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PARTICIPAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL EM INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL DEMOCRÁTICO:
LIMITES E DESAFIOS
ANDRÉA MÁRCIA SANTIAGO LOHMEYER FUCHS
BRENO JAIME AMARAL SOUTO
GABRIELA ISABEL DE JESUS
A Constituição Federal de 1988 foi o marco inicial para a participação social descentralizada. A
referente pesquisa trata de como estão sendo executadas as medidas socioeducativas de
liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade pelos assistentes sociais na mesorregião
da Grande Florianópolis. A metodologia adotada foi a abordagem qualitativa com formulário
online aplicado em 22 municípios e nove entrevistas com visita in loco com assistentes sociais.
Parte da metodologia traçou o perfil profissional e inclusive a participação em espaços políticos de
controle democrático. O objetivo deste presente estudo ressalta os desafios dessa participação
encontrados no cotidiano profissional. Os dados sugerem que a participação do assistente social
nesses espaços ainda é deficitária, muito embora esteja presente enquanto orientação do projeto
ético-político da categoria. Para tanto, o profissional precisa ter clareza da importância da sua
participação para o fortalecimento das deliberações nas políticas públicas.
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO ENTRE EQUIPE TÉCNICA E EDUCADORES SOCIAIS NO SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO
JACQUELINE TUMITAN SELMO
ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA
LARA BACCAR FONSECA CASAROTTO
O Estatuto da Criança e do Adolescente traz como uma das medidas de proteção social o
acolhimento institucional para crianças e adolescentes que estão em situação de risco. Nas
instituições existem profissionais que se empenham para garantir a esses sujeitos espaço que
ofereça proteção integral e adequada. É necessário diálogo constante entre os profissionais por
meio de reuniões e encontros, para que seja possível também pensar juntos soluções de
problemas ou dificuldades frente ás demandas que aparecem no cotidiano. Assim, o Projeto de
Extensão de Psicologia Jurídica em Vara da Infância e Vara da Família e a experiência profissional
como assistente social do serviço de acolhimento desde 2014, somada ás capacitações do Instituto
Fazendo Minha História (SP), vem possibilitando reflexões conjuntos sobre as reais necessidades
dos SAICAs (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes). O presente
resumo diz respeito aos diálogos entre educadores sociais, auxiliares e equipe técnica, levantadas
em capacitações realizadas com as equipes dos SAICAs. O objetivo é levantar a importância da
articulação dos profissionais do SAICA haja vista a força que existe no trabalho em equipe,
possibilitando respostas eficazes, embora é sabido que existem dificuldades no cotidiano. O
compromisso dos profissionais se faz primordial para que o direito das crianças e adolescentes
acolhidos sejam atendidos, que é também tema discutido nas capacitações, momentos de
reflexão, alinhando teoria e prática. Observado os encontros e também o cotidiano profissional é
possível perceber que os profissionais demonstram interesse por espaços de discussões e trocas
de experiências, especialmente quando envolvem as demandas do cotidiano, corroborando para
melhoria do trabalho, entre eles, a articulação da equipe, dentro das possibilidades do cotidiano.
Assim, é preciso viabilizar encontros, registros de atividades e espaços de trocas como os que vêm
acontecendo, com contato com profissionais externos, mas as equipes devem organizar-se entre si
para dar atenção especial aos profissionais do SAICA numa perspectiva crítica e
transformadora. Os encontros de capacitação de formação de profissionais acontecem em
Presidente Prudente-SP e contam com a participação de diversos profissionais dos SAICAS e da
rede socioassistencial. Durante as capacitações são discutidos temas como: o papel da equipe
técnica, manejo de comportamento, a ética e sigilo no trabalho, entre outros.
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