ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS
COMISSÃO Psicologia na Assistência Social
Data 20 DE julho DE 2017 Horário: Das 19h30 às 22h00 horas
Local: Zoffice – Umuarama
Participantes: Gésica Giopato Piraccini , Débora Piffer, Débora da Mata e
Dieli de Cesaro Cavaler
Pauta: Atuação das(os) psicólogas(os) na Política de Assistência Social
Desenvolvimento da Reunião:
Para a discussão do tema em pauta as colaboradoras assistiram ao
vídeo do I Seminário Nacional de Psicologia na Assistência Social realizado
em 2010 organizado pelo Conselho Federal de Psicologia e disponÍvel em
seu site (http://site.cfp.org.br/multimidia/videos/). A medida que se
assitia ao vídeo, pausava-o para discutir sobre as reflexões provocadas
pelas falas da palestrante.
As discussões se pautaram na reflexão dos dilemas da atuação da(o)
psicológa(o) vivenciados no cotidiano, quanto as dificuldades de se
compreender de fato o papel dos profissionais nas comunidades,
estratégias de intervenção, refletiu-se que a dificuldade pode estar
relacionado a formação acadêmica, ausência de capacitações e de
posicionamento ético político de profissionais.
Também refletiu-se sobre a atuação interdisciplinar, tendo em vista
que a atuação do Serviço Social é claramente delimitada, em
contrapartida o da psicologia é rebuscado, principalmente nos
equipamentos CRAS que atende a população através de uma lógica
emergencial e plantonista, o que dificulta o trabalho previsto pela política
de prevenção de vulnerabilidades e riscos socioassitenciais.
Por fim, refletiu-se que no município de Umuarama, esta prática
tem sido refletida em algumas equipes dos CRAS, o que tem provocado
mudanças nas agendas de atendimentos, prevendo uma qualidade do
atendimento e acompanhamento das famílias, o que possibilita a

superação das vulneravilidades das famílias, juntamente com a
necessidade de se articular com as proteções e politicas de saúde, de
educação, habitação, para não fragmentar a família.
Encaminhamentos: Discussões sobre PSB (Proteção Social Básica) e SCFVI
(Serviço de Convivência para Pessoa Idosa.
Data próxima reunião: 17 de agosto de 2017

