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Nesta 13ª edição do POLITIZANDO o NEPPOS mais uma vez foi brindado com a 

participação do grupo de estudos e pesquisas TEDis (Trabalho, Educação e Dis-

criminação), do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade 

de Brasília - PPGPS/SER) para: tratar de um tema social  relevante e veicular 

reflexões produzidas por pesquisas apoiadas por agências públicas de fomento 

à pesquisa. No caso específico da relação entre Política Educacional e Pobreza 

aqui analisada, o TEDis contou com o financiamento do Programa Observatório 

da Educação da CAPES-INEP/MEC à investigação realizada pela sua equipe de 

professores e alunos de graduação e pós-graduação, do Departamento de Ser-

viço Social da UnB, e concessão de bolsa do CNPq ao estágio de pós-

doutoramento sênior da líder desse Grupo, Profª. Silvia Cristina Yannoulas. As 

ideias e críticas contempladas neste número do Boletim são  fruto de estudos 

sistemáticos que embasaram e continuam embasando monografias de gradua-

ção, dissertações de mestrado, teses de doutorado, assim como artigos e livros 

especialmente produzidos. Nestes estudos é digna de nota a concepção da 

educação como direito social e política pública; e, como tal, um processo de-

corrente de lutas de classe com vista à democratização do acesso de todos aos 

bens e serviços coletivamente construídos. Por essa perspectiva, tanto o artigo 

da professora Silvia Yannoulas, da UnB, quanto a entrevista da professora Elia-

na Bolorino Canteiro Martins, da UNESP/Franca, estão pautados. Além disso, 

ambos estão conscientes dos limites da educação igualitária em um mundo 

dominado pelo capitalismo, e onde a desigualdade social e a pobreza são re-

produzidas e cultivadas. O mesmo pode ser dito dos livros e filme recomenda-

dos e dos trabalhos dos alunos divulgados sob a forma de resumo. Porém, por 

acreditarem na mudança da história e saberem que o reinado dos privilégios 

não é uma fatalidade, todos são unânimes em continuar apostando no prevale-

cimento de sociedades em que a educação, juntamente com as demais políti-

cas públicas, possa contribuir para a ampliação da cidadania. E dessa discussão, 

lembram os textos de fundo, endossados pelo NEPPOS, os profissionais do Ser-

viço Social e da educação não podem se furtar.                                 

 EDITORIAL 
    TOME NOTA 

24 a 28/junho/2013 

02 a 05/julho/2013 

14 a 18/outubro/2013 
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ONDE OS CAMPOS SÃO OS MUROS: Análise de particularidades e         
desafios em escolas do campo no Distrito Federal 

 
Esta monografia teve como objetivo mapear e analisar as particularidades e as 
principais dificuldades enfrentadas por alunos de escolas do campo no Distrito 
Federal (DF). A metodologia que norteou o estudo utilizou-se de instrumentos 
formais de pesquisa qualitativa. Foram realizadas onze entrevistas com respon-
sáveis, professoras e diretoras de escolas do campo do DF. Dentre os resulta-
dos, verificou-se que nem todos os recursos disponibilizados pelo Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação chegam às escolas do campo pesquisadas. 
Além disso, foram identificadas particularidades como uma alta rotatividade de 
alunos, falta de recursos físicos na escola (como telefone e internet), dentre 
outros elementos, que repercutem diretamente na não permanência dos estu-
dantes nas escolas do campo.  

ESPAÇO DO ALUNO 

POBREZA E EDUCAÇÃO FORMAL: A relação entre pobreza e politica 
educacional no Distrito Federal 

Este trabalho teve como objetivo analisar a relação entre pobreza e educação 
no âmbito escolar do DF. A partir disso, buscou-se entender os motivos que 
afastam os alunos mais pobres do sucesso escolar. Adotou-se a hipótese de 
que o sistema de educação é estruturado em uma lógica reforçadora do mérito 
individual e de parâmetros alheios à realidade da população pobre. Para o es-
tudo de caso, foram escolhidas três escolas de ensino fundamental (Ceilândia, 
Samambaia e Asa Norte) e realizadas entrevistas semiestruturadas com atores 
escolares e com gestores da política de educação e de transferência de renda. 
Os resultados indicam que a vinculação desses programas à educação não ul-
trapassariam a dimensão operacional-administrativa de execução da transfe-
rência de renda. Competiria à população pobre alcançar a mobilidade social 
por meio do acesso à educação formal. Entretanto, permanecem encobertas as 
contradições entre acesso e sucesso escolar dos mais pobres.  

POLÍTICA SOCIAL: Um estudo sobre educação e pobreza 

Nesta tese analisou-se a relação entre educação e pobreza por meio de estudo 
quali-quantitativo. O estudo quantitativo multinível investigou o impacto da 
população em situação de pobreza no IDEB da escola e dos sistemas de ensino 
municipais e estaduais. O qualitativo estudou como as escolas públicas do DF 
incorporam a população em situação de pobreza. Os resultados da etapa quan-
titativa demonstraram que a pobreza tem grande incidência negativa no IDEB; a 
riqueza não alcança a escola; e o Custo Aluno tem capacidade de moderar o 
impacto negativo da pobreza no IDEB. A pesquisa qualitativa identificou avan-
ços da diversidade nos Projetos Pedagógicos das escolas, localizou muitos pro-
jetos sobre meio ambiente, direitos humanos, raça/etnia e orientação sexual. 
Entretanto, permanecem invisíveis a pobreza e as questões de gênero. A tese 
conclui defendendo melhores condições materiais para a escola, financiamento 
que considere o Custo Aluno Qualidade; equipes multidisciplinares; aportes de 
serviços e equipamentos; e a necessidade de se garantir a distribuição demo-
crática do sucesso como complemento imperativo ao acesso à escola.  
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Direito à Educação 

O direito à educação como direito declarado expres-
samente em lei é relativamente recente, remontando ao 
final do século XIX e início do século XX (semelhante aos 
demais direitos sociais). Ele é produto dos processos 
desencadeados pelos segmentos de trabalhadores que 
visualizavam na educação formal uma porta de entrada 
ou um mecanismo para a participação econômica, social 
e política. Era considerado o caminho para a emancipa-
ção (por exemplo, pelas feministas igualitaristas), para a 
mobilidade social (por exemplo, pelos trabalhadores) e 
para a integração social (por exemplo, pelos teóricos 
sociais funcionalistas). 

No Brasil, nas Constituições Federais de 1934 e 1988 
a educação formal foi considerada direito de todos e 
dever do Estado e da família. Na Constituição de 1934 foi 
estabelecida a obrigatoriedade e a gratuidade (ensino 
das primeiras letras), e também foram determinadas as 
fontes de financiamento nacional, estabelecendo pela 
primeira vez uma vinculação orçamentária para garantir 
o direito à educação. Antes disso, a educação formal 
gratuita era reservada apenas aos considerados cidadãos 
(pela Constituição Imperial de 1824) (CURY, 2007).  

A Constituição Federal de 1988 significou um proces-
so de desconstrução do regime autoritário e a constru-
ção de um novo pacto sociopolítico. Neste contexto, a 
educação ganhou um capítulo próprio (Vide capítulo III, 
artigos entre 205 e 214). O Art. 208 estabeleceu o direito 
à educação como direito público subjetivo, o que signifi-
ca que o indivíduo que não tiver acesso ao ensino consi-
derado obrigatório possui mecanismos jurídicos para 
fazer valer esse direito. Cabe ao cidadão a faculdade de 
exigi-lo quando lesado. A Emenda Constitucional número 
59 de 2009, modificou a redação do mencionado Art. 
208, estabelecendo que a educação básica é obrigatória 
e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de ida-
de, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos 
os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

Duas polêmicas são fundamentais com relação ao 
direito à educação: a) relação entre União, Estados e 
Municípios, e b) ensino público versus privado. A primei-
ra polêmica refere-se às responsabilidades de cada ente 
federado para com o direito à educação e suas fontes de 
financiamento; a segunda diz respeito à restrição ao lu-
cro (escolas lucrativas diferentes das filantrópicas, pois 
as escolas consideradas filantrópicas podem receber 
verbas públicas e isenção de impostos). 

A gestão democrática da política educacional, esta-
belecida no Art. 206 da Constituição Federal de 1988, 
pretende assegurar a mobilização e a participação da 
comunidade na determinação das políticas educacionais 
e escolares. Destarte, para entender o direito à educa-
ção no Brasil, é necessário estudar, além da Constituição 

e da Lei de Diretrizes de Bases – LDB (Lei 9394/96), os 
Planos Nacionais de Educação (2001-2010, 2011-2010). 

Mas o estabelecimento dessas orientações 
programáticas convive com um contexto de restrições às 
políticas sociais.  

Um conjunto de intelectuais vinculados às confedera-
ções docentes de diferentes países da América Latina 
elaborou balanços críticos da implantação de reformas 
educacionais na virada do século (OLIVEIRA, 2003). As 
principais características das reformas apontadas por 
eles foram: descentralização financeira e administrativa 
com avaliação centralizada; trabalho pedagógico com 
parâmetros semelhantes ao modelo industrial da acumu-
lação flexível; focalização e equidade, no lugar de univer-
salidade e igualdade; conceito de qualidade semelhante 
ao utilizado pelas empresas, determinado pelo pragma-
tismo (proficiência, ser aprovado no vestibular, conseguir 
emprego, entre outros aspectos); e conformação de um 
mercado educacional. É nesse difícil contexto que deve-
mos pensar a inserção das(os) assistentes sociais no es-
paço escolar, e o trabalho multidisciplinar a ser realizado 
pelas(os) profissionais da educação.  

Política Educacional e Política Social 

Compreendemos a educação como direito social, 
como dimensão da vida social que resulta de lutas passa-
das e presentes pelo acesso aos conhecimentos e à legiti-
mação profissional, decorrentes da posse de credenciais 
educacionais numa sociedade capitalista estruturada em 
classes sociais em conflito e contradição. Nesse sentido, 
consideramos que o sistema educacional está tensiona-
do pela lógica capitalista de reprodução de privilégios, e 
que o direito à educação é permeado por interesses dis-
tintos e contraditórios. Nossa visão do direito à educação 
refere-se à política educacional na sua conformação só-
cio-histórica e política, entendendo que as instituições 
educacionais são produzidas historicamente através de 
lutas políticas travadas por diferentes grupos sociais, no 
seu permanente anseio pelo acesso, permanência e su-
cesso escolar numa sociedade permeada de contradi-
ções.  

As escolas não são ilhas, e nesse sentido também 
fazem parte da deterioração das relações sociais em ge-
ral no contexto contemporâneo. Assistimos ao retroces-
so da proposta dos direitos sociais universais, à ascensão 
de propostas de mínimos sociais, da exigência da 
“contrapartida” ou da condicionalidade como condição 
para acesso a tais direitos. Essas limitações determinam 
uma função compensatória para as redes públicas de 
educação, e sinalizam uma função paliativa para as(os) 
assistentes sociais na educação formal, como gestoras
(es) da pobreza dos alunos que hoje em dia frequentam 
a escola pública, contrariamente à função universalizante 
e preventiva que poderiam desenvolver (PEREIRA, 2010).  

P O L I T I Z A N D OP O L I T I Z A N D OP O L I T I Z A N D OP O L I T I Z A N D O     

POLÍTICA EDUCACIONAL E POBREZA** 

                                                                                 

                                                                                 Silvia Cristina Yannoulas * 
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No Documento elaborado pelo GT Educação do CFESS 
(2011), destaca-se que a atuação das(os) assistentes soci-
ais na educação formal não pode prescindir de uma análi-
se dos princípios ideológicos dos programas sociais que 
operam nas escolas. A larga disseminação do termo 
“inclusão”, que atravessa diferentes políticas sociais e a 
própria política educacional, tem contribuído significati-
vamente para obscurecer esses princípios ideológicos, 
produzindo um discurso que não aprofunda a compreen-
são das determinações das desigualdades educacionais.  

Mas, então, por que direcionar o olhar à relação entre 
a pobreza e a educação? Para responder a essa questão, 
apresentamos alguns números referentes à pobreza: Uma 
em cada seis pessoas do mundo sofre os efeitos pernicio-
sos da pobreza (GREEN, 2008). Na América Latina a taxa 
de pobres era de 33% em 2009 - ou 180 milhões de pes-
soas (ONU-Habitat, 2012). Em 2009 9 milhões de brasilei-
ros permaneciam extremamente pobres (OSÓRIO; SOA-
RES; SOUSA, 2011). No Brasil, 44% da população escolar 
do ensino fundamental público é pobre – 73% em AL, 
67% para o conjunto do NE (DUARTE, 2012). Não estamos 
falando de “minorias”, nem da pobreza como problema 
técnico, mas como o elemento que coloca em questão a 
universalidade do ensino fundamental e as potencialida-
des do formato escolar no capitalismo. 

As políticas educacionais vêm sendo foco de pesquisas 
e reflexões sistemáticas, constituindo a área de concen-
tração de grande número de Programas de Pós-
graduação em Educação. A pesquisa sobre política educa-
cional mostra seus vínculos com o clima político e econô-
mico de cada etapa histórica. O desenvolvimento dos 
estudos críticos a partir da década de 1980 permitiu a 
criação de associações como a Anpae (Associação Nacio-
nal de Política e Administração da Educação) e a Anped 
(Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Educação), e a criação de linhas de pesquisa específicas 
nos Programas de Pós-graduação em Educação. Todos 
esses elementos permitiram a constituição e 
consolidação do campo da política educacional (SANTOS; 
AZEVEDO, 2009). A consulta aos cadernos de resumos das 
reuniões das duas Associações mencionadas permite 
afirmar o crescimento da temática em torno da 
escolaridade das crianças e jovens pobres do Brasil, 
especialmente nos GTs N. 5 “Estado e Política 
Educacional” e N. 14 “Sociologia da Educação”. 

A luta por uma educação pública de qualidade para 
todos é pleiteada por diversos movimentos sociais e en-
tendida como elemento fundamental de uma sociedade 
democrática e republicana. Contudo, o debate sobre a 
universalização da educação deve estar acompanhado de 
uma reflexão sobre o papel que o sistema educacional 
assume na realização de políticas sociais focalizadas, co-
mo os atuais programas de transferência condicionada de 
renda oriundos da política de assistência social. Com a 
universalização da educação, a parcela mais pobre da 

sociedade entrou massivamente na escola e novos con-
flitos e contradições surgiram. Essa situação é particular-
mente significativa, pois desvenda de maneira contun-
dente como o sistema educacional é atravessado pelo 
modo de produção capitalista, entremeando condições 
socioeconômicas com desempenho escolar e condiciona-
lidades educacionais.   
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POLITIZANDO: A análise do processo 
de materialização do Direito à Educa-
ção no Brasil indica que o sistema de 
educação brasileiro é permeado pela 
desigualdade social. Neste sentido, 
como avalia as dificuldades impetra-
das pela desigualdade social na conso-
lidação do direito à educação?  

Profª. Eliana: A desigualdade social é 
marca do processo histórico da socie-
dade brasileira e permeia toda vida 
social e está presente nos diferentes 
níveis de ensino. Neste contexto, deve-
mos pensar as instituições educacio-
nais como instituição típica da socieda-
de capitalista, portanto, não isolada 
das demais relações sociais, e resulta 
das tensões de classe e dos elementos 
dela decorrentes. Desta forma a edu-
cação é um processo intrinsecamente 
relacionado à produção, gestão e orga-
nização dos trabalhadores e do capital, 
mediado pelo Estado. Enfim, a educa-
ção é determinante e determinada 
pelo processo de produção e reprodu-
ção social, sendo que é no bojo dessa 
relação que a desigualdade social é 
engendrada e se expressa nas circuns-
tâncias econômicas, sociais e políticas, 
mas também nos valores culturais das 
classes subalternizadas, como afirma 
Yasbeck. Portanto, desigualdade social 
não se restringe apenas à escassez de 
recursos financeiros, mas também às 
precárias ou inexistentes condições de 
acesso aos bens produzidos socialmen-

tudo que este conceito acarreta para a 
humanidade. Conforme analisa o prof. 
Almeida, é preciso pensar a educação 
numa perspectiva de totalidade, no mo-
vimento contraditório da sociedade capi-
talista e compreendê-la sob o prisma do 
capital. Assim, a educação contribui para 
a internalização dos consensos necessá-
rios à reprodução ampliada deste siste-
ma, porém é a partir dessa dinâmica que 
se instauram as possibilidades de cons-
trução histórica de uma educação eman-
cipadora, cujas condições dependem de 
um amplo processo de universalização 
do trabalho e da própria educação como 
atividade humana autorrealizadora.  

POLITIZANDO: Por essa concepção de 
educação apresentada, verifica-se que a 
política educacional deve ser capaz de 
estabelecer vínculos com outras políti-
cas sociais. Isso contribui para que a 
educação se constitua como um campo 
de atuação profissional complexo, capaz 
de agregar distintos saberes. Neste sen-
tido, como analisar as interfaces da polí-
tica de educação junto às outras políti-
cas sociais? 

Profª. Eliana: A interface da Política de 
Educação junto às outras políticas sociais 
é imprescindível se consideramos o estu-
dante como ser humano genérico, por-
tanto que carrega em si diferentes ne-
cessidades que devem ser atendidas por 
serviços das demais políticas sociais, con-
siderando as suas particularidades. O 
Serviço Social pode contribuir nesta tare-
fa de articulação entre as unidades edu-
cacionais e as demais políticas sociais, 
visando aglutinar esforços e criando al-
ternativas de ação conjunta ou efetivan-
do “pontes” entre as diferentes instân-
cias. Essa interface com as demais políti-
cas sociais, em especial, a política de 
assistência social (através dos programas 
de transferência de renda que trazem 
como condicionalidade a frequência es-
colar), sob o prisma do Estado 
(capturado pela lógica do capital), signifi-
ca a possibilidade de grande contingente 
da classe popular ter acesso à educação 
formal atendendo, assim, as demandas 
do capital (novo perfil de trabalhador 
exigido pelo mercado de trabalho). Po-
rém, considerando as contradições pos-
tas na realidade social, esta perspectiva 

te, tanto materiais quanto culturais.  

A consolidação do direito à educação 
está estreitamente vinculada ao reco-
nhecimento da desigualdade social, 
interpretada de forma crítica, conside-
rando que este fenômeno perpassa 
também o ambiente educacional. Por-
tanto, a política de educação deve ser 
planejada e executada de forma interse-
torial, mobilizando o acesso a outros 
direitos sociais que possibilitam condi-
ções de vida para que o estudante pos-
sa usufruir da função precípua da edu-
cação. Não podemos pensar/efetivar o 
direito à educação sem reconhecer a 
necessidade de materializar todos os 
direitos sociais. 

POLITIZANDO: Sabemos que em tem-
pos de desmonte dos Direitos Sociais, a 
educação não foge à regra do reformis-
mo e de planos de educação sem uma 
concepção transformadora da socieda-
de. Qual a visão de educação que deve-
ria orientar as bases da política de edu-
cação? 

Profª. Eliana: Acreditamos que a con-
cepção de educação que deveria funda-
mentar a Política de Educação brasileira 
baseia-se na perspectiva crítica sócio-
histórica. Educação conforme apregoa-
da por Gramsci, ou seja, educação além 
do conhecimento das ciências e das 
técnicas produtivas, com o intuito de 
fornecer meios para a reflexão crítica 
do indivíduo a respeito das forças soci-
ais que o envolvem. Vista desta forma, a 
educação atingiria o seu ápice no senti-
do em que sua função seria instrumen-
talizar o indivíduo para o exercício de 
sua cidadania, capacitando-o para en-
tender-se, não como expectador ou 
objeto de manipulação, mas como par-
tícipe dos fenômenos sociais e com po-
der de deliberar sobre eles. A educação 
pode proporcionar a construção de um 
corpo social autocrítico capaz de se au-
torregular e prover suas próprias neces-
sidades em prol de toda a sociedade. Ao 
trilhar este caminho, e partindo de uma 
educação de cunho humanista, mas 
fundamentada no mundo do trabalho e 
concretizada na prática social, Gramsci 
entendia que o homem estaria, então, 
mais próximo da noção de liberdade e 
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pode ser redimensionada como uma 
estratégia de acesso à educação formal, 
direito que historicamente sempre foi 
negado a esta classe social. 

POLITIZANDO: Neste sentido, a(o) As-
sistente Social atuante na área da edu-
cação pode ser capaz de articular meios 
para a garantia, consolidação e amplia-
ção do direito à educação pública no 
Brasil. Seria possível indicar alguns dos 
eixos de trabalho da(o) Assistente Soci-
al na educação pública? 

Profª. Eliana: O trabalho da(o) Assisten-
te Social na educação deve ser compre-
endido numa perspectiva ampla, dire-
cionada para a interpretação da política 
de educação e do espaço escolar com 
suas múltiplas determinações de ordem 
econômica, política, social e cultural. É 
preciso reconhecer que a função social 
da educação está relacionada ao proces-
so de produção e reprodução da socie-
dade. Neste processo ocorrem as dispu-
tas dos diferentes projetos societários 
que, por um lado, lutam pela consolida-
ção da hegemonia dominante e por ou-
tro, possibilita flancos de resistência 
visando à efetivação de uma proposta 
contra-hegemônica. 

Nesta dinâmica tensionada que se cons-
trói, nos espaços sócio-ocupacionais que 
materializam a Política de Educação, a 
ações do Serviço Social devem ser ali-
cerçadas em princípios ético-políticos 
pautados por valores universais: liberda-
de, democracia, respeito aos direitos 
humanos, justiça e equidade social, con-
tra qualquer forma de arbítrio, autorita-
rismo, preconceito e/ou discriminação, 
enfim, valores que se direcionam, em 
última instância, para a construção de 
uma nova sociabilidade, forjando estra-
tégias que conduzam a essa direção 
social e política.  

Neste sentido, a atuação profissional 
da(o) Assistente Social pretende contri-
buir para o ingresso, permanência e 
sucesso da população pobre na educa-
ção formal, considerando ser este um 
direito social. Neste âmago é essencial a 
luta pela garantia da qualidade da edu-
cação. Qualidade ancorada na perspecti-
va da concepção de educação que con-
tribua para emancipação humana inclu-
indo, portanto, conjuntos de valores na 
direção da referida emancipação e tam-
bém propiciando a classe trabalhadora o 
acesso ao acervo cultural, científico, 
tecnológico socialmente construído pela 
sociedade. Desta forma a atuação pro-
fissional das(os) Assistentes Sociais com-

preendida no âmbito da política de edu-
cação, como destaca o Prof. Almeida, 
deve abranger o caráter individual, cole-
tivo e organizacional, considerando as 
particularidades de cada nível de ensino.  

De forma geral, o trabalho da(o) Assis-
tente Social na educação envolve três 
eixos de intervenção: o primeiro eixo 
envolve a dimensão socioeducativa do 

trabalho profissional, que apesar de ser 
inerente a natureza da profissão, portan-
to, presente em todas as instâncias de 
intervenção, é central na área da educa-
ção.  A dimensão educativa ocupa uma 
posição estratégica nas relações da(o) 
Assistente Social com toda a comunida-
de escolar, no sentido de utilizar a razão 
crítico-dialética para politizar as refle-
xões em relação aos processos sociais e 
educativos, aguçando o senso crítico 
visando a romper com a razão instru-
mental presente nos espaços educacio-
nais. 

No segundo situa-se o processo de de-

mocratização da educação, não apenas 
no sentido de garantir o acesso e perma-
nência dos estudantes na escola, mas 
também de potencializar o processo de 
construção da gestão democrática edu-
cacional. Para tanto é preciso fortalecer 
a participação efetiva de todos os repre-
sentantes da comunidade escolar, espe-
cialmente alunos e famílias, que muitas 
vezes, não conseguem se inserir, de for-
ma realmente participativa, nas instân-
cias de poder decisório existentes nas 
instituições educacionais. Neste aspecto, 
cabe ressaltar que a escola não está des-
colada dos processos sociais, portanto, 
reflete as marcas da cultura autoritária e 
não participativa, traço histórico e ideo-
lógico imprimidos aos brasileiros e que 
muitas vezes provocam imobilismo e  
omissões. Desta forma a(o) Assistente 
Social poderá contribuir para construção 
coletiva do projeto pedagógico, articu-
lando a realidade concreta vivida pela 
comunidade escolar com os objetivos a 
serem atingidos no processo educativo. 

E o terceiro eixo é a articulação da polí-

tica de educação com as demais políti-

cas sociais e, em especial a rede de pro-
teção à criança, ao adolescente e à famí-
lia. Consideramos essa a principal atribu-
ição da(o) assistente social na educação 
– o processo de articulação da escola 
com outras políticas públicas, inserindo 
as instituições educacionais na ampla 
rede de proteção à criança, ao adoles-
cente e à sua família. Essa articulação 
visa aglutinar as forças progressistas 

comprometidas com a formação de 
projetos societários de interesse da 
população, criando alternativas, pro-
postas de ação conjunta de enfrenta-
mento das expressões da questão soci-
al presentes no espaço escolar visando 
garantir o acesso, a permanência e o 
sucesso das crianças e adolescentes na 
escola pública. Garantir a intersetoriali-
dade entre as políticas sociais, especifi-
camente envolvendo a política de edu-
cação, com as demais políticas setori-
ais, principalmente as políticas de assis-
tência social e saúde, é uma tarefa pe-
culiar ao exercício profissional da(o) 
Assistente Social, pelo acúmulo teórico 
que possui e larga experiência no cam-
po das políticas sociais. A interface da 
Política de Educação com as demais 
políticas sociais e, especificamente com 
a Política de Assistência Social, por mei-
o do SUAS – Sistema Único de Assistên-
cia Social,   deve ser considerada um 
espaço de lutas para viabilizar a educa-
ção como direito social a um grande 
contingente da população que sofre as 
desigualdades e a exclusão social que 
também permeiam o ambiente escolar. 
É imprescindível registrar que a articu-
lação da(o) Assistente Social com as 
esferas públicas de discussão e delibe-
ração da política de educação, como os 
conselhos nacionais, estaduais e muni-
cipais, além dos movimentos sociais e 
fóruns de debates, são essenciais para 
fortalecer a luta dos educadores em 
prol de uma educação pública univer-
sal, laica e de qualidade. 

É notório que esses eixos desdobram-
se em diversas ações profissionais que 
são referendadas nas atribuições e 
competências profissionais explicitadas 
na Lei que regulamenta a profissão (Lei 
nº 8.662), e que fazem parte do conhe-
cimento teórico-metodológico, técnico-
operativo e ético-político do Serviço 
Social. 

Por fim, o Serviço Social na educação, 
precisa reconhecer e compreender a 
sua inscrição no trabalho coletivo da 
escola, sendo imprescindível promover 
uma ação interdisciplinar, aglutinando 
esforços para dar visibilidade às de-
mandas presentes na educação, visan-
do consolidar a educação como direito 
social. Ampliar os horizontes do conhe-
cimento e da ação nas instituições edu-
cacionais é uma urgência histórica, em 
tempos tão adversos a uma formação 
humana consciente, crítica e emancipa-
tória. 



 

O livro organizado por Marcela 
Mary José de Silvia é atrativo 
para àqueles que se interessam 
pela questão da Política Educa-
cional Brasileira e pelo Serviço 
Social.  A obra reúne doze arti-
gos com fundamentação empíri-
ca e subsídios teóricos que 
constituem preciosos estímulos 
para refletir sobre a inserção da
(o) assistente social no campo 
da Educação. Os artigos se preo-
cupam em contextualizar a con-

juntura econômica e política neoliberal dos mínimos soci-
ais. Os textos abordam diversos temas tais como: a imple-
mentação do Serviço Social no ambiente escolar; o desen-
volvimento de práticas socioeducativas; as experiências 
nesse espaço sócio-ocupacional em diversos Estados do 
Brasil; os marcos legais e projetos de lei sobre a inserção 
das(os) assistentes sociais na escola e na política educacio-
nal; a precarização e expansão do ensino a distância nos 
cursos de Serviço Social; e a discussão da Política de Assis-
tência Estudantil na Educação Superior. Nessa perspectiva 
a obra apresenta a importância de pensar as(os) assisten-
tes sociais dentro de uma equipe multiprofissional na área 
da educação para poder contribuir nesse universo comple-
xo de atuação que visa garantir o direito a uma educação 
pública de qualidade com a articulação dos serviços assis-
tenciais e outros direitos básicos. 
 
Referência: SILVIA, Marcela Mary José de (org.). Serviço 
Social na Educação: Teoria e Prática. Campinas, SP: Papel 
Social, 2012. 

Por Eliane Oliveira da Costa 
Aluna do 8º semestre de Serviço Social da UnB 
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Fruto de intercâmbios 
entre pesquisadores na-
cionais e estrangeiros e o 
Grupo de Pesquisa Políti-
ca Educacional e Trabalho 
Docente – GESTRADO da 
Faculdade de Educação 
da Universidade Federal 
de Minas Gerais - FaE/
UFMG, o livro não traz 
simplesmente reflexões 
teóricas acerca da educa-
ção e políticas públicas, 
mas também uma aten-

ção especial à regulação das práticas neste campo de 
estudos. O livro apresenta particularidades sobre a rela-
ção entre formulação de políticas públicas e pesquisa 
acadêmica, indo desde reflexões sobre o atual estágio 
da modernidade e a importância da pesquisa em Ciên-
cias Humanas e Sociais, passando pela análise de políti-
cas educacionais e os reflexos em outras políticas soci-
ais, chegando a discussões sobre a especificidade da 
política educacional brasileira, suas características e 
tendências recentes. É uma obra com comprometimen-
to teórico, social e político, que debate temas centrais 
sobre políticas educacionais e o papel do Estado. 

 

Referência: OLIVEIRA, Dalila A.; DUARTE, Adriana 
(orgs.). Políticas Públicas e Educação: regulação e co-
nhecimento. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011. 

 

Por Patrícia da Silva Pereira 
Aluna do 8º semestre de Serviço Social da UnB 

POLITIZANDOPOLITIZANDOPOLITIZANDOPOLITIZANDO Recomenda 

Este documentário nos convida para uma reflexão sobre o sistema educacional brasileiro. 
O diretor João Jardim escolheu seis escolas nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Pernambuco, para esboçar um retrato das desigualdades no acesso à Educação, trazendo 
depoimentos simples, mas emocionantes dos(as) alunos(as). “O filme tenta jogar um pou-

co de luz nessa questão de como o jovem se comporta dentro da escola, não apenas em 

relação aos professores, mas também em relação aos colegas e a esse momento intenso 

em que vive, num mundo extremamente violento e com poucas oportunidades”, afirma o 
diretor. Associado a isso, o longa denuncia o abandono no qual se encontra a escola pú-
blica no Brasil,  principalmente nos Municípios mais pobres do país: “O professor perdeu a 

dignidade (...) e o Estado deixa tudo jogado. Todo mundo está cansado de ouvir os proble-

mas da Educação, mas ninguém faz nada”, desabafa a professora. E toda essa angústia 
do filme vem acompanhada de poesia, ritmos e talentos dos seus protagonistas. 

Referência: JARDIM, João. Pro dia Nascer Feliz. NTSC/COR/88min, 2007. 

                                  Por Camila Rosa Fernandes de Souza – Integrante do TEDis/UnB 
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