou van como ocorre na educação infantil, no 

entanto com o passe eles tem que utilizar o transporte coletivo que no Município de 

Macaé está extremamente precário, ou seja, o aluno do ensino fundamental está 

tendo seu direito burlado pelo sistema de transporte coletivo da cidade e nada se faz 

quanto a isso. 

Durante as entrevistas verificamos que alguns responsáveis chegam 

alegando que não sabiam da infrequência de seu filho e que quando foi avisado pela 

escola descobriu que este ia para outros lugares com os colegas ou ficava 

conversando nos terminais rodoviários. 

Aqui podemos ressaltar a fala da mãe de uma aluna de 14 anos que foi 

informada pela escola, já no final do ano, que sua filha estava infrequente. “Minha 

filha saía de casa e chegava na hora certa. Fiquei surpresa ao saber do número de 

faltas, mas já estava no final do ano e não pude fazer mais nada. Dei uma “prensa” 

nela e ela disse que ficava no terminal conversando com as amigas e passando 

músicas para o celular”. 

Desde o início do ano letivo o Serviço Social tem recebido vários 

responsáveis solicitando transporte escolar, no entanto devido à mudança de 

empresa de transporte muitos alunos ficaram meses sem ir à escola. Esses mesmos 

responsáveis após comparecer a Secretaria de Educação e obter uma explicação e 

uma negação quanto ao transporte se dirigiam ao Conselho Tutelar que entrava em 

contato com a Secretaria e obtinha a mesma explicação. Fica então o 

questionamento: O Conselho Tutelar não está exercendo sua função a partir do 

momento que se tornou um órgão informativo, pois sua função é garantir direitos e 

não dar justificativas. 
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3.8 Dificuldade financeira 

Como já citamos anteriormente, podemos constatar que o maior índice de 

evasão se dá no 6º ano e na idade entre 15 e 16 anos e na maioria das entrevistas 

os alunos que optam por parar de estudar nessa fase para trabalhar pertencem a 

famílias com renda baixa, mas seus salários não são necessariamente para ajudar 

em casa e sim para adquirir objetos de consumo próprio que os pais não tem 

condições de comprar, pois nessa idade ambicionam se vestir melhor, ter dinheiro 

para sair com os amigos, ter um bom celular. Vivem muito o hoje e não conseguem 

conceber a ideia de ter que continuar na escola para ter uma formação profissional. 

Esses alunos anseiam por sua independência financeira em detrimento de 

sua vida profissional. 

Em alguns casos eles optam por estudar no turno da noite, mas muitos 

acabam desistindo, ou em outros poucos casos conseguem se engajar no Programa 

Nova Vida ou Jovem Aprendiz onde trabalham meio período e são remunerados, 

tendo como condicionante sua aprovação no final do ano letivo e sua frequência 

escolar. 

Não houve casos explícitos em que aluno teve que parar de estudar para 

trabalhar porque tinha que ajudar nas despesas de casa. Neste sentido, este item 

vem comprovar a força do sistema capitalista e do consumismo diante de uma 

educação frágil e precarizada. 

O Código de Ética sinaliza as competências do Assistente Social e se o 

profissional do Serviço Social é quem tem capacidade técnica para executar uma 

política social junto aos órgãos públicos, direta ou indiretamente, para encaminhar 

providências e prestar orientação social a indivíduos, à população, sendo o aluno 

esse indivíduo, sua família, a escola e a comunidade em que mora, a população; 

podemos assim dizer então que como profissional o assistente social está apto para 

avaliar as situações que envolvem o educando, familiares e outros fazendo os 

devidos encaminhamentos e mediações necessárias acessando inclusive o Centro 

de Referência da Assistência Social (CRAS)ou o Programa de Saúde da Família 

(PSF) e outros órgãos que auxiliem na formação da cidadania do adolescente. 
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Concluímos que tanto as dificuldades financeiras quanto as demais causas da 

evasão escolar são expressões da questão social que fazem parte do contexto 

escolar da Escola Pública especialmente quando esta se torna espaço de lutas 

sociais no enfrentamento dessas expressões como a utilização de drogas pelos 

alunos, a invasão do tráfico, a falta de atrativo na escola, a gravidez na adolescência 

e outros fatores. 

Nesse contexto, a questão da evasão em seu caráter relacional (na interface 

com a família, o poder estatal, as políticas, etc), suscita a presença do Estado 

mínimo que vem responsabilizar a família por seu sustento e também pela educação 

de seu filho. Podemos constatar também que as dificuldades financeiras são 

consequências do não cumprimento de políticas direcionadas para habitação, 

saneamento, transporte e outras áreas que se multiplicam rapidamente em vários 

desdobramentos das expressões da questão social, expressões estas que 

fortalecem a relação entre sociedade, família e escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 2012 as ações do Serviço Social na Secretaria de Educação foram em 

parceria com o Ministério Público através do Projeto Escola de Pais, realizado 

quinzenalmente na Secretaria de Educação aos sábados pela manhã. 

Ao término do mutirão os assistentes sociais fizeram uma análise minuciosa 

das entrevistas e selecionaram alguns casos para enviar ao Ministério Público. O 

Juiz da Infância e da Juventude convocou essas famílias para uma audiência pública 

quando foi a elas explicado como ocorreria o Projeto Escola de Pais. 

A fala do juiz não foi no sentido punitivo, ele foi bem claro quanto a aplicação 

das leis e deixou claro aos pais que os que frequentassem a Escola de Pais teriam 

seus processos arquivados e aqueles que não frequentassem seriam dados os 

devidos andamentos. Todos os presentes concordaram e assinaram um documento 

se comprometendo a participar. 

Os assistentes sociais enviaram relatório de acompanhamento familiar ao 

Ministério Público trimestralmente e ao final os casos que obtiveram resultados 

satisfatórios tiveram seus processos arquivados.  
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Paralelo a esta ação o Serviço Social era procurado pelas escolas para 

atendimentos específicos no caso de infrequência escolar e outras demandas. 

Em 2013, igualmente a 2012, o mutirão foi realizado em janeiro. Neste, os 

assistentes sociais decidiram enviar síntese de todos os casos para conhecimento 

do Ministério Público e também convocou os alunos em grupos separados por faixa 

etária para escuta destes sobre o porque da infrequência e outras questões 

relacionadas a escola. Nesta ocasião foi aproveitada também a presença dos pais 

para esclarecimentos de direitos e deveres para com seus filhos no que tange a 

educação. 

A cada encontro com alunos e/ou seus responsáveis se dá o crescimento e a 

diversidade de demandas devido às escutas desses. No entanto devido à 

precariedade e quantidade reduzidas de assistentes sociais, essas demandas não 

recebem o acompanhamento adequado, pois a partir da exposição da demanda 

familiar há necessidade de ações diferenciadas. Para o bom desenvolvimento 

dessas ações o assistente social deve conhecer a realidade social em que vive o 

aluno e sua família a fim desenvolver ações com conhecimento que vai da totalidade 

da sociedade até o âmbito familiar propriamente dito. 

“Enfim, trabalhar com família significa recorrer à categoria da totalidade, 
como possibilidade de compreensão do objeto de trabalho e a categoria da 
integralidade como princípio de atenção. Isso implica que, para o 
desenvolvimento do trabalho com famílias, é necessário conhecimento 
sobre sujeitos privilegiados das ações profissionais que, de acordo com a 
perspectiva apontada, seriam: as famílias, as instituições e os sujeitos 
organizados da sociedade civil, tais como conselhos de direitos, 
movimentos sociais, dentre outros.”(MARTINS, et al 2012.p.12) 

  A educação é um Direito Fundamental a todos e o pleno exercício desse 

direito requer políticas que garantam igualdade de oportunidades e inserção na 

mesma, oferecendo e ampliando conhecimentos que possibilitem a construção de 

uma sociedade crítica e igualitária para todos e nunca exercendo a reprodução de 

desigualdades de classes. 

É de grande relevância a inserção do Serviço Social na educação visto que a 

escola é também espaço de discussão de valores e, nesse sentido, o assistente 

social trabalha na inserção de programas e projetos que visem prevenir a violência, 

o uso de drogas, o alcoolismo e discutem outros temas pertinentes não só ao aluno 

e aos profissionais de educação, mas também a comunidade onde a escola está 
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inserida. Este é capacitado para desenvolver ações voltadas para a prevenção e 

combate da evasão e infrequência escolar e para melhorar o desempenho dos 

alunos e sua formação para o exercício da cidadania. 

Quanto à resistência de profissionais da educação e demais entraves, 

podemos concluir que há falta de articulação entre o assistente social e os demais 

profissionais e essa desarticulação vai para além dessa relação abrangendo as 

secretarias do município entre si e também os setores dentro da Secretaria de 

Educação onde os trabalhos não acontecem articulados, gerando, assim, sérias 

divergências nas informações e duplicidade de trabalhos. 

Os questionamentos que apontam para as causas da evasão e infrequência 

escolar deixam a cruel interrogação aos pais e a escola. Onde está o aluno quando 

não está em sala de aula? 

Percebemos que essa é uma preocupação extremamente acentuada na fala 

das mães entrevistadas que residem em área de risco. Muitos profissionais acham 

impossível atuar nessas áreas devido a forte influência do tráfico, esquecendo se de 

que ali tem pessoas que podem fazer a mediação, como as pessoas que trabalham 

na associação de moradores, nos postos de saúde e até os profissionais da escola 

do bairro que residem no mesmo, pois são pessoas as quais a maioria dos 

moradores do bairro tem acesso. Nessas áreas de risco a grande preocupação dos 

pais que trabalham o dia todo é que seu filho fica meio período sem atividades e 

muitos ficam na rua. Quanto a esse fato pode se fazer uma parceira, especialmente 

com a secretaria de esporte e lazer da cidade, e inserir nesses bairros esportes que 

sejam condicionados a frequência do aluno. Afinal, a presença do tráfico e a 

facilidade de ganhar dinheiro é muito atrativo, precisamos efetivar as políticas dando 

suporte a esses jovem e criando programas e projetos que envolvam músicas, 

esportes e outras atividades que sejam prazerosas para eles. 

Constatamos que no contexto em que ocorrem as causas de evasão e 

infrequência algumas ações minimalistas como por exemplo, ter um Posto de Saúde 

da Família – PSF e uma escola em cada bairro, o que minimizaria os problemas de 

saúde e reduziria a necessidade de transporte. 
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Outras ações seriam: ter profissionais específicos da área da educação para 

fazer a inserção dos alunos que vem de outras regiões e aumentar o número de 

vagas nos Programas Nova Vida e Jovem Aprendiz. 

Uma importante atribuição do assistente social na educação e em qualquer 

instituição do Município de Macaé é fazer acompanhamento de todos os 

encaminhamentos efetuados, pois atender bem ao usuário é demonstrar 

profissionalismo e respeito por ele. 

As reflexões aqui apontam para o compromisso e desafio da categoria na 

inserção do Serviço Social na educação, buscando concretizar sua 

institucionalização e se consolidar, buscando assim a ampliação do acesso a 

direitos. 
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- Notícia publicada no jornal Diário da Costa do Sol sobre a realização do 

mutirão em 2012 de 17/01/2012 

- Documentos referentes aos mutirões 

Termo de compromisso assinado pelos responsáveis 

Formulário de atendimento de ambos os mutirões 
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