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RESUMO 

 

Este trabalho final de curso objetiva analisar os impactos causados na vida de ex-alunos 

que foram bolsistas no Instituto Profissional Laura Vicunha nos anos de 2004 a 2008. A 

metodologia utilizada na pesquisa foi a do materialismo histórico dialético.Os 

desdobramentos deste estudo se pautaram nas análises sobre a origem da educação no 

Brasil, passando pela consolidação da escola privada até se chegar as reflexões sobre a 

consecução de bolsas no referido instituto, situado no município de Campos dos 

Goytacazes. O presente estudo retratou que osusuáriosque se inscreveram para o 

processo de bolsas estavam em situação de vulnerabilidade sociale enfrentavam desafios 

relacionados a esta problemática.Entre estes se apresenta a questão da dificuldade de 

acesso e permanência na educação escolarizada que seja de qualidade. Estes obstáculos 

estruturais estão presentes na sociedade brasileira desde a implantação do primeiro 

sistema educacional do país e são inerentes a sociedade capitalista. Nesse contexto, o 

Serviço Social se insere na instituição como mediador para o processo de bolsa 

(gratuidade ou parcial) oferecido pela escola de acordo com a Lei 12.101 de 27 de 

novembro de 2009. Foi analisada qual a importância destas bolsas de estudos na vida 

dos educandos num cenário em que é necessário buscar a educação como caminho para 

a mobilidade social, onde há interesse de maior empregabilidade no futuro. No trabalho 

também foi mostrado como o sistema educacional foge dos preceitos fundamentais 

almejados pela educação se submetendo aos interesses do capital. 

 

 

Palavras-chave: Serviço Social. Educação. Capitalismo. 
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ABSTRACT 

Thisend of course work aims to analyze the impact caused on the lives of former 

students Who were scholar shipholders at the Laura Vicunha Professional Institute from 

2004 to 2008. The methodology used in the research was that of dialectical historical 

materialism. The unfoldings of this study were based on the analyzes of the origin of 

education in Brazil, and consolidation of the private school until the reflections on the 

acquisition of scholarships in the mentioned institute located in the municipality of 

Campos dos Goytacazes. The present study portrayed that the users who registered for 

the scholar shipprocess were in a situation of social vulnerability and faced challenges 

related to this problem. Among these is the question of the difficulty of Access and 

permanence inquality school education. These structural obstacles have been present in 

Brazilian society since the implementation of the country's first educational system and 

are inherent in capitalist society. In this context, the Social Service is inserted in the 

institution, as mediator for the scholarship process (gratuity or partial) offered by the 

school according to Law 12.101 of November 27, 2009., what is the importance of these 

scholarships in the students life in a scenario where it is necessary to seek education as a 

path to social mobility, where there is interest of greater employability in the future. In 

the work it was also shown how the educational system escapes the fundamental 

precepts sought by education by submitting it self to the interests of capital. 

 

Key-words:Social Service.Education. Capitalism. 
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INTRODUÇÃO 

A atuação do Serviço Social pode ser observada em diversas áreas: previdência, 

saúde, assistência etc. realizando o trabalho de mobilizar a consciência do sujeito social 

sobre os direitos perante a sociedade, direitos estes que, por diversas vezes, estão sendo 

violados. A educação é um direito de todos, sendo assim, é importante que o assistente 

social esteja inserido nas instituições de ensino. Durante a realização do Estágio 

Supervisionado em Serviço Social em uma escola, o Instituto Profissional Laura 

Vicunha (IPLV), foi observado a importância da atuação do setor na instituição. 

O IPLV é uma instituição filantrópicaque recebe imunidade tributária por estar em 

conformidade com os parâmetros da legislação que discorre sobre a filantropia (Lei 

12.101 de 27 de novembro de 2009). Uma das funções do setor de Serviço Social é 

efetuar o programa de concessão de bolsa gratuidade para crianças e adolescentes, 

promovendo o direito ao acesso e a permanência na instituição. 

Devido a vivência do estágio na instituição(realizado de maio de 2016 a dezembro 

de 2017), surgiu o interesse da abordagem do tema deste trabalho. Tendo em vista que 

no IPLV, enquanto escola privada, a atuação do profissional se dá prioritariamente no 

atendimento das demandas dos usuários, quais sejam: casos de pais desempregados, 

violência familiar, dependência química entre algumas outras. Após a análise social, a 

assistente social vai dar o parecer sobre a concessão ou não da bolsa. 

Perante tais necessidades o profissional se põe como um elo de ligação, entre a 

escola e os responsáveis dos alunos, afim de realizar um trabalho como um agente de 

intermediação que mostra o quão importante é a ligação entre a escola e a família.É 

fundamental que estejam conectadas na educação dessas crianças e adolescentes, 

atuando nestas problemáticas em conjunto para que os educandospossam ter seus 

direitos garantidos. 

No instituto é comum pais, familiares e avós procurarem a escola fazendo 

solicitações de bolsa, seja por falta de emprego e consequente falta de condições de 

pagar a mensalidade, seja por alterações na composição familiar que acaba por 

desestruturar financeiramente o núcleo familiar etc., ou seja, diversos são os motivos 

que os levam a tentar a bolsa, mas o que os casos tem em comum é a busca por um 
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futuro melhor para o filho, neto, enteado...Há sempre uma procura em oferecer ao ente 

querido a educação que não teve a oportunidade de ter no passado. 

O trabalho do Serviço Social se estende para além dos muros escolares, já que o 

profissional precisa pensar ousuário não só como aluno, um único sujeito individual, 

esteprecisa ser visto na totalidade a que pertence. Assim,a assistente social realiza 

trabalho com os familiares do alunado também. 

A maior procura pelo Serviço Social neste espaço é para solicitação das bolsas de 

estudo. Observando o quão representativo é essa atuação e o quanto é procurado por 

esse motivo, levanta-se o questionamento sobre qual o resultado dessas bolsas na vida 

dos alunos? Qual influência gera em seu futuro?  

Dessa forma os objetivos desse trabalho foram:analisar se os egressos seguiram os 

estudos acadêmicos; analisar se a bolsa influenciou na vida deles e identificar o perfil 

socioeconômico dos egressos do IPLV. Nesse contexto, o projeto desenvolvidofoi 

pensado a fim de descobrir como a bolsa afetou a vida dos ex-alunos que a receberam e 

descobrir quais foram as consequências e benefícios desse programa para os ex-alunos 

contemplados. 

A pesquisa foi realizada com egressos, ou seja, com os alunos que passaram pela 

escola e que foram contemplados pelo programa entre 2004 e 2008, esse recorte 

temporal foi pensado como requisito para aferir, após nove anos, as possíveis 

consequências e benefícios que o referido projeto proporcionou aos mesmos. 

Além da motivação por ter sido estagiária, fui aluna desta escola e, por isso, quis 

saber os desdobramentos do programa para os alunos e para a instituição que foi 

importante para a minha formação. Quando realizei o estágio supervisionado na 

instituição, e estando novamente inserida nesta, porém em outra perspectiva, surge o 

questionamento sobre como a bolsa afeta a vida dos alunos, qual o resultado que ela 

gera, o que os egressos enfrentam depois que passam pela instituição. Dessa forma este 

trabalho versou sobre a importância da bolsa na vida de quem a recebe. 

Para a consecução desta monografia foi feita revisão bibliográfica em artigos, 

livros e legislações que abordam sobre a temática: o exercício do Serviço Social na 

educação e seu trabalho na concessão de bolsas filantrópicas em instituições privadas. 
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Foi necessário também um levantamento documental na instituição, para verificar os 

nomes dos alunos que passaram por lá no período proposto, de 2004 a 2008. 

Foi realizada uma análise para se chegar aos alunos que estudaram nesse período e 

foram contemplados com este benefício, além de ter levantado dados relativos ao 

histórico do Serviço Social na instituição. Para tanto, foi necessário solicitar a 

autorização da direção da instituição. 

Para a coleta de dados foi realizado contato com os ex-alunos via e- mail. A 

amostragem foi de quinze alunos, a partir do levantamento documental, selecionamos os 

que estudaram entre os anos de 2004 e 2008 e que,neste período,estavam cursando da 

quinta a oitava série. Foi realizada uma pesquisa quanti-qualitativa, na qual utilizamos 

a aplicação de um questionário para os mesmos. Posteriormente a realização do 

levantamento de dados estes foram analisados e tabulados. 

Com relação a estruturação do trabalho, no capítulo um foi feito uma análise da 

educação no Brasil, descrevendo como foram os primeiros traços da educação no país, 

os modelos educacionais vigentes, os seus objetivos, as dificuldades encontradas e 

como influenciaram a política educacional nas diversas fases históricas que o país 

passou. 

Posteriormente foi trabalhado como se desenvolveu a escola privada no país, 

como surgiu e como se deu o processo histórico, político e econômico que fez com que 

esta modalidade escolar se consolidasse. Sendo mostrado também como se dá o Serviço 

Social na educação, como o assistente social pode fazer uso da instrumentalidade da 

profissão nessa área de atuação, como foi a inserção profissional, com quais 

problemáticas este profissional pode eventualmente se deparar e, como tais questões 

podem se mostrar em diferentes faces na escola pública e na privada.  

Foi abordado também os desafios encontrados pelo profissional ao trabalhar no 

setor privado e se deparar com as dificuldades de ser um trabalhador assalariadoe, ao 

mesmo tempo, ter que agir com ética profissional buscando sempre tentar fazer valer os 

direitos dos usuários, indo até mesmo de encontro com os objetivos almejados pela 

instituição em determinados momentos. 

Afunilando a perspectiva do trabalho do assistente social na educação é relatado 

como se dá a atuação profissional no IPLV, quais os objetivos e dificuldades 
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principalmente no projeto de maior atuação que é o programa de bolsa, tal programa é 

explicado detalhadamente em todo o processo, como se dá e quais instrumentos do 

Serviço Social é utilizado.Foi relatado também sobre o que é a burocratização do 

trabalho e como isso pode ocorrer na instituição. 

Já no capítulo dois, a pesquisadora se deteve mais na parte da pesquisa de campo 

em si, como os modelos de educação interferem na vivencia do indivíduoe como o ser 

humano pode atingir um nível de vida diferente ao ter contato com uma educação que 

busca o seu maior desenvolvimento, para se tornar um ser humano cada vez mais 

independente, crítico e “livre” (na medida em que a sociedade capitalista em que 

vivemos permita). 

Para tanto, entramos em contato com os egressos do período supracitado, onde 

estes receberam breve explicação sobre o desenvolvimento da pesquisa e os seus fins, 

sendo perguntados se aceitariam participar da pesquisa, aos que responderam 

positivamente foi enviado por e-mailo questionário a ser respondido e tais respostas 

foram analisadas e estruturadas. 

Por fimfoielencado como se deu o desenvolvimento da pesquisa, os resultados 

encontrados como: o desenrolar da vida dos alunos questionados, como foi 

principalmente sua realidade acadêmica depois que deixou a instituição, se conseguiram 

ou não concluir o ensino médio e o superior etc. Chegando assim aos resultados finais 

obtidos com a pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

A MATERIALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NO BRASIL E O 

TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

1.1Histórico da educação no Brasil 

A educação tem como função o desenvolvimento e a formação do indivíduo 

pessoal e profissionalmente. Tal processo se dá por meio de métodos de ensino que, de 

forma pedagógica, o conhecimento acerca de disciplinas escolares, hábitos, costumes, 

comportamentos, valores sociais e etc. vão sendo construídos periodicamente de acordo 

com a evolução do sujeito e da coletividade em que este está inserido.  

Para se traçar o histórico da educação faz-se necessário observar a história, os 

padres jesuítas que chegaram ao Brasil com as chamadas missões, tinham o objetivo de 

catequizar os índios, para que assim a fé católica fosse difundida entre eles e os 

costumes europeus fossem ensinados. Como relata Oliveira: 

 
[...] a chegada da Ordem dos Jesuítas em 1549, que sob a inspiração da 

Contra-Reforma, foi responsável pela catequização indígena, [...]preocupados 

com a difusão da fé e com a educação de uma elite religiosa, os jesuítas 

criaram um sistema educacional que, em última instância, fornecia aos 

elementos das classes dominantes uma educação clássica e humanista como 

era o ideal europeu da época (2004, p.946). 

 

O objetivo das missões foi atingido, pois de acordo com Albuquerque apud 

Oliveira (2004), o projeto alcançou a transmissão de uma educação com a mesma língua 

da colônia, mesma visão de mundo, mesmo ideal de homem culto, mesma religião, 

entre outros aspectos culturais que foram introduzidos na cultura local.Dessa forma o 

que se julgava importante da cultura religiosa e de autoridade patriarcal europeia foi 

ensinado para os índios que viviam aqui. 

Porém, essa cultura fechada e centralizada na religião, no catolicismo mais 

especificamente, que havia sido implantada no Brasil, já se encontrava em declínio em 

parte da Europa como pode-se observar com o destaque que Oliveira faz: 

Sem a concorrência do protestantismo e com as injunções políticas e 

econômicas da condição colonial, a educação jesuítica reproduziu no Brasil o 

espírito da Idade Média, com o aprisionamento do homem ao dogma da 

tradição escolástica, a sua submissão à autoridade e à rígida ordenação social, 

avesso ao livre exame e à experimentação. Em contraste, portanto, ao homem 

de livre-pensamento, de visão igualitária e espírito associativo, confiante no 
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conhecimento como instrumento de transformação do mundo natural 

(2004,p.946). 

Nesse ínterim é possível notar que no Brasil o modelo de educação implantado já 

era defasado, pois só havia o interesse de catequizar e difundir a fé fundada no 

catolicismo, atos que beneficiariam os colonizadores. O modelo de educação que liberta 

o homem não era interessante de ser implantado, pois esse não era o objetivo almejado 

para a colônia.  

Tais traços de educação dominadora são possíveis de serem observados até na 

atualidade da educação no país, visto que o sistema de ensino é padronizado de forma 

que a escola somente forme sujeitos que saibam o básico, como ler e escrever. O 

modelo de educação libertadora assusta o Estado já que ao ter acesso a esta, o sujeito 

toma consciência real do que vive, e de acordo com Paulo Freire (1987) a tomada de 

consciência abre espaço para que fatores relacionados ao sistema opressor sejam objeto 

de reflexão, questionamento e insatisfação do povo, que será capaz de analisar 

criticamente os atos do Estado. 

Ao buscar a educação deve-se tentar alcançar a libertação do homem, deve-se 

procurar fazer com que o homem tenha voz própria para opinar acerca do que quer que 

seja, o homem deve falar por si e não ser preciso que falem por ele, já que ter voz ativa 

é direito do ser humano. 

Com a chegada do Iluminismo em Portugal no século XVII, o modelo 

educacional sofreu grandes mudanças, começando com o afastamento dos jesuítas e 

todo o seu formato restrito de educação, que deu lugar a conhecimentos voltados para as 

ciências naturais, física, matemática. Todavia, no Brasil tal modelo só chegou muito 

tempo depois: 

Da expulsão até as primeiras providências para substituição dos educadores 

jesuítas decorreram 13 anos. Neste período, desmantelou-se parte da estrutura 

administrativa do ensino jesuítico: substituiu-se a uniformidade de sua ação 

pedagógica pela diversificação das disciplinas isoladas. O Estado tentou 

assumir, pela primeira vez, os encargos da educação, mas os mestres leigos 

das aulas e escolas régias, recém-criadas, se revelaram incapazes de assimilar 

toda modernidade que norteava a iniciativa pombalina (OLIVEIRA, 2004, 

p.497). 

A partir desse momento novas formas de educação começaram a surgir em nosso 

país, com a vinda da família real chega também o primeiro vislumbre do ensino 

superior, porém ainda não como algo oficial, institucionalizado. 
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Com a vinda de D. João VI, portanto, nascia o ensino superior brasileiro e o 

processo de autonomia política [...]A educação do período colonial, conclui 

Xavier (1980, p. 22), ficou reduzida a algumas poucas escolas e aulas régias. 

[...] com algumas instituições de educação elitária (escolas técnicas 

superiores), chegou à Independência destituída de qualquer forma organizada 

de educação escolar. [...]As Faculdades de Direito, de São Paulo e Recife, 

criadas em 1827, passam a formar os futuros funcionários do governo 

(OLIVEIRA, 2004, p. 948). 

 

Por esta passagem é possível observar que a educação é originada de forma a 

atender as necessidades da ordem vigente. Sendo destinada apenas a formação das elites 

(que poderiam ser uteis ao governo desempenhando papeis importantes em seu auxílio), 

podendo ser seus futuros funcionários por exemplo. 

No formato colonial, escravagista, com a produção baseada em agricultura 

latifundiária, havia necessidade de uma educação para aprender a desempenhar as 

funções trabalhistas, portando para o seu povo bastava que estudassem a reprodução de 

uma cultura vinda da civilidade, ou seja, da cultura europeia e esse aspecto era o 

necessário para a vida em sociedade na época. 

Por volta do século XIX, começa a surgir uma camada social intermediária, em 

ascensão, que continha traços do liberalismo de Portugal, uma classe que iria fazer 

surgir interesses burgueses no país. Segundo Romanelli (1999), esta teve um papel de 

grande relevância pois participou ativamente das mudanças políticas ocorridas no 

Brasil. Tal fato se deu devido ao interesse deste grupo na educação escolarizada como 

um mecanismo para a ascensão social. 

 
Com a constituição da República, e a institucionalização do sistema 

federativo, consagra-se a descentralização do ensino. Consagração do sistema 

dual de ensino, que vinha se mantendo desde o Império. Era também uma 

forma de oficialização da distância que se mostrava, na prática, entre a 

educação dominante (escolas secundárias acadêmicas e escolas superiores) e 

a educação do povo (escola primária e escola profissional). Refletia essa 

situação uma dualidade que era o próprio retrato da organização social 

brasileira (ROMANELLI, 1999, p.37). 

 

Conforme este autor, no século XX com a proclamação da República e abolição 

da escravatura é iminente a chegada do capitalismo industrial, no qual as relações 

sociais mudaram, o modelo de aristocracia rural começa e entrar em declínio, os 

interesses entram em conflito pois de um lado havia uma elite agrário exportadora e do 

outro uma crescente burguesia industrial. Dessa forma, o país começa a tomar novos 

ares e, por volta de 1920 há um crescente desejo de transformação instaurado no país 
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que a essa altura nota-se um aumento no número de operários, ou seja, há ascensão da 

chamada classe proletária. 

Ao contrário da mão de obra escrava que foi a realidade do país por muito tempo, 

a classe proletária é livre, assalariada, tem direitos e busca constantemente melhores 

condições da forma de trabalho já que depende dele. É o trabalho do operário que gera 

valor para o que ele produz, de acordo com Marx (1996) todas as coisas, objetos, entre 

outros bens que são produtos do trabalho tem acumulado em si trabalho humano 

empregado, e é a quantidade dessa força humana de trabalho medida pelo tempo 

utilizado em sua produção que determina a grandeza de valor de um determinado artigo. 

Esta classe que sobrevive de sua força de trabalho, que vende seu tempo em troca 

da reprodução dos meios de vidaé fruto do sistema capitalista (MARX, ENGELS, 

1982).Com o fim da era feudal e com o surgimento da classe burguesa, a mão de obra 

empregada passa a ser a assalariada.Tal ação foi estratégica para acompanhar a urgência 

na produção que exige o atual sistema, cujo o objetivo é uma obtenção maior de lucro 

por parte dos donos dos meios de produção que se apropriam da mais valia gerada a 

partir do trabalho do operário. 

O Brasil se afasta cada vez mais do regime escravagista e vai se aproximando do 

sistema capitalista iminente em grande parte do mundo, mas ao mesmo tempo ainda 

mantém traços de uma sociedade arcaica, marcada por questões estruturais como o 

analfabetismo. Sobre esse assunto, Ribeiro (1992) sinaliza que com o desenvolvimento 

da sociedade brasileira em base urbano-comercial, o analfabetismo ainda presente em 

grande maioria da sociedade, vai se constituir em um problema.As técnicas de leitura e 

escrita se tornam instrumentos essenciais à integração da sociedade no atual contexto, o 

que vai levar a sociedade brasileira a exigir uma solução para a problemática.  

 
Campanhas proclamando a necessidade da difusão da escola primária foram 

organizadas. Eram lideradas por políticos que enquanto tais, reconheciam a 

necessidade da difusão especialmente da escola primária como base da 

nacionalidade, o que fez com que alguns defendessem não só o combate ao 

analfabetismo, como também a introdução da formação patriótica, através do 

ensino cívico(RIBEIRO, 1992, p.25). 

 

É notável que a educação nos anos iniciais de 1930 desempenhava um papel 

diferente do ocupado anteriormente no Brasil, pouco a pouco as classes menos 

favorecidas começam a ter acesso a tal, que passa a ser reconhecida como indispensável 

para a sociedade. 
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O primeiro documento de expressão desta ideologia é o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, de 1932, que buscava superar as tentativas 

parciais de reforma até então efetuadas e imprimir uma direção única, clara e 

definida do movimento de renovação da educação nacional. Para tanto, 

baseado no direito individual à educação, determinava que o Estado, 

representante da coletividade, assumisse a responsabilidade da organização 

do ensino, com a tarefa de tornar a escola acessível, em todos os seus graus, 

aos cidadãos mantidos em condições de inferioridade econômica. Os 

pioneiros advertem, porém, que este acesso não deveria obedecer a um 

arrolamento obrigatório (da escola infantil à universidade), mas apenas à 

abertura da escola oficial para todas as crianças, de 7 a 15 anos, com a 

exceção das já confiadas às escolas privadas (OLIVEIRA, 2004, p.951). 

 

No processo de democratização da educação, houve uma acirrada disputa de 

ideologias entre os mais conservadores e a Igreja Católica (que defendia que os 

parâmetros da educação deveriam permanecer como sempre estiveram). Do outro lado 

estavam os liberais progressistas favoráveis ao ideário da chamada Escola Nova. 

Logo que Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930, as diretrizes da educação 

começaram a ser determinadas: 

 
[...]criou-se o Ministério da Educação, chefiado por Francisco Campos,[...] A 

Reforma Francisco Campos, teve como diferencial a criação, pelo menos em 

lei, de um Sistema Nacional de Educação.O texto da Reforma determinou 

que o ensino secundário ficasse organizado em dois ciclos: o fundamental, de 

cinco anos, e o complementar, de dois anos. Dessa forma, o ensino 

secundário compreendia a escolarização imediatamente posterior aos quatro 

anos do ensino primário e tinha caráter altamente seletivo (BITTAR; 

BITTAR, 2012, p. 158). 

 

A educação básica começa a se consolidar de forma inclusiva, na qual a sociedade 

passa a ter direito. Entretanto, este aspecto fica preso a educação básica1 visto que os 

níveis superiores de educação são mais difíceis de serem acessados. Em termos 

qualitativos,as escolas básicas não conseguiam levar os alunos até o ensino secundário, 

como diz Bittar e Bittar (2012,p. 158) “a seletividade do ensino secundário e a 

dicotomia entre ensino profissional e secundário ficaram mantidas, favorecendo os 

filhos da elite”. 

As classes populares conquistaram o direito de ter acesso às escolas, após 

aprenderem a ler e escrever poderiam aprender técnicas profissionalizantes para que 

                                                           
1A educação básica conforme a LDB é o período educacional que visa a educação comum e indispensável 

ao educando para o exercício da cidadania e para que possa ter meios para progredir nos estudos 

posteriores assim como oferece condições mínimas para o trabalho, e  compreende: creches e pré- 

escolas (0 à 5 anos de idade), ensino fundamental (1° ao 9° ano), ensino médio (1° ao 3° ano) 

equivalendo a aproximadamente doze anos de acesso ininterruptos a educação. 
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pudessem trabalhar nas fábricas que estavam abrolhando no país. Assim, as escolas 

técnicas profissionalizantes que surgiam no Brasil tinhamo intuito de 

formarprofissionais, aumentar e institucionalizar a classe operária2. Como demanda do 

sistema capitalista vigente, se fez necessário que a sociedade se adequasse aos novos 

ordenamentos do sistema produtor e reprodutor de mercadorias, sendo capaz de manter 

sua rotatividade. 

 

Essa luta “de classes” assumiu no terreno educacional características assaz 

contraditórias, uma vez que o sistema escolar, a contar de então, passou a 

sofrer, de um lado, a pressão social de educação, cada vez mais crescente e 

cada vez mais exigente, em matéria de democratização de ensino e, de outro 

lado, o controle das elites mantidas no poder, que buscavam, por todos os 

meios disponíveis conter a pressão popular, pela distribuição limitada de 

escolas, e, através da legislação do ensino, manter seu caráter 

‘elitizante’(ROMANELLI, 1999, p. 61). 

 

Mesmo se tornando um direito e, tendo tido uma luta para a conquista da 

educação, no populismo de Vargas a educação ainda não havia prosperado conforme 

almejado, para tanto, as massas populares pressionavam o Estado para que reforçasse 

sua responsabilidade para com a educação (que deveria ser pública e obrigatória). 

Porém, ainda havia um alto nível de analfabetismo, o que faz surgir diversas 

mobilizações em prol da alfabetização (ROMANELLI, 1999). 

 Posteriormente, com a instauração da ditadura civil-militar no Brasil em 1964, 

diversas atividades foram coibidas, assim como foram suspensos os poderes políticos 

dos cidadãos no país. Os direitos foram violados das mais variadas formas, logo, o 

acesso à educação também foi afetado. 

 
O Ato Institucional n°5, de 13 de dezembro de 1968, tira do cidadão 

brasileiro todas as garantias individuais, quer pública, quer privada, assim 

como concede ao Presidente da República plenos poderes para atuar como 

executivo e legislativo. O Decreto-Lei 477 aplica-se exclusivamente ao corpo 

docente, discente e administrativo das escolas e coíbe toda e qualquer 

manifestação de caráter político ou de protesto no âmbito das Universidades 

(ROMANELLI, 1999, p.226). 

 

Nos anos 1980 o Brasil começava a caminhar a passos lentos rumo a 

redemocratização, onde os direitos sociais começam a voltar a ser pensado e 

buscado.Entre estes o direito de se expressar. Com o final da ditadura, as formas de 

                                                           
2No ano de 1942 foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI) que proporcionava 

uma educação profissionalizante e tecnicista para a classe menos abastada. 
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manifestações e protestos foram liberadas, a censura teve seu fim. Outro avanço foi o 

acesso à informação e a formação, ficou estabelecido pela Constituição de 1988 que: 

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição (BRASIL, 1988. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

90, de 2015). 

 

O histórico da educação brasileira mostra que por um longo período nem mesmo 

o acesso à educação básica era possível para as classes populares, a educação era 

destinada a elite, assim sendo, a educação era classista, e de forma alguma visava a 

emancipação humana. 

Romanelli (1999) diz que até o final do Império a educação não era usada como 

forma de capacitar ou modificar a população ou qualquer outra ação que pudesse ter 

eficácia no contexto social.Ela não tinha função alguma como política social, pelo 

contrário, as camadas mais altas, as chamadas camadas cultas, tinham a educação e a 

permissão de ter acesso a ela, como um símbolo de condição social e cultural, então era 

usada simplesmente como um símbolo de classe e poder dentro da sociedade, e não 

como uma política que poderia gerar melhores condições para a sociedade. 

De acordo com os preceitos de Marx (2010), a educação desenvolve uma 

importante função na sociedade, que é buscar a emancipação humana, dando ao homem 

atributos que o levem para longe da alienação, para que possa ser capaz de alcançar a 

verdadeira liberdade. Dessa forma, o pequeno histórico da educação brasileira nos faz 

pensar sobre a educação no país, que até hoje desenvolve um papel de ensinar ao 

cidadão aspectos básicos escolares, como ler e escrever, mas ainda não ensina-o a 

pensar.  

Atualmente, seguindo os preceitos instituídos pela Constituição Federalde 1988, o 

Brasil passou a ter garantido por lei a igualdade de direitos para todos os cidadãos. A 

partir da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) o 

acesso à educação é garantido a todos e deve ser gerida e organizada em cada nível de 

governo (Municipal, Estadual e Federal), de acordo com suas responsabilidades. 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 2009, p.151). 

 

O acesso ao direito à educação e permanência na escola a todas as crianças e 

adolescentes e a idosos são garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA/1990) e pela LDB. 

 

1.2Consolidação do ensino privado no Brasil 

O início da educação em nosso país se deu com a chegada dos jesuítas a fim de 

catequizar os nativos, dessa forma pode-se dizer que, o primeiro sistema educacional foi 

dado por uma instituição privada. Por mais que o governo português tenha apoiado e 

incentivado a vinda dos padres com o objetivo de catequizar os nativos para facilitar no 

processo de colonização é inegável que a implantação do sistema educacional foi uma 

iniciativa privada da igreja católica. 

Dessa forma para falar da educação privada se faz necessário falar do ensino 

confessional católico pelo fato de estar entrelaçado na história da educação brasileira e 

na cultura de nossa sociedade. 

 
Falar sobre o ensino privado na educação brasileira passa necessariamente 

pela escola confessional católica, por força dos laços históricos e culturais. É 

importante destacar que mesmo quando subvencionada parcialmente pelo 

poder público, nunca se sujeitou a princípios estatizantes, sempre 

salvaguardou os princípios da livre iniciativa que seguem a nortear a 

totalidade do ensino privado. Logo, é notório que a história do nosso país e 

do nosso povo seria diferente e mais pobre sem o pioneirismo e o 

desprendimento do ensino privado (CUNHA,2013, p.1). 

 

De acordo com Cunha (2013) durante grande parte do contexto histórico 

brasileiro, a educação esteve sob responsabilidade de instituições religiosas como 

Franciscanos, Beneditinos, Dominicanos, Jesuítas, Carmelitas entre outras, que tinham 

estruturas próprias e eram desenvolvidas e autônomas nesse aspecto, embora ainda 

contasse com algum apoio do Estado. E mesmo após a expulsão dos Jesuítas tais ordens 

religiosas continuaram a frente do modelo educacional da época. 

Porém, com a saída dos Jesuítas, pioneiros do setor no Brasil, um novo 

protagonista surge, o Marques de Pombal que teve por objetivo modificar a estrutura até 

então vigente. Ele organizou a educação por uma nova perspectiva, na qual se buscava a 
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modernização da educação para um melhor preparo da elite colonial, tal processo seria 

feito pelas rédeas do Estado. Assim a educação ganhou um espaço na Constituição da 

segunda década do século dezenove. 

Em 1824, o Brasil promulga sua primeira Constituição, e ela consolida muito 

do estado sócio-político-econômico do tempo da Colônia. Quanto à 

educação, a nova Constituição pensou, pela primeira vez, inspirada no 

modelo da Constituição francesa de 1791, na criação de um Sistema Nacional 

de Educação, propondo escolas primárias para todas as cidades, colégios e 

liceus em cada capital e ensino superior nas grandes cidades (CUNHA, 2013, 

p.2). 

É decretada a instauração de escolas primárias e secundárias, e estas seriam de 

responsabilidade do Estado. No entanto, as províncias não haviam sido preparadas para 

esta ação, o que gerou grande reflexo nas escolas privadas, pois havia necessidades da 

população que o poder público não supria, a iniciativa privada conquistou um espaço 

cada vez maior, chegando a assumir maior responsabilidade pela educação em tais 

províncias.  

A ausência de recursos das “Províncias” para organizar seu próprio ensino, 

público e gratuito, especialmente em nível secundário, abriu espaço para que 

a iniciativa privada assumisse tal tarefa. Neste contexto, ela pode, pouco a 

pouco, conforme as circunstâncias em cada Província, ampliar o seu espaço. 

Consolida-se o ensino privado financiado diretamente pelos pais dos alunos, 

modelo que subsiste até hoje (CUNHA, 2013, p.3). 

Assim se faz possível observar que tal tema presente em diversas discussões da 

atualidade, já se encontrava em pauta e, refletem na organização da política de educação 

desde quando esta foi inserida no país. A falta de interesse do Estado de incorporar os 

diferentes níveis escolares adequadamente fizeram com que a escola privada 

conquistasse cada vez mais espaço. 

A visão de que a escola pública de ensino básico não tem qualidade é instaurada 

na sociedade, que buscava as escolas particulares de ensino básico porque esta lhe 

oferecia uma perspectiva educacional mais universalizada e culturalmente rica. Ela 

cresceuem detrimento da pública que até a atualidade enfrenta grandes problemas, 

devido ao pouco investimento do Estado. No entanto, esta visão se aplica às escolas de 

educação básica nas esferas municipais e estaduais, já que para o ensino médio e 

superior os institutos federais se destacam. Em relação ao nível superior e as 

especializações (latu sensu ou strictu sensu) as universidades públicas(mesmo 

enfrentando diversos percalços) ainda são referências em relação às particulares. 
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Com a segunda república há mudanças políticas no campo da educação e esta se 

consolida no cenário brasileiro. Em 1937 é promulgada uma nova constituição nacional 

em 1937 que determinava que “passa a ser possível a destinação de recursos financeiros 

do Erário para a manutenção da escola particular” (CUNHA, 2013, p.4). 

Já nos anos 1960 um embate surge entre os privatistas e os publicistas, Cunha 

(2013) diz que com o surgimento do conceito de Escola Nova passa a ser defendido um 

modelo de educação pública de qualidade e laico, o que divergia de escolas privadas 

que eram regidas por ordens religiosas. E pouco tempo depois uma nova diretriz passa a 

fazer parte da área da educação: 

Em uma democracia até então nunca vivida no país é promulgada em 21 de 

dezembro de 1961 a Lei 4.024 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, que dá às escolas maior autonomia na sua organização 

administrativa, disciplinar e didática, desafiando o ensino privado a se 

reorganizar, questionando o modelo educacional vigente e propugnando uma 

educação alternativa aos modelos tradicional e técnico-desenvolvimentista 

(CUNHA, 2013, p.4). 

Mais tarde, com o desenvolvimento econômico do país e o crescimento da classe 

média em 1990, momento em que houve um crescimento do neoliberalismo no país, 

houve grande número de privatizações. Este formato econômico era incentivado pelo 

governo, a educação privada (fazendo parte do ideário neoliberal) foi valorizada e 

privilegiada. Enquanto as iniciativas privadas ganhavam espaço, o ensino público se 

deteriorava por pouco investimento estatal.  

Concordamos com Arelaro (2007) quando relata que, com os parcos 

investimentos na educação pública e com o crescimento do número de alunos, estes são 

alocados nas poucas escolas disponíveis e isto acaba se tornando uma problemática. 

Como relata o autor, “[...]é evidente que a precariedade de recursos, tende a induzir os 

municípios, frente às dificuldades de atendimento da demanda e da oferta de um padrão 

de qualidade mínimo, a buscar alternativas – e apoio – no setor privado (ARELARO, 

2007,p.910)”. 

 Nota-se que com a má organização da política educacional fez com que esta não 

se desenvolvesse da forma ideal, ou seja, que pudesse atender a população interessada 

com qualidade. Com esse fato, a iniciativa privada (que tem um grande histórico no 

cenário nacional de educação), ganhou destaque para que possa dar uma espécie de 

“apoio” ao Estado no cumprimento de seu dever de oferecer acesso à educação a todos. 
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Dessa forma, ao se tratar das instituições privadas de ensino, se faz importante destacar 

a imunidade tributária concedida às instituições que concordam e se adéquam à 

legislação para oferecer bolsas de estudo.  

Uma das formas utilizadas para a execução das atividades do Estado é através da 

arrecadação de tributos. Os impostos são um tipo de tributos e são pagos pela própria 

população a ser beneficiada com as atividades desempenhadas pelo Estado.  Estes 

impostos são pagos a partir de contas de água, luz, IPTU (Imposto Predial e Territorial 

de Urbano), IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)e diversas 

outras formas de movimentação monetária. 

Quando uma instituição sem fins lucrativos realiza atividades que geram algum 

tipo de benefício à sociedade (a qual acaba por dar “apoio” ao Estado na efetivação de 

seus deveres para com a sociedade) pode receber imunidade tributária (isenção da 

cobrança de impostos). 

 A imunidade tributária define-se segundo Hable (2013, p.5) “como a restrição do 

Estado ao cobrar tributo, assim o Estado fica vedado de cobrar impostos” e está contida 

na Constituição Federal de 1988, no Título VI, do Capitulo I, que trata do poder de 

tributar. Esta imunidade é concedida aos setores que tratam, por exemplo, da educação e 

da assistência social. O Estado arrecada tributos para exercer as atividades que 

lhescompetem, mas não gerindo toda essa necessidade pode buscar o apoio do setor 

privado. 

 No entanto, a imunidade tributária oferecida às instituições de educação e de 

assistência social, pode-se dizer que é uma imunidade condicionada, pois para garanti-la 

as instituições devem atender requisitos conforme previsto no Art. 14° do código 

Tributário Nacional, a saber: 

 
 I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 

qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na 

manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de 

suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 

assegurar sua exatidão.  § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste 

artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a 

aplicação do benefício.  § 2º Os serviços a que se refere à alínea c do inciso 

IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os 

objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos 

respectivos estatutos ou atos constitutivos (BRASIL,1988). 
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 Para estar dentro dos parâmetros é necessário que a instituição pertença ao setor 

da educação ou da assistência social e seja uma entidade sem fins lucrativos. O que 

significa dizer que o lucro não se reverta para as pessoas que o geraram, que seu 

conteúdo econômico se relacionecom as finalidades essenciais, ou seja, que suas 

atividades principais devam ser as descritas no objetivo da instituição. 

É válido destacar também um outro ponto que pode validar ou não a imunidade 

tributária, que é a remuneração do dirigente da instituição. Visto que por lei para haver a 

imunidade tributária não é permitido que haja formas de distribuição de renda a 

qualquer título. Contudo, Hable faz um adendo observando que quando há um trabalho 

sendo prestado deve-se haver ganho por este trabalho, onde “remuneração não é 

distribuição e muito menos de patrimônio ou renda, pois ninguém distribui salários, 

fruto de um trabalho, se assim comprovado”(2013, p. 22).  

 As instituições que se enquadram nestas requisições constitucionais ficam 

isentas das cobranças de impostos patrimoniais. As instituições de educação podem 

receber imunidade devido ao fato de que o Estado, ao não priorizar a educação pública 

de qualidade no país, se desresponsabiliza do seu dever. Com isso, não absorvendo 

todas as demandas relativas à educação pública faz parceria com os setores privados. 

Sendo a educação um direito de todos e um dever do Estado e da família, este deve 

oferecer alternativas para que seja possível o cumprimento da lei. Dessa forma, uma 

alternativa encontrada é o “apoio” de instituições privadas. 

 De acordo com o artigo 205, da última Constituição Brasileira o direito à 

educação “visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. As instituições educacionais sem fins 

lucrativos que desenvolvam atividades que primam pela cidadania e para a preparação 

para o mercado de trabalho e, que se adéquem as prerrogativas necessárias estão aptas a 

receber imunidade tributária. 

Assim pode-se observar que a educação está voltada para a formação do sujeito 

como cidadão de direitos, para os que trabalham, e não somente para formação 

acadêmica. De acordo com Carrazza, o conceito de educação vai além das salas de aula. 

 
[...]a educação não se restringe apenas às atividades acadêmicas propriamente 

ditas, mas envolve também toda e qualquer atividade direcionada ao 

desenvolvimento pessoal e intelectual do cidadão e a sua qualificação para o 
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mercado de trabalho, a exemplo dos cursos profissionalizantes, dos centros 

de pesquisa tecnológica e científica, dos museus, das academias de letras, 

artes e ciência, entre outras entidades que, embora não tenham objetivos 

estritamente didáticos, também contribuem para a educação (1996, p. 892). 

 

Nota-se que o conceito de educação vai para além das instituições de ensino 

acadêmico, visto que a categorização é bastante abrangente. Como diz Freire (1987) 

educar vai muito além de alfabetizar e mostrar os significados das palavras e sua relação 

com o mundo. Educar é a partir da significação das palavras ensinadas abrir uma 

observação do mundo, e assim é possível que o educando apreenda muito mais que 

matérias didáticas, pois será capaz de ter consciência do que é, o que pode fazer, e se 

tornar um ser humano que possa se expressar e colaborar com a elaboração do mundo 

de forma consciente. 

 
A educação que se quer emancipadora não se restringe à educação 

escolarizada, organizada sob a forma de política pública, mas não se constrói 

a despeito dela, visto que sob as condições de vida da sociedade capitalista é 

ela que encerra a dimensão pública que mediatiza, de forma institucional e 

contraditória, o direito ao acesso aos bens e equipamentos culturais de nosso 

tempo. Por essa razão a educação escolarizada ao passo que se constitui em 

expressão da dominação e controle do capital é ao mesmo tempo objeto das 

lutas das classes subalternas pela sua emancipação política. A arena da luta 

política e da disputa pela direção dos projetos societários e educacionais 

determina na sociedade capitalista a possibilidade de diferentes contornos da 

relação do Estado com a sociedade civil (ALMEIDA, 2007, p. 3). 

 

O ideário de educação libertadora deve estar presente a cada momento da 

educação oferecida na prática em sala de aula.Para que uma educação de qualidade seja 

oferecida para a população é necessário que a teoria e a prática rumem na mesma 

direção.Neste sentido, a educação enquanto objeto de luta das classes subalternas pela 

sua emancipaçãodeve ter seu objetivo buscado também na prática, no dia a dia das 

escolas e em qualquer prática educacional. Não deve ficar somente em um ideário 

vazio, a prática é cheia de burocracias e exercícios que não levam nada para além das 

obrigações da sala de aula impostas pelo sistema educacional dominador que é 

oferecido.  

Esta situação deve ser analisada observando que, é dever do Estado garantir uma 

educação de qualidade, visando que a população alcance de fato esse direito, porém,  

esse Estado acaba por não valorizar a política de educação a ponto de que acaba se 

desresponsabilizando do seu dever, não gerando condições para que a sociedade tenha 

acesso a uma educação que ofereça conteúdo didático e cultural capaz de abrir 

caminhos aos educandos. 
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1.3 O trabalho e a instrumentalidade do Serviço Social na educação 

O Serviço Social atendem as mais diversas demandas que surgem e respondem as 

problemáticas na educação(apesar de ser pouco discutida é de grande importância). 

Segundo Figueiredo (2011) O trabalho do assistente social na educação é voltado para 

identificação e atendimentodas demandas provenientes da questão social3 que perpassa 

o cotidiano do campo educacional. 

A funcionalidade do trabalho do Serviço Social em si se dá de forma que o 

profissional através de sua instrumentalidade técnico-operativa atue na intervenção da 

realidade social da população que atende. Para que essa intervenção seja possível se faz 

necessário que o assistente social conheça a realidade que sua população usuária está 

inserida. De acordo com os princípios do Código de Ética da profissão, o profissional 

deve realizar o estudo da realidade social em sua totalidadepara que junto com a 

população usuária e instituições possam criar ações que vão ao encontro dos seus 

objetivos na sociedade. 

 
Se as demandas com as quais trabalhamos são totalidades saturadas de 

determinações (econômicas, políticas, culturais, ideológicas), então elas 

exigem mais do que ações imediatas, instrumentais, manipulatórias. Elas 

implicam intervenções que emanem de escolhas, que passem pelos condutos 

da razão crítica e da vontade dos sujeitos, que se inscrevam no campo dos 

valores universais (éticos, morais e políticos). Mais ainda, ações que estejam 

conectadas a projetos profissionais aos quais subjazem referenciais teóricos e 

princípios éticos-políticos (GUERRA, 2000, p.59). 

 

A instrumentalidade do Serviço Social é fundamental para a operacionalização 

das atividades profissionais que“são necessárias em qualquer processo racional de 

intervenção, mas elas são construídas a partir das finalidades estabelecidas no 

planejamento da ação realizado pelo Assistente Social” (SOUSA, 2008, p.124). 

O Serviço Social lida diretamente com a questão social. A realidade social é 

histórica, passível de mudança, por esse motivo se torna necessário uma constante 

                                                           
3A “questão social” de acordo com Netto (2011) surge dos impactos da industrialização e com o 

fortalecimento do sistema capitalista, trata-se do fenômeno do pauperismo, da crescente desigualdade 

entre as camadas sociais que se acentua à medida que a pobreza crescia na proporção que aumentava a 

capacidade social de produzir riqueza. A “questão social” é produzida pelo sistema capitalista. 
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análise e reflexão acerca dasexpressões da questão social. A intervenção não deve ficar 

presa as técnicas, mas em ações pertinentes que possam garantir os direitos sociais. 

Conhecer a prática profissional e estar consciente das possibilidades de mudanças evita 

que se caia no fatalismo e no messianismo. 

De acordo com Netto (1992) apud Guerra (2000) o espaço ocupacional do Serviço 

Social é criado pelas necessidades sociais historicamente existentes.A profissão 

adquiriu espaço a partir do momento em que o Estado passou a interferir 

sistematicamente nas implicações da questão social.  

O Serviço Social tem como princípios e compromissos, inscrito no Código de 

Ética da profissão, a equidade social, a justiça social que assegure a universalidade de 

bens e serviços relativos aos programas e de participação social, a ampliação e 

consolidação da cidadania que visem a garantia dos direitos civis, políticos e sociais da 

classe trabalhadora, bem como socialização da riqueza socialmente produzida. 

Nas instituições de ensino, o Serviço Social foi inserido na década de 1930, ou 

seja, desdea origem dos processos sócio-históricos constitutivos da profissão, tendo 

maior incentivo na década de 1990, em consonância com o amadurecimento do projeto 

ético-político profissional da categoria.Inicialmente foi uma requisição das classes 

dominantes para abordar questões referentes à formação técnica, intelectual e moral da 

classe trabalhadora a fim de estabelecer um padrão de escolarização necessária à 

reprodução do sistema capitalista. Porém, ganhou espaço e novas delegações, como o da 

garantia do direito ao acesso à educação, trata de problemáticas como a evasão escolar, 

além de ser responsável por identificar e atender as demandas provenientes da questão 

social que perpassa o cotidiano do campo educacional.  

Com o tempo a discussão na área da educação foi sendo gradativamente 

consolidada, de acordo com Campos et al(2011) foi ganhando cada vez mais destaque 

nos espaços de organização e na agenda da categoria profissional, especialmente no 

Conjunto CFESS(Conselho Federal de Serviço Social)-CRESS(Conselho Regional de 

Serviço Social), dando origem às Comissões Temáticas de Educação nos CRESS e às 

discussões, debates e proposições nos encontros nacionais.  

A partir do 30° (trigésimo) Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS 2001, 

foram criadas proposições em âmbito nacional acerca da atuação do assistente social, 
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posteriormente foram realizados grupos de estudos para debates sobre o tema, como 

também este conjunto criou materiais com o intuito de contribuir para o andamento do 

processo de debate que se desenvolvia em âmbito nacional. Em uma brochura 

construída pelo Conselho Federal, Campos et al (2011) diz que se problematizou a 

função social da escola, a educação como um direito social, a contribuição do Serviço 

Social para a garantia do direito à educação e o espaço escolar como instância de 

atuação do assistente social. 

É crescente desde então a argumentação sobre a inserção do Serviço Social no 

campo educacional, sendo desenvolvidos projetos de lei para sua implantação devido às 

atribuições relativas aatividade profissional. Sobre o fazer profissional do assistente 

social na educação diz-se que: 

 
[...] a constituição Federal de 1988 delega aos governos municipais o 

gerenciamento da educação no que diz respeito ao ensino fundamental. A 

Assistência Social, na iniciativa de garantir a concreta realização deste 

direito, volta-se para a promoção da inclusão social de famílias dos alunos 

matriculados na rede educacional, focalizando, sobretudo, a problemática da 

evasão escolar(FIGUEIREDO, 2011, p.3). 

 

 As seguintes atribuições do assistente social no ambiente escolar são relevantes e 

estão centradas nas perspectivas: 

 
• Atendimento e acompanhamento sistemático às famílias e alunos das 

unidades escolares, colaborando para a garantia do direito ao acesso e 

permanência do educando na escola; 

• Elaboração de Plano de Trabalho da equipe, contemplando 

ações/projetos para os diferentes segmentos da comunidade escolar, 

considerando as especificidades do território; 

• Realização de estudos e pesquisas que identifiquem o perfil sócio 

econômico da população atendida, suas demandas, características do 

território, dentre outras temáticas; 

▪ Realização de reuniões de estudos temáticos, oficinas, estudo de 

casos, envolvendo a equipe de professores e equipe pedagógica da unidade 

escolar (FIGUEIREDO, 2011, p.3). 

 

A prática do Serviço Social na educação se concentra na mobilização de 

consciência de sujeitos que carregam possibilidades de emancipação política, social e 

emocional onde será proporcionado a estes a construção e a socialização de 

conhecimentos que irão levá-los a caminhos que podem gerar uma transformação em 

cidadãos cientes de seus direitos. 
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Nesse contexto Figueiredo (2011, p.2) diz que: 

 
[...] a ação profissional do assistente social, na operacionalização deste 

objetivo, terá grande valia, pois poderá colaborar junto aos professores e 

demais educadores para pensar a escola como espaço privilegiado de 

acolhimento e incentivo a reflexões e ações sobre a dimensão social. 

 

Essa passagem nos faz pensar sobre o quão importante é o trabalho 

interdisciplinar, (no qual as diferentes áreas de saber se interagem proporcionando uma 

intercessão dentro das instituições educacionais). Para que o educando seja atendido em 

todas as suas necessidades dentro do que a instituição pode lhe oferecer é importante 

haver uma interação entre os profissionais que com ele se relaciona, é necessário que 

estes estejam trabalhando em conjunto visando o melhor para o corpo discente. Uma 

das funções do assistente social é contribuir para que (junto com os outros profissionais 

do coletivo da área da educação) busque soluções para os entraves que a educação vive 

atualmente. 

De acordo com Canôas (2007, p.164) uma conexão entre pedagogia e Serviço 

Social se dá sob o ponto de vista de que a educação não se trata de um negócio, 

domesticaçãoou qualificação para o mercado de trabalho, mas tem o dever de preparar o 

cidadão para a vida. A função do Serviço Social não é amenizar a realidade ou 

conformar o ser humano ao ajustamento de suas servidões, mas estimular o seu 

processo de libertação na luta contra a sociedade mercantil, a intolerância e a alienação. 

A educação se mostra como um elemento de uma função fundamental na 

transformação social e esta possui um papel constitutivo dos modos de existência 

humana, do ser social e da organização da vida em sociedade (ALMEIDA, 2007, p.1). 

Em uma sociedade que passa por tantas alterações, a educação deve ser 

compatível com essas mudanças. Concordamos com Figueiredo (2011) quando sinaliza 

que: 

 
A instituição escola deve se questionar sobre qual o projeto de educação 

pretende implementar para os seus alunos, ou seja, um modelo hegemônico 

de educação simplesmente para o mercado de trabalho ou de formadores de 

cidadãos conscientes e conhecedores de sua existência na sociedade. 

 

A educação deve ser de qualidade, com formação de um cidadão crítico e atuante, 

visto que o ato de educar é construir e libertar o homem do determinismo e passar a 
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reconhecer o seu papel na história e na própria identidade cultural, tanto em sua 

dimensão individual como coletiva. 

De acordo com Piassa (2012), o processo de aprendizagem do aluno se 

desenvolve de forma que, no momento que a escola cumpra seu papel em transmitir a 

cultura para o estudante, colabore também para que no desenvolvimento da cidadania 

(exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na constituição 

do país), ele compreenda, apreenda o mundo e conheça os seus direitos. 

Assim sendo, o trabalho do assistente social na educação se insere num conjunto 

de valores universais fundamentais à consolidação de uma práxis emancipatória, este 

tem o compromisso com os usuários, neste caso os alunos, com a facilitação ao acesso 

aos seus direitos e a elaboração de ações que os levem a consecução destes. 

O Serviço Social enfrenta diversos desafios no caminho da garantia de direitos e 

emancipação, principalmente em se tratando do campo educacional no qual (em termos 

cronológicos da história) o Serviço Social ganha força há pouco. O trabalho se torna 

ainda mais desafiante quando se está inserido na realidade de uma instituição privada. 

No entanto, ao se tratar da inserção do profissional em uma instituição 

educacional deve se levar em consideração que: 

 
[...] a mediação da profissão envolve habilidades e estratégias no campo da 

atuação profissional (o que é verdadeiro e importante), por meio do 

enfrentamento de desafios concretos impostos à profissão. Sob essas 

determinações é que o Serviço Social e a categoria profissional dos 

assistentes sociais devem pensar e objetivar alternativas que possam 

contribuir com a emancipação humana. A formação da consciência crítica 

advém de um trabalho educativo (que discute e denuncia a exploração em 

curso), atividade que deve compor a dimensão sócio-educativa do exercício 

profissional do assistente social e ser cultivada junto à população 

atendida(SILVA, 2013, p.188). 

 

Ao se tratar do assistente social inserido na rotina escolar é reflexível sua atuação 

na formação do aluno, mesmo que de forma indireta. E na formação está incluída a 

possibilidade deum ordenamento de pensamento que caminhe rumo a uma análise 

crítica a respeito da sociedade em que está inserido o que o levará além da busca de seus 

direitos a busca da sua emancipação humana. 

De acordo com Silva apud Silva (2013, p.189): 
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[...] a profissão tem uma grande contribuição para oferecer na formação de 

consciências que se pode chegar à emancipação humana. Porque não somos 

nós assistentes sociais que vamos emancipar a sociedade. Mas a sociedade 

consciente e organizada que vai se auto-emancipar. [...] Contribuir nesse 

campo da formação de consciência, quer dizer, a profissão tem um conteúdo 

educativo muito grande. É na formação, é no desenvolvimento desse 

conteúdo educativo que você pode formar uma consciência que direciona 

para uma crítica à sociedade [...]. 

 

No entanto, é importante que fique claro que o assistente social não realizará a 

emancipação humana, o Serviço Social caminha em direção à realização de conquistas 

sociais, mas dentro dos limites impostos à profissão. 

Assim, cabe analisar o fato de que a fragmentação da classe trabalhadora como se 

fosse um processo “neutro”se deve a um conceito de mundo baseado no senso comum, 

o que torna mais difícil a concepção de um pensamento crítico sobre a conjuntura de 

exploração que estão submetidos em sua cotidianidade. Para enfrentar esta questão é 

necessário que os alunos (futuros trabalhadores) tenham compreensão desse fato, 

através da construção de novos modos de pensar e da elaboração de uma visão de 

mundo crítica e coerente. A prática educativa do Serviço Social em todos os seus 

campos de atuação está vinculada a luta pela hegemonia da classe trabalhadora, como 

elemento estratégico na base dos processos formadores de cultura (ABREU; 

CARDOSO, 2009). 

Sobre prática educativa Martinelli (1998, p.147) diz: 

 
[...]é a expressão concreta da possibilidade de trabalharmos com os sujeitos 

sociais na construção de seu real, de seu viver histórico. É uma prática que 

despoja da visão assimétrica dos sujeitos com os quais trabalha e que se 

posiciona diante deles como cidadãos, como construtores de suas próprias 

vidas. É, portanto, prática do encontro, da possibilidade do diálogo, da 

construção partilhada. 

 

Assim, deve-se considerar a instituição educacional como sendo um espaço que 

pertence ao aluno, o principal objetivo é a formação em conjunto com toda a 

comunidade educativa.As ações da instituição devem visar à melhoria do espaço em 

prol dos interesses e necessidades dos educandos. Neste processo, nada mais necessário 

que uma oportunidade para os próprios alunos relatarem suas necessidades para que 

assim, exercendo sua cidadania tenham sua opinião ouvida na constante construção 

deste lugar que lhes cabem. É necessário que esse discentes, tendo conhecimento dos 

seus direitos, tomem pertencimento do espaço que lhe é de direito na instituição. 
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Como o assistente social deve analisar a totalidade da vivência dos alunos é 

importante um relacionamento entre a escola, o Serviço Social e a família, assim, 

devem-se incentivar os pais a verem a escola como parceira. Santos (2012) diz que 

como profissão interventiva e propositiva, que propicia a revolução de consciências, o 

Serviço Social agrega a categoria participação na suapráxis, em que pode 

instrumentalizar as famílias para que façam parte do processo de ensino-aprendizagem 

da criança e, consequentemente, da realidade escolar de seus filhos. 

O Serviço Social deve fomentar ações que firmem a valoração dos alunos como 

sujeitos de direitos, por isso se faz importante trazê-los para perto do setor de Serviço 

Social, pois no espaço da escola eles são ou pelo menos deveriam ser os protagonistas, 

portanto, é necessário que haja uma noção de pertencimento.  
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CAPÍTULO 2 

A PRÁTICA PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL E OSSEUS 

DESDOBRAMENTOS NO PROGRAMA DE BOLSA DO INSTITUTO 

PROFISSIONAL LAURA VICUNHA 

 

2.1O fazer profissional do assistente social no Instituto Profissional Laura Vicunha 

Na ordem burguesa, o Serviço Social é inserido na sociedade com a função de 

intervir nas contradições estruturais entre o capital e o trabalho.  

 
A funcionalidade do Serviço Social à ordem burguesa, como uma das 

direções da intervenção, está em eliminar os conflitos, modificar 

comportamentos, controlar as contradições, abrandar as desigualdades, 

administrar recursos e/ou benefícios sociais, incentivar a participação do 

usuário nos projetos governamentais ou no alcance das metas empresariais. 

Neste caso, a profissão tem nos interesses da burguesia uma de suas bases de 

legitimidade (GUERRA, 2000, p.56). 

 

O Serviço Social se insere no Instituto Profissional Laura Vicunha, pela 

necessidade administrativa de adequação à legislação, já que pela Lei n°12.101/2009 a 

concessão de bolsas de 50% ou 100% são oferecidas a crianças e adolescentes, que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social. 

Aassistente social tem atuação no processo seletivo de bolsas, onde faz entrevistas 

com os familiares de alunos que já tem a bolsa e gostariam de mantere com familiares 

de novos alunos que gostariam que seus entes concorressem as bolsas.Findada as 

entrevistas, a profissional faz a verificação da documentação que esses pais entregaram 

e que são necessárias para a análise.  

O Serviço Social tem sua atuação na instituição baseadano objetivo de regularizar 

o processo de seleçãode bolsas, efetuando o estudo socioeconômico, entrevistando os 

responsáveis dos candidatos e efetuando o acompanhamento desses alunos pelas visitas 

domiciliares. A assistente social da instituição atualmente tem sua participação 

garantida também nos conselhos de classe a fim de construir uma ligação entre o que 

observa nas visitas domiciliares com os comportamentos dos alunos relatadospelos 

professores. 

Com a atuação basicamente ligada ao processo de concessão de bolsas, a 

assistente social se depara com um espaço que é a mediação da vida cotidiana e o 

aparato burocrático do Estado e das organizações da sociedade civil.Mediação esta 



35 
 

comumente necessária para obtenção de benefícios sociais. Esse espaço requer muita 

atenção do profissional pois é um caminho para um trabalho burocratizado e acrítico. 

Sobre esse assunto Almeida (2013, p.102) comenta: 

 
É no espaço da vida cotidiana que as práticas reiterativas, repetitivas, 

espontaneístas e imediatistas reproduzem modos de vida próprios a uma 

realidade social alienada e alienante como a que é particular a sociedade 

burguesa. Para tanto, são necessárias ações pedagógicas também inscritas no 

cotidiano das instituições sociais que possam favorecer a internalização dos 

valores dominantes, a reprodução de costumes hegemonizados e o incentivo 

às posturas cada vez mais individualizadas que assegurem as condições de 

reprodução material e espiritual de um modo de produção amplamente 

desigual e desumanizador. 

 

Cabe destacar quede acordo com Guerra (2000), a instrumentalidade do trabalho 

da assistente social se dá na capacidade em que a própria profissão vai adquirindo à 

medida que concretiza os seus objetivos. Esta instrumentalidade torna possível as 

transformações, modificações e, alterações das condições objetivas e subjetivas das 

relações sociais cotidianas. Além de ser a forma prática em que os profissionais 

mostram suas intencionalidades como respostas de suas ações. De forma geral, Guerra 

(2011) diz que a instrumentalidade do Serviço Social  

É dada pela forma na qual a profissão se insere na divisão social e técnica do 

trabalho e reposta pela dinâmica da realidade social, tanto vincula a profissão 

a outros ramos da atividade profissional quanto atribui à profissão um status 

peculiar, já que contempla as ações pelas quais o profissional é reconhecido e 

requisitado socialmente (GUERRA, 2011, p. 159). 

 

O Serviço Social é chamado a atuar no IPLV, estando subordinado ao setor 

administrativo da instituição, ou seja, àdireção da escola, que é responsável por 

coordenar as atividades do instituto. Assim, para qualquer ação a ser realizada, o 

Serviço Social deve obediência à direção, o que caracteriza um dos grandes desafios da 

nossa profissão no espaço privado dado o medo que os profissionais (enquanto 

vendedores da sua força de trabalho e, portanto, trabalhadores assalariados) têm de 

serem demitidos. Contudo, os assistentes sociais em sua prática profissional não podem 

se esquecer que possuem um Código de Ética a ser seguido e que devem dar primazia a 

efetivação dos direitos dos cidadãos, no caso dos alunos e seus familiares. Assim, a 

própria instrumentalidade do Serviço Social possui natureza contraditória a partir do 

momento em que, conforme Guerra (2011), ao mesmo tempo em que conserva e 

reproduz aspectos do modo de produção capitalista os nega e os supera. 
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O Serviço Social é um componente organizacional da sociedade capitalista e faz 

parte de sua constituição, está submetido as relações do capital e trabalho. 

Iamamoto(2007) diz que pelo Serviço Social estar inserido no mecanismo histórico de 

dominação quanto de exploração torna o exercício profissional peculiar à medida que é 

uma realização da dinâmica das relações sociais vigentes na sociedade. A ação da 

assistente social é dividida entre as propensões das duas classes sociais, a trabalhadora e 

a dominante, mas tende a inclinar para a classe dominante por lhe prestar serviços. Mas 

ao mesmo tempo,Iamamoto(2007) defende que é importante compreender a reprodução 

desses  antagonismos de classe, lembrando que uma depende da outra para existir, para 

que assim seja possível pensar em estratégias políticas e profissionais. 

Sendo o assistente social um sujeito pertencente à classe trabalhadora, ou seja, um 

sujeito na categoria de trabalhador assalariado ele enfrenta o obstáculo de responder as 

requisições e interesses da instituição.Estando preso a processos de gestão pode ficar 

cada vez mais submisso à lógica de interesses privados que exacerbam no exercício 

profissional essa tensão (ALMEIDA, 2013). Contudo, o profissional deve se aproximar 

da competência crítica, pois, não deve se limitar segundo Moraes (2016, p.110) “aos 

muros da empiria e nem dessa tendência tecnicista, porque tem vontade ético-política, 

compromisso com o saber fazer e insistência pelo aprendizado constante”. 

Assim sendo, existe certa dificuldade em apreender a prática do Serviço Social 

enquanto intermediador das tensões e contradições dos interesses sociais, ante sua 

condição de trabalhador assalariado. O profissional precisa buscar cotidianamente sua 

autonomia enquanto sujeito profissional frente “as determinações da estrutura 

organizacional própria do Estado burguês e seus mecanismos de regulação social [...]” 

(ALMEIDA, 2013, p. 103). 

Para o enfrentamento da questão das delimitações encontradas pelo assistente 

social em sua função, como a burocratização do trabalho e a busca por sua autonomia 

enquanto profissional, se faz necessário que este mantenha sempre uma postura 

investigativa em seu fazer profissionalpara que seja possível estar sempre analisando as 

manifestações da “questão social”, buscando construir formas de enfrentamento destas 

dentro das particularidades de seu local de trabalho.É preciso estar consciente que estas 

observações e ações acerca da realidade podem provocar mudanças. 
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Ao não assumir o desafio de manter a postura investigativa, mesmo com todas as 

dificuldades encontradas, ao se adaptar a normatização da cotidianidade, o assistente 

social segundo Juncá (2012) apud Moraes (2016) se distancia do caminho da crítica, do 

querer fazer profissional, de mediações necessárias ao trabalho e se acomoda em uma 

prática repetitiva e imediata. Acaba  se estagnando no campo do aprendizado e das 

descobertas, mesmo que por vezes continue associado ao discurso sobre a concepção de 

democracia, cidadania e emancipação.  

A atuação do Serviço Social na instituição supracitada se desenvolve de forma 

burocratizada, atendendo a demandas pontuais, ficando preso ao processo de bolsas e 

não ocupando todo o espaço que lhe cabe. Não são priorizados os processos 

investigativos acerca da questão social a fim de criar ações complementares à bolsa 

gratuidade ou parcial. 

A única iniciativa realizada pelo Serviço Social como modo de entender a 

realidade em que vivem os alunos foi a implantação do projeto “Escola para Pais” que 

proporcionou uma aproximação dos familiares com a escola para uma construção 

conjunta e para que pudesse ocorrer discussões sobre as problemáticas que os 

afetam.Por meio deste projeto eram realizados regularmente encontros com pais e 

responsáveis na instituição com o objetivo de retratar os assuntos que eram demandadas 

pelos usuários e que a escola poderia auxiliar na resolução depois das conversas com os 

pais. 

Esses debates eram mediados pela própria assistente social, por psicólogos ou até 

mesmo por pessoas que dominam o assunto a ser debatido. Dessa forma, muitos 

assuntos relevantes no âmbito educacional eram discutidos de forma clara, junto com os 

pais. Dentre as temáticas, foi relatado como os adolescentes lidam com: a tecnologia, 

ansiedade, drogas, entre outros. Dessa forma, os pais e responsáveis recebem orientação 

de como lidar com temas que são relevantes em sua família. Porém, essa iniciativa foi 

perdendo espaço frente aos interesses da instituição até que foi completamente vetada 

pela direção, sob alegação que o Serviço Social deveria focar no processo de bolsas. 

O trabalho do Serviço Social na instituição é deixado para segundo plano, não tem 

o seu espaço devidamente reconhecido, é desvalorizado, sendo exemplo desse fato a 

falta de condições ideais para a realizaçãodas visitas domiciliares, que é um fator 

importante para o acompanhamento dos alunos bolsistas; o carro que a escola possui 



38 
 

quase nunca é disponibilizado, sendo as visitas realizadas de ônibus, mesmo nas 

localidades mais distantes. 

Outro ponto importante que contribui para que o trabalho em instituições desse 

tipo não caia em um fazer repetitivo, preso ao atendimento de demandas pontuais e 

imediatistas e que torna possível a análise das questões de diversas perspectivas é o 

trabalho intersetorial, o qual mostra que, 

 
A opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

uma nova ordem societária é antes de tudo uma opção forjada coletivamente 

no interior de nossa profissão, mas que de modo algum representa uma 

vontade que lhe seja exclusiva. Daí a necessidade de articulação com outros 

sujeitos profissionais e sociais para a realização de uma práxis efetivamente 

emancipatória, reconhecendo que o protagonismo dessa construção não se dá 

no campo de qualquer profissão (ALMEIDA, 2013, p. 104). 

 

É importante que haja interação entre os diferentes setores de trabalho que 

compõem o espaço institucional para que os planejamentos das políticas sociais, 

(educacionais e assistenciais) conversem entre si, tornando o fazer profissional de 

ambas importantes e convergentes. Dessa forma, as práticas educativas ganharão maior 

visibilidade e poderão atingir questões mais amplas. 

No IPLV há apenas uma assistente social que é totalmente responsável pelo setor 

e sua organização interna (atendimentos, visitas etc.). Esse fator torna a assistente social 

dessa instituição isolada dos outros profissionais que prestam serviços a instituição, pois 

não é fomentado o trabalho em rede, o que é uma grande perda na busca de melhores 

resultados na missão da escola de proporcionar um espaço educativo e completo para 

seus alunos. 

A prática do Serviço Social requer bem mais que seguir manuais de instruções 

pré-estabelecidos, é necessário que haja uma capacidade criativa para utilizar os 

instrumentos propostos à profissão e, também para adquirir novos instrumentos de 

acordo com as necessidades e desafios encontrados na realidade cotidiana. 

Martinelli (1998, p.149) diz que é preciso  

 
saber estabelecer uma nova relação com a instituição reconhecendo-a como 

organismo político a serviço do cidadão. A instituição é um organismo vivo, 

participante do fluxo histórico, criada para permitir a operacionalização de 

políticas sociais direcionadas aos cidadãos, sendo seu dever ético e político 
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produzir práticas dotadas de efetividade e alcance social. É um espaço do 

usuário, mais do que do profissional, pois, ele sim, é a razão de ser da 

instituição. 

 

O assistente social deve manter claro que há em cada prática algum espaço de 

criatividade que possa ser exploradoe que há formas possíveis de transformação. A 

realidade está em constante mudança, a superação dos percalços sociais e profissionais 

são possíveis por maiores que sejam as dificuldades encontradas no caminho. O fazer 

profissional por vezes pode não se apresentar de forma clara, há muito a ser enfrentado 

dentro da categoria, mas os caminhos da superação podem ser encontrados por quem 

tiver coragem para construí-los.  

 

2.2A bolsa na instituiçãoem um cenário de desigualdade social  

É importante observar que a instituição em destaque neste trabalho é bastante 

antiga na cidadee muito conhecida pelos processos de bolsa. O Instituto Profissional 

Laura Vicunha iniciou suas atividades em 1949, gerenciado por freiras de caridade e 

funcionava como escola e internato, acolhia meninas órfãs que realizavam os estudos de 

1° a 8° série em que as próprias administradoras eram as professoras. A instituição era 

patrocinada pelas damas de Nossa Senhora Auxiliadora e por políticos influentes da 

comunidade na época. Por um longo período, a instituição passou por grandes 

dificuldades financeiras, recebendo pequenos incentivos por variados meios, até mesmo 

do governo do estado, do governo federal, de donos das usinas açucareiras da região, 

em meios a década de 1970 a 1990. Hoje, a escola se mantém através das mensalidades 

pagas por seus alunos, assim como, obtém recursos financeiros da padaria e da 

lanchonete que administra em seu próprio terreno4. 

Durante sua trajetória, passou a funcionar apenas como escola particular, 

pertencente à rede salesiana de escolas, que se trata de um convênio entre os salesianos 

e filhas de Maria Auxiliadora, que tem por objetivo a integração do método didático- 

pedagógico entre os salesianos, possui uma visão humanista cristã do sistema 

preventivo de educação. A educação de qualidade em conjunto com a participação da 

família na escola é o objetivo da instituição.  

                                                           
4 Informações provenientes de documentação interna da instituição, constituído de relatórios, e 

mapeamento histórico da instituição realizado pelo setor de Serviço Social.  
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 Analisando as premissas da instituição é possível notar que esta reconhece que a 

educação é um ponto fundamental para a vida em sociedade, pois prepara o ser humano 

para sua vida cotidiana. A educação abrange processos que vão muito além da educação 

escolar, muito além de estar incluído em uma unidade formal de ensino. O processo 

educacional envolve o ser social, a família, a cultura, o meio em que vive, suas 

condições de vidaentre outros fatores. 

 O processo educacional perpassa a problemática da questão social, que segundo 

Iamamoto (1999) expressa as desigualdades econômicas, políticas e culturais das 

classes sociais, mediatizadas por disparidades nas relações de gênero, étnico- raciais e 

regionais. Tal fator que está presente no cotidiano do Serviço Social, nas mais diversas 

áreas, também se reflete na educação, posto que na sociedade as expressões da questão 

social se mostram por vezes entrelaçadas, e ao mesmo tempo a educação pode ser um 

caminho para a superação das desigualdades que são expressões da questão social. 

 
A educação é conclamada também para superar a miséria do povo, 

promovendo o acesso dos excluídos a uma sociedade mais justa e igualitária, 

juntamente com a criação de uma nova forma de distribuição da renda e da 

justiça social (GOHN,1999, p.7). 

 

 As vivências dentro das escolas privadas e públicas são bastante diferentes, as 

demandas levantadas são heterogêneas. Porém, há similaridades em se tratando de 

problemáticas referentes à faixa etária. Ao se falar de escolas que trabalham com 

concessão de bolsas é preciso levar em conta que vai estar em pauta as diferenças entre 

as classes sociais, que possivelmente não estaria em discussão em escola particular. 

 De acordo com Almeida (2007, p.5)  

 
A escola pública e, mesmo, a particular, na esfera do ensino fundamental, se 

vê atravessada por uma série de fenômenos que, mesmo não sendo novos ou 

estranhos ao universo da educação escolarizada, hoje se manifestam de forma 

muito mais intensa e complexa: a juventude e seus processos de afirmação e 

reconhecimento enquanto categoria social, exacerbadamente, mediado pelo 

consumo; a ampliação das modalidades e a precoce utilização das drogas 

pelos alunos; a invasão da cultura e da força do narcotráfico; a pulverização 

das estratégias de sobrevivência das famílias nos programas sociais; a perda 

de atrativo social da escola como possibilidade de ascensão social e 

econômica; a negação da profissionalização da assistência no campo 

educacional com a expansão do voluntariado; a gravidez na adolescência 

tomando o formato de problema de saúde pública e a precarização das 

condições de trabalho dos docentes são algumas das muitas expressões da 

questão social. 
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O acesso à educação a e atuação do assistente social neste campo perpassam por 

impasses como, o desemprego estrutural5que aumenta a condição de pobreza, então a 

educação se mostra até mesmo como uma tentativa de amenizar as refrações da questão 

social. Dessa forma a luta contra o analfabetismo, a busca por uma educação de 

qualidade, pública, universal e gratuita se mostra como uma luta do Serviço Social e da 

sociedade. 

Concordamos com Almeida (2007) quando diz que o assistente social não pode se 

inserir no campo educacional com uma perspectiva assistencialista, com uma postura de 

determinar um conformismo perante as estratégias de sobrevivência direcionadas as 

famílias aos programas sociais a elas direcionadas, mas em busca de uma equidade 

social perante a vulnerabilidade apresentada pelos cidadãos que sofrem com as 

desigualdades sociais. 

Atualmente o acesso à educação se mostra de forma injusta, visto que quem tem 

um ensino de melhor qualidade são as classes de maior renda, que acaba tendo acesso as 

escolas privadas.As classes com renda mais baixa são direcionadas a um segmento de 

ensino de menor qualidade, que são as escolas públicas que se encontram sem 

investimento para melhorias. 

O modelo “formal bancário” criticado por Freire (1987) se trata de uma 

perspectiva de educação que pode ser pública ou privada no qual o ensino se dá através 

de “depósitos” de conteúdo sem levar em conta que o professor pode ter muito o que 

aprender com os educandos.Neste modelo, as relações de trocas entre saberese as 

potencialidades de diálogos e reflexões são desvalorizadas e desconsideradas. 

Este tipo de educação não contribui para a superação das desigualdades sociais. 

“[...] o sistema escolar se faz sob marca da separação das classes sociais, sendo os 

colégios particulares um “privilégio específico” da classe alta enquanto que as escolas 

da rede pública servem à classe baixa” (CARRAHER; SCHLIEMANN, 1983, p.10). 

Como forma de lidar com essas questões presentes na sociedade capitalista, soma-

se ao fato de o poder público ser moroso no processo de inclusão dos sujeitos sociais 

nas escolas públicas. Como citado anteriormente, algumas escolas privadas recebem 

                                                           
5Desemprego estrutural - um limite lógico para continuidade da acumulação que se deve à perda de sua 

substância viva: o trabalho (MENEGAT, 2008, p. 3). 



42 
 

isenção tributária do governo e em troca apresentam programas socioeconômicos de 

bolsas, como é o caso do instituto em questão. 

O Instituto Profissional Laura Vicunha, funciona atualmente como uma escola 

que atende crianças e adolescentes que cursam do primeiro ao nono ano do 

fundamental, com faixa etária entre seis e quinze anos de idade e, como se trata de uma 

instituição privada, a grande maioria desses alunos pagam a mensalidade, com exceção 

dos que são contemplados pelas bolsas de estudos parciais (50%) e integrais (100%). 

Aconcessão das bolsas se dá de acordo com as especificidades da Lei 12.101 de 27 de 

novembro de 2009, que trata da obrigatoriedade das instituições filantrópicas. 

O IPLV é uma instituição civil de direito privado, de caráter educacional, cultural, 

beneficente, assistencial e filantrópico, sem fins lucrativos, tendo como finalidade 

educar crianças, adolescentes e jovens, especialmente os mais necessitados, visando sua 

formação e integração social6. 

Nos dias atuais, a escola é reconhecida como uma entidade filantrópica o que faz 

com que a instituição conceda bolsas de estudo de acordo com critérios estabelecidos 

pelos parâmetros legais, que compreendem que estas bolsas possam ser uma estratégia 

de enfrentamento das expressões da questão social. De acordo com a lei 12.101/2009: 

 
Art. 13. Para os fins da concessão da certificação de que trata esta Lei, 

a entidade de educação deverá aplicar anualmente em gratuidade, na 

forma do § 1º, pelo menos 20% (vinte por cento) da receita anual 

efetivamente recebida nos termos da Lei no 9.870, de 23 de novembro 

de 1999. § 1º Para o cumprimento do disposto no caput, a entidade 

deveráI - demonstrar adequação às diretrizes e metas estabelecidas no 

Plano Nacional de Educação - PNE, na forma do art. 214 da 

Constituição Federal;II - atender a padrões mínimos de qualidade, 

aferidos pelos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério 

daEducação; e III - oferecer bolsas de estudo nas seguintes 

proporções:a) no mínimo, uma bolsa de estudo integral para cada 

9(nove) alunos pagantes da educação básica;b) bolsas parciais de 50% 

(cinquenta por cento), quando necessário para o alcance do número 

mínimo exigido (BRASIL, 2009, p. 4). 

 

Dessa forma, o Serviço Social se insere na instituição com o objetivo de gerir esse 

processo de bolsas, realizandoa avaliação socioeconômica, que tem como etapas: 

preenchimento do formulário socioeconômico pelos responsáveis, solicitação de bolsa 

                                                           
6 Informações referentes de relatórios do IPLV. 
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feita a próprio punho pelos responsáveis, entrevista, avaliação de documentação, 

parecer social e visita domiciliar. 

No IPLV, a assistente social atende majoritariamente, pais, avós, tios ou outros 

responsáveis, que desejam que seus filhos, netos, sobrinhos etc. tenham uma educação 

de qualidade, contudo não tem possibilidades de efetuarem o pagamento da 

mensalidade, então procuram a escola a fim de pleitear uma bolsa de estudos.  

O processo para concorrer à bolsa na escola se dá de forma que, inicialmente os 

responsáveis devem procurar a escola para o preenchimento do formulário 

socioeconômico e entregar da documentação necessária que deverá ser anexada ao 

formulário preenchido. Posteriormente, a assistente social avalia toda a documentação, 

com o intuito de analisar se a situação socioeconômica da família se enquadra nos 

requisitos para a concessão da bolsa de acordo com os parâmetros previstos em lei. 

As bolsas de estudo a serem oferecidas pelo Instituto seguem requisitos próprios, 

mormente o critério socioeconômico a ser auferido pela instituição, tendo em vista os 

parâmetros que atendem o Art. 14 da Lei n° 12.101/2009:A bolsa de estudos integral 

será concedida ao aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 1 ½ 

( um e meio) salário mínimo.A bolsa de estudo parcial será concedida a aluno cuja 

renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 3 (três) salários mínimos7. 

Embora a documentação possa ser vista como mera burocracia (até mesmo por 

alguns profissionais da área) este instrumento usado pelo Serviço Social é de extrema 

importância ao conter informações a respeito dos usuários. Através desses registros é 

possível desenvolver ações que os beneficiem, possibilitando realizar pesquisas e 

análises sobre os mesmos, além de guardar de forma sigilosa toda a historicidade dos 

atendimentos.  

 
[...] a documentação não pode ser negligenciada no contexto do exercício 

profissional, considerando a sua relevância para o processo de conhecimento 

e sistematização da realidade do planejamento, da qualidade das ações 

profissionais, bem como da sua importância ao alicerçar a produção de 

conhecimento (LIMA; MIOTO;DAL PRÁ, 2007, p.94). 

 

                                                           
7 Informações disponíveis nos relatórios de atividades efetuadas pelo setor de Serviço Social do IPLV do 

ano de 2012. 
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 Nos documentos produzidos pelo Serviço Social do Instituto é possível 

encontrar dados que descrevem a realidade social dos usuários, os quais são utilizados 

para análises da assistente social. Marconsin (2010, p.70) diz que:  

 

[...] documentar não é um “roteiro de papéis a serem preenchidos e 

organizados”, não é simplesmente o ato de obter, passar e registrar 

informações, é mais que isso, é relacionar e interpretar diversos dados e fatos, 

é refletir para agir, é relacionar-se com o conhecimento, é parte da produção 

de conhecimento. 

 

Posteriormente a realização da avaliação documental, os candidatos pré-

selecionados, por se enquadrar na situação socioeconômica exigida, são convocados 

para entrevista, que segundo Lewgoy e Silveira (2007, p. 249) 

 
Constitui-se num processo singular de diálogo entre assistente social e um ou 

mais usuários, com o pressuposto de intervir na realidade social, cuja 

finalidade está articulada às dimensões da competência profissional. A 

entrevista possibilita aos sujeitos nela envolvidos contar e desvelar histórias 

através do uso da linguagem e do seu sentido, compreender as experiências e 

os significados a elas dados, em direção ao desejo de saber, não o saber feito, 

mas saber que se faz. 

 

Cabe destacar que na entrevista não é apenas o processo da fala que deve ser 

observado, pois o sujeito também se expressa através de expressões corporais: a pausa 

da fala, o silêncio... É necessário que o profissional detenha uma grande sensibilidade 

para compreender esses fatores durante a entrevista, ser um bom ouvinte também 

contribui para apreender essas informações não verbais, saber conduzir e utilizar as 

técnicas de entrevista, a fim de fomentar respostas as questões pela qual ela foi 

solicitada. 

No processo também é realizado outro instrumento bastante presente no fazer 

profissional do assistente social que é a visita domiciliar. Após o aluno já estar 

matriculado na instituição, as visitas domiciliares são realizadas como forma de 

conhecer a realidade em que eles estão inseridos e também para que seja possível o 

acompanhamento dos mesmos. 

 
É uma prática profissional, investigativa ou de atendimento, realizada por um 

ou mais profissionais junto ao indivíduo em seu próprio meio social ou 
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familiar. No geral a visita domiciliar, como intervenção, reúne pelo menos 

três técnicas para desenvolver: a observação, a entrevista e a história ou 

relato oral. (AMARO, 2003, p.13). 

 

Na prática profissional, a visita domiciliar é um instrumento desafiador por conta 

de carregar um estigma de atuação policialesca, porém tem sua importância no sentido 

que é utilizada para conhecer o cotidiano onde o aluno e sua família estão inseridos. 

Para tanto é necessário que o profissional adote uma postura ética, pois está se inserindo 

no território do usuário, seu local de fragilidade e fortaleza.  

 
A visita domiciliar visa prestar uma assistência educativa e assistencial no 

âmbito do domicílio. É através dela que fazemos um levantamento e 

avaliação das condições socioeconômicas em que vive o indivíduo e seus 

familiares, elaborando assim uma assistência específica a cada caso 

(KAWAMOTO, SANTOS, MATTOS, 1995, p. 35). 

 

É através do parecer social que o assistente social indica ou não a concessão de 

bolsa no processo seletivo. O parecer social é um dos tipos de documentos utilizados no 

trabalho do assistente social.De acordo com Marcosin (2010) é uma forma de 

manifestar ou expor de forma sucinta a situação social analisada no estudo social, este 

documento apresenta um caráter indicativo ou conclusivo de cada caso. 

O processo seletivo para concessão de bolsas na instituição segue os passos 

citados anteriormente, os contemplados são selecionados pelo Serviço Social a partir do 

estudo social realizado. A assistente social procura atender a população afetada pelas 

expressões da questão social, com o intuito de que estes usuários tenham acesso a uma 

educação de qualidadeque possam proporcionar condições melhores de vida ao passo 

que tenhamuma educação de qualidade. O objetivo é queos usuários se tornem cidadãos 

instruídos e aptos a escolher que caminhos seguir, dentro das possibilidades de sua 

realidade, tendo escolhas e não de acordo com o lugar já pré-determinado para ele pela 

sociedade, por ocupar uma determinada posição social. 

Não objetiva-se uma transformação social imediata, mas pode-se procurar, 

proporcionando educação de qualidade, uma mobilização da consciência do aluno, onde 

este possa ver que tem possibilidades de ir além de onde está e em longo prazo possa 

encontrar melhores condiçõesde empregabilidade do que teria se estivesse alocado em 

uma escola pública. 

Realizamos uma pesquisa com ex-alunos bolsistas da instituição para analisar o 

perfil destese como foi a caminhada no processo educativo, em que tipo de escola 
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deramcontinuidade em seus estudos, se foi pública ou privada, se conseguiram concluir 

o ensino médio e cursar a graduação, se a graduação foi pública ou privada, analisar se 

tiveram dificuldade em dar continuidade aos estudos, se conseguiram uma boa 

colocação no mercado de trabalho, assim como analisar quais desejos para a vida, se 

continuar estudando é um desejo ou se só deseja trabalhar. E assim, observar se a 

oportunidade que tiveram de estudar no IPLV podem ter os incentivado a dar 

continuidade a vida acadêmicabuscando uma melhor condição de vida.Esta pesquisa 

está detalhada no item seguinte. 

 

2.3 Desdobramentos da bolsa para os egressos 

Nesse trabalhofoi necessário realizar um levantamento documental na instituição, 

para verificar os nomes dos alunos que passaram por ela no período proposto, de 2004 a 

2008. Em seguida, fez-se uma análise para chegar aos nomes dos alunos que estudaram 

neste período na instituição e que foram contemplados com a bolsa de estudos. 

Para a coleta de dados foi realizado contato com estes ex-alunos via e-mail. A 

amostra foi de quinze alunos pois foi o número de egressos que tinha o contato de e-

mail disponível na instituiçãoa partir do levantamento documental, que estudaram entre 

os anos de 2004 e 2008 e que, nesse período, estavam cursando a quinta, sexta, sétima 

ou oitava série. 

Dessa forma, foi realizada uma pesquisa quanti-qualitativa, na qual entramos em 

contato com os quinze ex-alunos, porém dez destes se propuseram a responder ao 

questionário de fato. Após a realização do levantamento de dados os analisamos. Para a 

consecução das análises a pesquisadora refletiu sobre alguns itens: como a bolsa afeta a 

vida dos alunos, qual o resultado que ela gera e o que os egressos enfrentam depois que 

passam pela instituição. 

Os alunos em questão estudaram na instituição e atualmente estão no ensino 

médio ou no superior, como veremos no quadro abaixo. 

Quadro 1- Perfil dos egressos 

 

  

Sexo 

 

Faixa Etária 

 

Escolaridade 

 

Raça 
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Aluno 1 Feminino 15 – 20 Ensino Médio 

(Cursando) 

Branca 

Aluno 2 Feminino 15 – 20 Ensino Médio 

(Cursando) 

Branca 

Aluno 3 Feminino 15 – 20 Ensino Médio 

(Cursando) 

Branca 

Aluno 4 Feminino 15 – 20 Ensino Médio 

(Cursando) 

Branca 

Aluno 5      Feminino 21 – 25 Ensino Superior 

(Completo) 

Parda 

Aluno 6 Feminino 21 – 25 Ensino Médio 

(Completo) 

Branca 

 

Aluno 7 

 

Feminino 

 

21 – 25 

Ensino Superior 

(Cursando) 

Negra 

Aluno 8 Masculino 21 – 25 Ensino Superior 

(Cursando) 

Pardo 

Aluno 9 Feminino 21 – 25 Ensino Médio 

(Completo) 

Branca 

Aluno 10 Feminino 15 – 20 Ensino Médio 

(Cursando) 

Branca 

Fonte: Elaboração própria. 

O quadro acima apresenta sinteticamente o perfil dos alunos que participaram da 

pesquisa. A maior parte (90%) eram do sexo feminino. A metade encontra-se na faixa 

etária entre 15 e 20 anos e a outra metade de 21 a 25 anos. 

No que se refere à escolarização dos que tem entre 15 a 20 anos, todos se 

encontram cursando o ensino médio.Dos que possuem entre 21 a 25 anos, 20% 

concluíram o ensino superior, 40% estavam cursando o superior e 40% completaram o 

ensino médio.Já no que se refere à cor, 70% se autodenominam brancos, 20% pardos e 

10% negros. 

Um dado interessante é que da totalidade de alunos pesquisados, apenas 30 % são 

pessoas negras (pretas ou pardas), que é um fator a se pensar já que a questão racial é 
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tão presente em discussões sobre a desigualdade socialque acarretam desigualdades de 

oportunidades e condições.   

Este fato foi observado por Andrade e Dachs (2007, p.406) que dizem que em 

todos os grupos etários e em diferentes categorias de renda per capita nota-se que os 

negros apresentam piores condições de escolaridade que os brancos (esta informação já 

foi amplamente documentada no Brasil). A falta de acesso à educação de qualidade não 

se dá somente no âmbito do ensino superior, ou seja, poucos negros tiveram acesso à 

educação escolarizada de qualidade que poderia levá-los com maior facilidade ao ensino 

superior. 

A desigualdade racial no país é um caso de muitas discussões e, no campo 

educacional não poderia ser diferente. Heringer (2002) apud Henriques (2001, p. 27), 

mostra em uma pesquisa que: 

 
um jovem branco de 25 anos tem, em média, mais 2,3 anos de estudo que um 

jovem negro da mesma idade, e essa intensidade da discriminação racial é a 

mesma vivida pelos pais desses jovens  e a mesma observada entre seus avós. 

(...) A escolaridade média de ambas as raças cresce ao longo do século, mas o 

padrão de discriminação racial, expresso pelo diferencial nos anos de 

escolaridade entre brancos e negros [2,3 anos em média], mantém-se 

absolutamente estável entre as gerações. 

 

Esse cenário representa uma grande dificuldade a ser superada no país, há que se 

ter uma maior condição de igualdade entre as diferentes raças presentes em nossa 

sociedadepara que possam ter acesso à educação de qualidade e as políticas sociais que 

estão interligadas a ela. 

Outro fator a ser destacado é que do universo da faixa etária de 21 a 25 anos, 

são40% que concluíram o ensino médio, ou seja, amaioria (60%) conseguiu chegar ao 

ensino superior. Este dado mostra que ao ter a chance de alcançar melhores condições 

de ensino os alunos prosseguiram em busca de melhores oportunidades. 

Um dos principais aspectos associado ao alcance de melhores oportunidades no 

mercado de trabalho e um melhor rendimento, de acordo com Heringer (2002) é ter 

acesso à educação, este autor pondera que grande parte da população vê o aumento da 

escolaridade como caminho para a mobilidade social. 
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Os egressos responderam que o acesso à educação diferenciava a ampliação de 

oportunidades no futuro, 80% dos ex-alunos disseram que acreditam que a educação 

pode proporcionar melhores oportunidades de emprego. Podemos observar essas 

informações nas seguintes falas: 

 

“Sim, acredito que uma boa base de formação faz com que as portas sejam 

abertas para um bom emprego e um bom estudo. A falta de acesso à 

educação prejudica em muito a vida de qualquer pessoa” (Egresso 9 IPLV, 

2018); 

 

“Sim. Tendo uma boa educação as pessoas têm oportunidades melhores em 

relação a um emprego” (Egresso 7 IPLV, 2018). 

 

“A educação de qualidade pode proporcionar que a pessoa alcance seus 

objetivos. A educação nos possibilita aprofundar os estudos e por sua vez 

conseguir uma posição no mercado de trabalho, eles dão o poder de 

proporcionar satisfação pessoal” (Egresso 5 IPLV, 2018). 

 

É possível notar que a maioria dos estudantes questionados têm noção da 

importância do espaço que a educação ocupa em suas vidas, sabem que o acesso a este 

direito pode lhes proporcionar um futuro melhor, com uma melhor colocação no 

mercado de trabalho (que é o almejado por eles). Os egressos ainda foram perguntados 

se acreditavam que ter estudado na instituição teria gerado algum reflexo em suas vidas, 

conforme podemos observar no quadro abaixo. 

Quadro2 

 

 

 

 

Atividade que 

exerce 

atualmente 

 

Segmento escolar 

que frequentou 

depois do IPLV 

 

Acredita que ter 

estudado no 

IPLV gerou 

reflexo na vida 

 

Acredita que a 

educação 

proporcione 

melhores 

oportunidades 

Aluno 1 Estuda Particular Sim Sim 

Aluno 2 Estuda Pública Sim Sim 

Aluno 3 Estuda Pública Não Sim 

Aluno 4 Estuda Pública Sim Não 

Aluno 5 Trabalha e 

Estuda 

Pública Sim Sim 

Aluno 6 Trabalha Particular Sim Sim 

Aluno 7 Trabalha e 

Estuda 

Pública Sim Sim 

Aluno 8 Trabalha e 

Estuda 

Pública Sim Não 

Aluno 9          Trabalha            Pública Sim Sim 
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Aluno 10 Estuda Particular          Sim Sim 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Por estes dados podemos observar que 90% dos pesquisados acreditam que ter 

estudado no IPLV gerou reflexos em sua vida e citam alguns aspectos tanto da 

perspectiva educacionalquanto da formação pessoal: 

 
“Estudar no Laura além de me dar uma boa base de ensino para seguir meus 

estudos me possibilitou muitos aprendizados na esfera social” (Egresso 5 

IPLV, 2018); 

 

“Estudar no IPLV trouxe sensibilidade à minha personalidade, além de me 

proporcionar moralidade e momentos incríveis. Certamente, muito do que 

sou devo ao tempo em que estudei nesta instituição” (Egresso 8 IPLV, 2018); 

 

“O IPLV é uma ótima instituição que me trouxe uma base muito boa 

educacional, a partir daí pude passar em um Instituto Federal e ter dois 

técnicos. Também com a minha formação base consegui passar no concurso 

ao qual trabalho atualmente. Para mim o estudo lá só trouxe pontos 

positivos para a minha vida acadêmica e profissional” (Egresso 9 IPLV, 

2018). 

 

O objetivo da instituição, de acordo com seu projeto pedagógico pastoral8, é 

formar crianças e adolescentes não apenas para que tenham conhecimentos teóricos, 

mas para que formem seres humanos preparados para vida, imbuídos de valores 

pessoais, de acordo com a visão humanista e cristã do sistema preventivo de educação 

criado por Dom Bosco. Pelo que podemos observar pela pesquisa, este objetivo vem 

sendo atingido pela instituição.  

Os conceitos que a escola passa para os seus alunos se tornam importantes em 

suas vidas como um todo, pois são preceitos que levam consigo. Pelos dados é possível 

observar que, após passar pelo IPLV, 70% dos egressos pesquisados frequentaram 

escolas públicas. Como a escola trabalha com uma educação de qualidade é esta que os 

alunos levam para toda a sua vida acadêmica o que faz com que mesmo que passem por 

escolas públicas depois ainda assim tenham uma boa base. Há defasagem do ensino da 

rede pública se comparada com a rede particular, onde o próprio Marx (2012, p.45) 

comenta a desigualdade: 

 

                                                           
8 O projeto pedagógico pastoral é um documento da rede salesiana de ensino, no qual todas as escolas da 

rede devem seguir como um marco referencial.  
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Educação popular universal e igual sob incumbência do Estado. 

Escolarização universal obrigatória. Instrução gratuita. Educação popular 

igual? O que se entende por essas palavras? Crê-se que na sociedade atual 

(século XIX, e apenas ela está em questão aqui) a educação possa ser igual 

para todas as classes? Ou se exige que as classes altas também devam ser 

forçadamente reduzidas à módica educação da escola pública, a única 

compatível com as condições econômicas não só do trabalhador 

assalariado,mas também do camponês? 

 

Com o comentário de Marx, datado do século XIX, podemos observar que a 

educação sempre foi diferenciada para as diferentes classes sociais. Para a burguesa, 

visava educar as crianças para ocupar espaços mais privilegiados no sistema, conquistar 

lugares de destaque, como acontece também nos dias atuais.As escolas privadas 

(destinadas as classes mais abastadas) têm uma qualidade9 de ensino superior ao das 

escolas públicas, as quais as pessoas de classes mais baixas acabam frequentando e 

como reflexo tendem a ocupar na divisão socio- técnica do trabalho lugares inferiores. 

Um comentário acerca dessa diferença de qualidade da escola pública e privada 

também foi feito por um aluno que disse: 

 
“[...] a educação num geral faz toda a diferença em nossa vida, porém as 

escolas particulares e públicas não têm a mesma base e consistência. Muito 

se ouve sobre greves, falta de professores, pouco material escolar 

disponibilizado, entre outros problemas que as escolas públicas passam e 

que não deveria, entretanto, isso acaba gerando pouco interesse da parte dos 

alunos, que por diversas vezes acabam abandonando a escola por conta de 

tais problemas, e os que decidem ficar e se empenhar nos estudos não tem 

muitas vezes os materiais mínimos necessários para um ensino de ponta e 

qualidade” (Egresso 6 IPLV, 2018). 

 

No comentário acima o egresso destaca a presença de greve como uma 

problemática a ser enfrentada nas instituições públicas, mas o fato de se ter greve 

mostra que os profissionais da educação buscam por melhorias para a categoria e para o 

alunado. Se tivéssemos uma educação de qualidade e se os direitos fossem garantidos 

(conforme constam na LDB) não haveria necessidade da mesma. 

A educação acaba determinando diversos fatores na vida do sujeito.É a partir do 

acesso e permanência a uma educação de qualidade que a pessoa poderá desenvolver 

um pensamento crítico sobre a sociedade em que vive. A partir da educação é que o 

                                                           
9Conforme já mencionado anteriormente, excetuam- se desta análise os institutos públicos federais e as 

universidades públicas sejam estaduais ou federais. 
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sujeito poderá atingir o objetivo de se inserir no mercado de trabalho com melhor 

colocação, que é (como podemos observar na pesquisa) o que oitenta por centodeseja. 

Afinal de contas o trabalho é o que move a sociedade atual, no sistema capitalista 

em que vivemos é ele que move e por vezes determinam as relações, os interesses, e os 

fins dos objetivos da sociedade. Marx na “Crítica ao programa de Gotha” diz “[...] na 

medida em que o trabalho se desenvolve socialmente se torna desse modo, fonte de 

riqueza e cultura [...]” (MARX, 2012, p. 26). 

Pelos resultados da pesquisa, pode-se observar que, do total de respondentes,dos 

que estão na faixa etária de 21 a 25 anos de idade, 20% trabalham e 30% trabalham e 

estudam simultaneamente. Os outros 50% que estão entre 15 e 20 anos de idade apenas 

estudam. 

Nesse contexto, nota-se que assim que possível, depois que passam pelo ensino 

médio, os estudantes buscam começar a trabalhar embora continuem inseridos nas 

instituições de ensino em busca do ensino superior. 

O trabalho é ligado ao caminho para a realização pessoal é visto como sendo o 

principal objetivo do ser, contudo, Marx (2012) diz que o trabalho deve deixar de ser 

mero meio de vida e se tornar a primeira necessidade vital para reprodução das 

necessidades de vida apenas.  

Os egressos ao serem questionados sobre sua perspectiva para o futuro deram 

respostas relacionadas ao que almejavam para carreira profissional. 

 

“Ter uma condição de vida confortável e ser feliz com a carreira que irei 

seguir” (Egresso 4 IPLV, 2018); 

 

“Eu almejo uma boa colocação no mercado de trabalho” (Egresso 5 IPLV, 

2018); 

 

“Almejo passar em outro concurso público a fim de procurar crescer sempre 

na vida. E também fazer uma faculdade” (Egresso 9 IPLV, 2018). 

 

Dessa forma, cabe fazer uma observação ao fato de quea educação fomentaa 

criticidade do pensamento humano, buscar a liberdade, a democracia, a equidade etc. 

Contudo, ela se depara com as questões presentes no capitalismo que é o Frigotto 

(2010) denomina de “adestramento” da classe trabalhadora, ou seja, fomentar a ideia 

para esta classe de que: a educação é importante para que se tenha capacitação, 
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qualificação para desenvolver as atividades trabalhistas, o que é de interesse do sistema 

em vigência. 

Assim, mesmo que se tenha acesso a escolas de melhor qualidade, o contexto de 

educação de uma forma geral está preso aos interesses do capital, ou seja, de formar 

uma sociedade subordinada a lógica do mercado. Formam pessoas para serem eficientes 

e produtivas. Para reproduzirem o que o capital deseja, para serem massas de manobra. 

Não precisam ter pensamento crítico, muito pelo contrário se os sujeitos possuem 

pensamento crítico pode ser prejudicial para a reprodução do sistema. Portanto, uma 

educação emancipatória e de qualidadepara todos almejando a igualdade é prejudicial 

para o capital. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação tem funções fundamentais na sociedade que traz em seu bojo 

perspectivas de emancipação dos sujeitos. O Serviço Social pode contribuir nesse 

processo ao trabalhar com a perspectiva de garantia de direitos sociais. 

No entanto, a prática profissional do assistente socialencontra dificuldades quando 

os interesses estatais são divergentes dos interesses dos usuários. Dessa forma, o 

Serviço Social deve se atentar para não cair em uma prática paternalista, assistencialista 

ou reformista e a educação para não se tornar a “formal bancária” que tem a tendência 

de reproduzir o sistema baseado na dominação capitalista. 

O presente trabalho final de curso mostra como o sistema educacional instituído 

no Brasil é um sistema historicamente atrasado, suas práticas são baseadas na “educação 

bancária” como disse Freire. Esse tipo de educação não elucida em nada a emancipação 

do sujeito, pelo contrário, o torna cada vez mais dependente das amarras impostas pelo 

modelo social atual. O histórico da educação no Brasil mostra bem isso, além de nos 

trazer a noção de que como as classes mais abastadas sempre tiveram privilégio nesse 

campo. 

O assistente social tem também uma função educativa, que de acordo com 

Martins (2013) é uma prática que pode ser formadora de uma cultura que possui uma 

relação entre a formação moral e uma ordem intelectual. Na área da educação, o Serviço 

Social relaciona-se com outras áreas do saber, realizando um trabalho interdisciplinare, 

por essa perspectiva, uma das conexões possíveis é com a pedagogia. Segundo Canôas 

(2000) são áreas que concordam que a educação não é um negócio simplesmente, nem 

de domesticação ou somente de qualificação para o mercado, mas de criação e 

preparação para a vida.  

Entendemos que, para se adequar as regularidades da Lei nº. 12.101/2009, o 

assistente social foi inserido na escola privada, mas nota-se que suas funções e 

possibilidades dentro da instituição devem ir para além da consecução de bolsas. 

O Serviço Social se depara com as demandas que os alunos bolsistas trazem como 

as questões e problemáticas no espaço familiar, as dificuldades para se manterem na 

escola etc., assim o assistente social mantendo uma postura investigativa e o 

compromisso de buscar a garantia dos direitos desses sujeitos, tem a possibilidade de 
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atuar para além dos processos de bolsas que vai desde o preenchimento dos formulários 

socioeconômicos até as visitas domiciliares. O profissional deve almejar ir para além 

dos “muros da escola” quando compreende o seu papel educativo. 

É destacado a função do Estado que, como instituição afirmadora da constituição 

nacional vigente, deveria garantir o direito de todas as crianças e adolescentesde 

estarem inseridos na escola pública e de qualidade. Todavia, se desresponsabiliza dessa 

obrigação, e não garante o acesso e a permanência à educação de qualidade. 

O Serviço Social existe porque existe a questão social e suas expressões. Uma 

delas é a desigualdade social crescente em nossa sociedade e que trazem condições de 

reprodução da vida cada vez mais injustas. As classes sociais que possuem melhores 

condições de empregabilidadee melhores perspectivas para o futuro são as mais ricas, 

enquanto os mais pobres encontram-se em maiores dificuldades nos mais diversos 

quesitose, com o acesso à educação fragilizado as dificuldades só aumentam. 

Pensando nesses fatores, realizamos a pesquisa com ex-bolsistas da instituição 

para analisar quais reflexos essa bolsa pode trazer para sua vida enquanto sujeito em 

situação de vulnerabilidade social. Após a pesquisa foi concluído que 100% dos 

egressos deram continuidade aos estudos estando divididos entre o ensino médio e a 

graduação. 

Também realizamos uma observação acerca da questão racial onde podemos 

constatar que mesmo com um regime de bolsas o quantitativo de alunos que se 

consideram negros é bem menor que o quantitativo de alunos que se consideram 

brancos, essa é uma questão que precisa ser pensada e questionada dentro da sociedade. 

Já sabemos que a questão social é um fato latente, a temática da desigualdade social 

dentro do Serviço Social é extremamente discutida, mas a desigualdade racial por vezes 

fica em segundo plano.No entanto este é um dos pontos que a discussão deve ser 

ampliada, já que a população negra é que está mais a margem da sociedade. Tanto que 

em um programa que atende a populações em vulnerabilidade social, apenas 30% dos 

atendidos são negros. 

Com esta pesquisa conclui-se que a passagem desses ex-alunos pela instituição se 

apresentou de forma positiva visto que a maioria destes, além de terem concluído o 

ensino fundamental e médio, almejam ou já estão no superior. Este é um ponto positivo 
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já que quanto mais longe se chega em termos acadêmicos, mais oportunidades são 

encontradas.Assim, se torna mais tangível o caminho para a mobilidade social, como os 

próprios entrevistados acreditam que aconteça. 

Os participantes da pesquisa destacaram a importância de terem tido acesso à 

educação e de terem passado pela instituição, o que gerou reflexos que vão para além da 

vida acadêmica. No presente trabalho falamos da diferença no ensino da escola pública 

para a privadae que o ensino da escola pública comparado com a rede particular é 

defasado e histórico, visto que a classe burguesa sempre teve acesso a uma educação 

que as preparassem para as melhores posições no mercado de trabalho em relação a 

classe proletária. 

Conclui-se que o acesso à educação está relacionado diretamente ao trabalho que 

é a forma da reprodução das condições de vida do ser humano na sociedade capitalista. 

Portanto, o acesso ao trabalho é o objetivo principal dos participantes da pesquisa, 

vislumbram uma carreira profissional de sucesso capaz de lhes proporcionarem 

melhores condições de vida.  

Por mais que saibamos que a educação libertadora visa a democracia, a equidade, 

a justiça social além de poder trazer a criticidade do pensamento humano acaba se 

deparando com os interesses do Estado burguês. Este procura formar uma sociedade 

baseada na lógica do mercado capitalista, que precisa de que os sujeitos sejam muito 

mais massa de manobra do que serem pensantes e com consciência, o sistema precisa de 

seres adestrados, eficientes e produtivos. Dessa forma, o sistema educacional é baseado 

e busca atender aos interesses do capital. Assim, por melhor que seja escola, o ensino 

oferecido é pautado nos ditames do modo de produção burguês formando pessoas e 

consequentemente uma sociedade que atendam a esses interesses.  
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APÊNDICE 

Questionário 

• Sexo: ( ) Masculino    (  ) Feminino 

• Escolaridade: 

• Raça/ cor:  

• Idade:  

• Período em que estudou no IPLV:  

• Deu continuidade aos estudos após sair do IPLV?  

• Em que instituição de ensino estudou após esse período? 

• Realizou algum curso técnico ou superior? Qual curso? 

• Foi possível concluir o curso?  

• Qual ano de conclusão? 

• O que faz atualmente?  

( ) Trabalha                  ( ) Estuda  

• Se trabalhar, que atividade exerce atualmente?  

• Você acredita que ter frequentado o IPLV trouxe algum reflexo em sua vida? 

Qual? 

• Você acredita que o acesso à educação diferencie na ampliação do acesso à 

outras oportunidades no futuro? Como? 

• Considera que sua renda atual tem relação com a sua formação? 

• O que você vislumbrava para sua vida naquela época condiz com sua realidade 

atual? 

• Após o IPLV você deu continuidade aos estudos. Se sim em instituições de 

ensino públicas ou privadas majoritariamente? 

• Quais são as perspectivas que você apresenta pro futuro? 
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ANEXO 

 

 

FORMULÁRIO 

AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

 

Requerente:__________________________________________ 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Data de Nascimento: 
(    ) Ensino 

Fundamental I 
_______ano 

(    ) Ensino 
Fundamental II 

_______ano 

Tem irmão (s) que estuda(m) na escola?  Sim (    )    Não (    ) 
 

Nome                                                                                                                                                                                                         
ano:  

Nome:                                                                                                                                                                                                        
ano: 
 

2. ENDEREÇO 

Rua:                                                                                                                                                                    Nº: 

Bairro                                                                                                               Cidade:                           

P. De referência: 
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Tel.: E-mail: 

 

3. DADOS COMPLEMENTARES 

Nome do responsável: 

O Candidato (a) Reside Com:    Mãe e Pai (   )     Mãe (   )     Pai (   )     Outro: 

Se For Órfão (a), Indicar:           Mãe e Pai (   )     Mãe (   )     Pai (   )      

A Mensalidade é Paga Por:       Mãe e Pai (   )     Mãe (   )     Pai (   )     Outro: 

Nº do NIS: 

 

4.DADOS DA MÃE/RESPONSÁVEL 

Nome: 

RG:                                                              
Emissão:      
/      /               

Órgão 
emissor: 

Nasc.:       
/      /              

CPF: 
Formação:  fund. I (    )    fund. II (    )    E. Médio   (    )    
Superior C (    )   Superior I (    ) 

Profissão:  

Condição de trabalho:  Autônoma (    )    CLT (    )    Func. Pública (    )    Empresária (    )    
Desempregada (   )    Do Lar (    )                            Aposentada (    )     Outros: 

Local de trabalho: 

Função:  Renda bruta: 

Reside no mesmo endereço do requerente? Sim (    )    Não (    ) Caso negativo, indicar o 
endereço 

Rua:                                                                                                                                                                    Nº: 

Bairro                                                                                                               Cidade:                           

P. de referência: 

Tel.: E-mail: 

 
5. DADOS DOS PAI / RESPONSÁVEL 

Nome: 

RG:                                                              
Emissão:      
/      /               

Órgão 
emissor: 

Nasc.:       
/      /              

CPF: 
Formação:  fund. I (    )    fund. II (    )    E. Médio   (    )    
Superior C (    )   Superior I (    ) 

Profissão:  

Condição de trabalho:  Autônomo (    )    CLT (    )    Func. Público (    )    Empresário (    )    
Desempregado (   )    Aposentado (    )     Outros: 

Local de trabalho: 

Função:  Renda bruta: 

Reside no mesmo endereço do requerente? Sim (    )    Não (    ) Caso negativo, indicar o endereço 

Rua:                                                                                                                                                                    Nº: 

Bairro                                                                                                               Cidade:                           

P. de referência: 
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Tel.: E-mail: 

 

6. COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

Nome Parentesco Idade Profissão 
Salário 
bruto 

Outras 
rendas 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL R$  

 

7. MORADIA E BENS 

Residência em imóvel:  Próprio (    )       Alugado (    )       Financiado (    )      Cedido (    ) por: 

Possui outro tipo de imóvel: (sítio, casa de praia, terreno, etc.?  Sim (    )    Não (    )  Quais?  

Possui carro: Sim (    )   Não (    )  
Quantos?          

Possui Financiamentos? Sim (    )    Não (    ) Quais? 

 Paga IPTU?      Sim (    )    Não (    )     Declara Imposto de renda?     Sim (    )    Não (    )     

 
8. DESPESAS FAMILIARES 

ÁGUA LUZ CONDOMÍNIO TEL. FIXO CELULAR ALUGUEL 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

ALIMENTAÇÃ
O 

PL SAÚDE INTERNET TV/CABO CURSOS 
TRANSP. 
ESCOLAR 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

FINANC. CASA 
FINANC.CARR

O 
OUTROS 
FINANC. 

OUTROS OUTROS OUTROS 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
 

9. QUESTÕES DE SAÚDE 

Há casos de doença na família? Sim (    ) Não (    ) Faz tratamento? Sim (    ) Não (    )   Medicação 
continuada?  Sim (    )Não (    )   

Quem:  Doença:  

Quem:  Doença:  

Quem:  Doença:  

 
10. DECLARAÇÃO 
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                 Declaro estar ciente, de que o processo de seleção para requerimento à bolsa de estudos 
segue os critérios estabelecidos na Lei 12.101/09, regulamentada pelo Decreto 8.242/14 e ainda, pela 
Portaria Normativa Nº15 de 11 de agosto de 2017, que definem os critérios para seleção de bolsistas e 
beneficiários, considerando a avaliação socioeconômica do grupo familiar e a disponibilidade de bolsas 
para o ano de requerimento, observando ainda, por parte da Instituição, a importância do 
desempenho escolar do beneficiário. Verificando-se a qualquer tempo, falsidade ideológica nas 
informações prestadas junto ao formulário de avaliação socioeconômica, a bolsa de estudos será 
cancelada e o responsável pelas informações prestadas ficará sujeito às punições cabíveis ao ato. Fica 
claro, que a concessão da bolsa de estudos, não implica na renovação para os anos posteriores. 
 

Campos dos Goytacazes/RJ, _____ de ________________________de 2018. 
 
 

 
__________________________________________________ 

Assinatura do responsável 
 

11.OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

12. PARECER SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefício concedido: (    ) Bolsa de estudos de 50%         (    ) Bolsa de Estudos de 100% 

 
 
 

__________________________________________________ 
Andréia Pereira da Silva Rocha 

Assistente Social 
CRESS 17197/RJ 

 

13. DIREÇÃO 

Em concordância ao parecer realizado pelo Serviço Social, considero à solicitação: (   ) DEFERIDO   (    ) 
INDEFERIDO  
 

Benefício concedido: (    ) Bolsa de estudos de 50%         (    ) Bolsa de Estudos de 100%      

 
Campos dos Goytacazes/RJ, ____, de _______________________2018 
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__________________________________________________ 
Ir. Claudia Maria Pianes Campos 

Direção geral 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


