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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS: um espaço de contradições na 

execução da Política de Proteção Social - limites e possibilidades 

 

Sandra Shirlei Valente Santana1 
 
 

RESUMO  
 
O presente material faz referência a uma experiência de 
trabalho, na função de coordenadora do Espaço de 
Acolhimento Infantil Euclides Coelho Filho, da Prefeitura 
Municipal de Belém do Pará e se propõe a tecer reflexões 
sobre o distanciamento existente entre o aporte teórico e legal, 
da política de Acolhimento Institucional, demonstrando como 
um novo direcionamento na gestão de um equipamento 
socioassistencial pode alterar a organização técnico-
administrativa e metodológica do trabalho, tendo rebatimento 
no cotidiano das crianças acolhidas, alterando assim o 
direcionamento na garantia dos direitos destas. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Espaço de acolhimento 
infantil. Gestão técnico-administrativa.  
 
ABSTRACT 
 
The present material is based upon my work experience, as the 
coordinator of Euclides Coelho Filho Youth Hospice, organized 
by the Mayor’s Office of the City of Belém in the Amazon State 
of Pará. It proposes to incorporate reflections regarding the gap 
which exists between the theoretical and the legal evaluations, 
with regards to the policy of Institutional Youth Hospices. This 
presentation aims to show how a new orientation in the 
management and organization of social work in such a context 
could change the technical-organizational methodology, 
providing arguments from the day to day practice of children 
being given a shelter or hospice and, how this can benefit in 
terms of guaranteeing the rights of these children. 
 
Keywords: Public Policies. Youth Hospices. management 
techniques. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como proposta uma reflexão acerca do Sistema de 

Proteção Social de Alta Complexidade, no que se refere ao acolhimento institucional de 

crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, enfatizando a necessidade de uma 

avaliação da metodologia de trabalho desenvolvida, a fim de se verificar como um novo 

direcionamento técnico administrativo pode alterar a forma da implementação da política de 

acolhimento institucional num espaço socioassistencial. 

Nesse sentido, descreve a estrutura organizacional do trabalho, suas lacunas e 

relações instruídas, demonstrando como a falta de infraestrutura adequada e de um 

gerenciamento técnico-administrativo ocasionou um desgaste no trabalho, tendo 

rebatimento na qualidade do serviço e consequentemente na garantia de direitos das 

crianças acolhidas.  

Desta forma, destaca as contradições e o distanciamento existentes entre a base 

legal e a proposta da Política Nacional da Assistência Social e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, assim como a do Plano Nacional de Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária, da criança e do adolescente, evidenciadas no espaço de acolhimento em 

pauta. 

O levantamento bibliográfico, a observação sistemática realizada e a prática 

profissional do Serviço Social2, na função de coordenadora, deram base para elaborar a 

presente reflexão, que está estruturada através dos seguintes tópicos: (i) histórico, estrutura 

e funcionamento do Espaço de acolhimento Euclides Coelho Filho; (ii) políticas de 

acolhimento institucional e a realidade do Euclides Coelho: potencialidades e contradições; 

(iii) ações da coordenação (iv) conclusões.  

 

2. HISTÓRICO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO. 

 

O Espaço de Acolhimento Euclides Coelho, é um espaço de proteção social 

pertence à rede de serviço da Alta Complexidade da Fundação Papa João XXIII 

(FUNPAPA)3, “foi inaugurado em 27 de dezembro de 1993. Recebeu esse nome em 

homenagem a um sociólogo que contribuiu na área da Assistência Social no Estado do 

Pará” (FUNPAPA, 2014). 

                                                           
2 A autora do artigo é Assistente Social de cargo efetivo na Fundação Papa João XXIII e atua na 
condição de coordenadora do Espaço de Acolhimento Euclides Coelho filho (Prefeitura Municipal de 
Belém) desde julho de 2014. 
3 A Fundação Papa João XXIII é o órgão responsável pela execução da Política de Assistência Social 
na cidade de Belém do Pará, vinculada à Prefeitura de Belém. 
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Atende crianças na faixa etária de 07 a 12 anos de idade (incompletos) do sexo 

masculino, mas como atualmente a Funpapa está em processo de reordenamento dos 

serviços de acolhimento, este espaço terá seu atendimento alterado para contemplar o que 

preveem os aportes legais no que tange ao não desmembramento de irmãos, gênero e 

idade. 

O encaminhamento das crianças acolhidas é feito pelas 1ª e 3ª Varas da 

Infância e Adolescência, responsáveis pela expedição da Guia de Acolhimento Institucional, 

de acordo como prevê a lei Nº. 12.010, de 2009. Antes do adentramento, porém, os 

acolhidos passam pela Casa de Passagem, para onde são encaminhados pelos Conselhos 

Tutelares. 

Sabe-se que historicamente tem havido uma alteração na nomenclatura dos 

espaços destinados ao acolhimento de crianças e adolescentes, que até recentemente 

ainda eram denominados de “abrigo”, porém a partir de uma nova análise passaram a ser 

chamado de “espaços de acolhimento institucional”.  

Dessa forma, considerando o período de transição e incorporação dessa nova 

nomenclatura, percebe-se que é muito comum referir-se a um espaço de acolhimento 

utilizando o termo “abrigo”. Por este motivo, adotaremos, em alguns momentos, esta 

denominação neste texto. 

Mas, mesmo com o avanço do princípio de sua nomenclatura observa-se que 

ainda permeia a concepção de local de segregação de um segmento social que está fora 

dos padrões de normalidade e que se diferencia dos demais, por isso deve estar recluso, 

pois “no imaginário social, o abrigo é sinônimo de internato, orfanato e albergue, dentre 

outros termos. Com menos frequência é reconhecido como medida excepcional e provisória, 

que busca garantir direitos sociais, preservar vínculos familiares”. (Pinto, 2004, p. 163).  

Entretanto, parece importante que se reflita se esse espaço de acolhimento 

realmente cumpre sua função de espaço de proteção, com princípio acolhedor, garantindo a 

integridade física e emocional daqueles que dele precisam e se a política social consegue 

oferecer às famílias, as condições adequadas de convivência familiar para que se 

restabeleça a convivência familiar e comunitária, conforme prevê o Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar 

e Comunitária. 

 

3. POLÍTICAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E A REALIDADE DO EUCLIDES 

COELHO: contradições e potencialidades  
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Para discorrer sobre a realidade do Espaço de Acolhimento Euclides Coelho 

Filho é preciso circunscrevê-lo sob uma análise conjuntural e estrutural da implementação 

das políticas públicas sociais, do sistema de proteção social, especificamente dos serviços 

de acolhimento institucional, pois o mesmo se instala no cenário de fragilidades e 

contradições da execução do sistema de garantia dos direitos socioassistenciais, previstos 

pelo Sistema único de Assistência Social (SUAS). 

A esse respeito Saffioti (1995, p. 205) descreve que “Na base do desafio instala-

se o paradoxo: almejar a implementação da legalidade e a redistribuição da justiça pela 

instituição que tem sido um dos mais viçosos braços do Estado para a manutenção de uma 

ordem social iníqua e excludente”. 

Dessa forma pode-se dizer que as políticas sociais formuladas no Brasil não 

conseguem vislumbrar a superação da situação de desigualdade social instalada no país, 

pois se baseiam nas orientações de cunho neoliberal4. Assim, evidencia-se que 

No Brasil a realidade dos maus tratos à infância começa pela mão do próprio 

governo, pelo abandono social e condições de subcidadania impostos às famílias 

pauperizadas. Afinal, ‘quando o abandono faz parte da vida individual, executá-lo 

como o filho é evidenciá-lo duas vezes (TURCK, 1991, p. 142 apud SARITA, 2003, 

p. 26). 

Negrão (2011) faz uma estreita correlação entre as expressões da questão 

social, que se traduzem na desigualdade social e na pobreza, demonstrando como estas 

tem rebatimento na violação dos direitos sociais de crianças e adolescentes, 

desencadeando a necessidade de acolhimento institucional desse segmento. Desta forma 

descreve que “Esse quadro de carências generalizadas acaba produzindo situações que 

contribuem para a violação de direitos dos das crianças e adolescentes, desencadeando, 

em número considerável, a decretação oficial de abrigamento em entidades”. (Negrão, 2011, 

P. 10).  

Entretanto, geralmente no cotidiano do trabalho, essa visão fica subjugada, a 

uma análise compartimentalizada do problema, sem uma visão de totalidade que se baseie 

em uma análise de estrutura e conjuntura, correlacionada ao campo sócio, político, 

econômico e cultural.   

Dessa forma, o que se percebe é que as crianças ou adolescentes que precisam 

da Proteção Social de Alta Complexidade, em espaços de acolhimento institucional, por se 

                                                           
4 A Revista Ser Social lançou um número discutindo a questão dos direitos sociais da criança e 

adolescente no contexto do neoliberalismo, cujos textos apontam estratégias e limites no âmbito da 
política social em vista da consolidação e ampliação dos direitos de crianças e adolescentes 
(REVISTA SER SOCIAL, 2012). 
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encontrarem em situação de risco e vulnerabilidade social, acabam sendo culpabilizados, 

junto a suas famílias por estarem nessa situação, sem haver um entendimento de que  

A questão do abandono, da negligência, da vivência de rua, da institucionalização, 

da fuga, da reincidência e outras mazelas sociais que acontecem no núcleo familiar 

são engendradas pelo sistema vigente, que é contraditório e excludente. As famílias 

não são por si sós culpadas por tal situação, encontram-se também abandonadas 

em todos os patamares da vida em sociedade.  (Pinto, 2004, p. 167). 

Essa visão fragmentada também se contrapõe às recomendações das 

Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009) 

quando esta, ao descrever sobre a relação de afeto e entre a equipe do serviço de 

acolhimento e o usuário, propõe que: 

O interlocutor deve mostrar-se disponível e manter postura acolhedora e respeitosa, 

sem culpabilizar ou julgar a família de origem ou a criança/adolescente. Nessas 

oportunidades, deve-se esclarecer também que o serviço de acolhimento é 

organizado para a sua proteção e constitui um direito seu. (BRASIL, P. 45). 

É nesse cenário de possibilidades e contradições que se insere o espaço de 

acolhimento em pauta, no momento em que não foge a essa realidade, no que diz respeito à 

falta de articulação institucional da rede de serviço socioassistencial, de garantia de 

manutenção adequada com a provisão de recursos humanos e materiais necessários ao 

seu pleno funcionamento. 

Essa falta de infraestrutura adequada, aliada à ausência de um plano de gestão 

técnico administrativa, em um histórico recente, resultou no que podemos denominar de 

“inércia do trabalho”, situada num emaranhado de hábitos e relacionamentos que fogem da 

linha do profissionalismo dos trâmites administrativos e alcança o âmbito das relações 

domésticas, o que tem rebatimento no trato com as crianças acolhidas, na garantia de 

direitos e, consequentemente, no destino que estas terão ao serem desacolhidas. 

Essa fragilidade do serviço estava expressa em muitos aspectos, dentre os quais 

podemos citar: 

Estrutura física 

O acolhimento funcionava em um imóvel próprio da prefeitura que já havia sido 

reformado, mas se encontrava em condições de insalubridade e sem higienização, com 

problemas nos sistema de esgoto e escoamento de água, refluxo de água nos banheiros, 

trazendo sérios riscos à saúde das crianças, o que se espelhava numa situação 

extremamente inadequada para o acolhimento de crianças. Todos os setores do serviço 

funcionavam em uma estrutura física inadequada, adaptados com os rearranjos que os 

servidores realizavam para ter a mínima possibilidade de desenvolver seu trabalho, ou seja, 
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o espaço não estava de acordo com o que está previsto nas normas de orientações técnicas 

de acolhimento. 

Essa falta de estrutura física adequada aliada à carência de recursos materiais 

potencializava ainda mais a dificuldade dos servidores em desenvolver um trabalho 

adequado. 

 

Organização administrativa 

 

O setor administrativo conta com dois auxiliares comprometidos com o trabalho, 

mas que por falta de direcionamento não estavam conseguindo organizar os trâmites 

administrativos, sem delimitação de função entre eles. Desta forma, muitos procedimentos 

eram feitos conforme os hábitos estabelecidos, sem um planejamento e organização mais 

adequada ao setor. 

 

Serviço técnico 

 

A equipe técnica era comporta por 04 Assistentes Sociais, 02 técnicos de 

pedagogia5 e uma psicóloga. Um quadro razoável, considerando a média de 08 a 10 

crianças acolhidas com permanência no espaço. 

A equipe conta com profissionais de competência, mas que estavam com sua 

prática engessada, principalmente por problemas nas relações interpessoais. Percebeu-se 

uma tendência aos encaminhamentos práticos sem um embasamento de aporte teórico e, 

muitas vezes, expressos em encaminhamentos parciais e feitos informalmente, sem o 

trâmite administrativo e institucional, contrariando a premissa de que      

A competência técnica não pode prescindir de um conjunto de saberes que se 

originam no seio de uma perspectiva teórico-metodológica e, portanto, filosófica. O 

fazer técnico profissional não é imparcial nem objetivo, uma vez que exercido por 

sujeitos concretos e determinados. Nesse sentido, mesmo o saber técnico apoiado 

na mera instrumentalização, tem uma orientação teórica e filosófica. (Nascimento e 

Cavalcante, 2004, P. 08). 

No que tange à prática do Serviço Social sabemos que esta precisa estar 

pautada numa perspectiva de totalidade para poder se ter um alcance efetivo. Santos, Filho 

                                                           
5 Um profissional de pedagogia, apesar de lotado no espaço, estava mais dedicado à assessoria 

técnica da coordenação da Proteção de alta complexidade e o outro, por apresentar problema de 

relacionamento, não conseguia a elaboração do Planejamento pedagógico junto à equipe de 

educadores. 
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e Backx (2012), ao analisarem a relação da dimensão técnico-operativa do Serviço Social 

com as demais dimensões do exercício profissional, descrevem que 

Uma premissa comum diz respeito à concepção de que o exercício profissional se 

constitui de uma totalidade, formada pelas três dimensões, a saber: teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa, que mantêm uma relação e unidade, 

apesar de suas particularidades. (Santos, Filho e Backx, 2012, p.17) 

Distante dessa premissa, a equipe encontrava-se com bastante dificuldade em 

sua produção e organização técnica e administrativa, no que diz respeito ao uso de 

instrumentais adequados ao trabalho, organização dos prontuários dos acolhidos e no fluxo 

de procedimentos.  

Da mesma forma que também apresentava problema na relação de 

interdisciplinaridade, pois desentendimentos pessoais extrapolavam suas particularidades e 

alcançavam o trâmite do fazer profissional e a interface de procedimentos, já que se tinha 

dificuldade no diálogo entre algumas técnicas, justamente pela dificuldade nas relações 

interpessoais, o que se sobrepunha ao relacionamento profissional. 

Além disso, havia a dificuldade de cumprimento de horário, pois há técnicas que 

tem outro vínculo empregatício e o tempo entre os dois trabalhos e ao espaço de 

acolhimento cabia a menor parte deste tempo. Mas, mesmo quem não tinha outro emprego 

apresentava dificuldade me manter um horário fixo de trabalho. 

 

Planejamento pedagógico 

 

Apesar de o espaço contar com dois técnicos em pedagogia, o mesmo não 

possui planejamento pedagógico e nem planejamento geral das atividades. Disto discorre 

muitas distorções no desenvolvimento da metodologia de trabalho, abrindo margem para 

práticas diversas na condução metodológica das atividades com as crianças, ficando a 

cargo de cada equipe de educadores planejar suas atividades de acordo com seus 

conhecimentos, experiências e interesse. 

Isso se mostrou extremamente preocupante, pois repercute no aprendizado das 

crianças que estão em fase de desenvolvimento e precisam de uma condução em suas 

ações diárias, tendo rebatimento direto na alteração do comportamento destas, que passam 

a ser rotuladas de crianças problemáticas, havendo um prolongamento de sua permanência 

no espaço, acarretando a estas uma série de consequências danosas à sua vida futura. 

A esse respeito Silva (2004) diz que  

 Este princípio encontra-se fundamentado em inúmeros estudos científicos que 

reforçam o caráter negativo do processo de institucionalização/abrigamento, em que 

crianças e adolescentes distantes da convivência familiar passam a apresentar 
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situações adversas em face das inúmeras contradições que permeiam o contexto 

institucional, marcado pela impessoalidade. (Silva, 2004, p. 71).  

 

Relações interpessoais 

 

A falta de um acompanhamento sistemático, com momentos de qualificação e de 

integração junto à equipe, resultou num distanciamento entre muitos servidores. 

Distanciamento este expresso tanto no interior das categorias profissionais (técnicos, 

educadores sociais, zeladores....), quanto entre estas. Havendo resistência de muitos em 

compor equipe de plantão de educadores sociais, passando a haver formação e duplas que 

não poderiam ser desfeitas. Isso também se deve à falta de uma prática de reflexão sobre o 

trabalho, visto numa perspectiva mais global das dificuldades apresentadas e na falta de 

maturidade em se fazer e receber críticas. 

 

Recursos humanos, materiais e pedagógicos 

 

O quadro de servidores sofreu uma redução, principalmente, na categoria de 

educadores, o que dificultou bastante o trabalho e o acompanhamento de crianças em 

atividades externas, pois com somente dois por plantão fica difícil somente um ficar com as 

crianças quando o outro sai. 

Com isso a equipe técnica passou a fazer alguns acompanhamentos, porém isso 

teve um rebatimento no entendimento das atribuições do setor técnico, por alguns 

educadores, que acabam por cobrar indevidamente a execução de atividades que não são 

de competência do setor. Além disso, precisou-se lançar mão de servidores de outras 

categorias para compor equipe de educadores, o que dificulta a condução pedagógica das 

atividades. 

A constante falta ou demora na entrega de materiais de diversas ordens 

(didático, escolar, higiene...) também se apresenta como um grande empecilho no 

desenvolvimento do trabalho, pois dificulta a execução de atividades pedagógicas e facilita o 

estabelecimento de relações domésticas, quando servidores disponibilizam a compra com 

recursos próprios. 

Rede de serviço 

 

Apesar da política de Assistência Social prever a articulação da rede de serviço, 

percebe-se que na sua operacionalização isso ainda está longe de ocorrer, pois o município 

não possui uma articulação concreta entre suas políticas (educação, saúde, habitação...), 
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desta forma o encaminhamento da criança acolhida depende, em grande parte da rede de 

conhecimentos pessoais dos profissionais, não havendo garantia de atendimento da criança 

e de sua família, de modos propiciarem o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários, necessários ao retorno do acolhido ao convívio familiar.  

 

4. AÇÕES DA COORDENAÇÃO 

 

Visando a superação do quadro de debilidade em que se encontrava o espaço 

de acolhimento, à época em que se assumiu a coordenação do mesmo, procurou-se 

imprimir um caráter técnico-administrativo ao trabalho, baseando-se numa visão de 

totalidade da execução da política de atendimento à criança e adolescente, voltado para a 

garantia dos direitos sociais, refletindo-se com os servidores (as) sobre a importância do 

princípio da impessoalidade na administração pública, do caráter profissional do serviço e da 

necessidade de executá-lo sob o viés teórico e político. 

Em um detalhamento sintético, podemos dizer que ao assumirmos a 

coordenação iniciou-se um período de observação a fim de perceber a forma como se 

desenvolvia o cotidiano do trabalho, procedeu-se a abordagem individual com cada servidor 

lotado naquele espaço, análise da documentação existente e da organização administrativa 

do espaço; desta forma deparou-se com uma equipe que possuía vícios institucionais 

arraigados em sua prática, mas também, com um histórico de boas experiências e um 

potencial de expansão. 

Visando a alteração do quadro encontrado realizamos uma oficina de construção 

de um plano de gestão (ocorrida em dois momentos), a partir de um debate coletivo com os 

servidores de todas as categorias profissionais envolvidas no trabalho, incluindo a zeladoria 

e equipe da cozinha, de modos a subsidiar as suas ações, a partir do conhecimento, 

necessidades e percepções desses atores. Adotou-se ainda a exibição de filmes de curta 

metragem, de caráter reflexivo e estimulante à equipe.  

Ao final do segundo encontro realizou-se uma reunião administrativa para 

debate encaminhamentos dos pontos mais emergentes apontados mais oficinas.  

Ressalta-se que o plano restringiu-se a dar conta de questões relacionadas ao 

âmbito interno do espaço de acolhimento, ou seja, propôs-se a atuar em prol de ações que 

estavam ao seu alcance, dentro dos limites de suas atribuições, devendo as questões 

externas à gestão do espaço de acolhimento, serem mediadas e encaminhadas pela 

coordenação deste espaço. 

Destaca-se que a realização da elaboração do Plano foi de fundamental 

importância para subsidiar as ações da coordenação, pois houve o envolvimento e 
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comprometimento de muitos que apontaram com sugestões, a partir de um debate 

democrático, pois, mesmo se tendo uma visão dos problemas e o que se precisava fazer na 

gestão do serviço, foi de fundamental importância envolver a todos, pois a imposição de 

cima para baixo não teria um resultado esperado, por acreditar-se que o envolvimento 

coletivo dos sujeitos numa perspectiva democrática aponta com mais possibilidades de 

resultados positivos. 

Entretanto, muitos obstáculos se fizeram presentes, pois justamente pela falta de 

uma visão dialética do problema, muitos só conseguem ver o problema focalizado sob um 

aspecto ou procede à culpabilização de outro setor ou de outro colega de trabalho, sem 

conseguir ver a totalidade da precariedade do serviço que está correlacionada a um 

emaranhado de questões de cunho político, técnico e administrativo. Desta forma, era 

comum se ver a crítica ao outro, sem se conseguir fazer uma auto avaliação e autocrítica. 

Visando a dissolução dessas práticas realizaram-se momentos de encontros 

coletivos como oficina de relações interpessoais com uma psicóloga, reuniões 

administrativas (com dinâmicas de integração e exposição e vídeos), estímulo à participação 

em momentos de qualificação profissional, sistematização de estudos de caso com a 

participação de todas as categorias de servidores, reuniões técnicas, elaboração e 

instrumentais técnicos, reuniões de convivência semanal e reorganização do setor 

administrativo. 

Aliado a isso, a diretoria da Fundação procedeu ao aluguel de um imóvel, com 

melhores condições de higiene e habitualidade, regularizou a entrega de materiais de 

higiene, limpeza e pedagógico, além de ter propiciado momentos de capacitação, havendo, 

ainda um melhor acompanhamento ao espaço pela Coordenação da Alta Complexidade. 

Além disso, o debate que passou a ser estabelecido para se efetivar o processo 

de reordenamento dos espaços de acolhimento, propiciaram um melhor entendimento do 

serviço e consequentemente, uma melhor execução, salvo as dificuldades que ainda 

persistem como o quadro reduzido de educadores e falta de veículo por 24 horas no espaço 

e a resistência de alguns servidores em se adaptar a nova formatação que o espaço 

apresenta. Após seis meses de trabalho realizamos uma avaliação do plano de gestão, a 

qual apontou com significativa melhora em todos os setores do trabalho. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Trabalhar na gestão de um equipamento socioassistencial requer um esforço 

grandioso quando se adota uma postura profissional de comprometimento com a execução 

das políticas públicas sociais e, em se tratando de acolhimento de crianças, isso se acirra 
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mais ainda, pois é muita responsabilidade lidar diariamente com esse segmento tão frágil e 

em fase de desenvolvimento que precisa se afastar do convívio familiar por estar desprovido 

dos direitos sociais básicos, negligenciado pela ação e omissão do Estado. 

Compreender a dinâmica de um espaço de acolhimento requer perceber todas as 

relações estabelecidas, tanto em seu interior, quanto a sua relação com sua entidade 

mantenedora, visualizando a responsabilidade desta; a relação com a rede de serviço e a 

comunidade, tudo relacionado com a dinâmica da sociedade e seu sistema político e 

econômico, com rebatimento no cuidado diário com uma criança. 

Por isso, é compreensível quando se encontra uma equipe de trabalho 

desestimulada, já desgastada por anos de falta de investimento em sua valorização 

profissional, em recursos necessários e em uma condução metodológica sistemática que 

vise à manutenção dos princípios e objetivos do trabalho, apesar das adversidades. 

Coordenar um serviço desse porte é um grande desafio, pois, ao mesmo tempo em 

que os servidores almejam por melhorias na infraestrutura, não conseguem perceber que a 

eles também cabe um aparcela de responsabilidade, precisando romper com alguns vícios 

instalados, havendo uma corresponsabilidade, ou seja, não basta somente criticar e cobrar 

da direção maior, mas é preciso também rever suas atitudes e sair de sua zona de conforto. 

Lidar com esse paradoxo, requer muita segurança e habilidade da gestão que 

muitas vezes é incompreendida, por haver quem ache que a exigência da coordenação é 

algo pessoal, precisando haver um esforço diário a reflexão sobre a execução da política.  

Mesmo não sendo fácil, mas é possível, pois em uma análise geral dos pontos 

avaliados pode-se dizer que houveram mudanças significativas no desenvolvimento do 

trabalho do espaço de acolhimento Euclides Coelho, visualizadas nas melhorias apontadas 

em todos os setores e categorias de servidores, através da avaliação realizada. 

Isso também pode ser atribuído à disponibilidade dos servidores em colaborar na 

execução do plano de gestão, com sugestões e envolvimento nas ações práticas, fato este 

facilitado pela vasta experiência que todos possuem no sistema de acolhimento e 

comprometimento com o trabalho, resguardadas as peculiaridades de alguns. 

Da mesma forma, também foram de fundamental importância as ações da 

direção da Funpapa no debate político, na melhoria da garantia de recursos materiais e da 

mudança do imóvel. Isso demonstra que, com mais garantias na infraestrutura, teremos um 

reflexo positivo ainda melhor e mais condições de se trabalhar os limites e dificuldades que 

ainda coexistem aliadas às melhorias já conquistadas, com rebatimento no objetivo final que 

é a proteção das crianças acolhidas. 
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