
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPH1023 
 

UM OLHAR INTERDISCIPLINAR NO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO 

 
 
 

DANIEL PEREIRA 
daniel_jc7@hotmail.com 

PEDAGOGIA 
FACULDADE ANHANGUERA DE JACAREÍ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
SÍLVIA HELENA NOGUEIRA 

FACULDADE ANHANGUERA DE JACAREÍ 



RESUMO 
 
 

Um Olhar interdisciplinar no serviço de acolhimento RESUMO A Interdisciplinaridade tem seu 
foco 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. Assim, por meio de um olhar vigiado, buscou-se 
apontar alguns princípios e categorias da Interdisciplinaridade presentes ou não no serviço 
prestado no Acolhimento Institucional para Adolescentes do Município de Jacareí, São Paulo. 
Com base na análise do cotidiano e da pesquisa com os educadores, foi possível apontar as 
dificuldades presentes no serviço e buscar alternativas para superá-las. 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 Estatuto da Criança e do Adolescente, 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. Desde então, 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 apontou atitudes 
incoerentes com a prática educacional dentro do serviço e propõe a busca por novos 
procederes, sem detrimento dos que já estão em ação e funcionando no dia a dia, objetivando 
contribuir para uma nova atitude, por parte dos educadores, diante do serviço e os obstáculos 
que o acompanham; indicar os princípios da Interdisciplinaridade: Humildade, Coerência, 
Espera, Respeito e Desapego, segundo Fazenda (2001) e como podem ser melhor utilizados 
no desempenho da função. Foi realizada uma pesquisa de campo, buscando a observação e 
análise do cotidiano da Casa, sob o foco da seguinte questão dirigida aos educadores: 
“Segundo seu ponto de vista, quais são os obstáculos enfrentados no Serviço de 
Acolhimento?” Obteve-se como resposta a falta de interesse dos adolescentes em frequentar a 
escola e cursos, o não cumprimento das regras básicas de convivência, o uso de drogas por 
parte de alguns, a falta de capacitação para os educadores, entre outros problemas citados. 
Algumas dessas questões, partindo do olhar, podem ser repensadas e trabalhadas 
interdisciplinarmente; uma nova atitude diante do saber, para enxergar não apenas no sentido 
de reconhecer os princípios citados em ação oportuna, 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. 
Com o diálogo e o encontro os educadores e adolescentes construirão uma parceria; estes 
terão alguém que não faz simplesmente um serviço, aqueles enxergarão nos adolescentes 
indivíduos capazes de construir sua história, projetar seu futuro. Palavras-chave: 
Interdisciplinaridade. Olhar. Parceria. 


