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RESUMO 
 
 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa qualitativa realizada junto às famílias (comunidade) 
residentes na cidade de São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo, cujos filhos e/ou 
parentes estudam numa escola pública localizada na cidade. O objetivo central dessa pesquisa 
foi conhecer a opinião desses sujeitos sobre a relevância ou não do Serviço Social nas 
escolas. Como objetivo específico, buscou-se identificar as principais demandas para o Serviço 
Social atuar nesse espaço, bem como as perspectivas das famílias para a escola na 
contemporaneidade. Foram entrevistadas cinco famílias. O critério de sua escolha para 
comporem a amostra da pesquisa seguiu a disponibilidade e o interesse das mesmas em 
participarem, além do envolvimento efetivo na vida escolar dos seus filhos e/ou parentes. 
Anteriormente à aplicação das entrevistas, solicitou-se a autorização da escola através do 
Termo de Consentimento Institucional e também dos sujeitos envolvidos, através do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados e as informações foram coletados mediante a 
técnica de entrevista semi-estruturada a qual contempla questões fechadas e abertas. Para a 
gravação dos depoimentos, utilizamos um aparelho MP3, tendo em vista não perder nenhum 
relato importante. Obedecendo às orientações éticas de pesquisas envolvendo seres humanos, 
as entrevistas serão guardadas por um período de cinco anos. Resultados parciais mostram 
que as famílias entrevistadas consideram importante a presença do Serviço Social nas escolas; 
contudo, a ideia da ajuda ainda é muito presente no âmbito da sociedade, visto que a sua 
origem é marcada por traços da filantropia e da caridade. Nesse sentido, a “imagem” do 
Serviço Social aparece por vezes de forma invertida ou distorcida. No tocante as demandas 
para o Serviço Social intervir nas escolas os sujeitos entrevistados mencionaram a 
necessidade de estimulo da participação dos pais na vida escolar dos filhos, a questão de 
relacionamento entre alunos, pais e professores, dos conflitos familiares, da evasão escolar, da 
prostituição, do envolvimento de alunos com drogas, do tráfico, da dependência química, da 
gravidez precoce, entre outras demandas. Em relação as suas visões a respeito da escola 
ideal, a maioria enfatizou alternativas relacionadas à escola de tempo integral, mencionando 
também a informatização e a importância do psicólogo e do assistente social nesse espaço 
para trabalharem a interação com os professores e com as políticas públicas. Apesar da 
relevância do Serviço Social na educação, constatamos ainda um número pequeno de 
profissionais nesse espaço sociocupacional. Espera-se que a inclusão dos assistentes sociais 
nesse lócus seja uma realidade breve, visto que contribui com a realização de diagnósticos 
sociais, indicando possíveis alternativas às problemáticas vividas por muitas crianças e 
adolescentes nesse âmbito. 


