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Apresentação 

 
Nesta edição do InfoReggae apresentaremos a quarta etapa de um papo com quem trabalha no 

Consórcio Social Travessia. 

 

Na próxima edição, em 21 de agosto, apresentaremos um resumo de tudo que foi realizado e 

buscaremos contar uma história de mobilidade social por cidade em que estamos trabalhando e as 

avaliações que fazemos de forma periódica das ações do trabalho. 

 

Um trabalho coordenado pelo AfroReggae com patrocínio e supervisão da Odebrecht. 

 

Um trabalho construído dia a dia para unir as politicas de educação e assistência social e aproximá-

las das famílias dos estudantes e dos usuários dos CRAS.  

 

Um trabalho que busca consolidar uma metodologia que garanta o fortalecimento da educação e que 

tem como foco a mobilidade social. 

 

Todas as semanas nossa equipe de sociólogos, assistentes sociais, pedagogos, administradores e 

professores estão nas 10 cidades do Consórcio Social Travessia para facilitar a integração, o debate 

social e a construção de resultados sustentáveis. 

 

Agora vamos ao papo reto com estes trabalhadores que estão neste movimento inovador e, 

sobretudo, parceiro para que os problemas sejam superados e para que encontremos nesta parceria 

o caminho da transformação social sem atalhos. 

 

O trabalho não é  fácil. 

 

Se fosse facil não seria para o AfroReggae. 

 

 

Marcelo Reis Garcia 

Autor e Coordenador Editorial do InfoReggae  
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QUESTIONÁRIOS 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ana Cristina 
Técnica de Areal 

  

 
1. Qual a cidade que você faz supervisão? 
 

Areal 

 

2. Quando você foi selecionado para participar do Consórcio Social Travessia o que você 
pensou sobre o projeto? 

 

Que seria um projeto inovador e cheio de desafios. 

 

3. Você teve receio de realizá-lo, com estes objetivos, fora da sua cidade e de sua 
realidade de trabalho? 

 

Sim, achei a proposta do projeto arrojada. 

 

4. Como é sua rotina de trabalho? 
 
Chego na cidade às 18h, me hospedo num distrito de Petrópolis, pois em Areal não existe hotel. 

Normalmente à noite reviso o material de trabalho do dia seguinte e planejo as atividades. Pela 

manhã, às 7h30 passo no CRAS, me encontro com as duas técnicas e vamos para o primeiro 

encontro às 8h na escola Renato Feo. Lá são cinco professores, a diretora e uma coordenadora 

pedagógica. Começamos a reunião pautando os acontecimentos da semana, com informes 

sobre o andamento do projeto, apresentação do material levado do Consórcio, depois fazemos 

um debate trazendo o tema para nossa realidade, e para a vivência de cada um, fazemos uma 

rodada entre os professores para sabermos de casos individuais de cada um, quando necessário 

fazemos estudos de caso sobre as famílias apresentadas, fechamos o encontro traçando 

intervenções para os casos apresentados. 
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Às 11hs seguimos para o segundo encontro com os professores na escola Augusto César da 

Costa, a agenda foi a mesma, mudando de acordo com alguma demanda apresentada. 

 

Às 14hs vou para o CRAS Amazônas com os casos e demandas apresentados nos encontros e 

lá fechamos uma agenda de urgência para cada família, a partir desta semana, já iremos para as 

visitas domiciliares que foram apresentadas a partir do Risco Social Familiar, famílias que estão 

em risco 4, 5 e 5+. 

  

5. Quais desafios você identificou no início? 
 

O maior desafio foi apresentar um projeto com ideias inovadoras para um grupo de profissionais 

e fazê-los entender a importância deste projeto dentro das famílias dos alunos.  

 

6. Como você avalia a integração da Política de Educação com a Política de Assistência 
Social na cidade que você faz a supervisão? 

 
No início não havia integração entre estas duas políticas, hoje o CRAS frequenta regularmente 

os encontros nas escolas, as estratégias de atendimento e intervenções são traçadas junto com 

as duas políticas, ainda temos muito que melhorar, mas o caminho já sabemos qual é. 

 

7. As famílias participam do processo de educação de seus filhos? 
 

Muito pouco, as famílias veem nas escolas uma forma de terem seus filhos por um tempo em 

lugar seguro, falta entendimento do quanto estas duas instituições são importantes no processo 

de formação destas crianças, e na transição para a vida adulta. 

 

8. Nos indique três avanços nestes primeiros meses de trabalho? 
 

Integração entre a política de educação e assistência social; 

A percepção dos professores do aluno como um todo; 

A percepção que a estrutura familiar influencia no comportamento direto do aluno em sala de 

aula e nos seus relacionamentos. 

 

9. Nos indique três desafios que você ainda está enfrentando para garantir os resultados 
do projeto? 

 

Garantir visitas domiciliares para todas as famílias de abrangência do projeto; 

Garantir uma melhor relação dos responsáveis com as escolas; 
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Garantir intervenções de sucesso para as famílias em risco social, o que envolve outras políticas 

públicas como saúde, cultura e lazer.  

 

10. Que lição este trabalho está deixando para sua vida profissional e pessoal? 
 

Quando tratamos com pessoas esperamos reações diversas, apresentar caminhos e propostas 

novas nos faz sentir um movimento da vida, ver profissionais superando obstáculos pessoais 

porque acredita na sua técnica é gratificante, descobrir juntos que estamos no caminho certo, 

comemorar a cada vitória e ouvir de um técnico que consegue enxergar a família e suas 

privações de forma diferente é o que nos faz acreditar que estamos no caminho certo, nos faz 

seguir em frente.  
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Ana Pinheiro 
Técnica de Santa Maria Madalena 

  

 
1. Qual a cidade que você faz supervisão? 
 

Santa Maria Madalena 

 

2. Quando você foi selecionado para participar do Consórcio Social Travessia o que você 
pensou sobre o projeto? 
 

Que seria mais um enorme desafio em minha vida profissional, por envolver uma proposta tão 

inovadora. 

 

3. Você teve receio de realizá-lo, com estes objetivos, fora da sua cidade e de sua 
realidade de trabalho? 

 

Sim, cada novo desafio nos mobiliza internamente, mas a proposta do Consórcio me fez seguir 

em frente acreditando que avançaria em direção ao novo sem qualquer receio. 

 

4. Como é sua rotina de trabalho? 
 

Chego em Madalena na segunda-feira, por volta das 22h, após 7h de viagem e me hospedo em 

uma pousada. Na manhã seguinte, sigo para a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, onde 

me reuno com a facilitadora e algumas vezes com o Articulador Municipal, lá conversamos sobre 

o Planejamento da Semana e andamento das reuniões anteriores realizadas pelo Projeto. Logo 

em seguida, partimos para o campo, onde realizamos visitas Institucionais, domiciliares e 

reuniões no CIEP Brizolão 273 Graciano Cariello Filho, com os professores e também na 

Assistência Social e no CRAS, com os técnicos do SUAS. 

 

 

  



 

5. Quais desafios você identificou no início? 
 
A falta de articulação entre a Assistência Social e Educação foi um grande desafio no início e 

hoje uma grande conquista. 

 

6. Como você avalia a integração da Politica de Educação com a Política de Assistência 
Social na cidade que você faz a supervisão? 
 

A adesão da Assistência com a Educação, está apenas começando, mas já estamos vendo 

resultados. A escola tem levantado algumas desproteções sociais dos alunos através do 

Questionário de IPM e a equipe do SUAS tem realizado as devidas intervenções.  

 

7. As famílias participam do processo de educação de seus filhos? 
 

A Atuação dos responsáveis é muito rara, apesar de todo o trabalho de mobilização que os 

professores realizam para que essas famílias se aproximem da vida escolar de seus alunos. 

 

8. Nos indique três avanços nestes primeiros meses de trabalho? 
 

Integração entre a Educação e Assistência Social. 

Realização de visitas domiciliares às famílias dos alunos e intervenções. 

A relação professor/aluno está mais estreita, o que faz enxergá-los como um todo. 

 

9. Nos indique três desafios que você ainda está enfrentando para garantir os resultados 
do projeto? 
 

Garantir que as principais privações e desproteções sociais das famílias dos alunos sejam 

sanadas. 

Fortalecer ainda mais o trabalho junto a rede, através da Educação e Serviço Social. 

Aproximar as famílias para dentro da Unidade Escolar. 

 

10. Que lição este trabalho está deixando para sua vida profissional e pessoal? 
 

Os desafios são constantes e os mais diversos, mas estamos no caminho para que sejam 

vencidos. 
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Ellen Barroso 
Técnica de Trajano de Moraes 

  

 
1. Qual a cidade que você faz supervisão? 
 

Trajano de Moraes 

 

2. Quando você foi selecionado para participar do Consórcio Social Travessia o que você 
pensou sobre o projeto? 
 

Que é de extrema importância provocar a unidade entre as políticas públicas da cidade, 

principalmente entre assistência e educação. Precisamos enxergar o usuário como um sujeito 

múltiplo, que apresenta demandas que precisam de um olhar com um todo. Nenhuma política 

pública dará a esse usuário, solução de forma isolada.   

 

3. Você teve receio de realizá-lo, com estes objetivos, fora da sua cidade e de sua 
realidade de trabalho? 

 

Não. É um desafio muito atraente e importante. 

 

4. Como é sua rotina de trabalho? 
 

Sempre começo a agenda de trabalho na Secretaria de Educação, onde falamos sobre o 

desenvolvimento do Projeto e a atividade programada para aquela semana. No período da tarde, 

nos deslocamos para o Distrito de Tapera (4º Distrito de Trajano de Moraes) onde fica localizada 

a Escola em que as atividades são desenvolvidas. Lá, nos reunimos com os professores e 

equipe da secretaria de educação, que sempre nos acompanha. Para aplicação do IPM, 

firmamos uma parceria com o PSF, por isso, também passamos no Posto de Saúde para 

articulação e construção de agenda de visitas domiciliares a serem realizadas. 
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5. Quais desafios você identificou no início? 
 
A integração entre as políticas de assistência social e educação sem dúvida é o principal desafio. 

Reunir os professores e conseguir construir com eles um mapa dos problemas da escola e 

comunidade, pensar soluções e provocar o debate sobre o papel da educação também é um 

desafio grande e constante. 

 

6. Como você avalia a integração da Política de Educação com a Política de Assistência 
Social na cidade que você faz a supervisão? 
 

Infelizmente essas políticas ainda trabalham de maneira isolada, havendo troca de informações 

geralmente em casos mais graves, principalmente quando o Conselho Tutelar é acionado.  

 

7. As famílias participam do processo de educação de seus filhos? 
 

As famílias enxergam na escola um espaço de educação, mas ainda temos como desafio a 

família se enxergar com parte desse processo. 

 

8. Nos indique três avanços nestes primeiros meses de trabalho? 
 

Integração entre os profissionais da escola e a equipe de supervisão/orientação pedagógica; 

Maior presença e atenção dos pais no que tange à rotina escolar; 

Parceria entre a escola e PSF. 

 

9. Nos indique três desafios que você ainda está enfrentando para garantir os resultados 
do projeto? 
 

Garantir a parceria da política de Assistência Social junto à escola; 

Promover uma maior integração entre os profissionais da escola e a direção da mesma; 

Realizar visitas domiciliares nas famílias que não compareceram à aplicação do IPM, em 

parceria com o PSF. 
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10. Que lição este trabalho está deixando para sua vida profissional e pessoal? 
 
Aprendo que a informação é o que de mais importante temos e podemos/precisamos 

compartilhar com o outro.  Poder reunir e socializar com um grupo de profissionais e sua equipe 

de supervisão, trazer elementos de fora, provocar o questionamento dessas pessoas e estimular 

conhecer o aluno para além da sala de aula é muito rico e gratificante. Hoje esses profissionais 

enxergam o aluno como além de um número na chamada, estão de fato preocupados com sua 

situação social e entendem que essas famílias precisam ter seus direitos sociais assegurados e 

a importância da família entender a escola como parceira para o pleno desenvolvimento das 

habilidades de cada aluno.  
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Isabelle Feitosa 
Técnica de Pinheiral 

  

 
1. Qual a cidade que você faz supervisão? 
 

Pinheiral 

 

2. Quando você foi selecionado para participar do Consórcio Social Travessia o que você 
pensou sobre o projeto? 
 

Fiquei entusiasmada com a possibildade de atuar na integração entre as políticas de assistência 

e educação, a viagem foi uma motivação a mais do projeto. 

 

3. Você teve receio de realizá-lo, com estes objetivos, fora da sua cidade e de sua 
realidade de trabalho? 

 

Não, recebi o projeto como um desafio, algo que só tem a agregar. 

 

4. Como é sua rotina de trabalho? 
 
O trabalho na cidade de Pinheiral ocorre sempre às 5ª feiras, todas as atividades são 

acompanhadas pela facilitadora municipal, Sra. Silvia Laureano, iniciamos as atividades na 

Escola Muicipal Miguel Barbosa Júnior, onde reunimos todas as professoras e equipe SUAS 

para atendermos as atividades propostas pela agenda do Consórcio. As atividades se dividem 

em aplicação de IPM, grupos de estudos, avaliação e classificação de risco social, visitas 

domiciliares e institucionais.  

 

5. Quais desafios você identificou no início? 
 

O principal desafio foi trabalhar a política da assistência em uma área que não estava coberta 

pela proteção básica, uma vez que não havia acompanhamento ou CRAS de referência para a 

região onde esta localizada a escola, no entanto logo o desafio tornou-se a primeira conquista do 
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trabalho, com a criação do CRAS itinerante. Outro desafio é conciliar o tempo de trabalho de 

todos os profissionais de maneira que não caracterize uma perda ou modificação na sua rotina 

de trabalho, acarretando em prejuízos para o serviço. 

 

6. Como você avalia a integração da Politica de Educação com a Política de Assistência 
Social na cidade que você faz a supervisão? 
 

Percebo boa integração entre as políticas, no entanto em Pinheiral a localidade onde se encontra 

a Escola Miguel Barbosa, não está referenciada na área de abragência do CRAS, apenas do 

serviço bolsa família que atua na área rural. 

 

7. As famílias participam do processo de educação de seus filhos? 
 
As famílias participam como podem. Não sendo possível estabelecer um parâmetro para avaliar 

a participação de cada família, por exemplo as genitoras são figuras presentes na escola, no 

entanto muitas apresentam baixa escolaridade o que torna-se um dificultador na participação da 

vida escolar e na organização das tarefas junto aos filhos. Não podemos culpar essas famílias 

elas participam como podem. 

 

8. Nos indique três avanços nestes primeiros meses de trabalho? 
 
Criação do CRAS itinerante; 

Articulação entre as políticas; 

A percepção da realidade das famílias para a equipe da educação e apresentação dessa parcela 

da sociedade para equipe do CRAS. 

 

9. Nos indique três desafios que você ainda está enfrentando para garantir os resultados 
do projeto? 
 

Conseguir atender as demandas que estão sendo levantadas; 

Articulação entre as demais políticas. 

 

10. Que lição este trabalho está deixando para sua vida profissional e pessoal? 
 

Tem sido um grande privilégio atuar neste projeto, perceber realidades diferentes em um 

contexto totalmente adverso ao que atuei em minha vida profissional. Encaro esta como uma 

oportunidade de crescimento profissional, as reuniões de equipe em muito elevam o nível do 

trabalho, durante os encontros discutimos propostas e os desafios. O trabalho nas cidades tem 

sido excelente para mostrar o quão importante e necessário é trabalhar em equipe, percebermos 

que sozinhos não conquistamos nada. 
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Luciano Marques 
Técnico de Engenheiro Paulo de Frontin 

  

 
1. Qual a cidade que você faz supervisão? 
 

Engenheiro Paulo de Frontin 

 

2. Quando você foi selecionado para participar do Consórcio Social Travessia o que você 
pensou sobre o projeto? 
 

Como participei em parte da elaboração do projeto, fiquei feliz por poder fazer parte da equipe 

que está executando um projeto desafiador e muito importante pro desenvolvimento desses 

municípios, além de ser de grande valia pro meu crescimento profissional. 

 

3. Você teve receio de realizá-lo, com estes objetivos, fora da sua cidade e de sua 
realidade de trabalho? 
 

Não tive. 

 

4. Como é sua rotina de trabalho? 
 

Saio do Rio de janeiro toda segunda-feira à noite pra cidade e durmo na Pousada AACM. Terça-

feira pela manhã vou para o CRAS pra tratar da agenda do dia, depois faço o trabalho junto aos 

professores na escola. À tarde passo na Secretaria de Educação pra falar como foi o dia e tratar 

das próximas visitas e retorno pro Rio. 

  

5. Quais desafios você identificou no início? 
 

Como entrei no lugar de outra técnica, o primeiro desafio foi de explicar para os profissionais o 

objetivo do projeto, metas etc. Conhecer as pessoas e conquistar a cada dia a confiança deles 

pro trabalho fluir. Outro desafio refere-se a situação política na cidade o que provoca mudanças 
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constantes de secretários e os profissionais ficam inseguros, achando que de uma hora pra outra 

o projeto pode sair da cidade. 

 

6. Como você avalia a integração da Politica de Educação com a Política de Assistência 
Social na cidade que você faz a supervisão? 
 
Nesses 2 meses de trabalho avalio que ainda falta muita integração entre as políticas, pois 

existem muitos hiatos, o que atrapalha de fato que a população seja atendida na ponta e tenham 

seus problemas sanados. 

 

7. As famílias participam do processo de educação de seus filhos? 
 

Não participam e inclusive é um grande desafio para os professores fazer com que os pais 

compareçam na escola. 

 

8. Nos indique três avanços nestes primeiros meses de trabalho? 
 
O esforço dos professores em querer de fato ajudar os alunos em suas limitações diárias, 

mesmo com uma infraestrutura deficiente na cidade;  

Aproximação do CRAS e a ESCOLA; 

A adesão dos professores e técnicos do CRAS ao projeto, o que até então não tinha acontecido 

antes da minha chegada. 

 

9. Nos indique três desafios que você ainda está enfrentando para garantir os resultados 
do projeto? 
 

Agenda com o novo Prefeito para falar do projeto; 

Agenda com o PSF para se tornarem parceiros do projeto e com o novo Secretário de 

Assistência Social para falar do projeto; 

Integração das políticas públicas. 

 

10. Que lição este trabalho está deixando para sua vida profissional e pessoal? 
 

Que preciso cada vez mais contribuir como cidadão para que a educação nesse país seja melhor 

e que devo motivar sempre os meus filhos e mostrar pra eles que sem educação não chegamos 

a lugar nenhum. 
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Mariana Uchoa 
Técnica de Macuco 

  

 
1. Qual a cidade que você faz supervisão? 
 

Macuco 

 

2. Quando você foi selecionado para participar do Consórcio Social Travessia o que você 
pensou sobre o projeto? 
 

Fiquei animada logo de início, pois vi que teríamos muitos desafios. Articular o trabalho em rede 

das políticas de assistência e educação já é por si só uma tarefa desafiadora, quando pensei 

nessa possibilidade em uma cidade de interior e de perfil rural achei ainda mais bacana, pois era 

uma realidade que eu não conhecia profissionalmente e pensei que poderíamos ter uma troca 

interessante. 

 

3. Você teve receio de realizá-lo, com estes objetivos, fora da sua cidade e de sua 
realidade de trabalho? 

 

Não, como falei antes senti que era um novo estímulo profissional. 

 

4. Como é sua rotina de trabalho? 
 
Chego a cidade na quarta à noite. De 15 em 15 dias já faço o encontro de Grupo Integrado de 

Estudos com professores e técnicos CRAS já na quarta à noite. Os profissionais definiram esse 

horário, por conseguirem articular melhor com sua rotina de trabalho. Nas demais semanas 

fazemos o encontro na quinta de manhã cedo, sempre na escola. Debatemos nesses grupos os 

temas que trazemos para aquela semana, temas esses transversais às áreas de educação e 

assistência. A partir da proposta debatemos a realidade da cidade e sempre buscamos criar 

estratégias para os problemas que surgem no debate. Na parte da tarde sigo a rotina que varia 
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de semana a semana, entre: visitas para acompanhar a dinâmica do CRAS, reuniões com 

secretários de educação e assistência, visitas domiciliares, etc. 

  

5. Quais desafios você identificou no início? 
 

O primeiro desafio foi estabelecer uma relação de confiança minha com os professores e 

técnicos do CRAS. Percebi que muitos projetos já foram propostos aos profissionais e que eles 

precisavam acreditar que nossa proposta estava interessada em melhorar o cotidiano do 

trabalho deles. Outro desafio foi conseguir reunir periodicamente esses profissionais, de forma a 

respeitar o cotidiano de trabalho que eles já construíram até a nossa chegada. Agregando as 

nossas ideias com o cenário do município. O bom é que está dando certo! 

 

6. Como você avalia a integração da Política de Educação com a Política de Assistência 
Social na cidade que você faz a supervisão? 
 

Ainda é uma tarefa difícil, mas sem dúvida hoje já percebemos uma relação. Quando cheguei em 

Macuco essa integração não existia, os professores não conheciam o equipamento do CRAS, 

não sabiam sua função e necessidade. Tinham como referência de assistência às crianças 

apenas o Conselho Tutelar. Hoje já trabalham juntos, debatem casos de alunos e suas famílias.  

Ainda temos muito que avançar, mas o trabalho está iniciando. 

 

7. As famílias participam do processo de educação de seus filhos? 
 

Em Macuco isso é bem dividido. Percebemos famílias muito participativas na rotina escolar e 

outras que não tem nenhuma participação, por entenderem a escola como um espaço apenas de 

apreensão de conteúdo e não em seu aspecto amplo de formação. Estamos atuando para 

melhorar esse cenário. 

 

8. Nos indique três avanços nestes primeiros meses de trabalho? 
 

Início de articulação entre Escola e CRAS; 

Percepção por parte dos professores sobre a realidade social de seus alunos; 

O fato de conseguirmos oferecer um espaço de debate e capacitação para professores, que em 

geral, ficam muito fixados às tarefas de sala de aula, com pouco tempo para refletirem seu 

trabalho. 
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9. Nos indique três desafios que você ainda está enfrentando para garantir os resultados 
do projeto? 
 

A própria articulação entre Escola e CRAS, que apesar de já existirem, tem muito que avançar 

ainda; 

Avançar no sentido de fazer com que as famílias participem mais ativamente na vida escolar dos 

alunos; 

Trabalhar na diminuição dos Riscos Sociais que estamos encontrando frente às dificuldades que 

estamos percebemos no interior. 

 

10. Que lição este trabalho está deixando para sua vida profissional e pessoal? 
 

As lições são inúmeras! Profissionalmente estão no sentido de trabalhar em um território com 

uma realidade bastante diferente das que eu já havia trabalho. O cenário das favelas do Rio de 

Janeiro, onde estão as maiores vulnerabilidades, é bastante diferente do cenário que encontro 

em Macuco, especialmente quando penso nas famílias da área rural. As questões são outras, 

provocam novos desafios como da relação entre produzir o próprio alimento, dificuldade de 

encontrar um emprego que não seja ligado à área rural, muito pouco estímulo a educação 

formal. Além disso, a violência e o uso abusivo de drogas incidem nessas famílias de forma 

diferente ao dos grandes centros. E tudo isso exige que eu discuta com esses profissionais e 

pensemos novas estratégias.  
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Naira Pereira 
Técnica de Teresópolis 

  

 
1. Qual a cidade que você faz supervisão? 
 

Teresópolis 

 

2. Quando você foi selecionado para participar do Consórcio Social Travessia o que você 
pensou sobre o projeto? 
 

Que o Projeto me possibilitaria conhecer a realidade do espaço escolar, as dificuldades que os 

professores enfrentam no dia a dia para motivar os alunos a permanecerem na escola, e a 

oportunidade de junto com os professores repensar as condições e práticas diárias do exercício 

de sua profissão. O projeto trouxe também um desafio novo que é de articular a política de 

assistência social e política de educação, aproximando esses profissionais para que juntos 

discutam o conjunto de privações que envolve o jovem que está na escola, e seus familiares. 

Conhecer o funcionamento da educação pública, e fazer da escola um espaço para troca de 

conhecimento e experiências me motiva a cada dia a fazer parte da equipe do projeto Consórcio 

Social Travessia.  

 

3. Você teve receio de realizá-lo, com estes objetivos, fora da sua cidade e de sua 
realidade de trabalho? 

 

De forma alguma, pelo contrário, é muito importante conhecer outras realidades, que servem de 

parâmetros para trocas de experiências profissionais e pessoais.  

 

4. Como é sua rotina de trabalho? 
 

Viajo um dia antes para chegar na escola bem cedo. A Escola funciona no período da manhã, 

depois da tragédia das chuvas muitos alunos abandonaram a escola, não mais retornando. O 

CRAS fica localizado no mesmo espaço, o que facilita a rotina dos encontros, que sempre ocorrem 
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dentro da escola. Em cada encontro seguimos a agenda de trabalho do projeto, já divulgada as 

equipes, que já organizam tudo o que é necessário para o cumprimento das atividades. No período 

da tarde em companhia da equipe técnica do CRAS realizamos sempre que é possível e necessário 

visita às famílias, e também a comunidade, para conhecimento do território local, e os serviços que 

lá existem. A comunidade do Fischer, aonde executo o trabalho sofreu muito com as chuvas e ficou 

isolada por um período, porque a estrada de acesso desabou, assim como muitas famílias 

perderam suas moradias. Com isso o projeto também está atuando na cidade de Teresópolis, de 

forma especial nessa comunidade, para acompanhar a mobilidade dessas famílias, que serão 

reassentadas em conjunto habitacional que está sendo finalizado.  

 

5. Quais desafios você identificou no início? 
 

O desafio dos gestores da educação e assistência social em entender a proposta do projeto. Havia 

certa resistência em receber uma instituição de fora querendo executar um trabalho sem pedir nada 

em troca. Outro desafio foi garantir que os professores participassem da rotina semanal do projeto, 

isso porque a escola só trabalha no período da manhã, e de acordo com a fala da orientadora 

pedagógica são horas “preciosas”.  Também a participação da equipe técnica do CRAS na escola, 

apesar de estarem no mesmo espaço territorial, os professores não sabiam o papel do CRAS, 

porque as equipes não se falavam.  

 

6. Como você avalia a integração da Política de Educação com a Política de Assistência 
Social na cidade que você faz a supervisão? 
 

No início não havia integração. Os profissionais da Educação desconheciam a Política da 

Assistência Social. O projeto veio contribuir de forma muito positiva para que essa integração de 

fato acontecesse. Ao longo de quatro meses de trabalho as equipes estão num processo continuo 

de integração. Vale registrar que houve um encontro da rede socioassistencial, aonde o CRAS fez 

o convite a vários parceiros, e o encontro aconteceu no espaço escolar. Também na aplicação do 

IPM as equipes vêm atuando articulada e discutindo os casos não mais isoladamente.  

 

7. As famílias participam do processo de educação de seus filhos? 
 

A maioria das famílias quando chamadas na escola que executo o projeto comparece, pude 

participar de dois encontros com os pais. Mas minha opinião é que ainda não participam do 

processo de educação dos filhos, pelo menos a grande maioria, isso por várias razões que 

envolvem a realidade em que estão inseridos, dentre elas os pais e responsáveis não possuem 

nível de escolaridade que possam auxiliar os filhos nas atividades escolares. A inexistência de 

atividades que promovam a participação dos pais no dia a dia da escola também é um ponto que 

precisa ser considerado, no processo de participação de educação dos filhos.   
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8. Nos indique três avanços nestes primeiros meses de trabalho? 
 

A articulação entre as políticas de educação e assistência social; 

A articulação entre os profissionais da educação e da rede socioassistencial; 

As discussões dos casos entre os profissionais da educação e assistência social. 

 

9. Nos indique três desafios que você ainda está enfrentando para garantir os resultados 
do projeto? 
 

Capacitar os gestores da educação e assistência social sobre o uso de recursos para os programas 

de educação e assistência social; 

Garantir aos profissionais da assistência social e educação formação em novas práticas de 

trabalho, ensino e aprendizagem; 

Garantir que todas as famílias classificadas em risco social familiar 5, sejam atendidas pela equipe 

técnica, já que o CRAS possui 1 técnica de referência. 

 

10. Que lição este trabalho está deixando para sua vida profissional e pessoal? 
 

Que os limites do trabalho não impedem aos profissionais da assistência social e educação de 

seguirem em frente na busca de soluções e práticas criativas que promovam o bem estar dos seus 

usuários. 
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Rodrigo Salgueiro 
Técnico de Varre-Sai e São José de Ubá 

 

  
1. Qual a cidade que você faz supervisão? 
 

Varre-Sai e São José de Ubá. 

 

2. Quando você foi selecionado para participar do Consórcio Social Travessia o que você 
pensou sobre o projeto? 
 

Já tive algumas experiências com educação focadas na formação de jovens e adultos e segmentos 

marginalizados da sociedade, como por exemplos egressos do sistema penitenciário, prostitutas, 

travestis, transexuais, população de rua, moradores de favelas, entre outras pessoas que possuem 

estigmas que as tornam alvo de preconceito e discriminação. Muitas dessas pessoas com quem 

convivi durante essas experiências profissionais acabaram se tornando amigas e amigos, me 

ensinando sobre a vida e me possibilitando conhecer uma realidade que eu até então considerava 

distante, porém, com o tempo fui percebendo que essa realidade é mais próxima do que poderia 

imaginar, é a minha realidade. Com essa troca de experiências que considero riquíssima, eram 

comuns os relatos de expulsão do ensino formal, de uma certa inadequação que sempre me 

identifiquei e me fez questionar o próprio sistema educacional. Essa reflexão associada a minha 

experiência na escola, na universidade, nos espaços de trabalho, me fizeram perceber que o 

sistema educacional e as relações cotidianas reproduzem uma lógica competitiva, militarizada, 

individualista e muitas vezes violenta, o que tem aumentado meu interesse no tema. Diante disso 

pensei que esse projeto poderia ser uma oportunidade para compreender melhor os mecanismos 

e o funcionamento da educação pública, além de um espaço para a continuidade desse processo 

de troca de experiências e conhecimento.  
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3. Você teve receio de realizá-lo, com estes objetivos, fora da sua cidade e de sua 
realidade de trabalho? 
 

Não. Considero que sair dos espaços de conforto e conhecer realidades distintas enriquecem 

nosso processo profissional e pessoal.  

 

4. Como é sua rotina de trabalho? 
 

Sou técnico responsável por duas cidades que, das selecionadas pelo projeto, são as mais 

distantes, localizadas no noroeste fluminense, por isso preciso viajar no domingo para trabalhar 

em Varre-Sai na tarde de segunda-feira e manhã de terça-feira e seguir viagem para São José de 

Ubá para trabalhar na quarta-feira, só chegando ao Rio de Janeiro na quinta-feira. Nas cidades a 

rotina também é intensa, pois acompanho duas escolas na primeira cidade e três escolas na 

segunda, todas na zona rural e relativamente distantes umas das outras, porém, tive a sorte de 

encontrar pelo caminho profissionais muito comprometidos com a educação e o projeto, o que 

facilita muito o trabalho, pois sempre chego e a agenda proposta está organizada de forma 

bastante cuidadosa. Geralmente início as atividades encontrando com os facilitadores ou gestores 

da educação para fechar a agenda da semana e sigo para visitas às escolas e CRAS, sempre na 

companhia do facilitador local e de um técnico do CRAS. Dependendo da agenda também 

realizamos visitas domiciliares às famílias das crianças e adolescentes que estudam nas escolas 

selecionadas.  

 

5. Quais desafios você identificou no início? 
 

Para mim o principal desafio do início foi me inserir numa rotina já estabelecida sem comprometer 

de forma negativa uma dinâmica que já é de muito trabalho para os profissionais das redes 

públicas de educação e assistência. Sabemos que o projeto propõe melhorias a todos, 

profissionais, alunos e familiares, porém, sempre foi uma preocupação pessoal fazer com que 

minha presença semanal não seja encarada como uma intervenção externa, e sim como mais um 

instrumento de melhoria e troca de experiências. Aprendo muito com os profissionais e sei que 

também levo um ponto de vista e uma perspectiva muitas vezes nova. Não é raro compartilharmos 

as angústias diante de realidades que, num primeiro momento, não vislumbramos solução. Lembro 

quando levei às cidades a discussão de Escolas Livres, que eu mesmo tenho muitas dúvidas em 

relação à operacionalização, mas só o fato de discutir, pensar alternativas à lógica que 

reproduzimos automaticamente já é um diferencial que acredito ser interessante para todos nós, 

portanto, acredito que o maior desafio é este, me inserir nas rotinas locais de forma leve, não 

autoritária e produtiva.  
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6. Como você avalia a integração da Política de Educação com a Política de Assistência 
Social na cidade que você faz a supervisão? 
 

No início era evidente a desarticulação entre as políticas de educação e assistência. Avançamos 

muito nesse sentido, mas ainda temos um longo caminho a seguir, principalmente pela ausência 

de uma rede robusta de atendimento à população. Com a etapa de aplicação do instrumento do 

IPM percebo que isso tem melhorado, pois a participação dos técnicos da assistência social tem 

sido constante. Também percebi que a política de assistência era desconhecida pela maioria dos 

profissionais da educação e essa troca entre os profissionais tem possibilitado a compreensão do 

funcionamento dessa rede, bem como de suas lacunas. Um dado que considero interessante e 

importante neste sentido é que os profissionais da educação têm se interessado cada vez mais 

em conhecer a realidade familiar dos alunos. Percebia que a atuação muitas vezes se restringia 

aos limites do muro da escola e hoje não é raro escutar professores se disponibilizando em realizar 

visitas domiciliares com a equipe dos CRAS e se mobilizando para resolverem de forma solidária 

alguns problemas que identificamos. Claro que não estou defendendo uma lógica assistencialista, 

pois sempre reforçamos a importância de construção de redes de atendimento de qualidade, mas 

é comum os professores relatarem que a partir das atividades propostas para essa articulação, 

estão compreendendo melhor algumas características e comportamentos de seus alunos, 

exercitando assim um olhar mais individualizado, solidário e multidimensional.  

 

7. As famílias participam do processo de educação de seus filhos? 
 

Na minha opinião essa é uma avaliação muito relativa. Escuto muito que as famílias não participam 

da educação dos filhos, porém, as realidades são muito distintas e diversas. Na aplicação do IPM 

percebemos um nível de escolaridade baixo dos responsáveis, o que dificulta, por exemplo, o 

acompanhamento de uma atividade de casa, etc. Por outro lado, como disse anteriormente, 

estamos presos a um modelo tradicional que valoriza determinadas condutas em detrimento de 

outras. Ainda não sabemos fazer com que os pais participem da dinâmica da escola, promovendo 

atividades coletivas, mutirões, trocas de conhecimento, desenvolvendo projetos, e isso para mim 

é participar da educação dos filhos. Existe uma ideia generalizada de que a escola é o espaço que 

vai garantir o sucesso das crianças no futuro e analisando desse ponto de vista é compreensível 

que as famílias, muitas vezes humildes, sem escolaridade formal elevada, absorva subjetivamente 

e objetivamente essa ideia, desvalorizando seus conhecimentos de vida e repertório cultural, que 

são importantíssimos, e projetando na escola a possibilidade de futuro para os filhos que não 

tiveram. Diante disso acredito que é importante compreender essa ideia reproduzida e criar 

alternativas, partindo da própria escola, de participação dos pais.  
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8. Nos indique três avanços nestes primeiros meses de trabalho? 
 
A articulação entre as políticas de educação e assistência social; 

A mudança na rotina das escolas; 

A troca de experiências entre as dez cidades participantes do Consórcio. 

 

9. Nos indique três desafios que você ainda está enfrentando para garantir os resultados 
do projeto? 
 
A articulação com as demais políticas públicas, como a rede de saúde, que ainda não participa 

das atividades do projeto; 

Maior intercâmbio com experiências inovadoras em educação de outras cidades ou Estados, que 

acredito ser importante para a formação em novas metodologias de ensino-aprendizagem dos 

professores; 

A falta de uma rede consolidada de atendimento para os casos levantados com a aplicação do 

IPM. 

 

10. Que lição este trabalho está deixando para sua vida profissional e pessoal? 
 

A percepção de que apesar dos problemas muitos profissionais da educação seguem resistindo 

na esperança da escola ser de fato um espaço transformador da sociedade. 
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