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Introdução

Sabe-se que a família deve se constituir como um ambiente favorável ao

desenvolvimento de seus membros, porém nem sempre isso é possível por diversos

fatores que interferem no convívio e na dinâmica familiar. É fato que os inúmeros

fatores de risco experienciados pelo grupo familiar podem expor crianças e adolescentes

a situações tais quais: negligência, agressão física, violência psicológica e abuso sexual

que, somados às dificuldades socioeconômicas, culminam com a inserção das crianças

no microssistema abrigo. Ao analisar as situações adversas com este olhar ecológico-

sistêmico, não se pode somente culpabilizar a família, pois esta sofre influências de

mecanismos de risco gerados por condições sociais desfavoráveis (VASCONCELOS,

YUNES & GARCIA, 2009; GARCIA, 2007).

Diante destas situações, cada vez mais tem se discutido a necessidade de apoiar

ao invés de regular as funções familiares. Nesse sentido, a família não pode mais ser

apenas um objeto de fiscalização ou de intervenção. O grupo familiar deve ser

participante ativo do processo educativo e capaz de promover o desenvolvimento

infantil saudável, sejam quais forem as adversidades enfrentadas. Os programas sociais

e as políticas públicas devem estar direcionados para o entendimento, respeito e apoio

às famílias no processo de cuidado e educação de seus membros. Com a proposta de

envolver segmentos da rede de apoio social, esta sendo aplicado um programa de

educação familiar tendo como parceiros os profissionais que fazem parte de alguns

serviços de apoio social (conselheiros tutelares, representantes de associações de bairro,

professores e direção de escolas públicas, equipes das unidades de saúde da família) do

município de Rio Grande/ RS. Estes profissionais serão os responsáveis pela escolha e

encaminhamento das famílias participantes. Este trabalho apresenta as experiências

vivenciadas no processo de construção da parceria com os serviços de apoio social.



Metodologia

Participaram desta proposta: 3 conselhos tutelares, 4 escolas públicas (2

municipais e 2 estaduais), 2 ONG, 6 unidades do Programa Saúde da Família. Cada

conselho tutelar, escola e equipe saúde da família ou agente comunitário de saúde ficou

responsável por indicar cinco famílias. Foram realizados contatos e reuniões periódicas

com os coordenadores dos serviços sociais para o acompanhamento das atividades do

programa e da participação dos grupos familiares. Estas interações com os parceiros do

projeto foram registradas em um diário de campo.

Resultados

Os serviços de apoio social acolheram a proposta e aceitaram a parceria na

realização do programa de educação familiar. A equipe do programa realizou reuniões e

contatos com os profissionais. Inicialmente houve dificuldades em conseguir os locais

para os encontros. Foram realizadas 12 visitas para obter 4 aceites. Pode-se perceber um

sentimento de receio dos representantes dos locais visitados em atender famílias da

comunidade indicadas pelo conselho tutelar.

Os resultados parciais evidenciaram dificuldades nos encaminhamentos das

famílias pelos parceiros. Foram preenchidas poucas vagas disponibilizadas, sendo 6

vagas pela Equipes Saúde da Família e nenhuma pelos Conselhos Tutelares. Houve

maior adesão das famílias indicadas pelas escolas (11 famílias participantes) e pelas

ONGs (16 famílias participantes). Apesar do contato da equipe do projeto com os

parceiros para elaborar estratégias e resoluções para a problemática enfrentada, apenas

uma equipes saúde da família e quatro escolas mostram-se dispostos a insistir na

participação dos grupos familiares indicados ou indicar outras famílias para

participarem do projeto.

Conclusões

Os resultados evidenciam a necessidade de construir novas estratégias em

conjunto com as escolas, conselhos tutelares e equipes saúde da família para dar maior

qualidade ao atendimento, promover a comunicação entre os serviços de apoio social e a

participação efetiva dos grupos familiares no programa.
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