
Seminário sobre trabalho com famílias nas políticas públicas encerrou 
projeto de capacitação de dois anos, do NECA, na Baixada Santista 

 
O seminário “O Trabalho com Famílias nas Políticas Públicas: tendências, 
avanços e desafios“, realizado na última terça-feira (14), no Sesc de Santos, 
reuniu um público de aproximadamente 150 pessoas para refletir e debater sobre 
a ampliação da interlocução das políticas públicas de Saúde, Educação e 
Assistência Social no trabalho com famílias e sobre as práticas realizadas com 
famílias no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  
 
O seminário encerrou o projeto “Inovações Metodológicas para o Trabalho Social 
com Famílias de Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social”, 
realizado pela Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas 
sobre a Criança e o Adolescente – NECA,  em parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Santos, a Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Estado de São Paulo e a Diretoria Regional de Assistência e 
Desenvolvimento Social – Drads/Baixada Santista, e contou com o patrocínio do 
Programa Petrobras Socioambiental. 
 
Iniciado em março de 2015, o projeto incluiu três etapas: o seminário inicial 
“Trabalho Social com Famílias: significados, concepções e metodologias”; seis 
encontros formativos de aprofundamento técnico e experimentação de novas 
práticas e métodos de trabalho com família, que atingiu 58 profissionais do SUAS 
da região; e o seminário de encerramento. Ao longo dos dois anos, o projeto 
chegou a  cerca de 200  participantes – gestores, especialistas e técnicos da área 
social – de nove municípios da Baixada Santista: Santos, São Vicente, Cubatão, 
Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. 
 
Na abertura do seminário, a psicóloga e coordenadora técnica do projeto, Maria 
Angela Maricondi, falou da importância de sensibilizar os profissionais do Sistema 
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para os novos instrumentos e 
práticas de trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social.  
 
“Tenho 35 anos de profissão e entendo que a realidade sempre foi desafiadora. 
Por isso, oportunidades de formação como esta é um alento para nós”, afirmou 
Rosana Russo, Secretária Municipal de Assistência Social de Santos. 
(inserir foto) 
 



 
 
Ainda na abertura, Celso Veras Baptista, presidente do NECA, ressaltou o fato de 
o seminário abrir espaço para o debate num momento em que trabalhar pela 
manutenção dos direitos sociais conquistados se tornou imprescindível.  

 
 
“Um curso de dois anos, que dissemina novas metodologias, estimula a reflexão 
do atendimento oferecido à população e promove trocas de experiência entre os 
profissionais de todos os municípios da Baixada Santista, contribui não só para o 
desenvolvimento da área social, mas também para a construção conjunta desse 



aprimoramento”, observou Jucimara Rodrigues, Diretora Regional de 
Desenvolvimento Social da Baixada Santista.  
 

 
 
Painel da manhã 
 
O primeiro painel do seminário tratou dos “Desafios do trabalho com famílias no 
âmbito das políticas de Saúde, Educação e Assistência Social”. O tema foi 
introduzido pela mediadora da mesa Isa Guará, membro do Comitê Gestor do 
NECA, que falou sobre a importância dessas três áreas trabalharem de maneira 
integrada no atendimento à família. Participaram desta roda de conversa a médica 
sanitarista Karina Calife, o professor da rede pública de São Paulo e pesquisador 
da Universidade de São Paulo, Hamilton Harley de Carvalho, e a professora e 
pesquisadora em Serviços Sociais na Universidade Federal de São Paulo, Maria 
do Rosário Corrêa de Salles Gomes.  
(inserir foto) 
 
Representantes das prefeituras da região comentaram o primeiro painel de 
debates do dia. Para o Secretário de Assistência Social de Peruíbe, Marcelo 
Lourenço, uma política pública intersetorial não vai acontecer se não houver a 
vontade do gestor de unir as três áreas, Saúde, Educação e Assistência Social, na 
construção conjunta de políticas para trabalhar com a família. “O maior desafio 
para as três áreas é entender a família que vamos trabalhar. Nesse sentido, o 
seminário de hoje e o projeto como um todo estão sendo muito proveitosos”, 
afirmou.  
 



 
 
Painel da tarde 
 
O painel da tarde tratou das “Práticas de Trabalho com Famílias no Âmbito do 
SUAS”. A coordenação foi de Maria Luisa Ventura Pereira Soares, professora do 
Centro Universitário Assunção (UNIFAI), e a discussão passou pelas experiências 
de trabalho com família no CREAS, no Serviço de Acolhimento Familiar – Sapeca, 
de Campinas; e nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. As 
palestrantes foram Gabriela Scheiner, consultora com especialização em gênero e 
políticas públicas; Adriana Pinheiro, coordenadora do Sapeca; e Valeria 
Giovannetti, assistente social e consultora em gestão de políticas públicas. 
(inserir foto) 
 
Renata Simioni, assistente social no CRAS Morrinhos do Guarujá, compartilhou 
experiência de trabalho, na qual utilizou os aprendizados dos encontros 
formativos. Renata contou como ela e a psicóloga do CRAS trabalharam no caso 
de uma família, mãe e filha, a partir dos métodos e práticas aprendidas no projeto. 
“Utilizamos a metodologia de Lia Sanicola para construir os mapas de rede social 
da família”, observou Renata, ao destacar que a abordagem foi extremamente útil 
para entender os pontos de relacionamento das duas e ampliar a rede social da 
família.  
 



 
 
De acordo com a coordenadora de Renata, Rebeca de Oliveira, a participação de 
seus técnicos no programa foi muito positiva, porque eles tiveram a oportunidade 
de refletir sobre a prática a partir de novos embasamentos teóricos e técnicos. 
Outra vantagem do projeto, de acordo com Rebeca, é o seu efeito multiplicador. 
“Os técnicos que participaram da capacitação, caso da Renata, poderão transmitir 
para os demais o que desenvolveram com os especialistas do NECA”, comentou. 
No final do dia, as atividades do seminário foram encerradas com uma roda de 
ciranda.  
 
Por Mariana Ferreira 


