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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a infrequência escolar e a relação 
desta com a escola e a família. Problematizaremos o papel da escola na vida do 
aluno, pontuando como superar as varias dificuldades do contexto escolar bem 
como a necessidade da atuação conjunta do profissional de Serviço Social, escola e 
a família. As dificuldades apresentadas pelo aluno na sua vida escolar, muitas vezes 
se colocam dentro do âmbito escolar, mas também nas relações familiares e sociais 
vivenciadas. Diante dessa realidade, a inserção do Serviço Social na escola 
é apresentada no debate como uma necessidade com vistas ao combate, dentre 
outras questões, da infrequência escolar. Veremos portanto,  que em 2004 no Rio de 
Janeiro, foi criado a FICAI - Ficha de Aluno Infrequente com o objetivo de ser um dos 
instrumentos de identificação e combate à infrequência escolar.  Desta forma, este 
trabalho faz uma analise minuciosa sobre as fichas de notificações e infrequencia- 
FICAI da Escola Santa Teresinha do Menino Jesus de Itaperuna/RJ, no intuito de 
identificar e analisar como a questão da infrequência está sendo trabalhada nesta 
instituição e qual foi, a contribuição do Serviço Social. 

 

 Palavras-chave: família, escola e a infrequência escolar. 
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INTRODUÇÃO  

 

O tema “A prática do Serviço Social na relação família - escola e a 

infrequência escolar na escola Santa Teresinha do Menino Jesus do município de 

Itaperuna-RJ” despertou meu interesse a partir do momento que iniciei o estágio na 

escola Santa Teresinha do Menino Jesus do município de Itaperuna-RJ, no período 

de março a dezembro do ano de 2014. Na época, a única escola do município que 

contava com o apoio profissional do serviço social em seu corpo técnico. Desta 

forma, comecei a me questionar qual seria o papel desse profissional no âmbito 

educacional, como era seu trabalho e quais questões eram de sua competência, 

uma vez, que a escola apresentava várias questões, tais como: a  procura por vaga, 

faltas constantes, abandono escolar, atrasos etc. Durante o estágio a infrequência 

escolar me chamou atenção, e a responsabilidade do sistema de ensino no controle 

dessa frequência. É nessa perspectiva, que recai sobre a escola, em seu fazer 

diário o envolvimento com o aluno, a fim de  aproximá-lo,  utilizando -se de 

metodologias como, por exemplo, a FICAI- Ficha de Aluno Infrequênte que garantam 

as possibilidades de corrigir imagináveis falhas até então cometidas.  

Dessa forma, iniciou-se esse trabalho que tem por objetivo analisar os 

principais elementos/questões que perpassam a infrequência escolar e a sua 

relação com a família - escola, assim como, discutir sobre as possibilidades do 

trabalho do Serviço Social no âmbito educacional, analisando as contradições que 

se colocam no campo das desigualdades sociais, relacionando-as com 

a infrequência, evasão e com o rendimento escolar não satisfatório. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, partiu-se dos seguintes objetivos: 

Identificar, os motivos causadores da infrequência escolar; Analisar quais as 

medidas tomadas, por parte da escola, em relação aos dados colhidos, 

para a redução da infrequência escolar e maior participação da família na escola; 

Verificar se há profissionais de Serviço Social atuando na escola, e analisar a 

presença de ações do profissional do serviço social nas diversas instâncias previstas 

na FICAI.   

Pretende-se problematizar as questões sobre a infrequência e a articulação 

entre escola, família e serviço social assim como, a importância de cada um, na 

proteção da criança ou adolescente, relativo ao direito à escola. Para tanto, este 

trabalho orienta-se pelas seguintes reflexões:  os avanços na política de educação, 
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LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a escola 

e frequência/ infrequência escolar, a importância da família, da escola no combate 

a infrequência, assim  como o surgimento da FICAI  e o trabalho do serviço social no 

contexto escolar.  

 Esse estudo desenvolverá uma pesquisa bibliográfica e documental. A 

pesquisa bibliográfica foi construída a partir da utilização de produções teóricas que 

reflitam sobre os temas sugeridos. A pesquisa documental foi realizada a partir dos 

dados coletados da FICAI, do período de 2014 e 2015, da Escola (Escola Santa 

Teresinha do Menino Jesus) de Itaperuna-RJ. O acesso aos dados das fichas 

realizado, em um primeiro momento, através de contato telefônico com a secretaria 

da escola, que marcou um encontro. Após esse encontro, a secretaria solicitou a 

autorização da direção para o acesso aos documentos, que só permitiram por ter 

sido estagiária. Foram disponibilizadas todas as Fichas preenchidas nos anos de 

2014 e 2015, representando 100%. 

 De maneira a consolidar esse trabalho, foram utilizados os seguintes autores: 

Maria Cristina  Piana, Marilda Villela Iamamoto, Ney Luiz Teixeira de  Almeida,  

Marcela Mary José da Silva, André Michel dos Santos, entre outros.   

Para desvendar as problemáticas que se colocam no âmbito da infrequência 

escolar, utilizou-se da teoria marxista e suas categorias, que proporcionam um novo 

prisma da realidade, uma realidade mutante e viva. Somente através de categorias, 

como: totalidade, contradição, negação e dialética, foi possível analisar a educação 

moderna assim como sua compreensão histórica e temporal. Análise tal, que 

possibilita uma visualização da escola erguida com o ideal de satisfazer aos 

interesses de determinado período histórico, compreendendo assim, o seu papel e o 

da família com as crianças e adolescentes em determinado contexto escolar. 

Para tanto, o presente trabalho será dividido em dois capítulos: o primeiro 

capítulo traz reflexões sobre a política de educação e os avanços a partir da LDBEN- 

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional.  Reflete sobre o papel da escola em 

relação à frequência escolar. A escola precisa ser renovada, para que os alunos 

encontrem motivos e vá para os bancos escolares com satisfação e alegria. A escola 

deve buscar métodos mais modernos, criar um processo educacional onde o aluno é 

levado a aprender e pensar criticamente.  

Posteriormente abordará o surgimento da FICAI – Ficha de Aluno Infrequente 

e as estratégias de enfretamento a infrequência escolar, principalmente a partir de 
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2004, no Rio de Janeiro. Retrata-se nesse item a importância desse instrumento, 

onde toda a rede de direitos é acionada para garantir às crianças e adolescentes 

o direito de usufruir a educação. Realizando um esforço coletivo entre a escola, 

família e Conselho Tutelar para trazer essa criança/ adolescente de volta a sala de 

aula. 

Também aborda-se a importância da família no combate a infrequência. 

Observa-se a necessidade de analisar as famílias, destacando o surgimento de 

novos formatos e da necessidade de compreendê-los, para assim, refletir sobre a 

realidade que estão inseridos as crianças e os adolescentes.  Sendo assim, 

entende-se que escola e família devem juntas, direcionar suas ações na luta pela 

redução das faltas e a garantia de um ensino de qualidade. 

 No segundo capítulo será apresentada análise dos dados da pesquisa 

documental, realizada através da Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente 

(FICAI), da ESTE (Escola Santa Teresinha do Menino Jesus) do município 

de Itaperuna/RJ. Comparativo entre tabelas com dados referentes aos anos de 2014 

e 2015 problematizará os dados apresentados, desde o diagnóstico, até os 

procedimentos realizados, tais como, a escolha da metodologia. Aborda-se os 

instrumentos e métodos utilizados, dentre eles, a visita domiciliar, entrevista, 

observação, relatório social, análise de documentação entre outros, fazendo a 

ligação entre a teoria e a prática profissional. 

Esse trabalho tem o objetivo de contribuir com o debate sobre a prática do 

Serviço Social como um importante elo de fortalecimento na relação escola, família e 

o combate a infrequênia escolar, de modo que seja possível desenvolver ações 

de enfrentamento do mesmo. Relata-se a necessidade da inclusão do assistente 

social na escola e que essa inclusão, visto que esse profissional é preparado, para 

lidar com as constantes mudanças que ocorrem na sociedade, esse é provocado a 

intervir nessas novas facetas da questão social, sendo desafiado diariamente.  
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 1- OS AVANÇOS NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

  

1.1 Reflexões sobre a relação escola e infrequência escolar    

  

Em um cenário de transição histórica na conjuntura brasileira, da ditadura 

militar para democracia, que se deu sob forte pressão popular pela cobrança 

de seus direitos, surge em 1988 uma nova Constituição Federal, conhecida como 

Constituição Cidadã. Esse novo momento, de grandes avanços, imprimiu à 

educação o status de política pública universal, reconhecida pelo Estado 

democrático, e sendo sua responsabilidade a oferta para os cidadãos.   

As lutas populares almejavam novas conquistas e melhorias, no 

aperfeiçoamento do sistema educacional nacional, propiciando um aumento do 

exercício e gozo do direito social público subjetivo à educação com relação a faixas 

sempre maiores da população brasileira.  

  Contudo Behring e Boschetti (2009, p. 156) refletem que:     

  

Em um país como o Brasil, com as tradições político-econômicas e 
socioculturais delineadas anteriormente, e que apenas a partir da 
Constituição de 1988 passa a ter em perspectiva a construção de um 
padrão público universal de proteção social, coloca-se um quadro de grande 
complexidade, aridez e hostilidade, para a implementação dos direitos 
sociais, conforme estabelecido no artigo 6º da Constituição Federal.    

   

O direito à educação implica em qualidade dos serviços prestados à 

população e em especial aos cidadãos da escola pública, proporcionado seu 

pleno desenvolvimento, conforme previsto na Constituição Federal (1988), na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN Lei no 9.394/96) e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA (Lei no 8.069/90) (PIANA, 2009).    

Segundo a Constituição Federal (1988), em seu artigo 205: “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”. Assim, a 

educação se firma como política pública, nos moldes da universalização, a todas as 

pessoas. Sendo o Estado responsável pela educação pública de qualidade e 

adequada para que todos, crianças, adolescentes, jovens e adultos e até aqueles 

que por falta de oportunidades, tenham o devido acesso à educação.    
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A partir da década de 90, cria-se a LDBEN, assumindo um caráter inovador e  

introduzindo mudanças significativas na educação básica do Brasil. A tramitação no 

Congresso Nacional para aprovação e implementação desta Lei foi longa e 

conflituosa, demonstrando claramente o forte interesse dos setores privatistas nesta 

política;  mas apesar das inúmeras tentativas de eliminar as conquistas obtidas, o 

texto final da LDBEN ofereceu novas oportunidades educacionais e trouxe um 

conjunto de definições políticas que visavam orientar o sistema educacional.  

Assim, a  LDBEN em seu artigo 3º , nos mostra os princípios primordiais  que 

irão direcionar o papel do Estado como gestor da política de educação no cenário 

brasileiro.   

  

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade 
de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber; III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV - respeito 
à liberdade e apreço à tolerância; V - coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; VII - valorização do profissional da educação 
escolar; VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de padrão de qualidade; X - 
valorização da experiência extra-escolar; XI - vinculação entre a educação 
escolar, o trabalho e as práticas sociais. (BRASIL, 1996) de qualidade; X - 
valorização da experiência extra-escolar; XI - vinculação entre a educação 
escolar, o trabalho e as práticas sociais. (BRASIL, 1996).   

 

Já no seu Art. 5º,  a LDBEN coloca que o acesso à educação básica é um 

direito público, e que em todas as esferas administrativas, o Poder Público deverá 

assegurar tal direito, considerando posteriormente, os demais níveis e modalidades 

de ensino, sendo este de forma gratuita (BRASIL, 1996).  Nesse mesmo artigo ,§4º 

adverte que caso fique evidenciada ações de negligência por parte da autoridade 

competente em garantir o oferecimento do ensino obrigatório, a mesma, poderá ser 

imputada por crime de responsabilidade (BRASIL, 1996).  Por tanto, a escola pública 

tem o papel fundamental, através da representação do Estado de proporcionar a 

todos os indivíduos as condições básicas para que estes se desenvolvam enquanto 

sujeitos de direitos (SANFELICE, 2001).   

É neste sentido, que Gryzybowski (1986) afirma que a educação é antes de 

mais nada, desenvolvimento de potenciais e a apropriação de ‘saber social’. . 

(GRYZYBOWSKI, 1986).  
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A política de descentralização implementada na área educacional neste 

período, delineou um novo olhar à temática “gestão na educação; buscando 

incentivar e articular a participação da família, de toda comunidade escolar (alunos, 

professores, funcionários) e de comunidades vizinhas, com objetivo de se preparar 

uma proposta pedagógica de acordo com a realidade de cada escola (PIANA, 2009, 

p. 75).    

 De acordo com Piana (2009):     

  

[...] todos os segmentos que compõem o processo educativo participam da 
definição de novos rumos que a escola deve imprimir à educação e do 
modo de implementar  essas decisões, por meio de um processo contínuo 
de avaliação de ações. [...] É por meio dessa postura assumida pelos 
sujeitos e dirigentes educacionais que participam do processo educativo, 
que se inaugura o sentido democrático da prática social da educação (IBID, 
p.75)    

   

A nova forma de administrar a educação estabelece o fazer 

coletivo, em processo de mudança contínua e continuada; baseada na nova 

sociedade do conhecimento, que por sua vez, fundamenta a concepção de 

qualidade na educação e define, também, a finalidade da escola. (BORDIGNON, 

2004).   

A participação efetiva de todos os envolvidos no processo durante a vida 

escolar da criança e do adolescente é indicativo de prospecção de melhorias sociais, 

promovendo respostas mais seguras e eficazes a realidade social apresentada pelas 

famílias.   

A participação do indivíduo ocorre quando as decisões precisam ser tomadas, 

chamada de educação para cidadania.  Quanto mais pessoas envolvidas nas 

reuniões, discussões que ocorrem na escola, mais sólido e melhor será o projeto 

político pedagógico e a identidade dessa escola. A partir disso compreendemos a 

troca entre escola e sociedade, a escola amplia seu papel pedagógico para a 

sociedade e a sociedade influencia os destinos da escola (GADOTTI, 1992, p. 32).  

  A LDBEN  em seu artigo 12, diz que:    

  

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:     
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento;     
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos 
de integração da sociedade com a escola;     
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VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua 
proposta pedagógica.     
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se 
for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da 
escola; (Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009)    
VIII - notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente 
da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a 
relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 
cinqüenta por cento do percentual permitido em lei (Incluído pela Lei 

nº 10.287, de 2001).    
   

No mesmo sentido, visto a responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, 

ressalta-se o artigo 24 da LDBEN:  

  

A educação básica nos níveis fundamental e médio, será organizada 
de acordo com as seguintes regras comuns:  
VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o 
disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de 
ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do 
total de horas letivas para aprovação.  

   

Os artigos acima citados enfatizam e nos mostram claramente a 

responsabilidade do sistema de ensino no controle da frequência escolar, e os 

avanços da educação enquanto política pública.  

Nesta perspectiva, recai sobre a escola, em seu fazer diário o envolvimento 

com o aluno a fim de  aproximar as condições da escola diante do contexto histórico 

apresentado, utilizando-se de metodologias que garantam as possibilidades de 

corrigir imagináveis falhas até então cometidas.  

Segundo Marx e Engels:  

  

Por educação entendemos três coisas:   

1) Educação intelectual;   

2) Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de 
ginástica e militares;   

3) Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter 
científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as 
crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos 
diversos ramos industriais”. (MARX; ENGELS, 2004, p. 69)  

 

 A educação tem um papel predominantemente reprodutor, determinado pelo 

processo histórico e suas contradições. O papel educacional no contexto do 

capitalismo contemporâneo em sua complexidade histórico-
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social provocou reflexões importantes, para a apreensão da práxis educativa, de 

viés emancipatória, também ao desvelamento das relações sociais alienantes, como 

para o processo de emancipação humana (ARAUJO, 2013).  

          Examinar a problemática da educação, sob a luz do movimento histórico e das 

contradições das relações sociais capitalistas, é necessário para  reconhecer que a 

educação “[...] é determinada pela sociedade, mas que essa determinação é relativa 

e na forma de ação recíproca [...] a educação também interfere sobre a sociedade, 

podendo contribuir para a sua própria transformação” (SAVIANI, 2003, p. 92). 

         Pensar o fracasso escolar é pensar  múltiplas questões,  tais como: as políticas 

educativas que compõem as atuações da escola; os conhecimentos que apóiam a 

formação para o trabalho do professor; as estruturas fornecidas pela escola 

para acolher o aluno, incluindo o Recurso Humano, materiais pedagógicos e 

materiais permanentes, dentre outros.   

Gadoti (2000) menciona que em muitos casos, o fracasso escolar pode 

ocorrer, porque a escola trabalha com recursos tradicionais que não tem apelo 

nenhum para os jovens e as crianças. Sendo assim, torna-se necessário rever os 

métodos de ensino juntamente com a forma de utilização dos recursos para criar um 

processo educacional onde o aluno é levado a aprender e pensar criticamente.    

 Logo na concepção de Gadoti (2000), o processo educacional deve 

desenvolver suas ações fundamentadas nas seguintes ações: Aprender a conhecer; 

Aprender a fazer; Aprender a viver juntos; Aprender a ser; Cidadania; 

 Planetaridade; Sustentabilidade, Virtualidade; Globalização; Transdisciplinaridade; 

 Dialogicidade,  dialeticidade.  

A escola precisa ser renovada, para que os alunos encontrem motivos e vá 

aos bancos escolares com satisfação e alegria. Essa insatisfação deve ser melhor 

analisada para avançar. O autor sugere uma inovação no pensar dos educadores e 

gestores, além do estímulo à criatividade e a uma escola mais próxima da realidade 

dos alunos. Uma escola não excludente e sem divisão de classes (IBID, 2000). 

         Este é um assunto vastamente reconhecido e, ao mesmo tempo, multifacetado, 

que conduz à variadas dimensões e entendimentos.  No entanto, não é possível 

explicar e nem resolver o problema do fracasso escolar isoladamente. O que faz 

com que muitas vezes, a família e a criança sejam culpabilizadas isoladamente, 

retirando a escola dessa responsabilidade (GUALTIERI,  LUGLI, 2012, p.42-43).    
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           No Brasil atualmente temos vivenciado graves problemas na área da 

educação no que se refere à evasão escolar. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística- (2011), 5% das crianças entre 7 a 14 anos abandonam a 

escola. Já entre os adolescentes de 15 a 17 anos, apresenta-se uma taxa de evasão 

que sobe para os 20% dos alunos, ou seja, isso representa dois milhões de alunos 

fora da escola.  Este problema doravante apresentado, está ligado a vários tipos de 

fatores motivacionais, tais como: problemas familiares, necessidade de trabalhar 

para sustento próprio e/ou familiar, dificuldade de acesso, violência, desinteresse 

devido a sucessivas reprovações, dentre outros motivos (muitos deles causados 

pela desigualdade social existente na sociedade a qual estão inseridas as famílias). 

Necessário é ressaltar a essencial e importante participação e articulação da família 

com a escola no processo de combate ao abandono escolar.    

Segundo Faustino (2008) a permanência de todos os alunos na escola implica 

em considerar as questões ligadas à diversidade,  a diferença e a desigualdade 

existente na sociedade brasileira.  Nessas diversidades encontra-se o esforço 

constante de minimizar todas as condições desfavoráveis que objetivam enriquecer 

o fracasso escolar, junto à escola e suas demandas emergentes (IBDI). 

 O êxito educacional, processo de ensino deve a todo o momento manter uma 

relação estreita com a formação do ser humano de maneira a preparar os indivíduos 

em formação (crianças e adolescentes) para assumirem papéis sociais relacionados 

à vida coletiva, à reprodução das condições de existência (trabalho), ao 

comportamento justo na vida pública e ao uso adequado e responsável de 

conhecimentos e habilidades disponíveis no tempo e nos espaços onde a vida dos 

indivíduos se realiza (RODRIGUES, 2001).  

 Educação é direito de todos e dever do Estado, é obrigação deste interferir no 

campo das desigualdades sociais e, no caso brasileiro que é considerado a terra das 

hierarquias sociais. O papel social da educação assume a igualdade como 

pressuposto fundamental, politicamente democrática e de maior igualdade entre as 

classes sociais e entre os indivíduos que as compõem. A educação tem um papel 

predominantemente reprodutor, com passar dos anos passou a ser considerada 

política emancipadora e transformadora. O responsável foi o conhecimento como 

compreensão crítica do mundo; a educação escolar como compromisso político com 

a transformação social; a ação do educador, cuja prática pedagógica e a produção 

de conhecimentos contextualizados é ação metódica no processo de ensinar e 
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aprender. Ao refletir sobre esse reconhecimento nota-se o avanço sobre a educação 

nacional e a evolução dessa mudança na vida dos alunos, a importância no futuro 

dos sujeitos. 

 Na opinião de Santos (2011), 

 

A escola, enquanto equipamento social, precisa estar atenta para as mais 
diferentes formas de manifestação de exclusão social, incluindo-se desde 
questões que vão de violência, atitudes discriminatórias, de etnia, do 
gênero, de sexo, de classe social, etc., reprovações, até a evasão escolar, 
que muitas vezes é provocada pela necessidade do aluno de trabalhar para 
contribuir na renda familiar. 
 E é nesse contexto que se apresenta o fracasso escolar, pois mais do que 
nunca, a escola atual tem o dever de estar alerta à realidade social do 
aluno. 

 

 A importância da escola está ligada diretamente a participação das famílias, 

por meio do desenvolvimento de ações, como trabalho de grupo e, muitas vezes, 

com os próprios professores da Unidade de Ensino, podendo, ainda, solicitar 

reuniões interdisciplinares para decisões e conhecimento a respeito de 

determinadas problemáticas enfrentadas pela escola. Sem deixar de lado a ação 

junto ao campo educacional, mediada pelos programas e ações assistenciais que 

têm caracterizado o trabalho dos profissionais do Serviço Social (IBID). 

 Entende-se que a escola moderna tem que estar preparada para acolher, 

educar e formar estas crianças, jovens e adultos que são produtos dessa sociedade 

injusta e, para isso é preciso que a escola ofereça: professores dinâmicos, 

responsáveis, criativos, que sejam competentes para inovar, mudar e converter sua 

sala de aula em um lugar atrativo e estimulador (ARROYO, 1997, p.23) 

 A escola é responsável por esse aluno deve esta sempre atenta a qualquer 

mudança de comportamento, a faltas consequentemente seus motivos, para 

amparar essa escola e não deixar que o direito a educação da criança e do 

adolescente seja violado foi criada a FICAI (Ficha de Comunicação de Aluno 

Infrequente) para auxiliar no combate a infrequência escolar. 

 

1.2 AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO Á INFREQUÊNCIA ESCOLAR, 

REFLEXÕES A CERCA DA FICAI 

  

Tratando-se de assuntos inerentes ao âmbito escolar e ao problema de 

evasão escolar (advindo de diversas causas), foi criado a FICAI (Ficha de 
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Comunicação de Aluno Infrequênte) em 1997, na capital: Porto Alegre, e logo depois 

estendido para todo o Brasil. Este instrumento contou com a parceria entre 

Ministério Público, Secretarias Estaduais de Educação, Secretarias Municipais de 

Educação, Conselho Tutelar e escola.    

 No estado do Rio de Janeiro, a FICAI foi regulamentada em 13 de fevereiro 

de 2004, quando o Ministério Público se juntou ao governo do estado e a 

associação dos conselheiros tutelares, objetivando aplicar uma metodologia que 

pudesse assegurar um diagnóstico e ações mais eficazes em relação à problemática 

da evasão escolar. A integração desses órgãos teve como base a Constituição 

Federal; o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que permitiram assegurar às crianças e aos adolescentes o 

direito à educação.    

Segundo os artigos 205 e 227 da Constituição Brasileira (1988), a FICAI 

deveria oferecer suporte para garantir:    

  

Art. 205 - 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.    
 

  
Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.    
 

 

Tais direitos também estão garantidos no artigo 56 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, afirmando que:    

  

Art. 56 - Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:    
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;    
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os 
recursos escolares;    

III - elevados níveis de repetência.    
  

   

Para reforçar a tentativa de resolução da problemática da evasão escolar, o 

artigo 5º, parágrafo 1º, inciso III da LDBEN (Lei n o 9394/96) reafirma que:  
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Art. 5 - O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo.    
§ 1º - O pode público, na esfera de sua competência federativa, deverá:    
  III – zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.    

   

Assim, a FICAI tornou-se um importante instrumento operacional de combate 

a infrequência escolar, porém pode apresentar na sua operacionalização a 

contradição entre mecanismos de garantia de direitos, e novas formas de exclusão.  

Esta realidade pode acontecer, uma vez que a FICAI pode ser utilizada como 

um instrumento que reitera a cultura de violação de direitos da criança e do 

adolescente, banalizada historicamente em nossa sociedade, reiterando 

a culpabilização única e isolada da criança e de sua família neste contexto, e desta 

forma será utilizado de forma punitiva para o aluno.    

O principal objetivo da FICAI é garantir a permanência da criança e do 

adolescente na escola, independente da condição social do educando. Por isso a 

importância da responsabilidade da escola no procedimento desse documento.  

Pois ao ser identificada essa problemática deve também oferecer estratégias 

específicas de ações contra a baixa frequência, como: palestras nas escolas, 

reuniões com pais e/ou responsáveis, entrevistas com alunos e/ou responsáveis, 

visitas domiciliares e desenvolvimento de atividades lúdicas fomentadoras da 

autoestima.   

 No termo de compromisso entre o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro e Governo do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a Associação dos 

Conselheiros Tutelares/RJ para implementação da FICAI em 2004, se deixou claro a 

metodologia que deveria ser utilizada pelas escolas ao identificar 

a infrequência escolar.    

 

 Art. 1 - (...) deverá determinar a criação de GRUPOS 
DE VISITADORES, um para cada escola, integrado por professores, 
pais, responsáveis e/ou pessoas da comunidade, cuja incumbência 
será, sob a coordenação da Direção de cada unidade escolar, a de 
verificar pessoalmente a situação geradora da infrequência de cada 
aluno e sensibilizar cada grupo familiar para o retorno do aluno à 
escola.    
 
 

Art. 2 - A infrequência será constatada através da ausência 
injustificada do aluno por dez dias consecutivos ou dez alternados, 
nesta última hipótese quando tais faltas ocorrerem dentro do 
bimestre letivo, devendo ser imediatamente comunicada à Direção 
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da escola, pelo Professor regente de turma do primeiro segmento do 
Ensino Fundamental (1ª à 4ª série), e pelo Orientador Pedagógico de 
5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, através do 
preenchimento da FICHA DE COMUNICAÇÃO DE ALUNO 

INFREQÜENTE (FICAI).    
  

Vale ressaltar a importância da ação do Conselho Tutelar, juntamente à 

escola, na fiscalização e comprometimento em relação ao aluno, família e prática 

social, garantindo o cumprimento dos direitos/deveres instituídos na Constituição 

Brasileira,  no ECA, na LDBEN e na  FICAI.   

         Em 2011 no estado do Rio Grande do Sul, (referencia na implementação desse 

instrumento) a FICAI foi atualizada reforçando uma atuação conjunta entre 

a comunidade e escola, fruto da intervenção do Ministério Público e de vários 

segmentos com a finalidade de instituir a prevenção e o combate à infrequência e à 

evasão escolar (Kaiper, 2015). Assim foi incluído mais um item no preenchimento da 

FICAI para melhor atender a demanda, integrando os equipamentos da Política de 

Assistência Social na Política Educacional. Portanto quando as iniciativas adotadas 

não surtirem efeitos, ou seja, o aluno não retornar à escola, vai ocorrer à inserção do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) nos procedimentos exigíveis para o retorno 

à escola. Essa ação ainda está em fase de apropriação por parte da rede de 

atendimento e proteção à criança e ao adolescente, mas é essencial na busca de 

resultados positivos para essa problemática.   É preciso que, especialmente a escola 

e os profissionais da educação, reconheçam, na FICAI, um novo paradigma no 

enfrentamento da infrequência, onde:    

 

[...] o agente principal do processo é o professor. Cabe a ele diagnosticar 
quando o aluno não está indo à escola e desencadear o movimento, por 
meio do preenchimento do documento denominado Ficha de Comunicação 
do Aluno Infrequênte - FICAI, acionando a Equipe Diretiva que, juntamente 
com o Conselho Escolar e em parceria com as entidades organizadas da 
comunidade escolar, deverá realizar contato com a família e todos os 
movimentos necessários para possibilitar o retorno do aluno. Por certo, a 
escola poderá criar suas próprias alternativas no sentido de resgatar seu 

aluno de um processo de exclusão social (ROCHA, 1999, p.42-43).    
 

 

A escola deve ser sempre proativa; a FICAI garante que esgotadas as 

possibilidades de busca ativa por parte da escola, será responsabilizado o Conselho 

Tutelar através de um sistema informatizado. A entrada dos CRAS e CREAS no 



20 

 

fluxo da FICAI mesmo que ainda de forma incipiente em outros Estados, está 

produzindo um novo cenário para a prevenção da evasão e para a intervenção 

profissional do Assistente Social no esforço sistêmico de redução do índice de 

evasão.  

  O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) chama a responsabilidade 

dos pais e do poder público, exigindo a oferta de vagas para que os responsáveis 

matriculem seus filhos e assegure também a frequência dos mesmos. Em caso de 

faltas sem justificativa, repetências em excesso, maus tratos e evasão da escola, 

esta deverá comunicar imediatamente, o Conselho Tutelar. Algumas escolas contam 

com profissionais de serviço social, formando uma equipe interdisciplinar e 

fortalecendo o envolvimento da escola e da família, trabalhando em conjunto para 

manter o adolescente e a criança na escola. Com esse suporte, é possível identificar 

e potencializar o papel social de todos os envolvidos nesse processo.    

Segundo Kaiper (2015), em pesquisa realizada no ano de 2013, foi registrada 

uma taxa de abandono de 2,2% dos alunos, aproximadamente 4.683 crianças e 

adolescentes abandonaram a escola. Conforme os dados da Ficha de Comunicação 

do Aluno Infrequente (FICAI), o maior motivo do abandono é a resistência do aluno. 

A idade que tem mais incidência de abandono é a faixa etária de 16 anos, com 18%, 

9% das desistências (IBID). 

 Em artigo apresentado na III Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação – 

PUCRS, em 2008,  Comiran pontua que “a infrequência escolar e a ausência 

injustificada da criança ou adolescente na escola é por motivos de doença”. Assim,  

na busca pela garantia de direitos das crianças e adolescentes, se usam de 

estratégias, sendo uma delas, a garantia do direito à educação por meio da FICAI. 

(COMIRAN, 2008).    

 Diversos motivos levam a criança e/ou o adolescente a fazerem parte 

do quadro de alunos infrequêntes. Podemos destacar a desmotivação frente a 

profissionais com baixos salários, a negligência e/ou falta de informação dos pais em 

relação à educação dos seus filhos, o trabalho infantil, uma 

escola despreparada para os problemas sociais presentes na contemporaneidade, 

entre outros fatores.  

  Comiran (2008) coloca que:    
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[...] a infrequência escolar de crianças e adolescentes é um fenômeno que 
traz consigo questões que muitas vezes são ocultadas – as situações de 
exclusão vivenciadas cotidianamente nas desigualdades sociais, no não 
acesso aos recursos básicos de alimentação, saneamento, habitação e 
outros.   
 

Nesse contexto,  a equipe escolar e instituições parceiras precisam estar 

engajadas, tendo o mesmo entendimento, para que as ações propostas surtam 

efeitos positivos. Pois ainda é comum em pleno século XXI, existirem pessoas e 

profissionais da educação que concordam que alunos infrequêntes e repetentes 

são problemas, e que sãos melhores fora do ambiente escolar para não atrapalhar 

ou “contaminar” a turma toda.    

 Melhor seria se não houvesse a necessidade da FICAI e que não 

tivessem alunos que por inúmeros motivos, se afastassem da escola. Contudo, esse 

instrumento é uma garantia de que toda a rede de direitos esta sendo acionada para 

garantir às crianças e adolescente o direito de usufruir a educação. Foi realizado um 

esforço coletivo para trazer essa criança/ adolescente de volta a sala de aula, 

tomando todas as devidas providências, para que os problemas sociais e familiares 

fossem solucionados e amenizados.  

 

 

1.3- A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO COMBATE Á INFREQUÊNCIA ESCOLAR 

  

É sabido, que o núcleo familiar é quem proporciona os aportes afetivos, bem 

como, toda a estrutura material necessária ao bom desenvolvimento e bem-estar 

dos seus componentes. A família desempenha um papel decisivo na educação 

formal e informal,  é em seu espaço que são absorvidos seus valores éticos e 

humanitários, e onde se aprofundam os laços de solidariedade. A família é 

entendida como um processo interagente da vida e das trajetórias individuais de 

cada um de seus integrantes e não como um simples somatório de comportamentos, 

anseios e demandas individuais (KALOUSTIAN, 2008).   

 Para Mioto (1997) a família é entendida como uma instituição social 

historicamente condicionada e dialeticamente ligada à articulação social na qual está 

inserida. Tais mudanças decorrem da constante modernização que a sociedade vem 

sofrendo, e apresentam alterações significativas em todos os seus segmentos, 

gerando inclusive, um novo padrão demográfico na realidade brasileira.   
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          Vitale (2002) coloca que os desafios da família persistem e são numerosos na 

família contemporânea, mas por outro lado, ela destaca que também houve fatores 

positivos com estas mudanças socialmente construídas ao longo dos anos, e 

que contribuíram para redefinir os avanços em relação aos laços familiares.   

 Desse modo, os conceitos ampliados de família apontam para o 

reconhecimento dos agrupamentos sociais desiguais que mudam de acordo com a 

época, com a geografia, com o desenvolvimento econômico, técnico e social, com a 

classe social e com a evolução do pensamento.   

 Roudinesco (2003) alerta que embora a cultura varie suficientemente para 

permitir uma infinidade de modalidades de organização familiar, é sabido de todos 

que algumas relações são duradouras e outras não, o que nos leva a 

admitir que ocorreram,  não apenas as transformações da família, mas houve uma 

mudança na forma de olhar para a família ao longo dos anos.    

         Assim, Filho (2010) evidencia “que família não é uma expressão de fácil, 

ou possível, conceituação, mas de descrição das “estruturas” e modalidades 

assumidas ao longo dos tempos”. A família hoje não tem mais o desenho patriarcal, 

fundamentado na desigualdade, exclusivamente matrimonializado e transpessoal de 

antes, emerge uma dimensão renovada, que tem por finalidade a própria felicidade, 

baseados nos sentimentos de igualdade e não discriminação. 

   

Ainda não se pode definir as suas linhas de contornos precisas, dentro do 
conflito de aspirações. Não se deve porém falar em desagregação, nem 
proclamar-se verdadeiramente uma crise da família como instituto(...) Como 
organismo natural a família não acaba. Como organismo jurídico, elabora-se 
a sua nova organização (FILHO,2010, p.32).   

   

 Com tantas transformações, Filho (2010) pondera que não significa dizer, que 

a clássica família nuclear está fadada ao fracasso, que não mais servirá como 

paradigma para nossa sociedade, porém com os altos índices de separações e 

divórcios, começa a surgir uma forma nova e provocante de família, que se identifica 

“como família reconstruída, que agrega casal, ambos ou só um deles com filhos de 

um relacionamento anterior, em novo casamento ou união estável” (IBID).    

           Costa (2003), também destaca que entre as várias mudanças ocorridas na 

família, o modelo monoparental, que são aquelas chefiadas por um dos progenitores 

e que se tornam responsáveis pelo sustento de todos os filhos que ainda não são 
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adultos tem se multiplicado. Ressalta ainda, que é comum essas famílias serem 

constituídas por irmãos; primos; por tios e sobrinhos; por avós e netos; como 

também, por famílias formadas por homossexuais, sem filhos, com filhos de um 

deles ou até com filhos adotados por um deles.      

          Nas observações de Costa (2003), as famílias começaram a ter como objetivo 

a felicidade, contribuindo dessa forma, para o surgimento de novos formatos de 

família.    A família recebeu várias definições e seu conceito demonstra de certa 

forma, concordância entre os autores.   

Conforme Lakatos (1985, p.185), a família pode ser:   

 

 Família elementar (nuclear, natal-conjugal, simples, imediata, 
primaria) é a unidade formada pelos cônjuges e filhos através de uma união 
reconhecida pela sociedade. Geralmente esse tipo de família 
é encontrado em todas as partes, é considerado um modelo dominante.  
  

 Família extensa (grande, múltipla) é a unidade formada por duas ou 
mais famílias nucleares, ligadas por laços consanguíneos.   
 
 

 Família composta (complexa, conjunta) é uma unidade formada por 
três ou mais cônjuges e seus filhos, vem de uma relação monogâmica com 
presença de filhos de outros relacionamentos.   
 

 Família conjugado-fraterna refere-se à composição familiar formada 
por dois ou mais irmãos consanguíneos e suas respectivas esposas e 
filhos.   
 

 Família fantasma é a unidade familiar em que o pai não participa de 
suas funções como pai, ele é apenas o genitor, o pai biológico. Basicamente 
a família é formada pela mulher e seus filhos.   

  

           A autora também ressalta que a família tem quatro funções básicas ou 

fundamentais que são encontradas em todas as relações humanas que são: sexual, 

reprodutiva, econômica e educacional.   

          Lakatos (1985) situa ainda, que tais funções são realizadas de várias formas 

em distintas culturas, e através dessas, tentam moldar a personalidade individual de 

cada indivíduo. A família também é um agente educador, pois tem 

ação socializadora e social ao mesmo tempo. É a família que transmite a criança já 

desde os primeiros anos a herança cultural e social para que futuramente seja 

incluída na sociedade, ou seja, a linguagem, os costumes, os valores e a crença. A 

família proporciona na maioria das vezes conquistas de diferentes status, como o 

étnico, a religião, a classe, a política e educação.   
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  Segundo a autora, alguns estudiosos incluem entre funções da família, cuidar 

dos aspectos religiosos, jurídicos, políticos e recreativos, fundamentais a formação 

dos indivíduos.  Nesse sentido, a participação da família na vida escolar dos filhos é 

de suma importância, os pais que acompanham em todo seu percurso escolar, 

reforçam sentimentos, pois assim, as crianças e adolescentes sentem-

se apreciadas e importantes na vida de seus pais. Tais sentimentos somente 

contribuem para o seu aprendizado e a participação pode ocorrer de várias maneiras 

como: o incentivo à leitura, o auxílio nas tarefas escolares, a participação nos 

eventos ocorridos na escola, entre outros.    

          Para Soares (2000) ler para os filhos também é fonte de entretenimento, 

prazer e satisfação porque você proporciona algo precioso para eles (a 

presença), assim como, "viajar" pelo mundo através das páginas de um livro. Deste 

modo, os filhos associarão leitura a momentos bons, agradáveis e prazerosos.    

          A escola como instituição busca através de seu ensino, que seus alunos 

possam assumir a responsabilidade para este mundo  (ARENDT APUD CASTRO, 

2003, p. 1).  Como um novo modelo, irá ampliar o mundo dos alunos, convidando-os 

a olhar suas experiências com outra lente, que não a familiar, o que alterará os 

significados já conhecidos. A escola pública tem a responsabilidade da 

apresentação de conceitos e conteúdos herdados de nossa cultura, pois muitas 

crianças só terão acesso a esta herança, através de sua passagem pela escola, que 

deve então, abrir caminhos de acesso à cultura de maneira igualitária para todos e 

neste sentido, lutar contra os privilégios de uma classe social.    

          Os princípios de equidade, solidariedade, respeito à vida e aos 

direitos humanos, precisam ser parte do Projeto Político Pedagógico da 

escola.   Segundo Libâneo  (2003, p. 346), este documento “consiste em dar um 

sentido, um rumo, às práticas educativas, onde quer que sejam realizadas, e firmar 

as condições organizativas e metodológicas para a viabilidade da atividade 

educativa”. Assim este documento revela os valores do grupo, seus objetivos 

compartilhados, seus alvos e colocam prioridades, determinam caminhos e devem 

ser construídas com a participação de toda a comunidade escolar inclusive a família.  

          Juntos, escola e família devem lutar para reduzir as faltas e garantir um ensino 

de qualidade.  Uma pesquisa feita em 2012 apontou, que a taxa de abandono no 

Ensino Fundamental foi de 2,7%, algo como 800 mil crianças e adolescentes sobre o 

total da matrícula. Comparando o Ensino Médio, essa taxa é maior (9,1%) 
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representando 750 mil adolescentes,  e jovens que abandonaram a escola conforme 

informações do Censo Escolar 2012 do INEP. Ao analisar a situação a partir dos 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD,  2011), o IBGE 

relaciona a evasão escolar à exclusão social: Em 2011, o abandono escolar precoce 

atingia mais da metade dos jovens de 18 a 24 anos de idade pertencentes ao quinto 

mais pobre, enquanto no quinto mais rico essa proporção era de apenas 9,6%.Em 

tempo futuro, esses jovens se tornarão um grupo mais propício à exclusão social 

(FALCÃO, PAULY. 2014).    

            Dessa forma a educação básica ainda é uma promessa que precisa avançar, 

ainda é algo que o país não cumpriu para os direitos da cidadania da infância e da 

juventude (FALCÃO, PAULY. 2014).  

           Sendo assim,  Ferreira (2011, p. 02), coloca que são várias e as mais diversas 

as causas da evasão escolar ou infrequência do aluno. No entanto, levando-se em 

consideração os fatores determinantes da ocorrência do fenômeno, pode-se 

classificá-las, agrupando-as da seguinte maneira:   

Escola: não atrativa, autoritária, professores despreparados, insuficiente, 

ausência de motivação etc.  

Aluno: desinteressado, indisciplinado, com problema de saúde, gravidez etc.  

Pais/responsáveis: não cumprimento do pátrio poder desinteresse em relação 

ao destino dos filhos etc.;   

Social: trabalho com incompatibilidade de horário para os estudos, agressão 

entre os alunos, violência em relação a gangues etc.   

 Em se tratando de família e sociedade, Carvalho (1996, p.47) ressalta:   

  

A combinação entre a baixa remuneração feminina como fonte básica de 
sobrevivência do grupo domiciliar e a estrutura de autoridade domiciliar 
tradicional com o homem detendo o poder de decisão sobre os rendimentos 
domésticos, as decisões de consumo e a gestão dos recursos do grupo 
doméstico, talvez seja uma das realidades mais perversas dentre as 
famílias de baixa renda no Brasil.  

   

            Levando-se em conta todas as características e experiências advindas com 

os alunos, admite-se a necessidade de analisar que famílias são essas, porque as 

responsabilidades pelos problemas não podem ser atribuídas à família, como se 

esta não estivessem numa sociedade onde o capitalismo impera, na qual as 

desigualdades dominam os vários aspectos da vida.   
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Iamamoto (2009) afirma que:   

  

A combinação de evasão escolar das crianças e dos adolescentes mostra a 
existência da abdicação dos direitos por parte das famílias. Porém, esta 
realidade não deve ser apresentada como estagnação dos sujeitos, uma 
vez que pode ser vivenciada enquanto estratégia de resistência.  

   

          No que tange a vida escolar, os pais devem cumprir algumas 

responsabilidades, como matricular os filhos – que é colocado como obrigação pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 2009, p.56); e zelar pela frequência do 

educando (ECA, 2011, p.11).    

          Coutinho (2012, p. 95) afirma que “a educação de crianças e adolescentes 

primeiramente deve ser proporcionada em casa pelos pais”. Assim, muitos pais 

pensam que sua responsabilidade é a de apenas matricular seu(s) filho(s) e que a 

de educar compete à escola.  

 Na mesma linha de pensamento, tratando das responsabilidades dos pais e 

da participação dos mesmos na educação das crianças, Santos e Alcântara (2013, 

p.07) ressaltam que:   

  

Participar na escola, não deve ser só receber informações dos seus filhos. É 
preciso que exista espaço para que os mesmos façam sugestões, tomem 
algumas decisões em conjunto com os professores, participem nas 
atividades da escola etc. A interação dos pais com os professores ajuda a 
resolver muitos dos problemas escolares de seus filhos, que vão surgindo 
ao longo do seu percurso escolar.  

   

         Tais responsabilidades nem sempre são vistas como prioridade na vida de 

algumas famílias. Por isso, é necessário que a escola mantenha contato constante 

com a família, para assegurar o direito das crianças e adolescentes à educação.  

Segundo GOMES (1999), a família é um grupo de indivíduos com 

características distintas compondo um sistema social, fundamentado numa proposta 

de ligação eficaz duradoura, estabelecendo relação de zelo e cuidado dentro de um 

processo histórico de vida.     

         A educação possui uma enorme tarefa que é demonstrar a seus estudantes a 

importância da vivência em coletividade. Nesta convivência escolar, a criança 

aprende que a socialização só traz benefícios, e a família, por trás deste contexto, 

deve ver um amparo para que a idéia de sociedade seja absorvida na vida do novo 

cidadão (PIANA, 2009).   
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         Assim, é no dia-a-dia dos estudantes e de suas famílias, que se caracterizam 

as diferentes expressões da questão social, como desemprego, trabalho infanto-

juvenil, baixa renda, fome, desnutrição, problemas de saúde, habitações 

inadequadas, drogas, pais negligentes, famílias multiproblemáticas, violência 

doméstica, pobreza, desigualdade social, exclusão social, (FRACASSI, 2013) entre 

outras variadas problemáticas são resultantes da questão social o que coloca 

a necessidade da intervenção do profissional do Serviço Social,  o que trataremos 

mais detalhadamente mais a seguir.   
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2- PESQUISA DOCUMENTAL E ANÁLISE DE DADOS – REALIDADE X 

IMPORTÂNCIA DO ASSISTENTE SOCIAL NESSA CONJUNTURA 

 

 

Esses dados são das FICAI(s) da Escola Santa Terezinha do Menino Jesus 

(ESTE), no município de Itaperuna-RJ,  referente ao ano 2014 e 2015. A escola faz 

parte de uma entidade filantrópica que existe a mais de 34 anos no município. No 

período entre 2014 a 2015 a ESTE atendia do maternal ao 9º ano, e possuía no ano 

de 2014 uma média de 162 alunos e em 2015 com ma média de 194 alunos.  

Essa pesquisa foi feita com 100% das FICAI(s) anual. Em 2014, a 

responsável pelo preenchimento das Fichas foi a Assistente Social da escola. A 

escola possuía uma equipe multidisciplinar formada por: Assistente Social, 

Psicóloga, Pedagoga, professores e coordenadores. Já em 2015 preenchimento foi 

realizado pela secretária da escola, que me informou que o que houve alguns casos 

mas que foram resolvidos na escola mesmo nos possibilitou análise dos diferentes 

encaminhamentos realizados. 

   

Tabela 1- Dados da escola Santa Terezinha do Menino Jesus, município de Itaperuna-RJ, ano 

2014.  

  

2014   

Escolaridade  Observação  Medidas  Motivos  Relatório  Social 

(Assistente Social 

da escola)  

Encaminhamento

  

1°Ano 

Fundamental   

   

 O Aluno X se 

relaciona bem 

com os colegas e 

professores, 

porém apresenta 

notável dificuldade 

de aprendizagem 

ocasionando 

rendimento 

insatisfatório. 

Faltou11 dias, em 

2meses.    

 Visita 

Domiciliar.   

Doença da 

irmã e 

informou  

que a 

escola 

pediu a 

colaboraçã

o de R$ 

2.00, e por 

não ter não 

mandou o 

aluno.   

Durante a visita 

domiciliar a mãe do 

aluno x relatou que 

uma das faltas foi 

porque ela estava no 

hospital com seu filho 

mais velho. A outra 

justificativa foi o 

pedido da escola no 

valor de dois reais, 

por ela não ter,o filho 

faltou à aula.  

Informamos a mesma 

Conselho Tutelar.   
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que se ela não puder 

colaborar não é 

necessário que o 

aluno falte aula, pois 

o valor não é 

obrigatório. Quanto 

às demais faltas ela 

não justificou.   

3º Ano    

Fundamental   

   

Aluna Y repetidas 

vezes não 

demonstra 

interesse pelas 

atividades 

propostas. É 

agitada com os 

colegas.Falta 

muito as aulas  e 

normalmente não 

traz material 

didático. 

Faltou12 dias.   

Comunicado 

solicitando o 

comparecim

ento dos 

responsáveis 

na escola. 

(não 

compareceu)

   

Vista 

domiciliar   

(Sem 

sucesso)   

Fomos até o 

trabalho da 

mãe.   

   

   

Atrasos na 

hora de ir 

para 

escola.   

Falta de 

material 

didático.    

Durante o encontro 

com a mãe da menor, 

a mesma relatou que 

as faltas ocorreram 

pelo atraso constante 

na hora de acordar e 

arrumar a filha para ir 

à escola. Disse ainda 

que a escola não 

permite a entrada de 

alunos em atraso.  Foi 

explicado a mãe que 

os atrasos podem ser 

acatados pela escola 

uma vez que não 

sejam freqüentes. 

Relembramos o 

histórico de atraso do 

ano anterior, onde a 

principio esses eram 

aceitos, porém o fato 

tornou-se frequente,e 

sendo assim não foi 

possível continuar 

aceitando tais 

atrasos. Observamos 

que a mãe é omissa e 

conivente quanto ao 

quadro de faltas. 

Informamos ainda 

que durante nossa 

última reunião foi 

Conselho Tutelar.   
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tratado o assunto 

referente ao material 

didático, pois este 

ainda não foi aderido 

pela aluna. A referida 

mãe justificou que 

não tem dinheiro para 

comprar. Insta 

salientar que ao fazer 

a matricula, ela foi 

informada que o 

material didático a 

escola não fornecia,(o 

responsável  que 

compraria)   

4° ano    

Fundamental.   

Aluna Z 

demonstra 

interesse pelas 

atividades. 

Normalmente não 

leva material 

didático.   

 

Visita 

domiciliar    

Atrasos na 

hora de ir 

para 

escola.   

Falta de 

material 

didático.   

Durante o encontro 

com o responsável da 

menor esse relatou 

que as faltas 

ocorreram pelo atraso 

do aluno na entrada 

da escola. Disse 

ainda,que a escola 

não permite a entrada 

de alunos em atraso.  

Foi explicado a mãe 

que os atrasos 

podem ser acatados 

pela escola uma vez 

que não sejam 

freqüentes. 

Observamos que a 

mãe é omissa e 

conivente quanto ao 

quadro de faltas. A 

respeito do material 

didático, justificou que 

não tem dinheiro para 

comprar. Insta 

salientar que ao fazer 

Conselho Tutelar   
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a matricula, ela foi 

informada que o 

material didático a 

escola não fornecia.   

3° Ano    

Fundamental   

Aluno W 

apresenta um 

comportamento 

bastante variado, 

às vezes chega à 

sala de aula e fica 

sem conversar 

com ninguém, 

muito pensativo. 

Em outras 

ocasiões chega à 

sala muito agitado 

provocando 

confusões.   

Comunicado 

solicitando o 

comparecim

ento dos 

responsáveis 

na escola.   

A mãe 

informou 

que ele foi 

encaminha

do para a 

casa lar.   

Informamos que W 

não está 

freqüentando á 

escola, sua mãe foi 

solicitada pela escola. 

Relatou que o menor 

foi encaminhado pelo 

conselho para casa 

lar. Até o presente 

momento a 

responsável não 

pediu a transferência 

do mesmo e mais 

nenhuma justificativa 

foi dada. Diante do 

exposto solicitamos 

um providencia do 

conselho tutelar a fim 

de garantir que W 

possa continuar tendo 

o direito à educação. 

   

Conselho Tutelar.   

1° Ano    

Fundamental.    

O Aluno B 

se relaciona bem 

com os colegas e 

professores, 

porém apresenta 

notável dificuldade 

de aprendizagem 

ocasionando 

rendimento 

insatisfatório. 

Faltou11 dias.   

Visita 

Domiciliar.    

Doença do 

irmão.    

Durante a visita 

domiciliar a mãe do 

aluno B relatou que 

uma das faltas foi 

porque ela estava no 

hospital com seu 

outro filho. Quanto às 

demais faltas ela não 

justificou.   

   

   

   

   

Conselho Tutelar. 
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20151 

  

  

  

Observação  Medidas  Motivos  Relatório Social (Assistente 

Social da escola)  

Encaminhamento  

 XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   Escola sem Assistente Social   XXXX  

 

 

  

     Tabela 2-      2014 - 2015 

Anos Nº de alunos 

infrequêntes  

Assistente Social na escola 

2014 6 Possuía 

2015 0 Não possuía 

 

 

 Analisando os dados da tabela 2014, observa-se que todos os problemas 

identificados pelo serviço social, foram encaminhados para o Conselho Tutelar 

conforme preconiza o acordo com assinatura do termo de compromisso entre o 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro e a Associação dos Conselheiros Tutelares/RJ. Cabe ressaltar, 

a importância da presença do assistente social no processo de identificação das 

problemáticas vivenciadas na escola. Salienta-se que o preenchimento dos dados e 

análise correta, colabora para uma maior aproximação da escola com a realidade 

vivenciada por essas famílias.  

 Caso X 

 No caso do Aluno X, observamos que este começou a apresentar faltas na 

escola e ao ser identificada essa situação, a assistente social realizou visita 

domiciliar. Após a visita, foram identificadas duas situações que merecem reflexões : 

a doença da irmão e o pedido de dinheiro na escola que a mãe não tinha para dar, o 

que causou constrangimentos nessa família. 

                                                           
1A tabela 2015 elaboração própria, dados da escola Santa Terezinha do Menino Jesus. 
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 O olhar técnico do assistente social é de extrema importância para captar a 

realidade que muitas vezes vai além do que está posto. O instrumental adotado pelo 

assistente social foi a visita domiciliar para que o mesmo pudesse compreender 

melhor a realidade das famílias assistidas. 

 A visita domiciliar “tem como objetivo conhecer as condições (residência, 

bairro) em que vivem tais sujeitos e apreender aspectos do cotidiano das relações, 

aspectos esses que geralmente escapam à entrevista” (MIOTO, 2001, p.148).    

 A visita domiciliar como instrumento de intervenção, constitui-se em ir ao local 

de residência do usuário, ao seu território de moradia. É preciso entender que a 

visita domiciliar requer um planejamento anterior, para que seja alcançado o seu 

objetivo. O objetivo da visita domiciliar  no caso apresentado, é compreender a 

necessidade da família, e planejar as ações de forma a solucionar a questão da 

infrequência do aluno, bem como outras apresentadas para que seja garantido o seu 

direito a educação. 

 Nesse sentido, Brant (2006) coloca que a maior expectativa sobre a família é 

que ela seja capaz de produzir cuidados, proteção, aprendizado dos afetos, 

construção de identidades e vínculos relacionais de pertencimentos. Ainda esperam 

que essa mesma família, também promova melhor qualidade de vida aos seus 

membros e que ainda efetive a inclusão social da comunidade em que estão 

inseridos. 

 Assim, o serviço social intervém de forma a conciliar, a restaurar essa 

expectativa. Servindo de apoio técnico profissional para essa família, fazendo uso de 

seu saber. 

 O serviço social trabalha na garantia e efetivação dos direitos e para isso,  

 

 [...] requer os olhos abertos para o mundo contemporâneo para decifrá-lo e 
participar de sua recriação. [...] tirar as fantasias que encobrem os grilhões 
para que se possa livrar deles, libertando os elos que aprisionam o pleno 
desenvolvimento dos indivíduos sociais. É nessa perspectiva que se inquire 
a realidade buscando pelo seu deciframento, o desenvolvimento de um 
trabalho pautado no zelo pela qualidade dos serviços prestados, na defesa 
da universalidade dos serviços públicos, na atualização dos compromissos  
ético-político com os interesses coletivos da população usuária. 
(IAMAMOTO, 2007, P. 19,20)   

 

 Esse é o compromisso do profissional do serviço social com a família em 

questão. Ao encaminhar para o conselho tutelar para que os responsáveis 

assumissem o compromisso de que o direito dessa criança não fosse violado e o 
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mesmo estivesse participando das aulas regularmente, a família também foi 

encaminhada ao CRAS pelo próprio Conselho Tutelar, até que o problema de 

infrequência do aluno fosse resolvido, sendo trabalhado os aspectos,  que 

supostamente foram os geradores das infrequências (geração de renda, 

constrangimento, responsabilidades dos pais e responsáveis, exigências e 

obrigatoriedade da escola, entre outras). 

A PNAS (2004, p.36) define a unidade CRAS como: 

 

[...] um equipamento de base territorial, localizado em áreas de 
vulnerabilidade social [...] coordena e executa os serviços de proteção social 
básica da política de assistência social. Seu objetivo maior é potencializar a 
família como unidade de referência, [...] de forma a romper com o ciclo de 
reprodução intergeracional da pobreza, e evitar que estas famílias, seus 
membros e indivíduos tenham seus direitos violados, recaindo em situações 
de risco.  

 

O CRAS é a porta de entrada dos serviços básicos da assistência social e se 

localiza, próximo as famílias, no mesmo território. Desse modo, consegue 

compreender melhor sua realidade e intervir de forma mais eficiente. 

 Caso Y  

No segundo relato, a Aluna Y não apresenta interesse pelas atividades e é 

agitada. Foi identificado muitas faltas e atrasos, assim como, a inexistência de 

material didático. Nesta situação, a Assistente Social solicitou ao responsável o 

comparecimento à escola, porém o mesmo não compareceu. Sendo assim, utilizou-

se da visita domiciliar, que também não obteve sucesso; fazendo com que o 

profissional fosse ao trabalho da mãe.  

Durante a entrevista feita com a mãe, foi informado a Assistente Social que o 

problema está no atraso da filha em acordar, e por a escola não aceitar atraso, esta 

tem retornado a casa, sem poder entrar na escola.  

A entrevista segundo Souza (2008) nada mais é do que um diálogo, uma 

técnica de diálogo direto entre o Assistente Social e um usuário (entrevista 

individual), ou mais de um (entrevista grupal). Entretanto, o que distingue a 

entrevista de um diálogo comum é o entrevistador e um entrevistado, ou seja, o 

Assistente Social ocupa uma função distinta – e, sob determinado ponto de vista, 

diferente – do papel do usuário. O autor salienta que é importante ressaltar que, o 

Assistente Social por ser um observador, também enuncia seus julgamentos, 

estimas, a partir dos conhecimentos que já possui (SOUZA, 2008) 
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Desse modo, entrevistar é mais do que apenas “conversar”: requer um 

rigoroso conhecimento teórico-metodológico (Silva, 1995), a fim de possibilitar um 

planejamento sério da entrevista, bem como a busca por alcançar os objetivos 

estabelecidos para sua realização. O papel de entrevistador que cabe ao Assistente 

Social coloca-lhe o trabalho de administrar o diálogo, é ele que tem a 

responsabilidade de direcionar para os objetivos que se almejam obter. 

Segundo Aranha (apud PRATA, 2007, p.14) a família é um conjunto 

heterogêneo composto de seres com sua própria individualidade e personalidade, 

portanto são esferas potencialmente geradoras tanto de relações prazerosas, quanto 

conflituosas. 

Nessa situação, a família não está exercendo o seu papel fundamental que é 

fazer com que esta criança usufrua de seu direito de estudar. Também identificamos 

negligencia quando essa mãe foi convocada a ir a escola e não encaminhou 

nenhuma justificativa para o não comparecimento.  

De acordo com o estatuto da Criança e do adolescente no Art. 4º “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) 

A família é a primeira a ser responsabilizada devendo portanto buscar 

alternativas  para resolver essa situação, não precisando resultar nos procedimentos 

realizados pela FICAI. Pois após o seu preenchimento, e identificada a situação, a 

família é encaminhada ao conselho tutelar, visto que todas as estratégias utilizadas 

anteriormente não possibilitaram o retorno da criança e escola. Daí por diante, o CT 

se encarregaria de encaminhar e acompanhar a família. 

O Assistente Social exerce inúmeras funções técnicas e de suporte à 

racionalização do funcionamento das entidades públicas ou privadas a qual está 

vinculado. Neste espaço, desenvolve atividades ligadas ao planejamento, 

operacionalização e viabilização de serviços sociais programados por estas 

entidades para a população. Considerado como um intermediador nas relações 

entre instituição e a população, o Assistente Social dispõe de uma capacidade 

atribuída institucionalmente para selecionar aqueles que têm direito de acesso aos 

programas e eleger entre estes os mais necessitados, e empregar racionalmente os 

recursos disponíveis na instituição. Utiliza-se então de duas estratégias: por um 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619550/art-4-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90


36 

 

lado, a transmissão das diretrizes e normas institucionais como necessárias e 

válidas para o atendimento do usurário e a garantia de eficiência do serviço. Por 

outro lado, a estratégia de individualização dos atendimentos, neutralizando 

possíveis insatisfações e tensões, submetendo-as ao controle institucional 

(IAMAMOTO, 2000; IAMAMOTO e CARVALHO, 1982). 

Trabalhar o serviço social escolar nessa instituição foi intermediar direito a 

política pública de educação, bem como, as condicionalidades e exigências da 

instituição. Por ser uma das poucas instituições que ofereciam o serviço creche e 

educação em tempo integral, havia grande demanda por vaga, exigindo assim, o 

cumprimento das normas e condicionalidades imposta para que o aluno 

permanecesse estudando na instituição. 

Assim, cada vez mais o serviço social media esses conflitos de interesses. 

Caso a família não atenda as orientações, o aluno perde sua  vaga tendo em vista 

uma lista de espera expressiva. 

É valido ressaltar, que o Serviço Social tem como instrumento básico de 

trabalho a linguagem, instrumento privilegiado de ação e através do qual se efetiva a 

peculiar ação persuasiva ou de controle por este profissional. Tal competência,  e 

atribuição está constituída e amparada legalmente pelo Código ética, 

comprometendo-se com a execução e ampliação dos direitos. Assim no que se 

refere aos direitos dos (as) assistentes sociais o artigo 2° do Código de Ética 

assegura: 

a) garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na 

Lei de Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados neste Código; 

b) livre exercício das atividades inerentes à profissão; 

c) participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na 

formulação e implementação de programas sociais; 

d) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e 

documentação, garantindo o sigilo profissional; 

e) desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional; 

f) aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos 

princípios deste Código; 

g) pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se 

tratar de assuntos de interesse da população; 
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h) ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar 

serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções; 

i) liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os 

direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos. 

No que se refere aos deveres profissionais, o artigo 3° do Código de Ética 

estabelece: 

a) desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e 

responsabilidade, observando a Legislação em vigor; 

b) utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da 

profissão; 

c) abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a 

censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, 

denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes; 

d) participar de programas de socorro à população em situação de calamidade 

pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades (CFESS, 

1993). 

Os serviços sociais, portanto são suporte material e as entidades são a base 

organizacional que condicionam e viabilizam a atuação técnica do Assistente Social. 

 Caso Z  

 Na situação apresentada do Aluno Z, identificou- se que este aluno demonstra 

interesse pelos estudos, porem não leva o seu material para escola. A medida 

adotada pela Assistente Social para conhecer essa realidade foi a visita domiciliar.  

Durante visita  a mãe, informou a Assistente Social que o problema está no atraso 

para acordar, por a escola não aceitar atrasos , o aluno não consegue entrar para 

assistir as aulas. Também falou sobre a falta do material, e a mãe informou não ter 

dinheiro para comprar.  

O fato de já ter gerado uma FICAI, significa dizer que anteriormente essa 

família já estava sendo orientada pela equipe da escola. Sendo tomada as devidas 

providências de encaminhamentos  e inserção em programas de geração de renda.  

Contudo, não se observou empenho da família em prover o material escolar 

do filho, nem tão pouco em cumprir a agenda escolar, respeitando o horário de 

entrada. 

Dentre as várias situações que se apresentam ao serviço social, Pereira 

(2001, p.12) salienta que “[...] desenvolver este trabalho não é fácil nos tempos 
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atuais, pois além de ter que repensar, com certa prontidão, objetos, métodos, 

técnicas, conceitos e conteúdos substantivos terão que reconstituir a sua prática 

para atuar com discernimento e responsabilidade num mundo modificado e 

surpreendente”. 

É dentro deste contexto que o Assistente Social depara-se com o desafio em 

desenvolver um trabalho, no sentido de concretizar o projeto ético-político da 

profissão no qual este se encontra embasado. Por mais semelhantes que sejam as 

situações a serem enfrentadas, requerem ações diferenciadas, pois se trata de 

pessoas distintas, com vivências únicas. Saber  trabalhar de forma diferenciada, é o 

desafio que o assistente social passa todos os dias. 

 Caso W  

Na situação apresentada do aluno W, este apresentava um comportamento 

duplo, às vezes sereno e pensativo e em outras ocasiões bastante agitado, 

causando confusões. A Assistente Social solicitou ao responsável o comparecimento 

à escola. Durante o encontro a mãe do aluno informou que ele havia sido 

encaminhado pelo conselho tutelar para outra instituição, o que estaria interferindo 

nas mudanças de comportamento do adolescente. 

Visando a qualidade para o melhor atendimento e identificação dos problemas 

sociais relacionados, Souza ressalta que é função do Serviço Social:    

 

[...] resolver problemas como evasão, repetência, desmotivação, 
dificuldades nos relacionamentos, absenteísmo às aulas e demais 
desconfortos escolares que apresentassem como causas a precariedade da 
relação familiar, do local de moradia e a falta de educação escolar dos 
próprios pais. No entanto, não se questiona o porquê dessas dificuldades, 
considerando-se as contradições e a exploração de classes. Partindo dessa 
constatação, indaga-se: como trabalhar com questões de evasão, de 
absenteísmo se não trabalhar com a realidade social, familiar dos 
educandos?  Conhecer de perto o mundo sócio-familiar dos alunos é uma 
das condições para pautar uma ação profissional que não se resuma a 
perceber aspectos quantitativos e mensuráveis Souza (2005) mencionar 
que atuando em escolas nos tempos atuais, o Assistente Social tem como 
viés a preparação do indivíduo para seu autoconhecimento e compreensão, 
como também a compreensão do outro, procurando torná-lo mais 
consciente de suas raízes através da descoberta das multiplicidades cultural 
e humana, e com capacidade de dominar o seu próprio 
desenvolvimento. (SOUZA,2005, p.8)  
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 A família não aceitava o fato do filho, ter se envolvido com drogas, nem tão 

pouco, entendia que o mesmo precisa de ajuda para sair da condição de usuário 

(droga). O aluno passou a ser ameaçado por facção criminosa do bairro onde 

morava, e para sua segurança foi feito o pedido de abrigamento temporário para o 

adolescente. 

 Caso B  

No caso do Aluno B, foi identificado que este apesar de boa relação com o 

professor e os alunos na sala apresenta dificuldade na aprendizagem. A Assistente 

Social realizou um estudo social, utilizando-se da visita domiciliar, para maior 

aproximação dessa realidade.  

Durante a visita, a mãe do aluno B relatou que uma das faltas foi porque ela 

estava no hospital com seu outro filho. Quanto às demais faltas ela não soube 

explicar. 

É necessário que a família também possa cumprir com seu papel, orientando, 

admoestando e trabalhando juntamente com a equipe para que haja bons 

resultados, e nesse caso, para que o direito a educação desse adolescente seja 

garantido. 

  O Assistente Social durante a visita domiciliar pode propiciar não só o 

diagnóstico das situações apresentadas, mas a proposição e alternativas de ações, 

sendo um elo entre a escola e a família.  Entretanto, tem-se claro que este não é um 

caminho curto a ser percorrido e que as propostas nem sempre se concretizam na 

prática. Reafirma-se, portanto, que Educação e Serviço Social são áreas afins, cada 

qual com sua especificidade, que se complementam na busca por objetivos comuns 

e projetos político-pedagógicos pautados sob a lógica da igualdade e da 

comunicação entre escola, família, comunidade e sociedade (SOUZA, 2005)   

De acordo com Favéro (2010) o estudo social é um processo metodológico 

específico do Serviço Social, que tem por finalidade conhecer com profundidade, e 

de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social objeto 

da intervenção profissional, com fundamentação rigorosa, teórica, ética e técnica. 

Depende a sua devida utilização para a garantia e ampliação de direitos dos 

sujeitos. 

O estudo social incide em coletar dados, a partir de um instrumento específico 

e definido pelo assistente social, para cada caso, e interpretar estes dados a partir 

de um referencial teórico, emitindo-se uma opinião profissional sobre a situação. Na 
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situação apresentada, foi encaminhado ao conselho tutelar. Busca-se identificar as 

condições de vida dos sujeitos.   

A profissão tem como compromisso ético a contribuição para a garantia dos 

direitos humanos e sociais e a efetiva proteção da pessoa em situação de 

vulnerabilidade. Na construção de um estudo social deve-se ter em mente que, 

mesmo quando se trabalha com apenas um usuário, ele é um indivíduo social, e a 

realidade social que condicionou a sua história, bem como o fato que motivou a 

realização do estudo, devem ser trazidos à tona por competência do assistente 

social.  

Instrumentos técnicas utilizadas para realização do estudo social (FÁVERO, 

2010):  

 

 Entrevistas.  

 Visita domiciliar.  

 Observação.  

 Análise de documentação.  

 Informações e entendimentos com colaterais ou entidades de bem 
estar social da comunidade.  

 O relatório social é um documento resultante do processo de estudo 
social, uma apresentação descritiva e interpretativa de uma situação. Tem 
que ter clareza, a objetividade, a responsabilidade ética, a consistência e a 
estrutura formal. Podem ser extensos, detalhados e conter anotações livres, 
pois eles devem ser colocados no arquivo pessoal do profissional para 
garantia do sigilo de seu conteúdo. (FAVÉRO, 2010)  

 

O Assistente Social é um profissional que intervém no cotidiano da vida da 

população, ele necessita passar de um olhar direcionado pelo senso comum, para 

um olhar ético e diferenciado. Olhar ético, aqui considerado na relação com outro, na 

produção da vida,   

 

[...] o assistente social, como sujeito, está em jogo de poder-saber e se põe 
não só como sujeito da comunicação, mas como aquele que dirige e 
influencia reciprocamente.  
Nesse jogo estratégico, o assistente social, além de dispor de um saber 
(conhecimento especifico) materializado em técnicas instrumentais que 
orientam metodologias de ação e etc.  
 É portador de uma ética que orienta, inegavelmente, sua intervenção 
profissional (BRASIL, 2001, p. 167).  

 

Há profissionais que usam a visita domiciliar para realizar uma busca de 
“coisas”, como provas que atestem alguma situação. A impressão que fica é 
a de a visita domiciliar terminará no momento em que se encontrar a “coisa” 
procurada. Imagine que situação desagradável: você é visitado e o 
profissional nem olha para você, pergunta coisas sem dialogar com 
você! Infelizmente há quem faça isso nas visitas (...) (AMARO, 2000, 
p.199).  
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Cotidianamente se torna uma das ferramentas para construir a concepção do 

social e do cenário coletivo. Assim, na tentativa de delinear um mapa de atuação e 

de atendimento profissional frente às diferentes realidades encontradas pelo 

profissional de Serviço Social, este tem cada vez mais, a preocupação de incluir 

cada vez mais as crianças e adolescentes a uma educação de qualidade.  

No entanto, para a materialização dessas competências e dimensões é 

importante explicitar que o projeto profissional ressalta o compromisso com a 

competência através do aprimoramento intelectual do Assistente Social, 

possibilitando uma nova relação sistemática deste profissional com os usuários dos 

serviços e a articulação com os segmentos de outras categorias profissionais que 

compartilhem de propostas semelhantes e os movimentos em favor destes.  

Neste sentido é importante destacar que o trabalho interdisciplinar entre os 

profissionais visa identificar atribuições de cada profissão com a finalidade de 

qualificar os conhecimentos por elas produzidos e assim como estabelecer 

condições melhores no atendimento, apontando à desmistificação de ações isoladas 

da independência de cada profissional (CEFES, 2007). 

No que tange a pesquisa de campo e tendo como referência os dados obtidos 

no ano base de 2014, infere-se que houve integridade no resultado esperado, visto 

que possibilitou a escolha do método adequado para o atendimento do aluno.  

Todos os casos identificados foram encaminhados ao conselho tutelar como 

um órgão que tem como função garantir o direito da criança e do adolescente, mas 

muitas das vezes se coloca no âmbito de punição. Conselho Tutelar seja 

competente para ser capaz de manter diálogo com pais ou responsáveis legais, 

comunidade, poder judiciário e executivo e com as crianças e adolescentes. Para 

isso é de extrema importância que os eleitos para a função de conselheiro tutelar 

sejam pessoas comunicativas, competentes e com capacidade para mediar 

conflitos. 

Nos dados levantados na Tabela de 20152, identificamos a insuficiência de 

informações devido à ausência de um profissional capacitado para o correto 

procedimento. Considerando a deficiência no quadro de profissionais especializados 

na escola pesquisada. Desta forma, não foi possível a identificação dos 

procedimentos realizados para o problema da infrequência escolar.  

                                                           
2 Observamos que neste ano, o serviço social não estava no quadro de profissionais da referida 
escola 
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2.1- A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL É UM ELO DE FORTALECIMENTO 

NA RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA NO COMBATE Á INFREQUÊNCIA ESCOLAR 

 

Na concepção de Iamamoto (2007) a principal característica do Serviço Social 

atualmente é o fato da profissão transpor o universo estritamente profissional, isto é, 

romper com sua visão endógena, de maneira a entender como as transformações  

contemporâneas atingem o conteúdo e direcionamento da própria atividade 

profissional.  

 

[...] Serviço Social é uma profissão que, como todas as demais, envolve 
uma atividade especializada – dispõe de particularidades na divisão social e 
técnica do trabalho coletivo – e requer fundamentos teórico-metodológicos, 
a eleição de uma perspectiva ética e a formação de habilidades densas de 
política. A perspectiva de análise da profissão, ora apresentada, contrapõe-
se às concepções liberais e (neo) conservadoras do exercício profissional. 
(IAMAMOTO, 2007, p. 9). 

 

A mesma autora acima afirma que o Serviço Social também trabalha na 

contradição da produção e reprodução das relações sociais. Tal característica traz 

consigo a construção de estratégias, técnicas de formação de habilidades – 

centrando-se “como fazer” – a partir da justificativa que o Serviço Social é uma 

“profissão voltada à intervenção no social”. 

O Serviço Social está frente a frente a um conjunto de mudanças na 

sociedade, é neste sentido que o profissional é provocado a intervir nessas novas 

facetas da questão social, sendo desafiado no seu dia-a-dia a:  

 

[...] conhecer e interpretar algumas lógicas do capitalismo contemporâneo, 
especialmente em relação às mudanças no mundo do trabalho e sobre as 
questões de desestruturação dos sistemas de proteção social e das 
políticas em geral (PIANA, 2009, p. 100). 

 

Iamamoto (2007) enfatiza, também, momentos importantes da profissão como 

a implantação do Projeto Ético-Político do Serviço Social que no ano de 1993 

materializou-se no Código de Ética Profissional do Assistente Social; na Lei de 

Regulamentação da Profissão de Serviço Social (Lei nº 8.662, de 1993) e na 

proposta das Diretrizes Curriculares para a Formação Profissional em Serviço Social 

(1996), que colocaram as diretrizes a serem seguidas pela profissão. 
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         Em abril de 2012 foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família 

da Câmara (ASSF) o Projeto de Lei (PL) nº 3688/2000, que dispõe sobre a 

prestação de serviços de psicologia e serviço social nas escolas públicas de 

educação básica, de autoria do deputado José Carlos Elias. Esta aprovação foi 

muito comemorada pelos profissionais do Serviço Social, sendo vista como um 

passo importante na luta pela inserção do Serviço Social na educação básica do 

país (CRESS, 2012). Essa inserção já acontece em alguns municípios brasileiros 

através de Projeto de Lei municipais, como nas cidades São Paulo (SP), Ribeirão 

Preto (SP), Vitória (ES) e Campos dos Goytacazes (RJ), mas uma luta dos 

profissionais na regulamentação da profissão nas escolas em nível nacional (PIANA, 

2009).  

 Amaro (2011, p. 21-22) expõe que as múltiplas facetas da questão social que 

se apresentam na escola, tais como os baixos índices de escolarização, a 

infrequência escolar, o “entra e sai” de criança/adolescente nas escolas, a distorção 

idade/série, os maus-tratos, entre tantas outras demandas, passam a ser objeto de 

intervenção do assistente social. Ocorrências no espaço escolar como o uso de 

drogas por alunos, gravidez na adolescência, depressão, déficit nutricional, alunos 

com necessidades educacionais especiais, que antes eram trabalhados 

exclusivamente por especialistas como pedagogos, nutricionistas, médicos, 

psicólogos, recebem, hoje, o olhar do assistente social.  

Temos na atualidade um grande leque de mudanças acontecendo na 

sociedade e, consequentemente, refletidas no espaço escolar. 

Santos (2012) explana as mudanças que vêm ocorrendo no contexto da 

família brasileira, referindo-se as mudanças na esfera social, cultural, econômica e 

política, e que tais mudanças, por se fazer presente no dia-a-dia dessas famílias, 

intervêm sobremaneira no processo de aprendizagem da criança e do adolescente. 

 De acordo com o autor,  

 

[...] o assistente social, profissional com formação generalista, competente 
para intervir nas relações sociais, e com habilidade no trato das questões 
tangíveis à realidade familiar, constitui-se um instrumento imprescindível na 
realidade escolar (SANTOS, (2012) apud SILVA, 2012, p. 79).  
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Isso só vem reforçar a necessidade da inclusão do assistente social na escola 

e que essa inclusão se faz urgente, visto que esse profissional é preparado, de 

acordo com Piana (2009, p. 142) para ações “criativas, propositivas, estratégicas, 

ousadas, destemidas e comprometidas com a transformação social”.  

Almeida (2004) é incisivo ao discutir o valor do assistente social dentro da 

unidade escolar, trabalhando junto ao corpo docente e a todos os trabalhadores que 

se inserem nela, num trabalho coletivo, porém diferenciado do trabalho dos 

educadores, buscando o fortalecimento das redes sociais, o acesso aos serviços 

sociais e a ampliação dos direitos dos sujeitos sociais. O profissional do Serviço 

Social possui todo o aparato para atuar nesse sentido, pois desde sua formação 

acadêmica é trabalhado nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa, sendo o profissional preparado para enxergar a totalidade do 

aluno, contribuindo, ainda para “a compreensão da própria educação em uma 

dimensão mais integral, envolvendo os processos sócio-institucionais e as relações 

familiares e comunitárias que fundam uma educação cidadã” (ALMEIDA, 2004, p. 6).  

 Para Almeida (2004, p. 2-3) 

 

Os assistentes sociais devem, ao mesmo tempo tomar a política 
educacional como um modo historicamente determinado de oferta e 
regulação dos serviços educacionais que organiza diferentes formas de 
trabalho coletivo e modalidades de cooperação entre os profissionais que 
atuam nesta área, como considerar a educação como um fenômeno social, 
cujas práticas e seus sujeitos envolvem processos que embora se 
relacionem com a política educacional a ela não necessariamente se 
inscrevem. Pensar a educação para além da política educacional é, deste 
modo, uma outra exigência posta aos assistentes sociais e que requer um 
olhar sobre a própria dimensão educativa de sua intervenção como 
constitutiva desses processos mais amplos e não necessariamente 
vinculada a essa área de atuação do Estado via política social. 

 

Para pensar o trabalho do assistente social na educação o mesmo tem 

colaborado bastante para entender essa política social. Não tem sido fácil devido à 

tamanha dimensão, ao se trabalhar com cidadãos nos diferentes aspectos: cultural, 

psicológico, econômico, social e político.  

Por isso compete ao assistente social a tarefa de traçar objetivos e finalidades 

à sua ação de forma crítica. Tendo como principal o Projeto Ético-Político-

Profissional para intervenção em todas as dimensões. 

Diante das novas formas da sociedade contemporânea, tem-se um acelerado 

crescimento e ampliação da introdução do assistente social em novos campos de 
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trabalho, o que tem possibilitado a inserção deste profissional no cenário 

educacional.  

 Tais condições, considerada muitas vezes desfavoráveis, implica no fracasso 

escolar dos sujeitos e sugere a intervenção profissional do serviço social junto à 

escola. Neste contexto, o assistente social busca estabelecer e colaborar com a 

parceria família - escola e contra evasão escolar. 

A ação e participação da família na vida escolar do aluno tornam-se 

preponderantes no que se refere ao sucesso na vida emocional, social e profissional 

do educando. De acordo com Silva (2012, p. 02), “a família é uma construção social” 

e esta interage com todas as movimentações e transformações acontecidas na 

sociedade. 

Assim, Martinelli (1993) nos coloca que: 

 

(...) mediações são categorias instrumentais pelas quais se processa a 
operacionalização da ação profissional. Se expressa pelo conjunto de 
instrumento. Recursos técnicos e estratégias pelas quais a ação profissional 
ganha operacionalidade e concretude. São instancias de passagem da 
teoria para a prática, são vias de penetração nas tramas constitutivas do 
real (IBID p. 136). 

 

O profissional de Serviço Social, inserido na escola, se concretiza no sentido 

de auxiliar a escola no enfrentamento de questões que, muitas das vezes, a escola 

não sabe como intervir. 

Santos (2008) enfatiza a atuação do Serviço Social escolar e não tem o intuito 

de substituir as atuações exercidas pelos profissionais tradicionais (professor, 

diretor, pedagogo, etc) da área Educação. Seu objetivo é auxiliar a escola 

juntamente com seus profissionais a encarar as questões que integram a pauta da 

formação e do fazer profissional do Assistente Social. 

 

[...] o Serviço Social é uma profissão que trabalha no sentido educativo de 
revolucionar consciências, de proporcionar novas discussões, de trabalhar 
as relações interpessoais e grupais. Assim, a intervenção do assistente 
social é uma atividade veiculadora de informações, trabalhando em 
consciências, com a linguagem que é a relação social (MARTINELLI, 1998) 
que estando frente às mudanças sociais, pode desenvolver um trabalho de 
articulação e operacionalização, de interação de equipe, de busca de 
estratégias de proposição e intervenção, resgatando-se a visão de 
integralidade e coletividade humana e o real sentido da apreensão e 
participação do saber, do conhecimento (SANTOS, 2008, p. 1).  
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Santos (2008 apud CFESS, 2001) afirma que os problemas sociais 

combatidos pelo assistente social na área de educação são: Baixo rendimento 

escolar; infrequência; Evasão escolar; Desinteresse pelo aprendizado; Problemas 

com disciplina; Insubordinação a qualquer limite ou regra escolar; vulnerabilidade as 

drogas; atitudes e comportamento agressivos e violentos (CFESS, p. 23, 2001).  

Segundo Martins (1999, apud Santos, 2008) os objetivos da prática 

profissional do Serviço Social no setor educacional são: Contribuir para o ingresso, 

regresso, permanência e sucesso da criança e adolescente na escola; Favorecer a 

relação famíla-escola-comunidade ampliando o espaço de participação destas na 

escola, incluindo a mesma no processo educativo;  

Santos (2008) enfatiza a atuação do Assistente Social no contexto escolar e 

afirma que este profissional deve a todo momento trabalhar com ações educativas e 

não só com soluções de problemas, sempre fundamentando que a educação se 

constitui em uma política social que tem como compromisso evidenciar/garantir os 

direitos sociais. Consequentemente, para garantir os objetivos propostos a prática 

do Serviço Social na escola, segundo Santos (2008) deve se concretizar nas 

seguintes atribuições: Melhorar as condições de vida e sobrevivência das famílias e 

alunos; Favorecer a abertura de canais de interferência dos sujeitos nos processos 

decisórios da escola (os conselhos de classe); Ampliar o acervo de informações e 

conhecimentos, a cerca do social na comunidade escolar; Estimular a vivência e o 

aprendizado do processo democrático no interior da escola e com a comunidade; 

Fortalecer as ações coletivas; Efetivar pesquisas que possam contribuir com a 

análise da realidade social dos alunos e de suas famílias. 

           Segundo Michelle (2002) o fracasso escolar aparece entre os problemas de 

nosso sistema educacional mais estudados e discutidos. Porém, o que ocorre muitas 

vezes é a busca pelos culpados de tal fracasso e, a partir daí, percebe-se um jogo 

onde ora se culpa a criança, ora a família, ora a escola e com ela o professor, ora 

todo o sistema econômico, político e social. Mas será que existe mesmo um culpado 

para a não-aprendizagem? Se o processo de aprendizagem é visto através de um 

contexto de relações mais amplas, nunca uma única pessoa pode ser culpada. 

           A autora ainda enfatiza que o fracasso escolar é um elemento resultante da 

integração de várias forças que englobam o espaço institucional (a escola), o espaço 

das relações (vínculos do ensinante e aprendente), a família e a sociedade em geral 

(IBID). 
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          Quando se fala em fracasso escolar, supõe-se algo que deveria ser atingido. 

Ele é definido por um mau êxito, uma ruína. Porém mau êxito em que? De acordo 

com que parâmetro? O que a nossa sociedade atual define como sucesso? Daí a 

necessidade de analisar o fracasso escolar de forma mais ampla, considerando-o 

como peça resultante de muitas variáveis. Assim, torna-se comum o surgimento em 

todas as instituições educativas de adjetivos extremamente preconceituosos como: 

crianças problemas, crianças fracassadas, disléxicas, hiper-ativas, agressivas, etc. 

Esses problemas tornam-se parte da identidade da criança. Perde-se o sujeito, ele 

passa a ser sua dificuldade. Desta forma, ao passar pelo portão da escola, a criança 

assume o papel que lhe foi atribuído e tende a correspondê-lo. Porém, ao imprimir 

este rótulo à criança, não se observa em quais circunstâncias ela apresenta tais 

dificuldades. Isso não é apenas uma diferença terminológica, ela revela uma 

possibilidade de mudança (MICHELLE, 2002).  

A família, por sua vez, também é responsável pela aprendizagem da criança, 

já que os pais são os primeiros ensinantes e as atitudes destes frente ás 

emergenciais de autoria do aprendente, se repetidas constantemente, irão 

determinar a modalidade de aprendizagem dos filhos. Quando se fala em famílias 

possibilitadoras de aprendizagem tem-se uma tendência a excluir as famílias de 

classes baixas já que estas não podem fornecer uma qualidade de vida satisfatória, 

uma alimentação adequada, acesso á diversas formas de cultura (cinema, teatro, 

cursos, computador, entre outros). Entretanto é possível a existência de facilitadores 

de autoria de pensamento mesmo convivendo com carências econômicas 

(MICHELLE, 2002). Também contribuem para o fracasso escolar a própria instituição 

educativa que muitas vezes não leva em consideração o mundo do aprendente.   

          As discrepâncias entre o desempenho fora e dentro da escola são 

significativas e muitas vezes os profissionais da educação não conseguem transpor 

o conhecimento, o ensinando para a realidade do aprendente. Damiani (2006) afirma 

que o fracasso escolar é causado por fatores extra-escolares relacionados 

principalmente às características familiares dos estudantes. Este tipo de 

entendimento reflete uma forte tendência, observada entre as professoras do Ensino 

Fundamental em diversas investigações realizadas no Brasil. No entanto, a falta de 

suporte acadêmico, mencionava o desempenho pobre dos professores ou a 

inadequação do sistema escolar para atender às necessidades de crianças.  
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 Segundo IAMAMOTO (2007): 

 

Um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e 
não só executivo. (...) Requer, pois, ir além das rotinas institucionais e 
buscar apreender o movimento da realidade para detectar tendências e 
possibilidades nela presentes passíveis de serem impulsionadas pelo 
profissional (IAMAMOTO, 2007, p. 20-21). 

 

Coloca que a família sempre foi objetivo de intervenção do assistente social e 

no trabalho com a infrequência escolar esse olhar torna-se primordial. 

 A família é objeto do serviço social, mas na maioria dos casos, ela vem sendo 

observada de maneira fragmentada, ou melhor, todo componente da família é 

analisado e visto individualmente, fora da conjuntura como carregador de um 

problema. Porém o desafio do assistente social é buscar de artifícios e métodos para 

entender e saber trabalhar a família com suas demandas. 

 O profissional do serviço social orienta e incentiva a família a adquirir o 

domínio da circunstância, por meio da investigação das suas adequadas questões e 

desafios em todo passo do procedimento. Deste modo, a família pode cuidar ainda 

melhor da criança, tendo maior atenção no processo de sua aprendizagem escolar. 

            Amaro (2011) relata que o Assistente Social “[...] tem competência para 

planejar, propor, elaborar, coordenar e executar ações, projetos e programas sociais 

na ampla realidade social e institucional” (IBID, p.102). Esse profissional, através de 

projetos deve trabalhar a infrequência escolar de uma forma adequada à realidade 

da instituição, de seus alunos, de suas famílias e da comunidade que a rodeia, 

contribuindo para minimizar tal demanda. 

A expectativa com relação a esse profissional, é que esteja devidamente 

certificado para analisar e intervir na realidade social, ampliar sua formação teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa de forma crítica,  saiba definir 

estratégias de intervenção para a garantia dos direitos do cidadão; saiba 

desenvolver trabalhos de parceria para assumir trabalhos de gestão pública; 

compreender a questão social bem como suas expressões na realidade social e 

estabelecer relações essenciais entre profissional e classe trabalhadora para um 

trabalho com perfil educativo e pedagógico comprometido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o olhar voltado para área educacional e estagiando no Conselho Tutelar 

e posteriormente na ESTE, ambos em Itaperuna (RJ), o que percebemos na 

atualidade é que a escola se encontra em situação de muitos conflitos, pois atende, 

em geral, indivíduos em fase de desenvolvimento físico, emocional e social que 

refletem na escola, todo o resquício de uma sociedade desigual, violenta e 

individualista.  

 O direito à educação construído historicamente implica na qualidade dos 

serviços prestados à população e em especial aos cidadãos, fundamentados na 

Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

(LDBEN Lei no 9.394/96) e no Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA (Lei no 8.069/90).  

 Dentre as varias dificuldades enfrentadas atualmente, a infrequência escolar 

de crianças e adolescente tem se mostrado resistente, e por vezes não 

compreendida. Pois é um fator que traz várias questões e que muitas vezes são 

escondidas, exigindo dos profissionais um olhar aguçado para identificar uma 

realidade que não está posta, ou seja, casos de exclusão vivenciadas nas 

desigualdades sociais como por exemplo: não ter acesso aos recursos básicos de 

saneamento, habitação e alimentação e outros, tudo isso tem impacto na vida do 

aluno e consequentemente são refletidos no espaço escolar. 

Ressaltamos neste contexto a importância da escola e a necessidade de ser 

renovada, para que os alunos encontrem motivos para frequentar as salas de aula 

com satisfação. O surgimento do instrumento de combate á infrequência escolar 

chamado FICAI, tornou-se um importante instrumento operacional na garantia 

de direitos, que poderia ser ainda melhor executado se no seu quadro de 

colaborardes fosse exigido a presença de um profissional do serviço social.    

 A família, dentro desse cenário, se encontra muito precarizada, recebendo 

todo o reflexo dessa sociedade capitalista, na qual a participação do Estado é 

mínima e oferecendo as instituições escolares políticas sociais ineficientes. O que 

percebemos é que, ante a complexidade das demandas sociais expostas na escola, 

não se tem conseguido efetivar ações que realmente superem os problemas na vida 

escolar.  
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 Por assim ser, e por trabalhar com as múltiplas expressões da questão social, 

advindas desse sistema capitalista neoliberal, o Serviço Social vem, insistentemente, 

criando estratégias para ampliar sua atuação espaço no contexto escolar. Seu 

Projeto Ético-Político direciona suas ações às indigências que a escola carece 

resolver, destacando o comprometimento com a qualidade dos serviços oferecidos 

aos alunos e às suas famílias através da intermediação escola/família/comunidade.  

 Diante de uma diversidade de demandas relacionadas à infrequência, 

surpreende perceber uma porcentagem significativa de casos relacionados que há 

na ESTE de Itaperuna (RJ). Observamos que muitas são as situações onde esses 

sujeitos de direitos são privados do direito fundamental à educação, embora o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 4º, afirme que a família, 

a comunidade, a sociedade como um todo e o poder público tem a obrigação de 

garantir, com primazia, os direitos que a criança e/ou adolescente tem à vida, à 

saúde, à educação, à alimentação, à cultura, ao esporte e ao lazer, bem como à 

profissionalização, à dignidade e ao respeito, à liberdade e ao convívio com sua 

família e sua comunidade (BRASIL, 1990, p. 13).    

 Sendo a educação um processo dinâmico e universal e, diante de todo o 

exposto, o objetivo desse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) relacionar a 

educação à necessidade do profissional da área de Serviço Social nas instituições 

educacionais e principalmente no preenchimento e execução da FICAI a 

participação do assistente social escolha dos métodos e sua observação sempre 

com olhar crítico no município de Itaperuna (RJ). 

 Tal processo de desenvolvimento está presente no ambiente educacional e 

envolve um trabalho de equipe, multi e interdisciplinar no qual o assistente social se 

faz necessário, pois é ele o profissional mais adequado, isto é, com preparação 

teórico-metodológica/ técnico-operativa/ ético-política para enfrentar as dificuldades 

das expressões da questão social, tendo uma visão crítica, propositiva e 

interventiva, baseando-se no conhecimento da realidade da instituição e do usuário 

em sua totalidade.  

 A pesquisa documental na ESTE que realizamos comprovaram a 

necessidade da atuação do Serviço Social na Educação, e principalmente a 

presença do assistente social no preenchimento e escolhas dos métodos propostos 

pela FICAI. A comparação entre tabelas com dados referentes aos anos de 2014 

(com assistente social) e 2015 (sem assistente social) problematizamos a 
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necessidade do profissional desde da análise dos dados apresentados, e 

consequentemente do diagnóstico, até os procedimentos realizados como, por 

exemplo, a escolha da metodologias como a visita domiciliar, entrevista, observação, 

relatório social, análise de documentação entre outros, fazendo a ligação entre a 

teoria e a prática profissional.  O assistente social pode contribuir com a percepção 

dos profissionais da Educação por meio da intermediação escola e família, 

possibilitando a redução da infrequêcia escolar e o retorno da criança e do 

adolescente à escola. 

Conforme todos os dados coletados e analisados na pesquisa há a 

necessidade da ação profissional do Serviço Social na FICAI, exigindo a 

reformulação das normas da FICAI no município de Itaperuna, criando uma Lei 

municipal que garante o assistente social na equipe. 

Entendemos, portanto, que o debate sobre a prática do Serviço Social como 

um importante elo de fortalecimento na relação escola, família e o combate a 

infrequência escolar é essencial para o desenvolvimento de ações de enfrentamento 

da mesma, visto que esse profissional é preparado, para lidar com as constantes 

mudanças que ocorrem na sociedade, sendo provocado a intervir nessas novas 

facetas da questão social e desafiado diariamente. 
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