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RESUMO 
Este estudo pretende analisar a integração das políticas 
de assistência social e educação como uma alternativa 
de enfrentamento das expressões da questão social no 
espaço escolar. Tendo em vista as inúmeras questões 
enfrentadas na construção das ações intersetoriais no 
âmbito da escola, este trabalho buscou identificar através 
de um breve estudo sobre a Política social; da questão 
social e suas expressões no espaço escolar e a questão 
da intersetorialidade nas políticas de Educação e 
Assistência, elementos que apontem para a integração 
das referidas políticas, bem como o formato que tal 
articulação vem assumindo e sua relação com a proteção 
social.  
Palavras chaves: política de assistência social, política 
de educação, questão social, intersetorialidade. 
 
 

ABSTRACT 
This study aims to examine the integration of social 
welfare policies and education as an alternative to face 
the expressions of social issues at school. Given the 
many issues faced in building intersectoral action within 
the school, this study sought to identify through a brief 
study on social policy, social issues and their expressions 
in the school and the question of intersectoral policies and 
Education Assistance Elements that point to the 
integration of these policies, as well as the format has 
been assuming that this joint and its relation to social 
protection. 
Keywords: social welfare policy, education policy, social 
issues, intersectoral 
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INTRODUÇÃO  
 
 A discussão sobre articulação das políticas sociais nos países de capitalismo 

periférico vem ganhando grande visibilidade na contemporaneidade, seja pelo 

contexto da globalização mundial sob a hegemonia do capital financeiro que se 

testemunha uma revolução técnico científica, seja pelas profundas transformações no 

mundo do trabalho, acarretando na precarização das condições de vida dos 

trabalhadores e na expulsão dos mesmos do processo de produção. 

 Essa discussão também teve visibilidade a partir do advento da Constituição 

Federal de 1988 que representou uma reformulação formal do sistema de proteção 

social, trazendo conceitos como: direitos sociais, seguridade social, universalização, 

equidade, descentralização político-administrativa, controle democrático, mínimos 

sociais, que passaram a constituir novo padrão de política social no país (PEREIRA, 

2008). Porém, as principais conquistas de proteção social foram desestruturadas com 

a ofensiva neoliberal dos anos 90 e com a crise econômica, de modo que percebemos 

as ações de transferência do campo da proteção social para a esfera privada 

filantrópica ou comunitária; a emergência das políticas de renda mínima que surge 

como ações inovadoras no combate a pobreza e o desafio de integrar tais políticas 

com as políticas constitutivas do sistema de proteção social.  

 Tendo em vista que essas ações tomam parte no ensino regular das crianças e 

adolescentes e que, de certa forma, promovem o acesso aos direitos universais como: 

saúde, educação e o direito à alimentação, é absolutamente relevante refletir sobre a 

articulação das políticas de assistência social e educação com uma das formas de 

enfrentamento das expressões da questão social no espaço escolar. 

 

I – POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL: UM BREVE ESTUDO  
  
 O sistema de proteção social no Brasil, diferente dos países de capitalismo 

avançado se constituem tardiamente. Historicamente pode-se afirmar a tendência de 

aproximação da proteção social ao campo das políticas de satisfação das 

necessidades básicas. Pereira (2008) informa que diferente, pois, das “políticas sociais 

dos países capitalistas avançados, que nasceram livres da dependência econômica e 

do domínio colonialista, o sistema de bem-estar brasileiro sempre expressou as 

limitações decorrentes dessas injunções” (2008, p. 125). 

 Neste contexto, destaca-se que em função do desemprego, da flexibilização 

das relações de trabalho e dos direitos sociais, as forças de resistência dos 
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trabalhadores se encontram fragmentadas, especificamente, o movimento dos 

trabalhadores. Este cenário tem gerado profundas transformações na sociedade e no 

mundo do trabalho, acarretando na precarização das condições de vida dos 

trabalhadores e num agravamento das desigualdades sociais. 

 Para a complexidade da questão social existente na sociedade brasileira, a 

resposta é a redução do papel do Estado sob orientação neoliberal com a eliminação 

de direitos, redução de orçamento, e políticas assistencialistas de caráter 

compensatório. No que diz respeito à relação do Estado com as políticas sociais, 

Yazbek (2003) aponta para o contexto contraditório das mutações econômicas, sociais 

e políticas que vem marcando o desenvolvimento capitalista no Brasil e, portanto trata-

se de uma relação fragmentada, superposta, sem regras estáveis e sem 

reconhecimento de direitos. 

 No que se refere à política social no Brasil, destacamos a compreensão de 

Sposati (1989) como um campo de contradição, pois ao mesmo tempo em que ela 

inclui, ela também exclui a população dos bens e serviços do Estado. Ela exclui por 

ser uma política focalista e restritiva não atingindo, portando, toda a população que 

necessita dos serviços. Porém, ela também inclui na medida em que proporciona 

acesso aos bens e serviços às classes menos favorecidas podendo, inclusive, ser 

espaço de luta pelos direitos sociais.  

 Para Abranches (1987) o processo que define como será a política social, que 

prioridades elegerá, qual será sua relação com a política econômica dependem de um 

processo de escolhas sucessivas que envolvem conflitos, coalizões, pressões e 

contrapressões de muitas forças envolvidas como: os segmentos sociais, os 

estamentos tecnoburocráticos do Estado, o congresso, a presidência, os partidos, os 

sindicatos, os movimentos sociais, os especialistas e até as suas corporações.  

 A política social é a forma privilegiada de enfrentamento da questão social 

utilizada pelo Estado, mas é também o resultado de lutas concretas da classe 

trabalhadora. A política social é um campo de disputa social que se dá no âmbito do 

Estado, mas que tem relação com a sociedade civil, isto é, envolve correlação de 

forças e, é desta forma que a política social se estabelece e se modifica, a partir das 

transformações das relações de apropriação econômica, como também do exercício 

da dominação política (SPOSATI, 1989). 
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II - A QUESTÃO SOCIAL E SUAS MÚLTIPLAS EXPRESSÕES NO ESPAÇO 
ESCOLAR2  
  
 Pensar as expressões da questão social neste campo nos remete a questões 

que estão postas na realidade social, política, econômica e cultural, mas que, nem 

sempre são identificadas no cotidiano escolar e por muitas vezes distante das políticas 

educacionais. 

 É necessário considerar a educação na diversidade de espaços públicos e nas 

expressões da questão social que se manifestam nesses espaços. A política de 

educação é viabilizada ou gestada em um espaço comprometido pela exclusão social, 

pela desigualdade, pela fome, pela miséria e pela violência. Segundo o documento do 

CFESS (2001) que versa sobre o Serviço Social na Educação, destacam-se algumas 

expressões da questão social mais presentes no campo escolar: 

 
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). 
 

 Dessas expressões, de acordo com Santana (2006), aquelas que mais 

tensionam o processo educacional, são: a situação sócio-econômica da população, 

majoritariamente das classes populares, desprovidas de grande parte dos direitos, 

bens e acesso a políticas públicas; o trabalho infantil, uma questão que se apresenta 

muitas vezes como alternativa para acrescentar a renda familiar; a gravidez na 

adolescência; o tráfico de drogas e suas refrações; a questão do uso do álcool e 

outras drogas e a violência urbana e doméstica, que é uma resultante de todo esse 

contexto que as famílias estão submetidas.  

 A questão da violência deve ser articulada ao pano de fundo do conjunto das 

desigualdades, exclusão social, preconceitos, discriminações que se referenciam 

como canais pelos quais a violência se manifesta e se impõe socialmente. Assim, 

destaca-se também que a questão da violência produz ao mesmo tempo uma cultura 

do medo e uma tendência a criminalização da pobreza, principalmente face às 

respostas do Estado e suas propostas de enfrentamento estarem mais concentradas 

na perspectiva da segurança, com ações policialescas, punitivas e segregatórias que 

                                                           
2 Quando fazemos referência neste item ao espaço escolar estamos compreendendo as expressões da 
questão social na educação, o que implica considerá-la para além do equipamento escola. Assim, 
entendemos a educação é um campo de intervenção do Estado e uma dimensão da vida social, logo, um 
direito social. 
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ampliam as fissuras existentes no tecido social e não em políticas sociais que 

possibilitem alterar tal realidade pela vivência da cidadania. 

 Outro fenômeno que destacamos é a questão da evasão escolar. Há um 

consenso entre os estudiosos do termo de que este fenômeno é um problema que se 

perpetua desde a década de 30 e apontam que esta questão é considerada como uma 

das mais graves conseqüências da falta de uma política educacional eficiente no país. 

A evasão escolar aliada a outras formas de expressão dos problemas de âmbito social 

tem sido frequentemente constatada na rotina escolar. Entretanto, entendemos que a 

permanência na escola é um elemento inserido no direito à educação, e, portanto, a 

evasão mesmo que decidida por ato unilateral do aluno, representa a negação desse 

direito conforme previsto no artigo 208 da Constituição Federal e no artigo 53 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 Assim, compreendemos que o agravamento das expressões da questão social 

no espaço escolar apontam para a reflexão desses fenômenos e para a construção de 

alternativas e formas de enfrentamento dessas questões. Cumpre destacar que o 

nosso entendimento como uma das alternativas de enfrentamento dessas expressões 

da questão social no espaço escolar é a articulação das políticas públicas, a questão 

da intersetorialidade, pois apesar do desenvolvimento de um conjunto de ações 

governamentais e não-governamentais para incentivo e manutenção da criança na 

escola, estas ainda são realizadas de forma fragmentada e setorializada. Todavia, seu 

desenvolvimento ainda que limitado, já sinaliza a urgência dessa articulação, tendo em 

vista, o agravamento das expressões da questão social. 

 
III - A INTERSETORIALIDADE E O DESAFIO DA ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS 
DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
 
 É fato que os limites existentes nas formas tradicionais de se operacionalizar 

políticas públicas provocam a ausência da integralidade na atenção ao conjunto dos 

direitos sociais. As políticas econômicas e sociais correspondem uma segmentação de 

áreas de intervenção configurando uma organização de trabalho que correspondem 

uma estrutura organizacional setorializada.  

 É desta complexidade dos problemas sociais que afetam a população que 

nasce a necessidade de integrar os diversos atores organizacionais na gestão das 

políticas sociais.  A intersetorialidade apresenta-se como uma alternativa para 

encontrar novas articulações para o enfrentamento dos problemas sociais 
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historicamente vivenciados por uma parcela significativa da população brasileira 

(COMERLATTO, 2007).  

 Para Almeida (2009) a intersetorialidade é uma das práticas sociais que se 

articula na mediação institucional entre diferentes políticas públicas na esfera 

municipal. As ações intersetoriais articulam práticas e saberes e estabelecem relações 

entre instâncias de governo diferentes, assim como relações entre diferentes 

profissionais.  Deste modo, a intersetorialidade nas políticas públicas implica mais do 

que justapor ou compor projetos que continuem sendo formulados e organizados 

setorialmente, e está para além do estabelecimento do diálogo na hora da formulação 

ou avaliação do projeto.  

 De acordo com Inojosa (2001), a perspectiva intersetorial nas políticas públicas 

envolve um conjunto de implicações para a ação estatal, como também permeia a 

participação do cidadão, já que suas necessidades se apresentam interligadas. Este 

fato vai repercutir na reformulação da relação estado e sociedade. No entanto, é 

importante pontuar que a intersetorialidade não é um fim, nem irá por si, promover o 

desenvolvimento e a inclusão social, mas se constitui um fator dessa viabilização 

enquanto ação estatal.  

 No âmbito da escola podemos, por exemplo, citar a questão da merenda 

escolar, introduzida na política de educação para garantir que o aluno tivesse 

condições básicas de acompanhamento escolar. No entanto, soma-se a esta questão 

o trabalho da criança e do adolescente, como também, outras relacionadas a 

condições de moradia, acesso a serviços de saúde, atividades culturais, de esporte e 

lazer, proteção de riscos e violência.  

 Neste sentido compreendemos que esse processo de desenvolvimento de 

ações intersetoriais não é exclusivo de determinada política social, mas deve ser de 

todas aquelas que possuem uma leitura integral das necessidades sociais. A 

intersetorialidade é objeto e objetivo das políticas sociais.   

 O desafio que se apresenta na contemporaneidade é de que modo é possível 

articular diferentes conhecimentos e estratégias que, juntos, possam se constituir em 

estratégias de enfrentamento da questão social no espaço escolar? Apontamos como 

uma estratégia para ação intersetorial, a compreensão de Sposati (2006) sobre o 

princípio da convergência, enquanto um conjunto de impulsos para a ação em 

determinada situação, necessidade, território, grupo, com o fim de “trazer mais 

qualidade por permitir ultrapassar limites que, a princípio, ocorreriam numa aborda-

gem somente setorial” (p. 37).  



 
 

7 

 

 Tomando por base os aportes legais relacionados com as políticas de 

Educação e Assistência, destacamos alguns elementos que vem sinalizando a 

materialização da intersetorialidade.  

 A política de Assistência Social é legalmente reconhecida pela Constituição 

Federal de 1988 e pela Lei Orgânica de Assistência Social como direito social e dever 

do Estado. Esta política vem sendo regulamentada 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).  

 Este processo tem como o objetivo consolidar a Assistência Social como 

política de Estado, a fim de estabelecer critérios objetivos de partilha de recursos entre 

os serviços sócio-assistenciais e entre estados, Distrito Federal e municípios; 

estabelecer uma relação sistemática e interdependente entre programas, projetos, 

serviços e benefícios para fortalecer a relação democrática entre planos, fundos, 

conselhos e órgão gestor; garantir repasse automático e regular recursos fundo a 

fundo e para instituir um sistema informatizado de acompanhamento e monitoramento, 

até então inexistente (CFESS /CFP, 2007). 

 Para a efetivação da Assistência Social como política pública é imprescindível 

sua integração e articulação à seguridade social e às demais políticas sociais. Por 

isso, a concepção de Assistência Social e sua materialização em forma de proteção 

social básica e especial (de média e alta complexidades) conforme previsto na 

PNAS/SUAS, requer situar e articular estas modalidades de proteção social ao 

conjunto das proteções previstas pela Seguridade Social. 

 No que se refere a intersetorialidade na política de Educação, apontamos 

primeiramente para o reconhecimento da política educacional, como um modo 

historicamente determinado de oferta e regulação dos serviços educacionais, que 

organiza diferentes formas de trabalho coletivo e modalidades de cooperação entre os 

profissionais que atuam nessa área, cujas práticas e seus sujeitos envolvem 

processos que embora se relacionem com a política educacional a ela não 

necessariamente se circunscrevem (Almeida, 2007). 

 Almeida (2003) argumenta que:  

 
(...) os usuários e a própria rede de instituições que compõem o 
campo da política de educação não se relaciona mais da mesma 
forma com a rede de proteção social das demais políticas setoriais. 
Existem nítidos sinais de estrangulamento e redimensionamento deste 
relacionamento indicando que novos espaços ocupacionais, assim 
como novas dinâmicas interinstitucionais, estão sendo forjadas como 
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alternativas à nova realidade social. Tanto as unidades educacionais 
passam a necessitar direta ou indiretamente de novos aportes sociais 
e profissionais para o desenvolvimento das suas funções sócio-
institucionais tradicionais, quanto às instituições e os profissionais da 
rede de proteção social passam a formular projetos e ações 
exclusivamente dirigidas para as escolas (p. 6).  

 
 No intuito de buscar respaldo para as ações intersetoriais nas legislações da 

área educacional, destacamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

- 9.394/96) que pontua que “a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (Art. 1º); e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 

seu Capítulo V, artigo 53, que reconhece que o desenvolvimento integral da criança e 

do adolescente requer uma forma específica de proteção e, por isso, propõe um 

sistema articulado e integrado de atenção a esse público, do qual a escola faz parte.  

 Assim, a articulação entre a política de Educação e Assistência Social, dentre 

outras políticas públicas, poderá se constituir como uma importante intervenção para a 

proteção social, prevenção a situações de violação de direitos da criança e do 

adolescente, e, também, para melhoria do desempenho escolar e da permanência na 

escola, principalmente em territórios mais vulneráveis.  

 Uma das estratégias de enfrentamento desta realidade apresentada 

compreende uma lógica mais ampla de organização do trabalho coletivo na esfera da 

política educacional, no interior das unidades escolares, nas unidades gerenciais, 

como também na articulação com outras políticas setoriais. Todavia, a 

intersetorialidade enquanto alternativa para o enfrentamento da questão social no 

espaço escolar não vem se processando com facilidade. E um dos elementos que tem 

dificultado a prática intersetorial é a relação entre os diferentes profissionais na 

articulação de saberes e experiências, que acaba refletindo a fragmentação existente 

no interior da política educacional.  

 Em virtude dos desafios impostos na atuação interdisciplinar, considera-se 

importante a criação de espaços que possibilitem a discussão e reflexão dos 

referenciais teóricos e metodológicos que subsidiam o trabalho profissional e 

propiciem avanços efetivos, considerando as especificidades das demandas, das 

equipes e dos (as) usuários(as); a realização permanente de reuniões de 

planejamento e debates conjuntos a fim de estabelecer as particularidades da 

intervenção profissional, bem como definir as competências e habilidades profissionais 

em função das demandas sociais e das especificidades do trabalho.  
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 Contudo, se impõe a necessidade da organização intersetorial do trabalho na 

esfera dessas políticas, pois é por meio da intersetorialidade que é “possível abordar 

de forma mais ampla as problemáticas sociais em seu caráter complexo e 

multidimensional” (BIDARRA, 2009 apud DEGENSZAJN, 2008, p. 212) ainda que esta 

questão represente um árduo trabalho de construção política. 

 

IV - CONCLUSÃO 
 
 A articulação entre as políticas de Educação e Assistência social se constituem 

um desafio não só para a atuação dos assistentes sociais, mas de outros profissionais 

especializados, pois ela vai refletir a fragmentação das políticas sociais e as tensões 

produzidas, que são próprias quando se tem diferentes setores e atores, para negociar 

uma resposta partilhada para os problemas que lhe são comuns. 

 A intersetorialidade está para além da articulação das ações de diferentes 

áreas e setores e compreende alterações na dinâmica institucional e nos conteúdos e 

processos das políticas sociais. De modo que, desenvolver um trabalho nesta 

perspectiva requer a recusa do modelo de interação vertical com os diferentes 

profissionais, que tem predominado historicamente na administração política do 

Estado brasileiro, como parte de uma cultura política e institucional dessa sociedade. 

 A intersetorialidade se constitui uma alternativa de enfrentamento das 

expressões da questão social no espaço escolar, uma vez que para a materialização 

dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, bem como, a efetivação da 

proteção integral, conforme descrito na Política de Atendimento a criança e ao 

adolescente, cumpre assegurar a intersetorialidade de tais políticas que integram o 

campo das políticas sociais básicas. 
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