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UM OLHAR INTERDISCIPLINAR NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

 

1. RESUMO 

 

Por meio de um olhar vigiado, buscou-se apontar alguns princípios e 

categorias da Interdisciplinaridade presentes ou não no serviço prestado no Serviço 

de Acolhimento. Muito se fala da Interdisciplinaridade na prática docente, todavia 

conhecendo mais do que se trata esta nova atitude diante do conhecimento, é 

possível visualizar conceitos e caminhos deste movimento em outros setores, 

considerando também que tal serviço social se encaixa em uma perspectiva 

educacional, convergindo com a ação interdisciplinar. Por meio da análise do 

cotidiano e da pesquisa com os educadores, foi possível apontar as dificuldades 

presentes no serviço e buscar alternativas para superá-las. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho vem trazer uma reflexão interdisciplinar sobre o Serviço 

de Acolhimento para adolescentes do município de Jacareí, interior de São Paulo. 

Serviço de proteção social especial de alta complexidade, segundo a Política de 

Assistência Social, pois se trata de indivíduos que são retirados do seu núcleo 

familiar e comunitário devido à violência, negligência, abandono, envolvimento com 

drogas, situação de rua e pobreza, ainda que, conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o ECA, este último não seja considerado motivo para acolhimento 

institucional. 

Não faz muito tempo que a criança e o adolescente passaram a ser 

reconhecidos como sujeitos de direito. Isso aconteceu a partir da promulgação do 

ECA, em 1990, quando então as crianças e adolescentes que, por algum motivo, 

tiveram seus direitos violados, passaram a ser cuidados pelo Estado, no que se 

refere ao pleno direito à vida, à saúde, à alimentação, à profissionalização, ao 

esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade, à convivência 

familiar e comunitária. Na teoria tudo parece perfeito, entretanto se a prática for 

analisada, muitas divergências serão encontradas. Foi uma grande conquista a 
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aprovação de tal Estatuto, uma das legislações mais avançadas do mundo no que 

diz respeito à proteção das crianças e adolescentes, e muito tem sido feito em prol 

destes indivíduos sob medida de proteção, porém o trabalho desenvolvido nos 

acolhimentos institucionais ainda sofre com algumas mazelas, dentre elas a falta de 

profissionalização e de uma estrutura adequada. 

Quanto mais passos em direção a um Serviço de Acolhimento eficiente forem 

dados, mais perspectivas desse ideal poderão ser contempladas e é disso que se 

trata este trabalho: mais um passo, por meio do olhar em camadas, da análise do 

cotidiano dentro da Casa de Acolhimento; análise que inclui todos os movimentos de 

todos os que convivem ali, desde os adolescentes acolhidos, até os funcionários que 

atuam no equipamento, que segundo o documento Orientações Técnicas: Serviços 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, todos desempenham o papel de 

educador. Este olhar apontará atitudes incoerentes com a prática educacional dentro 

do serviço e proporá a busca por novos procederes, sem detrimento dos que já 

estão em ação e funcionando no dia a dia. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais: 

Contribuir para uma nova atitude, por parte dos educadores, diante do serviço 

de acolhimento e os obstáculos que o acompanham; indicar os princípios da 

Interdisciplinaridade: Humildade, Coerência, Espera, Respeito e Desapego, segundo 

Fazenda (2001) no serviço de acolhimento e como podem ser melhor utilizados no 

desempenho da função. 

Objetivos específicos: 

Analisar o cotidiano do serviço de acolhimento; levantar dados sobre 

acolhimentos e desacolhimentos; pesquisar sobre os obstáculos enfrentados no 

serviço sob o ponto de vista dos educadores e em como a atitude interdisciplinar 

poderá contribuir para mudar a realidade; pesquisar sobre os princípios da 

Interdisciplinaridade e relacioná-los com o trabalho desenvolvido no equipamento. 
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3. METODOLOGIA 

  

A fim de compreender o serviço e os problemas enfrentados ali, foi realizada 

uma pesquisa de campo, buscando a observação e análise do cotidiano do Serviço 

de Acolhimento. Necessário foi também, registrar o funcionamento atual da Casa e 

refletir sobre os três últimos anos de serviço público no local (a Prefeitura reassumiu 

a administração geral do Acolhimento em novembro de 2011), atentando para a 

atuação dos educadores e a convivência com os acolhidos, assim como para o 

comportamento desses adolescentes e os vínculos existentes ou não. O 

levantamento dos dados de acolhimentos e desacolhimentos, no período 

supracitado, também serviu para avaliar o serviço. Por fim, para enriquecer a 

pesquisa com o ponto de vista dos educadores, utilizou-se a entrevista, na qual foi-

lhes dirigida a seguinte questão: “Segundo seu ponto de vista, quais são os 

obstáculos enfrentados no Serviço de Acolhimento?”.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

A Interdisciplinaridade é uma ação diante das adversidades, na busca por 

caminhos que mostrem respostas; a partir daí surgem mais perguntas, conduzindo a 

uma pesquisa contínua, que exigirá dos educadores uma atitude firme e otimista de 

curiosidade, fundamentando seu fazer também com o encontro, o diálogo e a 

parceria.   

Essa nova atitude pode ser utilizada em outros serviços, visto que sua prática 

diz mais respeito a ser um “humano professor”, do que um “professor humano”; tem 

faltado o exercício da humanidade no serviço público e nos demais setores de 

atividade remunerada, no que concerne à ética, à humildade, ao respeito e ao não 

fazer por obrigação simplesmente, considerando que o serviço social é um trabalho 

de pessoas para pessoas e no conviver com as pessoas há troca de saberes e de 

histórias de vida; os dois lados aprendem, os dois lados ganham e por fim, 

descobrem, por meio da convivência e parceria, que se encontram na verdade, no 

mesmo lado.  

Adotando um olhar interdisciplinar no cotidiano do Serviço de Acolhimento 

para Adolescentes do Município de Jacareí, interior de São Paulo, é possível 
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enxergar alguns princípios desta nova atitude diante do saber. Enxergar não apenas 

no sentido de reconhecê-los em ação oportunamente, mas também no que se refere 

à falta de ação no momento propício, nos conflitos que se transformam em 

oportunidades para o desempenho da atitude interdisciplinar, ou seja, olhar além do 

que se pode normalmente ver. 

Ao reassumirem o Serviço de Acolhimento em 2011, pois a administração 

anterior simplesmente “abandonou o navio”, os servidores públicos encontraram 

uma casa com adolescentes sem regras e sem limites. E como esse desafio não 

estava nos planos atuais da Prefeitura, tornou-se um desafio e tanto, haja vista ser 

considerado um local difícil para se trabalhar e organizar aquela casa exigiria muita 

paciência e uma equipe bem preparada.  

Paciência para alguns é fácil praticar, todavia uma equipe pronta, na presente 

realidade, somente seria conquistada a longo prazo. Alguns funcionários de outros 

equipamentos foram convocados para cuidar da casa e dos 10 adolescentes 

acolhidos, lembrando que no momento 2 estavam evadidos, 2 na Fundação Casa e 

outros 2 na casa de familiares com autorização, até que os novos funcionários, em 

processo admissional, chegassem e assumissem a função de educadores. O regime 

seria de revezamento 12 por 36 horas, com três educadores por plantão, totalizando 

12 novos funcionários.  

Pelo histórico da Casa, que contava com muitos momentos infelizes e 

conflituosos, sendo ainda mais denegrido por alguns que já haviam trabalhado lá, 

muitos desistiram antes mesmo de serem nomeados. Alguns chegaram a conhecer 

o local e trabalhar alguns dias, concluindo por fim que não conseguiriam continuar e 

para convocar outros concursados a fim de completarem as vagas o processo era 

um pouco demorado, sobrecarregando os que permaneceram. Enfim, durante muito 

tempo o quadro de funcionários permaneceu incompleto. 

Essa nova equipe precisava de orientação e capacitação, visto que a maioria 

não tinha conhecimento sobre o serviço e experiência com tal realidade. A 

adolescência é uma fase caracterizada por muitas mudanças e o que se espera do 

adolescente é uma atitude quanto à tomada de decisão sobre seu futuro profissional, 

o desenvolvimento de aspectos importantes da identidade, a vinculação com grupos 

de iguais numa perspectiva relacional mais complexa, entre outros fatores (Simpson, 

2001). Conforme o ECA, artigo 101, as instituições de acolhimento possuem caráter 
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provisório e excepcional (Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990) e compete à 

rede de proteção à infância e adolescência unir esforços na garantia do direito à 

convivência familiar e comunitária dos acolhidos; educá-los e orientá-los, 

oportunizando atendimento médico, psicológico, alimentação saudável, higiene, 

vestuário, cursos, esporte, lazer, cultura e um ambiente acolhedor em que possam 

desenvolver autonomia e a capacidade de criação e transformação de suas ações, 

direcionadas para a construção de um projeto de vida, comprometendo-se com a 

medida de proteção, aderindo assim às regras individuais, comunitárias e sociais 

(Projeto Político-Pedagógico do Acolhimento Institucional para Adolescentes de 

Jacareí, SP, 2013).  

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente tem buscado 

que cada serviço repense a sua abordagem operacional, colaborando para uma 

mudança em rede, um novo olhar para o que propõe o ECA. Toda a rede garantindo 

que este público vulnerável receba proteção integral. Voltando o olhar mais 

especificamente para dentro da Casa, analisando o dia a dia, a atuação dos 

educadores, a convivência dos acolhidos, o comportamento, as atividades 

desenvolvidas, os conflitos, confirma-se que é necessário um trabalho em parceria 

em que todos estão, fazem e sonham juntos. E é exatamente nesse fazer que se 

pode aplicar os princípios da Interdisciplinaridade, já citados, atributos que são 

próprios de tais categorias, a saber, a afetividade e a ousadia, que induzem às 

parcerias. 

 

5. RESULTADOS 

 

Analisando o período de quase três anos de atuação no Serviço de 

Acolhimento, pode–se identificar muitos problemas, além dos relacionados aos 

próprios adolescentes, como a falta de uma equipe coesa, necessidade de 

capacitação e de uma estrutura que corresponda às exigências do serviço, conforme 

ditam as regulamentações de referência. Alguns educadores apresentaram 

dificuldade em se aproximar dos acolhidos e quando havia algum conflito se 

distanciavam ainda mais, tornando o diálogo entre eles algo raro no cotidiano. Entre 

os próprios educadores havia muita divergência no fazer; enquanto uns entendiam 

de uma forma, outros entendiam de outra, referente ao procedimento, principalmente 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                   

6 

 

entre os turnos. Reuniões periódicas eram realizadas com o intuito de falarem a 

mesma língua e resultados positivos apareceram, mas alguns pontos negativos 

perduraram. Com o tempo, percebeu-se um cansaço nos educadores, somando-se 

com a insatisfação pelo serviço, o que resumiu na busca por outras oportunidades 

de trabalho, a fim de deixarem o atual. Queixavam-se também, os que desejavam 

desenvolver atividades com os adolescentes, da falta de recursos e estrutura, 

lembrando que a localização da casa e seu ambiente físico não colaboravam com a 

rotina e as atividades a serem aplicadas e os materiais necessários, às vezes, 

demoravam a ser disponibilizados aos educadores. 

Atualmente a equipe e o local foram renovados. O local está mais 

centralizado e a acessibilidade a ambientes de lazer e cultura aumentou. O 

Acolhimento está com mais “cara” de casa, o que facilita o controle e 

acompanhamento por parte dos educadores. Entretanto as dificuldades continuam e 

o desafio de preparar a nova equipe se repete, é quase como ter de começar do 

zero. Alguns desses novos se mostraram empolgados com o trabalho e 

apresentaram sugestões de atividades; alguns já tinham alguma experiência com 

jovens e adolescentes.  

Desde novembro de 2011 até o presente momento, 47 adolescentes 

passaram pelo Acolhimento, deste total 23 retornaram à família, 6 à família extensa; 

2 saíram ao completarem a maioridade, 2 foram transferidos para outros 

Acolhimentos (outros municípios) e 4 evadiram; ainda houve 1 óbito. Hoje, 7 estão 

acolhidos e 2 na Fundação Casa. Considerando o Serviço como provisório, o 

resultado quanto ao desligamento de adolescentes é satisfatório.  

A seguinte questão foi dirigida aos educadores: “Segundo seu ponto de vista 

quais são os obstáculos enfrentados no Serviço de Acolhimento?”. Muitos citaram a 

questão dos estudos e cursos, referindo-se à falta de interesse dos adolescentes em 

aderirem e darem continuidade. Os acolhidos estão devidamente matriculados e são 

semestralmente inseridos em cursos disponíveis de sua escolha, porém a frequência 

constante não acontece e logo desistem dos cursos e esportes. No momento 

conquistou-se assiduidade na escola de 4 adolescentes, quanto aos outros, estão 

inseridos na EJA, 2 ainda resistem em ir e 1 está aguardando matrícula. Há muita 

resistência também em cumprir com as regras da casa: arrumação dos quartos, 

tarefa escolar, lavagem das roupas e utensílios de alimentação. As evasões são 
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constantes por parte dos que fazem usos de substâncias psicoativas. Essa é outra 

questão destacada pelos educadores, o uso de drogas; os adolescentes não aderem 

ao tratamento oferecido pela rede.  

Os educadores também citaram: a urgente necessidade de capacitação para 

os funcionários; a falta de uma rotina funcional e atrativa aos adolescentes, 

encurtando o tempo ocioso; participação insuficiente dos órgãos competentes, que 

oportunizaria mais respaldo aos educadores na tentativa em reinserir os 

adolescentes no convívio social e mercado de trabalho; lidar com um público 

diferenciado de adolescentes que vieram do Acolhimento de Crianças, ao 

completarem 12 anos e adolescentes à beira da maioridade com histórico 

infracional; constantes evasões, saídas não autorizadas, que colocam os 

adolescentes em situações de risco; a fragilidade dos vínculos e a dificuldade em 

aplicar as regras; falta de uma equipe coesa e multidisciplinar; acolhimentos 

indevidos; falta de comprometimento de alguns funcionários e necessidade de uma 

supervisão noturna; estrutura física ineficiente, principalmente para o serviço 

administrativo e técnico; a complexidade dos adolescentes, que muitas vezes se 

colocam acima das regras e acreditam que podem fazer o que quiserem; a 

diminuição da maioridade penal também foi citada. As respostas foram 

parafraseadas e algumas apresentaram pontos semelhantes e outras foram até 

inusitadas, como a questão da maioridade penal. Percebe-se que o não 

cumprimento das regras, segundo o ponto de vista da maioria, é um dos principais 

obstáculos que tem contribuído para a ineficiência do serviço prestado. Seria bem 

mais fácil, de fato, se os adolescentes acatassem diariamente a rotina e as regras.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alguns pontos apresentados pelos educadores podem ser repensados e 

trabalhados dentro do Acolhimento, enquanto outros somente seria possível com o 

trabalho da rede, como a questão dos acolhimentos indevidos, por exemplo, que 

consiste em receber adolescentes que se a família fosse devidamente 

acompanhada, não seria necessário tirar esse indivíduo do convívio familiar. 

Voltando para os obstáculos puramente internos, pode-se buscar soluções por meio 

do diálogo. Diálogo entre os educadores, entre os plantões, equipe técnica, gerência 
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e os próprios adolescentes; entre todos que convivem no mesmo espaço. Todos 

precisam ser ouvidos, principalmente os adolescentes, cujos questionamentos, 

argumentações e opiniões devem ser valorizados. Por meio da conversa, do 

encontro, os adolescentes aprendem sobre si e podem construir suas histórias, uma 

vez que as experiências narradas ao outro favorecem a construção de seus próprios 

significados sobre o mundo e sobre si (ROSSETTI-FERREIRA, SÓLON, & 

ALMEIDA, 2010). 

O trabalho de educar dentro do Acolhimento exige mais conhecimento, 

construído por meio de pesquisa e prática; para isso é necessário saber esperar, 

visto que o processo de mudança requer tempo e parceria. Paulo Freire (1991:58) 

salientou que “ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se 

faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na 

reflexão da prática." Ele também disse que “ensinar exige pesquisa e paciência” 

(FREIRE, 1997). O educador excelente pesquisará sobre o contexto de trabalho de 

medida protetiva institucional, assim como sobre a adolescência; estudará sobre a 

realidade e o histórico de cada acolhido, respeitando a individualidade dos 

adolescentes. 

A Humildade é imprescindível dentro deste serviço social. Humildade para 

ouvir o outro, principalmente se esse outro for um adolescente. Humildade para 

reconhecer o erro e se desculpar, ainda que seja para se desculpar para um 

adolescente. Admitir erros diante dos adolescentes não é sinal de fraqueza, pelo 

contrário, tal atitude mostra o comprometimento pela causa.  

O fazer no Acolhimento precisa ter sentido, significado e ser Coerente com o 

que se diz. O que for falado, precisa ser feito. Saber esperar é necessário, 

considerando toda complexidade que envolve um adolescente. O educador espera 

até o adolescente mostrar os tesouros escondidos, seus medos, suas expectativas e 

aumentará o vínculo entre eles, até que o adolescente começa a enxergar o 

educador como alguém que realmente se importa com ele, que não faz seu serviço 

por obrigação e assim, com a intervenção do adulto, o acolhido vai construindo sua 

história.  

Mudanças repetidas no quadro de funcionário interferem no Serviço de 

Acolhimento, haja vista necessitar de tempo para se construir um vínculo e, por meio 

deste, ajudar o adolescente. O educador presente, habitante, terá mais 
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oportunidades, numa relação dialógica em conhecer o adolescente e educá-lo. Essa 

relação e as demais relações dentro do serviço precisam ser baseadas no respeito. 

Respeito às diferenças, às crenças, à privacidade e às dificuldades de cada um. O 

que não está dando certo precisa ser substituído, desapegado e os educadores 

buscarão novas ferramentas, ousarão novas estratégias, contando com a 

participação dos adolescentes.  

A Interdisciplinaridade pauta-se no movimento, não sendo possível 

estabelecer uma padronização, um manual de regras rígidas, repetitivas e 

homogeneizadoras, entretanto, deve-se considerar concepções e diretrizes, 

estabelecidas consensualmente pelos trabalhadores, quanto à mentalidade, 

posturas e responsabilidades que dão referências e segurança a esse trabalho cheio 

de novidades e acontecimentos surpreendentes (positivos e negativos) e que deve 

reverter em saúde, bem-estar e exercício diário de cidadania pelas crianças e 

adolescentes (ELAGE et al, 2011). 

Esses diálogos e encontros precisam ser vividos diariamente, formando uma 

parceria em que todos ganham, ou todos perdem. Recursos diversos para atividades 

talvez não estejam sempre disponíveis, todavia, as melhores ferramentas 

encontram-se no interior daqueles que querem mudar suas atitude diante das 

adversidades no trabalho e mudar o próprio trabalho, tendo humildade, respeito, 

estando aberto ao diálogo, praticando a paciência e buscando fundamentar 

teoricamente sua ação educacional, pesquisando novas informações e 

compreendendo cada dia mais as pessoas que o cercam.  

O olhar é uma metáfora que subsidia a Interdisciplinaridade. Olhar para o 

Serviço de Acolhimento é enxergá-lo como uma oportunidade para os adolescentes 

mudarem sua história. Olhar para os adolescentes e não visualizar um coitado, 

abandonado pela família, sem perspectiva, pelo contrário, enxergar alguém capaz 

de construir sua história, projetar seu futuro. Olhar para o Acolhimento e não 

enxergar o pior equipamento da Secretaria da Assistência Social para se trabalhar, 

mas sim entender que ali é um local de grande aprendizado que ao desempenhar 

seu papel de maneira interdisciplinar receberá futuramente a recompensa de fazer 

parte da vida de alguém vulnerável, que muitos deixaram de acreditar e ajudá-lo a 

vencer e tornar-se sujeito protagonista de sua própria história. 
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