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RESUMO: Este artigo é fruto de reflexões a partir da atuação do Serviço Social, em 

espaços socio-ocupacionais de assistência e educação em Jaboatão dos Guararapes 

e Barreiros - Pernambuco.  Tem a finalidade de discutir sobre a inserção do assistente 

social na interface de articulação dessas políticas, bem como a importância da família 

no processo de continuidade e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Nesse 

processo a integração desses eixos (educação, assistência e família) numa correlação 

de responsabilidades de referência e contrareferência que reflete diretamente no 

desempenho escolar, cognitivo e social sendo essa nossa premissa de atuação. 
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ABSTRACT: This article is the result of reflections from the performance of social work 

in social and occupational areas of care and education in Jaboatão Guararapes and 

Barreiros - Pernambuco. It is intended to discuss the inclusion of the social worker in 

the articulation of these policies interface as well as the importance of family in the 

process of continuity and guarantee the rights of children and adolescents. In this 

process the integration of these axes (education, assistance and family) a correlation of 

reference and contrareferência responsibilities that directly reflected in school , 

cognitive and social performance and that our premise of action. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa refletir as experiências da atuação do trabalho do Serviço 

Social dentro da Política da Assistência e da Educação; como estas se revelam no 
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cotidiano familiar, e como o profissional de Serviço Social intervém neste processo. A 

vista disso a sistematização surgiu a partir da inserção do assistente social, em um 

projeto social de cunho educacional, bem como no CRAS - Centro de Referencia da 

Assistência Social.  

O que é preciso assegurar às crianças e aos adolescentes, enquanto cidadãos, para que 

estes se desenvolvam integralmente? A priori, demarca-se a substancialidade dos direitos 

civis, políticos e sociais, somados a outros direitos como à sustentabilidade e à diferença 

como sendo essenciais nesse extensivo processo de desenvolvimento (MARSHALL,1967; 

DAGNINO, 1994). 

Mediante a complexa apresentação da expressão da questão social verificadas nas escolas, 

as tornando um espaço privilegiado e estratégico para intervenção profissional, nosso 

trabalho vem apresentar uma experiência que faz a interface do diálogo das politicas citadas 

anteriormente. 

O diálogo entre os diferentes saberes, serviço social e educação deve compor uma nova 

rede de interrelações não reduzida aos diferentes dispositivos específicos de atendimento 

ao sujeito, mas, integrando ações com o desafio da complexidade que a sociedade nos 

impõem, e vamos alem, essa relação deve ser a nível de políticas publicas, não restringindo 

as ações pontuais de profissionais, e sim efetivar a intersetorialidade entre essas.  

O desempenho escolar e a evasão são exemplos clássicos da intercessão dessas políticas, 

educação e assistência. De um lado educadores e/ou escolas que tem seu dever, que não 

só de oferta ensino de qualidade, ao passo que tem sua responsabilidade de manter um 

projeto pedagógico que possibilite esse aprendizado e frequência.  

Do outro lado encontramos 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. A fazer um recorte do trabalho dos Centros de Referência da Assistência Social – 

CRAS no acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades, 

crianças e jovens com baixa frequência escolar, inseridos em uma vulnerabilidade social 

que é comum, como expressão da questão social.  

Não resta dúvida que a realidade nos coloca o desafio de analisar como a composição 

familiar, a forma de desempenhar os papéis que lhe são designados e, como as 

determinações advindas da localização em termos de classe social, gênero e etnia, que se 
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revelam nesta estrutura, caracterizando fragilidades e potencialidades no enfrentamento da 

luta pela vida. 

 

2. POLÍTICAS SOCIAIS, INTERSETORIALIDADE E O SERVIÇO SOCIAL 

 

Frente à complexidade que é a questão social, o surgimento da política social como um 

enfrentamento a esta, teve sua expansão em um período de abstenção da democracia, 

estando ela caracterizada como uma prática humanizada de uma gestão autoritária, já que 

seria executada pelo poder estatal, mas que para além dessa questão estiveram sob os  

efeitos resultantes das lutas travadas pela classe oprimida, a classe trabalhadora. Envolvida 

em uma convergência de forças, estabelecidas pelas transformações das relações 

econômicas e políticas do país. 

 

A política social no Brasil, acreditamos, assim como discursa Sposati (1989) sendo ele um 

espaço de contradições, considerando que há uma duplicidade sobre seus efeitos, ao passo 

que ela inclui, ela também exclui a população dos bens e serviços do Estado. Excluindo pelo 

fato de ser uma política focalista e limitada não agregando a toda população que necessita 

dos serviços. No entanto sua inclusão se faz à medida que propicia o acesso aos bens e 

serviços às populações vulnerabilizadas. 

 

Sob esta perspectiva a intersetorialidade tem sido uma proposta bem enfatizada nas 

discussões de estratégias para a construção e atuação das politicas sociais brasileiras, 

sendo ela defendida por teóricos/analistas, cujo intuito é o de promover uma gestão que 

aprimore as condições reais na aplicabilidade destas que se esclarecem de forma  

fragmentadas e parcial. 

E sobre a intersetoriedade afirmam  Costa, Pontes e Rocha que:  

O que caracteriza a intersetorialidade é a possibilidade de síntese de práticas. 
No entanto, sua possibilidade está na faculdade de reconhecimento dos limites 
de poder e de atuação dos setores, pessoas e instituições. Este 
reconhecimento de insuficiência não é propriamente uma facilidade para 
humanos, especialmente para quem goza das condições oferecidas pelo poder 
institucional (COSTA; PONTES; ROCHA, 2006, p. 107). 
 

Desta forma podemos compreender como os serviços públicos se apresentam e se 

expandem por meio de políticas sociais de corte intersetorial, envolvendo ações de forma 

integralizadas de distintos setores. Sendo assim, o desafio se coloca na construção das 
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relações interdisciplinares, sendo necessárias para a implementação da abordagem 

intersetorial. Contudo, é preciso perceber a problemática encontrada nos espaços 

institucionais quando os profissionais que estão na gestão compartilham de um serviço 

permeado de dificuldades e contradições (MIOTO, 2007). 

 

A dificuldade na criação de novos canais causados pelo enfraquecimento dos trabalhadores 

se torna uma problemática para a aplicação das políticas e serviços públicos de forma 

articulada. Além da burocratização dos serviços, que tende a uniformizar e inflexíbilizar as 

prestações de serviços públicos, reforçando as dificuldades na sua resolutividade. 

 

Assim, a intersetorialidade denota a abertura de canais de articulação entre serviços e as 

demais políticas existentes, mostrando o comprometimento dos diferentes serviços a serem 

utilizados, frente  a complexidade das expressões da questão social que afeta toda a  

sociedade, necessitando , assim, da integração das gestões organizacionais das politicas 

sociais. 

 

A política de Assistência Social tem seu reconhecimento a partir de lutas sociais travadas 

para desconstrução do pensamento do clientelismo, assistencialismo, caridade que nada se 

associa com políticas públicas, e assim, sendo reconhecida pela Constituição Federal de 

1988 e pela Lei Orgânica de Assistência Social como direito, e por conseguinte, sendo dever 

do Estado regulamentá-la pelo Governo Federal com aprovação do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), por meio da Política Nacional de Assistência Social (2004) e do 

Sistema Único de Assistência Social (2005).  

 

Após esta conquista os desafios se mantém a medida que a articulação  de diferentes 

conhecimentos e estratégias, juntos, possam se constituir em estratégias de enfrentamento 

da questão social. E para que ocorra a efetivação da Assistência Social como política 

pública é imprescindível sua integração e articulação à seguridade social e às demais 

políticas sociais.  

 

Quanto a Política da Educação brasileira, esta, teve seu registro marcado por avanços e 

retrocessos. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) foi promulgada em 1961 cujo ensino pode 

ser realizado tanto pela rede pública de ensino como a particular, seja em nível municipal, 

estadual e federal. Passando esta a ser reconfigurada com o golpe militar, em 1964, como 
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aponta Pinto (1986) “considera-se que a política educacional após 1964 estabelecia em uma 

tentativa de levar o ensino à mediocrização”.  Em 1996 a aprovação da Lei 9.394 

(estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), pode ser considerada um marco 

nas mudanças que começaram a serem gestadas no campo educacional, contribuindo nas 

atividades profissionais e acadêmicas dos educadores, e estudantes. 

 

Na busca de respostas que condensem a intersetoriedade de forma legítima, evidenciamos 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) a sinalização no seu art. 1 que “a 

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

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, [...]”; em 

consonância com o  Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu Capítulo IV, artigo 

53, 54 e 55, reconhecendo que o desenvolvimento integral da criança e do adolescente 

requer uma forma específica de proteção, pressupondo um sistema articulado e integrado 

de atenção a esse público, do qual a escola faz parte; e com a Politica Nacional da 

Assistência Social, do qual: 

[...] realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades 
socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 
direitos sociais [...].  (PNAS, 2004, pag. 33). 

 

Isto posto, a articulação entre as políticas de Educação e da Assistência Social, assim como 

as demais, são capazes de se unirem como uma importante ferramenta de proteção e 

prevenção a situações de ocorrência de violações de direitos, bem como na busca da 

melhoria do desempenho escolar e da permanência na escola do público, em especial, 

infanto juvenil, dos territórios vulnerabilizados (CARVALHO, 2011). 

Portanto, mantendo a especificidade de cada setor com o intuito de integra-los na busca da 

solução de problemas sociais complexos, a intersetoriedade se torna característica de 

grande necessidade aos programas e politicas sociais de apoio à sócio familiar, 

apresentando-se como uma perspectiva inovadora para a condução e operacionalização 

dos serviços ofertados. E com a efetivação dos processos sociais, é possível almejarmos 

um novo projeto societário. 

Nessa compreensão a articulação entre as políticas de Educação e Assistência social se 

integram como um desafio para a atuação de profissionais da área, e entre eles os 

assistentes sociais, tendo em vista o conhecimento da realidade fragmentação das políticas 
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sociais dos conflitos existentes a esta, específico nas negociações de conclusões para  

problemas que lhe são comuns. 

   

Lidar com esta realidade exige um desempenho de atribuições e competências profissionais 

cuja perspectiva está na inclusão de sujeitos que se encontram na margem da sociedade. A 

escola tende a possibilitar aos seus alunos a inclusão social, e esta deverá estar atenta as 

diferentes manifestações de exclusão social que vão de violência, atitudes discriminatórias, 

de etnia, do gênero, de sexo, de classe social, etc., reprovações, até a evasão escolar, que 

em sua maioria se deve pela necessidade do aluno  trabalhar para contribuir na renda 

familiar (ALMEIDA, 2006). 

Conforme retrata Elaine de Melo Silva Lopes (2006),  

Cabe salientar que a inserção do Serviço Social na educação contribuirá na 
garantia da democratização, do acesso do cidadão à educação, na qualidade do 
ensino e no desenvolvimento cultural do indivíduo. “Instalando na escola sua 
função social na proteção de direitos a crianças e adolescentes conforme 
preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente e trabalhando com as facetas 
da questão social dentro das escolas públicas”. 

 

A escola como um espaço de formação intelectual também tem como papel a preparação 

destes indivíduos para a vida em sociedade. Nessa perspectiva, a necessidade e 

importância do trabalho com as famílias no contexto escolar, remonta a ideia de 

fortalecimento para a sociedade, não somente as crianças e adolescentes, como também da 

sua família. 

No livro “O Serviço Social na Educação”, elaborado pelo Conselho Federal de Serviço 

Social, o CFESS (2001), os problemas sociais a serem combatidos pelo assistente social na 

área da educação são: Baixo rendimento escolar; Evasão escolar; Desinteresse pelo 

aprendizado; Problemas com disciplina; Insubordinação a qualquer limite ou regra escolar; 

Vulnerabilidade às drogas; Atitudes e comportamentos agressivos e violentos (CFESS, 

2001, p.23). 

 

Logo, a inserção do Serviço Social na escola tende a contribuir com as ações que tornem a 

educação como uma prática de inclusão social, de formação da cidadania e emancipação 

dos sujeitos sociais, trabalhando para levar os sujeitos inseridos neste processo a pensar de 

maneira crítica, consciente e sujeitos de sua própria história.  

  

3. A CENTRALIDADE SOCIOFAMÍLIAR  
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Ao longo da história a família se constrói permeada por diversas interações que 

compreendem o contexto cultural, social, político e econômico dos membros e da sociedade 

a qual esta se inclui. As transformações ocorridas colaboraram com as mudanças das 

convenções instituídas sobre o comportamento social e pessoal dos indivíduos, e 

consequentemente do que se representa por família.  

Desta forma, é possível entender que esta instituição – primeira- se apresentam de maneira 

mutável, dessemelhante, refletindo tais transformações sociais. Portanto, cabe à família 

produzir no seu interior padrões e valores que direcionam a vida em sociedade, ou seja, na 

socialização dos seus membros.  

A centralidade da família se tornou foco de muitas discursões no que se remete a Políticas 

Publicas, especialmente nas da Assistência Social, trazendo com potência a análise e 

discussão sobre o atendimento integral à família, envolvendo as condicionalidades das 

relações e dinâmicas que perpassam o cotidiano desta. 

A matricialidade sociofamiliar busca na família um aporte para a execução da Política 

Nacional de Assistência Social, assim como a Politica de Educação, apreendendo-a como o 

impulsor da intervenção social. Logo, a relação com as famílias que parte da unidade 

familiar com os programas/serviços socioassistenciais tendem a criar estratégias de ação, à 

medida que o particular e o universal se mantém interligados. As famílias tornam-se palco 

da política de assistência social e da educação, arquitetando possibilidades de inclusão 

social, na garantia da proteção social. (GUEIROS; SANTOS. 2011). 

Entendemos que o conceito de matricialidade sociofamiliar deve ser debatido, aprofundado 

e divulgado, seja entre os operadores da Política Nacional de Assistência Social como das 

demais politicas sociais, a fim de favorecer a aplicação delas. 

É nesse sentido que trazemos a família como epicentro no elo de comunicação e efetivação 

dessa intersetoriedade, vimos que é dever do estado garantir escolas publicas de qualidade, 

assim como cabe a assistência garantia concreta desse direito, e a família ao inicio desse 

processo, matriculando e acompanhando o desenvolvimento dos filhos. 
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4. O QUE NOS APONTA A REALIDADE, CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE 

TRABALHO 

 

As atribuições e competências dos/as assistentes sociais, sejam aquelas realizadas em 

qualquer espaço sócio-ocupacional, são orientadas e norteadas pelos princípios, direitos e 

deveres inscritos no Código de Ética Profissional, na Lei de Regulamentação da Profissão, 

bem como nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS. Estes instrumentos afirmam a 

concepção de projeto ético-político profissional hegemônico no serviço social brasileiro. 

O objetivo aqui não é se debruçar nas atribuições do serviço social na política de educação 

e de assistência O Foco central de análise, recolocando-o em outro patamar, é o do 

reconhecimento das ações profissionais que tomam o campo das políticas sociais como 

campo de interesse teórico, profissional e político para o Serviço Social. 

Sabe-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. 

Nossa experiência no projeto educacional (MDE- Mãos dadas com a Escola) está situado 

em uma área de grande vulnerabilidade social (Socorro, Sucupira e Cavaleiro), área de 

abrangência no município de Jaboatão dos Guararapes – PE. O foco desse projeto é 

proporcionar meios que auxilie no melhor desempenho escolar das crianças e jovens dessa 

comunidade. 

Atualmente, estão matriculados 230 educandos, com faixa etária de 10 a 16 anos, inseridos 

do 6° ao 9° ano na rede de ensino regular. Sendo destes, 187 fazem parte da relação de 

beneficiários do Programa Bolsa Família. Entrelaçam nesse perfil situações-problemas que 

perpassam o cotidiano dos educandos que possam estar influenciando o desenvolvimento 

do ensino na escola, como: violência na família e em geral (comunidade), desinteresse pela 

escola, bulling entre alunos, baixa estima, desestímulo dos docentes ou falta de professores 

no acompanhamento junto ao aluno, e expressões da questão social (pobreza, trabalho 

infantil, desemprego, etc.). 
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As atividades desenvolvidas estão no âmbito cognitivo e psicossocial, realizam-se por meio 

de um projeto pedagógico que possibilita no desenvolvimento das atividades de português e 

matemática de forma lúdica, através de jogos matemáticos, peças teatrais, leitura e 

dramatização de textos entre outras atividades. Trabalha-se com no máximo 20 educandos 

por turma. Somado a isso, realiza-se uma atividade intitulada de “oficina de recursos 

expressivos”, onde objetiva-se praticar os preceitos da disciplina restaurativa1. 

Compactuamos com a lógica de Pierre Bourdieu2 que o ensino não é transmitido da mesma 

forma para todos os alunos, como a escola faz parecer. Segundo esse autor alunos que 

fazem parte de classes sociais mais favorecidas trazem de berço uma herança que ele 

chamou de Capital Cultural. Capital cultural é uma metáfora criada por Bourdieu para 

explicar como a cultura em uma sociedade dividida em classes, se transforma em uma 

espécie de moeda, em que as classes dominantes utilizam para acentuar as diferenças, e a 

cultura se transforma em instrumento de dominação.  

As escolas inconscientemente contribuem para que essa cultura dominante seja transmitida 

como tal, e dessa forma acaba favorecendo alguns alunos em detrimento de outros. Por 

exemplo, os desfavorecidos são aqueles que não tiveram contato através da família com o 

capital cultural, sejam através de livros, coisas concretas, lugares e informações, esses não 

conseguem dominar os mesmos códigos culturais que a escola valoriza, o aprendizado é 

muito mais difícil, assim a escola marginaliza os alunos das classes populares, e privilegia 

os alunos mais dotados de capital cultural. 

Pensando na lógica e alternativa proposta por Pierre Bourdieu (1998), trabalhamos com 

aulas de campo onde haja um diálogo entre o que está sendo trabalhando na sala e que 

venha contribuir para o desenvolvimento do capital cultural dos nossos educados. Refletindo 

na lógica de que nossos educandos fazem parte desse universo de crianças e adolescentes 

no qual as famílias não tiveram acesso a esse capital cultural e essa atividade se estenda 

aos responsáveis uma vez a cada semestre, assim viabilizamos essa atividade aos pais, 

proporcionando um diálogo sobre as experiências vivenciadas entre pais e filhos. 

                                                           
1 são práticas voltadas para a gestão cooperativa e pacífica de conflitos através do diálogo norteados por valores 

da Justiça Restaurativa (participação, respeito, honestidade, humildade, interconexão, responsabilidade, 
esperança e empoderamento) que ocorrem por necessidade e escolha voluntária dos envolvidos num conflito 
com a intenção de reparar um dano causado e restaurar um relacionamento a partir de um processo reflexivo 
capaz de impulsionar transformações necessárias 
2 Pierre Félix Bourdieu dedicou parte da sua vida acadêmica para os estudos no campo da Educação 

Inicialmente tais estudos estiveram principalmente concentrados em demonstrar os mecanismos escolares de 

reprodução cultural e social e as “estratégias” do sistema escolar para diferentes agentes e grupos sociais.  



 
 

  
 

10 
 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Um exemplo prático desse fato foi uma atividade onde se retratou em uma atividade de 

língua portuguesa, onde os educandos eram incentivados a criar histórias de suas próprias 

vidas, para criarem um livro, para ajudar nessa identificação do sujeito, o ser de uma classe 

social estigmatizado, os educandos foram para uma aula de campo no Museu do Cais do 

Sertão3, onde retrata a história e trajetória de um sertanejo. 

O diferencial do projeto com a escola consiste em um trabalho com o atendimento 

individualizado com educandos e suas famílias, quando necessário interversão da equipe 

psicossoical, reuniões trimestrais com as famílias e visitas domiciliares. O objetivo dessa 

intervenção é conhecer a realidade desses educandos, seus arranjos familiares, condições 

de moradia, e assim identificar nesse processo possíveis violações de direitos, e resposta a 

evasão escolar e baixo rendimento. 

O diálogo com a escola consiste em acompanhar o processo de desenvolvimento cognitivo, 

acompanhamento das notas e deficiências pontuais (dificuldades em português e/ou 

matemática), fazendo a troca de informações que venham a somar no desenvolvimento 

escolar, quando os educadores conhecem particularidades de seus educandos a 

intervenção tem outro sentido, maior dialogo, e capacidade de particularizar o que precisa 

de uma atenção maior.  

Nessa intervenção identificamos diversos tipos de demandas, tais como, famílias que não 

cobertas pelo PSF, necessidade de atendimento médico especializado, conflitos familiares, 

entre outros.  

Assim sendo, 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, repensando a atual conjuntura de ensino, não disseminando essa 

forma de exploração desde cultural a perversa logica capitalista.   

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

                                                           
3 Dedicado a retratar a vida e a cultura do Sertão nordestino, terra de origem e fonte de inspiração do grande 

Luiz Gonzaga, o museu usa a vida desse artista pernambucano como fio condutor, ao mesmo tempo em que 
mistura o tradicional ao moderno. O Cais do Sertão foi instalado no lugar de antigos armazéns no Porto do 
Recife e aproveita vários recursos tecnológicos pra possibilitar interação e diversão enquanto a gente vive um 
pouco dessa realidade tão brasileira. 
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Com o objetivo de contribuir para o estudo da ampliação e compreensão da atuação do 

Assistente Social na articulação das políticas de Assistência Social e Educação, o presente 

artigo retrata o desafio na contribuição de tornar o Sistema de Proteção Social um conjunto 

de medidas efetivas que garantam os direitos sociais. Atingindo a materialização do projeto 

ético-político da categoria profissional por intermédio da qualificação da ação dos 

assistentes sociais junto à assistência social e a educação, de maneira a propor a efetivação 

da integralidade, articulando os determinantes sociais.  

A implementação da intersetorialidade como uma estratégia de gestão social, e requer a 

integração entre as políticas públicas, sendo assim, da construção de mediações entre as 

instituições, reconhecendo esta como algo elementar na atuação perante os problemas 

estruturais da sociedade brasileira. 

Logo, o Serviço Social compromissado com o projeto societário transformador visa ser um 

agente que contribui nas discussões da gestão social, bem como na intersetorialidade, 

entendendo que a intervenção sobre políticas sociais devem ser efetivadas por diversos 

atores sociais inseridos neste processo. 

A experiência relatada reflete um passo na garantia de direitos de forma conjugada a essas 

crianças e adolescentes que muitas vezes não possuem a oportunidade de se reconhecer 

como sujeitos que (re) constroem quando as possibilidades de reflexão são oportunizadas.  

As expressões da questão social como se apresentam no âmbito escolar não podem ser 

camufladas com intervenções pontuais. Esse processo deve ser encarado com suas 

complexas expressões. Assim, acreditamos que medidas pedagógicas atrativas, e 

processos de disciplinas restaurativas devam ser encaradas como proposições de 

efetividade no desempenho escolar-cognitivo-social. 
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