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[ Acompanhamento Social na Educaçao: Lei 16.683/07 ] 

A Integração de Políticas Sociais 
e os Desafios da Educação 

Tenho a satisfação de apresentar, nesta publicação, a Lei 
16.683/07, de minha autoria, sancionada a 10 de janeiro de 2007. 
Ela é resultado de um trabalho coletivo, que envolveu debates com 
educadores, estudantes, assistentes sociai s e parlamenta res na sua 
elaboração e tramitação na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. E 
o que é mai s importante: ela representa um avanço em integração de 
políticas públicas, reconhecimento e acesso aos direitos sociai s, 
potencializando resultados. 

A educação como um direito de todos e dever do Estado e da 
família, conforme declara a Constituição Brasileira, visa o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. Asseg urar às nossas crianças e ado-
lescentes o acesso a esse direito pressupõe reconhecer suas necessi-
dades sociais e buscar atendê-las na complexidade de nossa sociedade 
desigual, que se manifesta no espaço escolar. Ao introduzir institu-
cionalmente ações de acompanhamento social nas escolas da rede 
pública do Estado, a lei 16.683/07 abre novas possi bilidades de 
atendimento a essas necessidades. 

Refletem-se no espaço escolar, a cada dia de forma mais 
intensa, a utilização das drogas, a violência, a desagregação familiar, 
a precarização das condições de vida, a perda da identidade cultural 
na exacerbação do consumo, a falta de perspectiva profissional dos 
jovens. Hoje, professores e diretores se desdobram na tarefa de com-
preender e mediar as repercussões dessa dura realidade social sobre a 
vida escolar, ampliando assim os desafios de elevar a qualidade do 
ensi no, erradicar a evasão, cumprir o papel pedagógico de desen-
volver competências, garantir o aprendizado e formar cidadania. 
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São esses desafios, com efeito, os objetivos norteadores do 
Programa de Desenvolvimento da Educação, o PDE, recentemente 
lançado pelo Governo Lula. Com prioridade para a educação básica, 
que vai do ensino infantil ao médio, e metas fi xadas para os próxi-
mos 15 anos, o PDE medirá a qualidade do ensino e também do flu xo, 
para combater tanto a repetência e a evasão quanto a progressão 
automática dos alunos nos níveis esco lares sem o proporcional dese n-
vo lvimento das habilidades. Nesse sentido, cria o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - que leva rá em conta o 
rendimento dos alunos, a taxa de repetência e a evasão esco lar. 
Municípios com indicadores muito baixos terão injeção de recursos 
além dos previstos pelo Fundeb - Fundo de Desenvolvimento da 
Educação Básica. 
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Para alca nça r as metas previstas, o acú mulo teórico e profis-
sional de sociólogos, psicó logos e assistentes sociais constitui, com 
certeza, um ganho na estrutu ra institucional das escolas pressionadas 
por uma realidade social adversa. Já co ntamos, por exemplo, com pro-
duções acadêmicas sobre a presença do Serviço Social em políticas de 
Educação . 

Inspirados em nossa proposta de lei, outros estados e 
muni cípios, como o Rio de Janeiro , já deram início a ações institu-
cio nais de acompan hame nto social nas escolas. Temos bons exe mplos 
também em avanços já co nqui stados pelo Governo Federal, através do 
Progra ma Bolsa Família, que co lhe resultados de melhoria da quali-
dade de vida ao entrelaçar respostas às demandas de renda, educa ção , 
sa úde, segurança alimenta r e assistência social. 

A Lei 16.683/07 prevê, justa mente, o acompanhamento 
social na s escolas vinculado a programas governamentais específicos 
pa ra cria nças e adolescentes com necessid~ des especiais e para jovens 
em comu nidades que apresentem baixo Indi ce de Desenvolvimento 
Humano (ID H). O IDH, índi ce internacional co m crescente utilização, 
mede situações de pobreza associando três indicadores: a expectati-
va de vida ao nasce r, o acesso à educação e o nível de renda. Dessa 
forma, ce ntramos nosso foco nas políticas inclusivas em implantação , 
um passo importante e urgente, que pode abrir um vasto ca minho. 

Abrir a esco la à comunidade, rea li za r t rabalhos preventivos 
contra a evasão, a violência, o alcoo li smo e as drogas, identificar for-
mas de atendimento às demandas sócio-econômicas da s crianças e de 
se us fami liares e envo lver a família na ed ucação são algumas das 
ações que devem ganhar impulso co m a implementação da lei e con-
tratação de co rpo técnico adequado. São iniciativas que precisa m 
estar ca lcadas em pesqui sas e diagnósticos sociais, nas diretri zes do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e, ainda, estabelece r interfa ces 
com programas de outros setores, ta is co mo os Programas de Saúde 
da Família, os Ce ntros de Referência da Assistência Social, o Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil, entre tantos outros. 
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De acordo com a Lei, as ações deverão ser implementadas 
através da articulação entre os setores do Estado e municípios, envol-
vendo também instituições privadas, especialmente as de caráter 
assistenciais, e organizações comunitárias locais, que têm papel pre-
ponderante para a inclusão social das crianças e adolescentes com 
necessidades especiais, bem como para o engajamento das famílias na 
Educação. De início, o Programa "Poupança Jovem", anunciado pelo 
Governo do Estado para comunidades que apresentam baixo IDH, de-
verá incorporar o acompanhamento social nas escolas. 

Mas para iniciarmos, efetivamente, este caminho, garantindo 
o acesso ao direito conquistado em lei, temos que contar com uma 
sociedade atenta e participativa; parceira das ações fiscalizadoras do 
Poder Legislativo. É preciso conhecer a lei, ampliar o debate entre os 
profissionais da educação e das demais áreas envolvidas, buscar a 
contribuição das universidades, acompanhar a implementação dos 
programas anunciados pelo governo do Estado que incorporam as 
diretrizes da Lei 16.683/07. 

São esses os objetivos desta publicação, contendo o texto da 
lei e uma reflexão sobre o tema do Conselho Regional de Serviço 
Social (CRESS), parceiro nesta iniciativa. Esperamos a participação 
dos diversos segmentos envolvidos na elaboração e aperfeiçoamento 
do projeto de lei. Vamos continuar juntos em defesa da escola como 
espaço de promoção social, democrática, aberta à comunidade, 
propulsara do conhecimento e formadora da cidadania. 

André Quintão 
Deputado Estadual 
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Serviço Social na Educação: 
a reafirmação desse espaço 
sócio-ocupacional por meio 
da Lei 16.683/2007 

A aprovação da Lei 16 .683/2007, de autoria do Deputado 
Estadual André Quintão, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver 
ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensi-
no de Minas Gerais, concretiza o compromisso dos assistentes sociais 
com as políticas públicas e se us usuários. Anuncia também novas 
exigências, indicando a intensificação de estudos sob re o desafiante 
cotidiano que envolve a realidade da população no espaço educa-
cional. 

Resultante de uma iniciativa 
co njunta do Conselho Regional de 
Serviço Social de Minas Gerais 
(CRESS/MG) com o mandato do deputado 
André Quintão, a instituição do Serviço 
Social na Educação é fruto de uma cons-
trução coletiva, orientada pelo amplo 
debate em diversos fóruns sob re o 
Projeto de Lei que antecedeu a Lei 
16.683/2007. 

Por esse motivo, o CRESS/MG 
ressa lta a importância e o sig nificado 
desta Lei para os assistentes sociai s do 

... enquanto o 
direito ainda 
for meio e a 

cidadania andar 
pela metade, nós, 

profissionais de 
Serviço Social, 
seguiremos na 

luta por inteiro. 

Estado, entendendo que a atuação dos profissionais de Serviço Social 
é uma estratégia na defesa dos direitos da população atendida, e 
espera do Governo Estadua l, disposição para implementar a lei de 
forma integral e ági l. 
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O Serviço Social, inserido em um espaço privilegiado das 
políticas sociais, sugere de fo rma particular a co nstrução e identifi -
ca ção das res postas profi ssionais como co nstit utivas das relações 
sociais. A institui ção da profi ssão na di visão sócio-técni co do t ra-
balho deve ser associada aos processos de estrut uração e mudan ças 
sofridas no âmbito das polít icas sociais. 

Assim, se por um lado, as políti cas sociais co nstit uem o te r-
reno sobre o qual se mate riali za a profissão e delimi ta mos um ca mpo 
político e teórico para os assistentes sociais, ainda que não lhe seja 
exclusivo, por outro lado, revela m uma necessidade de aprofundamen-
to nos seus co nteúdos teóricos bem co mo das co ndutas instru mentais 
do trabalho profiss ional. 

Nessa perspectiva, é possível co nsiderar qu e o t raba lh o dos 
assistentes sociais é determin ado pela co nt radi tó ria din âmica insti t u-
cional e co mplexa rede de operacionalização, ava liando-se as co rre-

lações de fo rças em cada co n-
juntu ra pelo co nfronto estabe-
lecido entre os sujeitos sociais, 

"tica a parti r dos seus projetos soci-
etá ri os. 

A mediação entre a inte r-
venção profi ssional e os signifi -
cados políticos das ações exec u-
tadas é parte de um processo 
prota goni za do por diferentes 
sujeitos co letivos, dentre os 
quais se sit uam os assistentes 
sociais. E nessa direção, a inter-
venção dos profissiona is de 
Serviço Social é orientada pelo 
projeto ético-po lítico da cate-
go ri a, no se ntido de se t raba-
lh ar para a ampliação e consoli-
dação dos direitos sociais. 
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Trata ndo-se, em especial, da Polít ica da Educação, esta sem-
pre se co nstituiu co mo um espaço de expressão da diversidade e com-
plexidade do fenômeno social, afirma ndo-se como direito social e não 
apenas co mo uma expressão de processos circunscri tos à din âmi ca da 
vida privada. 

Nesse co ntexto, a inserção do assistente social na Políti ca 
Pública de Educação im põe à categoria o desafio de co nstruir uma 
in terve nção qua li ficada, que tenha co mo um dos princípios éticos 
fundamentais o posicionamento em favor da eqüidade e justi ça social, 
assegurando a universa lidade de acesso aos bens e serviços relativos 
aos progra mas e po líticas sociais, bem co mo sua gestão democrática . 

Esta in tervenção, ainda que di recionada na defesa dos direi-
tos, in sere-se em uma co njunt ura que merece destaque. Ao mes mo 
tempo em que regi stra ava nços no ca mpo lega l, te ndo a Co nstitui ção 
Federal de 1988 co mo referência máxima de cidadania, assistim os na 
última década a um desmonte do siste ma de gara ntia de direi tos co n-
qui stados até então . 

A ampliação e consolidação da cidadania e justi ça social, 
fundadas na ga ranti a dos direitos da classe t rabalh adora, vêm 
enfrentan do uma crescente e perversa polari zação da rea li dade social: 
exu berantes índi ces de co ncentração de re nda e riqueza, contra pon-
do-se a gri ta ntes índi ces de desigualdade social. 

Especialmente após a Co nstituição de 1988, co m o adve nto 
do Estatuto da Criança e do Ado lescente e da Lei de Diretri zes e Bases 
da Educação, o setor da ed ucação reclamou maior atenção do Serviço 
Social. Tais legislações responsa biliza m o Estado brasileiro pelo provi -
mento da educação públi ca , ga rantindo a universa li zação e democra-
t ização do ensino públi co. 

À medida que se pro põem honrar este dever e gara ntir direi-
tos, Estado e Sistemas Educacionais vêm percebendo - e devem 
mes mo perce ber - que as expressões da questão social dificulta m e 
in viabili za m o acesso e a pe rmanência na esco la. Faz-se necessário, 
porta nto, dota r este siste ma de infra -est rutura e dos servi ços que 
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assegurem este direito quantitativo e quali tativa mente. 

Descortinam-se então novas demandas para o assistente 
social nesse espaço sócio-ocupacional, co mo: 

• Contribuir com as di scussões sobre o traba lho, cidadania e a fa mília; 
•Contribuir co m a articulação do conhecimento da rea lidade social de 
forma a instrumenta lizar o sujeito a co mpreender e interferir nesta 
realidade; 
• Contribuir na efetivação da escola enquanto equipamento de 
inclusão social; 
• Contribuir na efetivação de uma prática de gestão participativa e 
democrática através da constitui ção e fun cionamento de instâncias 
representativas dos diversos segmentos da comunidade esco lar; 
• Contribuir com a integração e arti culação co m as demais políticas 
sociais e setoriais. 

Sobretudo, é prioritário co mpree nder o ca mpo educacional 
enquanto espaço de intervenção do Estado e de uma dimensão da vida 
social. À luz do projeto ético-político dos assistentes sociais, a in te r-
venção desses profi ssionais no espaço educa cional torna-se uma das 
estratégias, para afirmação de um projeto societá rio vinculado aos 
interesses da sociedade, para ampliação e integração das lutas so -
ciais, no que diz respeito à co nquista de direitos e enfrenta mento das 
desigualdades. 

Essa é mais um a conquista da sociedade e da categori a. De 
agora em diante, os assistentes sociais têm out ra luta: fa ze r co m que 
a Lei 16.683/2007 seja implementada. Pois "enquanto o direito ainda 
for meio e a cidadania andar pela metade, nós, profiss ionais de Serviço 
Social, seguiremos na luta por inteiro''. 

Conselho Regional de Serviço 
Social de Minas Gerais 

CRESS/MG 
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Lei 
16.683/2007 

Autoriza o Poder Executivo a 
desenvolver ações de 
acompanhamento social 
nas escolas da rede 
pública de ensino 

) · do Estado. 
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LEI 16.683/2007 
Autoriza o Poder Executivo a desenvolver 
ações de acompanhamento social nas escolas 
da rede pública de ensino do Estado. 

O VICE-GOVER NADOR, no exercício do cargo de GOVER NADO R DO ESTA-
DO DE MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decreto u, e 
eu, em seu nome, pro mulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fi ca o Poder Executi vo autorizado a desenvo lve r ações de 
acompanh amento social em esco las da rede pública de ensin o do 
Estado. 

Parágrafo único. As ações de que trata o caput deste artigo poderão 
ser implantadas no ãmbi to de programa gove rnamenta l que te nh a po r 
objetivo o atendimento de alunos portadores de necessidades espe-
ciais ou o dese nvo lvimento social de jove ns pertencentes a co mu-
nidades que aprese ntem baixo Índice de Desenvolvimento Humano 
- IDH - ou vulnerabilidade social inte nsa, observa das as co ndições esta-
belecidas em reg ulamento. 

Art. 2° - As ações de aco mpanh amento social de que t rata o art.1 ° 
compreendem: 

I - rea li zação de pesqui sas de natureza socioeco nômica e fa mi -
liar para cadastramento da população escolar; 

II - elaboração e execução de atividades co m vistas a preve ni r 
a evasão escolar, melh orar o desempenho e o rendimento do aluno, 
dese nvo lve r o protago nismo juvenil e aprimorar o capita l humano e so-
cial dos jove ns; 

III - pro posta, execução e ava liação de ativida des que visem a pre-
venir a violência, o uso de drogas e o alcoolismo e a disseminar 
info rmações sobre doenças in fecto-co ntagiosas e de mai s questões de 
saúde públi ca ; 
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IV proposta, execução e ava liação de atividades comu-
ni tárias de solidariedade. 

Art. 3° - São diretrizes para a execução das ações de acom-
panhamento social: 

I - articulação ent re os setores do Estado e demai s entes fede-
rados, de fo rma a garantir a efi cácia das ações; 

II - articulação co m institui ções privadas, notadamente as de 
ca ráter ass iste ncial e as organizações com unitárias loca is. 

Art. 4° - As ações de aco mpanh amento, típicas de profissões reg u-
lamentadas, deverão ser exercidas por profiss ional legalmente habilita-
do. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Hori zo nte, aos 10 de janeiro de 2007; 
219 º da Inconfidência Mi neira e 186° da Independência do Brasil. 

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA 
Governador em exercido. 
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* 
ANDRÉ QulNTÃo 
DEPUTADO ESTADUAL 

André Quintão nasceu em Belo Horizonte, tem uma filha, Beatriz, de 12 anos. 
Filiado ao PT desde 1985, é assistente social, sociólogo e deputado estadual em 
segundo mandato. Foi Secretário Municipal de Desenvolvimento Social de Belo 
Horizonte no Governo Patrus Ananias, em 1994/1996, quando coordenou a 
implantação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Eleito vereador de Belo 
Horizonte em 1996 e reeleito em 2000, foi líder do PT e líder do Governo Célio de 
Castro, representante da Câmara nos Conselhos da Juventude, da Saúde e da 
Cidade. É autor de leis municipais nas áreas da criança e do adolescente, 
assistência social, segurança alimentar, população de rua e proteção ambiental, 
contribuindo para a ampliação e fortalecimento das políticas públicas sociais. 

Como deputado estadual, eleito em 2002 e reeleito em 2006, André Quintão foi 
líder do Bloco PT /PC do B, é coordenador da Frente Parlamentar de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e presidente da Comissão de Participação 
Popular, que ajudou a implantar, em 2003. Na Comissão de Participação Popular, 
introduziu as audiências públicas sobre as Leis Orçamentárias do Governo do 
Estado, que garantem a participação da sociedade civil nos debates e através de 
emendas populares. André Quintão é, também, representante da Assembleia 
Legislativa no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e no 
Fórum Estadual Lixo e Cidadania. 

É autor das Leis Estaduais N° 15.473/05, que institui o Programa de Proteção à 
Criança e Adolescente Ameaçado de Morte; N° 15.757 /05, que isenta de ICMS a 
aquisição de veículos por pessoas com deficiência; N° 16.683/07, que introduz 
ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública do Estado e da Lei 
N°18.136/09, que institui a Política Estadual da Juventude. 
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