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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como tema os Desafios da reintegração familiar no 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes (LARA) em Campos dos 

Goytacazes, e como objetivo propõe analisar essas problemáticas enfrentadas pelos 

profissionais nessa efetivação. Com este trabalho esperamos contribuir para o 

esclarecimento de alguns dos desafios presentes no espaço do acolhimento 

institucional e que são colocados para o assistente social, sobretudo em um cenário 

de aprofundamento das desigualdades sociais onde a proteção social encontra-se 

focalizada e excludente. Sendo assim, através de uma entrevista qualitativa com 

perguntas abertas foi possível verificar as estratégias utilizadas pelos Assistentes 

Sociais diante das questões que fazem a reintegração familiar ser um desafio. Para 

respaldar a pesquisa foram utilizados como principais autores a Rizzini (2007), 

Rosseti (2009), Mioto (2010), Iamamoto (2008), Netto (1999) Valentin e Almeida 

(2013) e também as políticas que orientam as políticas sociais voltadas para este 

segmento. 

Palavras-chave: Criança, adolescente, desafios, assistente social, acolhimento 

institucional. 

 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 

The present work has as its theme the Challenges of family reintegration in the 

institutional reception of children and adolescents (LARA) in Campos dos 

Goytacazes, and aims to analyze these problems faced by professionals in this 

effectiveness. With this work we hope to contribute to the clarification of some of the 

challenges present in the institutional reception space and which are placed for the 

social worker, especially in a scenario of deepening social inequalities where social 

protection is focused and excluding. Thus, through a qualitative interview with open 

questions, it was possible to verify the strategies used by the Social Assistants in 

face of the issues that make the family reintegration serum challenge. In order to 

support the research, Rizzini (2007), Rosseti (2009), Mioto (2010), Iamamoto (2008), 

Netto (1999) Valentin and Almeida (2013) as well as the policies that orient social 

policies For this segment. 

 

Keywords: Child, adolescent, challenges, Social Worker, institutional reception. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo central analisar os desafios 

enfrentados pelo assistente social na efetivação da reintegração familiar, em uma 

instituição de acolhimento de crianças e adolescentes. Tal reflexão será realizada a 

partir da experiência dos assistentes sociais que atuam no Lar de Acolhimento 

Respeito e Amor–LARA, em Campos dos Goytacazes/RJ. De forma mais específica, 

identificar a partir das falas dos profissionais quais as questões presentes na 

intervenção profissional, bem como na família, que implicam na efetividade ou não 

da reintegração familiar e, verificar as estratégias utilizadas diante dos desafios 

existentes nesse processo. 

A escolha por esse tema está na sua relevância, na medida em que o 

processo de reintegração é a base do trabalho do assistente social no acolhimento. 

Mas, foi a experiência como estagiária de Serviço Social, na referida instituição de 

acolhimento, durante o período de 2014.2 e 2015.2, que permitiu perceber os 

desafios enfrentados pelo Serviço Social, suscitando o desejo de aprofundar a 

análise sobre o tema.  

É importante destacar que o LARA é uma instituição que presta serviço de 

acolhimento em Campos dos Goytacazes, recebendo crianças e adolescentes de 0 

a 7 anos e mães adolescentes que tiveram seus direitos violados. 

No LARA, a atuação do assistente social se inicia desde a entrada da criança 

ou adolescente na instituição, com o preenchimento do PAIF(Plano de Atendimento 

Individual Familiar) e conhecimento do acolhido. Em seguida, há o contato com os 

familiares para identificar as questões intrínsecas na família, que propiciaram o 

acolhimento e o encaminhamento para a rede buscando uma futura reintegração. 

Posteriormente, durante o tempo da criança/adolescente no acolhimento é feito 

estudo social acompanhado de visita domiciliar e estudo de casos.  

O LARA se respalda no que está prescrito nas políticas de acolhimento, no 

sentido de propiciar ao acolhido o convívio familiar e comunitário e o fortalecimento 

de vínculos. 

Este trabalho monográfico está organizado em dois capítulos. No primeiro 

capítulo é realizada a discussão acerca da história do Serviço Social, trazendo o 

Projeto Ético Político como um marco do Serviço Social em que trouxe a tradição 

marxista para dar suporte filosófico, teórico e metodológico para os Assistentes 
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Sociais. Nesse mesmo período (1990), ao mesmo tempo em que a profissão 

avançava nos seus aportes teórico-metodológicos de base marxista e num projeto 

profissional crítico e compromissado com a classe trabalhadora, há - no contexto 

político e econômico - o avanço dos ideais neoliberais, indo de encontro aos 

pressupostos da profissão. Essas mudanças afetaram os profissionais como 

também os sujeitos com os quais o Serviço Social trabalha. Podemos então dizer 

que diante disso surgem novos desafios para os profissionais em seus espaços 

ocupacionais. Para entendermos e qualificarmos as respostas profissionais, 

abordamos a questão da instrumentalidade, como uma forma de entender o fazer do 

Assistente Social diante dos desafios. Nesse capítulo trabalhamos com autores 

como Netto (1999), Iamamoto (2008), Raichelis (2009), Guerra (2007), 

Faleiros(1991) entre outros. 

No segundo capítulo, abordamos a história da criança e do adolescente até a 

contemporaneidade, com ênfase na Constituição Federal de 1988, pois nela os 

mesmos são reconhecidos como sujeito de direito. Em 1990, com o surgimento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, institui-se o paradigma da proteção integral 

que coloca que todas as crianças e adolescentes devem ser atendidos independente 

de condição financeira e social, sendo sujeitos de direito que tem amparo legal do 

Estado. Mas, quando as crianças/adolescente têm seus direitos violados e é 

necessário o afastamento dos familiares, o acolhimento é uma medida que só deve 

ser aplicada em caráter excepcional e provisório, pensada como último caso como 

forma de transição para reintegração familiar ou não. 

Nesse sentido, o segundo capítulo explica como funciona esse serviço de 

acolhimento que tem em sua perspectiva a convivência familiar e comunitária, as 

suas particularidades e as legislações que norteiam o trabalho do assistente social 

nesse âmbito. É apresentado o acolhimento LARA e o Serviço Social nesse espaço, 

diante das entrevistas feitas aos profissionais. A pesquisa de caráter qualitativo foi 

realizada através da aplicação de entrevista, com um roteiro previamente elaborado, 

contendo perguntas abertas. Foram entrevistados os dois profissionais que atuam 

na instituição. Nesse capítulo, utilizamos a contribuição de Rizzini (2007), Oliveira 

(2007), Veronese (1997), Rosseti (2009), Mioto (2010), Martinelli (1998) entre outros 

autores. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais, com a síntese das 

discussões realizadas. 
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Com este trabalho, esperamos contribuir para o esclarecimento de alguns dos 

desafios presentes no espaço do acolhimento institucional e que são colocados para 

o assistente social, sobretudo em um cenário perpassado por desigualdades sociais 

onde a proteção social encontra-se focalizada e excludente. 
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1  O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O presente capítulo tem como proposta fazer uma breve retomada do 

contexto histórico das bases teórico-metodológicas da profissão no Brasil. 

Esse debate será feito no sentido de explicar o caminho percorrido pela 

profissão desde os anos de 1940 até a atualidade, na qual os Assistentes Sociais 

encontram uma gama de desafios em seus espaços ocupacionais. Também será 

realizada uma abordagem acerca da instrumentalidade da profissão. 

 

1.2  A profissão e seus desafios na contemporaneidade  

 

O Serviço Social como profissão está inscrito na divisão social e técnica do 

trabalho, tendo sua inserção no mercado de trabalho, como resultados de relações 

históricas, políticas, sociais e econômicas. (IAMAMOTO, 2008a). Portanto, para 

compreendê-lo se faz necessário analisá-lo na relação com o Estado, com a 

sociedade civil e as conquistas da classe trabalhadora. 

O Serviço Social surgiu no Brasil no final da década de 1930, e nas décadas 

de 40 houve o reconhecimento da profissão, em um período marcado por diversas 

mudanças na sociedade, das quais consideramos como principal o desenvolvimento 

do capitalismo monopolista, acirrando a exploração e a desigualdade social. Tem-se 

o agravamento da contradição entre capital e trabalho, intensificando as expressões 

da questão social1(IAMAMOTO, 2008b). 

A institucionalização da profissão no Brasil recebeu influências norte-

americanas que tinha o método funcionalista e a perspectiva positivista na qual 

propunha uma intervenção pautada na vivência imediata dos indivíduos e a 

adaptação dos mesmos à ordem estabelecida (ANDRADE, 2008). 

Nesse contexto que surgiu a metodologia de intervenção de caso, grupo e 

comunidade, que se pautava numa análise médica das expressões da questão 

social, que deveriam ser diagnosticadas e tratadas (ANDRADE, 2008). 
                                                           
1
A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 

operária e seu ingresso no cenário político as sociedade, exigindo o seu reconhecimento como classe 
por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição 
entre proletariado e a burguesia, a qual passa exigir outros tipos de intervenção, mais além da 
caridade e da repressão. O Estado passa a intervir diretamente nas relações entre o empresariado e 
a classe trabalhadora, estabelecendo não só uma regulamentação jurídica do mercado de trabalho, 
através da legislação social e trabalhista específicas, mas gerindo a organização e prestação de 
serviços sociais, como um novo tipo de enfrentamento da questão social. (IAMAMOTO, 1982, p.77) 
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Destaca-se o trabalho de desenvolvimento de comunidade que tinha como 

proposta o desenvolvimento de ações junto às comunidades pobres e “pressupunha 

a integração do indivíduo e o bom funcionamento da sociedade de acordo com o 

que estava proposto pela classe dominante”(ANDRADE, 2008, p.279). Nesse 

cenário, o Serviço Social trabalhava em nome da manutenção da ordem burguesa, 

visando o desenvolvimento do país, de acordo com os preceitos do capital 

(ANDRADE, 2008). 

A partir de 1980, o assistente social passou a contestar suas práticas em 

relação as expressões da questão social e sobre a eficácia de suas ações 

profissionais tradicionais, que culminou no Movimento de Reconceituação.  

O Movimento de Reconceituação buscava compreender o indivíduo e a 

realidade a partir de um referencial teórico e crítico, por meio de um diálogo entre o 

Serviço Social e as Ciências Sociais. A principal vertente utilizada foi a tradição 

marxista que defendia uma mudança societária e o protagonismo dos sujeitos 

(NETTO,2005). 

Netto (1999) destaca que com o fim da ditadura no Brasil houve ampliação 

dos direitos sociais, expressos na Constituição de 1988. Nesse importante 

documento estão contidos os avanços no âmbito social para o Brasil, tendo a 

Seguridade Social instituída pelo tripé: Saúde, Assistência Social e Previdência 

Social. Tais avanços trouxeram novos espaços e novas formas de atuação 

profissional. 

No âmbito do Serviço Social começou a se delinear, de forma mais clara, o 

Projeto Ético Político da profissão, que assumindo uma posição crítica trouxe a 

tradição marxista enquanto uma concepção que iria dar o suporte filosófico, teórico e 

metodológico para os Assistentes Sociais (NETTO,1999). 

Nesse sentido, Netto (1999) pontua que a sociedade é perpassada por 

diversas mudanças históricas e econômicas, por isso o projeto profissional se 

apresenta de uma forma dinâmica atendendo às alterações da sociedade, tendo em 

vista que para a sua consolidação é preciso “articulação com partidos, sindicatos e 

entidades de classe dos trabalhadores, com os movimentos populares e 

democráticos, com as associações profissionais e entidades de defesa de direitos.” 

(BARROCO, 2011, p.212) 

O Projeto Ético Político se compõe por uma diversidade de componentes, 

sendo esses: “uma imagem ideal da profissão, os valores que a legitimam, sua 
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função social e seus objetivos, conhecimentos teóricos, saberes interventivos, 

normas, práticas, etc.” (NETTO, 1999,p.7) 

 E também se dá sob a criação de diferentes documentos como o Código de 

Ética, a Lei de Regulamentação da Profissão que trazem o compromisso da atuação 

do assistente social com a sociedade e com a transformação. Documentos que 

subsidiaram, inclusive, a reforma curricular dos cursos de Serviço Social 

(NETTO,1999). 

O projeto profissional tem em seus princípios o norte para a prática, 

contribuindo para que os Assistentes Sociais tenham um direcionamento em seu 

cotidiano, sendo esses, o reconhecimento da liberdade como valor central, o 

compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos 

sociais. Também é preciso pontuar que o projeto profissional articula-se a um projeto 

societário no qual o pluralismo é um elemento intrínseco na vida social e na 

profissão (NETTO,1999). 

  Como salienta Netto (1999, p.15) “esse projeto ainda propõe a construção 

de uma nova ordem social, sem exploração/dominação de classe, etnia e gênero”. É 

nele também defendido os direitos humanos e o repúdio do arbítrio e dos 

preconceitos. Tem como sua dimensão política (Ibid. p.16), 

 

o posicionamento a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da 
universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e 
programas sociais; a ampliação e a consolidação da cidadania são 
explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e sociais 
das classes trabalhadoras. Correspondentemente, o projeto se declara 
radicalmente democrático –considerada a democratização como 
socialização da participação política e socialização da riqueza socialmente 
produzida. 

 

Sendo um marco para a história do Serviço Social, o Projeto Ético Político 

firma sobretudo a “relação com os usuários dos serviços oferecidos pelos 

Assistentes Sociais, na qual seu componente elementar é o compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados à população”, (NETTO, 1999, p. 16). 

No entanto, ainda na década de 1990, ao mesmo tempo em que a profissão 

avançava nos seus aportes teórico-metodológicos de base marxista e num projeto 

profissional crítico e compromissado com a classe trabalhadora, há no contexto 

político e econômico o avanço dos ideais neoliberais, indo de encontro aos 

pressupostos da profissão.  
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Galvão (2008, p.2) explica o neoliberalismo como 

 

(...)um novo tipo de ação estatal, a uma nova configuração da economia, a 
um novo tipo de pensamento político e econômico, que guarda algumas 
relações com o liberalismo clássico, ao mesmo tempo em que apresenta 
certo número de inovações. Suas principais características são bem 
conhecidas. Dentre elas, destacam-se a privatização de empresas estatais, 
a desregulamentação dos mercados (de trabalho e financeiro), e a 
transferência de parcelas crescentes da prestação de serviços sociais – tais 
como saúde, educação e previdência social – para o setor privado. Essas 
medidas concretas contribuíram para difundir a tese do Estado mínimo e 
“enxuto”.  
 
 

O neoliberalismo aposta no mercado como a grande esfera reguladora das 

relações econômicas. Os interesses privados ganham frente e a classe trabalhadora 

se distancia cada vez mais dos seus direitos. Há o encolhimento dos espaços 

públicos e um alargamento dos espaços privados (IAMAMOTO, 2008b). 

Nesse cenário neoliberal, tem-se como consequência o número de 

desemprego crescente e a precarização do trabalho. Cresce também os níveis de 

exploração e desigualdade (IAMAMOTO, 2008b). 

Diante dessa regressão de direitos, em meio às transformações intensas pelo 

viés neoliberal é que se defronta os princípios do projeto profissional que tem como 

diretrizes a defesa dos direitos, da cidadania, da igualdade, da liberdade e da 

democracia. 

Nesse sentido, Raichelis (2009) afirma que o ideário neoliberal traz 

consequências diretas para o trabalho do assistente social, pois ele trabalha em 

instituições públicas e privadas, atendendo essas várias expressões presentes no 

cotidiano de indivíduos que buscam desde a assistência social, a saúde, entre 

outras áreas.  

De acordo com a autora, o neoliberalismo 

 

repercute no campo profissional, tanto nos sujeitos com os quais o Serviço 
Social trabalha – os usuários dos serviços sociais públicos – como também 
no mercado de trabalho dos assistentes sociais que, como o conjunto dos 
trabalhadores, sofre o impacto das mudanças que atingem o exercício 
profissional. (RAICHELIS, 2009, p.6) 
 
 

Nos diferentes espaços ocupacionais que o assistente social trabalha todos 

são perpassados por desafios. Iamamoto (2009,p.5) pontua que a grande parcela 

dos assistentes sociais “são funcionários públicos que atuam predominantemente na 
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formulação, planejamento e execução de políticas sociais, com destaque às políticas 

de saúde, assistência social, educação, habitação, entre outras”. Diante disso, 

encontram-se desafios nesses espaços públicos em relação a falta de recursos e 

verbas nas instituições, dificultando assim o trabalho do profissional. É também 

nesses espaços ocupacionais que se encontram presentes a tensão entre o que 

está no seu projeto profissional e o que está colocado para o mesmo enquanto 

trabalhador assalariado. 

Dando continuidade a essas questões presentes no cotidiano do profissional, 

Iamamoto (2008) afirma que tanto no espaço público como no privado existe o “peso 

do poder institucional” no que tange à autonomia. Então, como forma de superar 

esse desafio, a autora pontua que 

 

na defesa de sua relativa autonomia, no âmbito dos espaços ocupacionais, 
esse profissional conta, a seu favor, com sua qualificação acadêmico-
profissional especializada, com a regulamentação de funções privativas e 
competências e com a articulação com outros agentes institucionais que 
participam do mesmo trabalho cooperativo, além das forças políticas das 
organizações dos trabalhadores que aí incidem. (IAMAMOTO, 2009,p.14-
15) 
 

Nesse sentido, a autonomia nesses espaços de trabalho perpassa por 

questões desafiadoras como Iamamoto (2008b, p.215) coloca: 

 

Os empregadores determinam as necessidades sociais que o trabalho do 
assistente social deve responder; delimitam a matéria sobre a qual incide 
esse trabalho; interferem nas condições em que operam os atendimentos 
assim como os seus efeitos na reprodução das relações sociais. 
 
 

O comprometimento com seu arsenal teórico-metodológico e seu projeto 

profissional faz com que o assistente social tenha compromisso com a sociedade e 

com a competência, isso por meio de um aperfeiçoamento intelectual a partir da 

formação acadêmica fundada em “concepções teórico-metodológicas críticas e 

sólidas, capazes de viabilizar uma análise concreta da realidade social” (NETTO, 

1999, p.16). O profissional com sua competência, criatividade e estratégia se insere 

na luta contra a alienação do trabalho assalariado. 

Os espaços ocupacionais onde se inserem os assistentes sociais são 

perpassados por questões históricas, em que a correlação de forças e o poder 

político estão intrínsecos. Esses espaços classificam-se como: 
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um campo de lutas e de formação de consciência crítica em relação à 
desigualdade social no Brasil e de organização dos trabalhadores. É um 
terreno de embate que requer competência teórica, política e técnica; que 
exige uma rigorosa análise crítica da correlação de forças entre as classes e 
segmentos de classe e que força a construção de proposições que se 
contraponham às elites político-econômicas do país. (CFESS/CRESS, 
2000,p.2) 

 
 

 Evidenciando o espaço público, encontra-se outro desafio que Iamamoto 

(2009, p.17) pontua como “a burocracia”. Referente a isso, faz-se necessário ao 

profissional pensar em “mecanismos passíveis de desburocratizar as relações com 

os sujeitos que reivindicam direitos e serviços, melhorando a qualidade do 

atendimento” (Ibidem, p.18). Isso porque, como afirma Raichelis (2009, p. 11) 

“apesar de todos os desmontes e desmanches que tem atingido a esfera estatal, o 

Estado permanece sendo a forma mais efetiva de operar a universalização dos 

direitos.”. 

Esta mesma autora ainda sinaliza outra questão que merece destaque, que é 

a “intensificação dos processos de subcontratação de serviços individuais dos 

Assistentes Sociais”, sendo eles por parte de 

 

empresas de serviços ou de assessoria na prestação de serviços aos 
governos, acenando para o exercício profissional privado (autônomo), 
temporário, por projeto, por tarefa, em função das novas formas de gestão 
das políticas sociais. (RAICHELIS, 2009, p.7) 

 

A que se destacar também as alterações no âmbito das inovações 

tecnológicas e organizacionais que exigem dos profissionais “novas habilidades, 

competências e atribuições” (IAMAMOTO, 2009, p.3). 

Visto que a sociedade vem passando por diversas mudanças devido ao viés 

neoliberal que ocasiona uma nova configuração econômica, trazendo assim uma 

onda de desemprego, precarização do trabalho, regressão de direitos entre outras 

consequências, o assistente social encontra desafios nos seus espaços 

ocupacionais tanto nos públicos como nos privados. É nessa perspectiva que iremos 

dar relevância ao espaço ocupacional especifico que é o acolhimento institucional. 

 No acolhimento institucional o profissional também se depara com uma gama 

de desafios como os já apresentados aqui no capítulo, mas também outros se 
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apresentam, tendo em vista as especificidades do espaço sócio-ocupacional. São 

colocadas diferentes demandas que se transformam em desafios profissionais.  

É nesse cenário, que o profissional no trabalho diretamente com famílias, 

crianças e adolescentes, se propõe a lutar por políticas sociais que respaldem esse 

púbico alvo e tragam efetividade às ações. 

No entanto, consideramos que a identificação destes limites, bem como a 

orientação impressa no trabalho profissional, são mais bem compreendidas quando 

compreendemos as dimensões que perpassam a instrumentalidade do trabalho do 

assistente social, tema que será abordado no próximo item.   

 

1.2 Instrumentalidade do Serviço Social 

 

A discussão acerca da instrumentalidade é inerente ao debate do fazer 

profissional do assistente social, em quaisquer espaços sócio-ocupacionais que ele 

venha ocupar.  

A instrumentalidade para o Serviço Social se apresenta como a “capacidade e 

propriedade que constitui a profissão, esse modo de ser que o profissional vai 

adquirir a partir das relações sociais, faz com que ele possa modificar e transformar 

as condições objetivas 2  e subjetivas 3 ”, através da compreensão da realidade 

decifrando as questões e as particularidades dos indivíduos (GUERRA, 2007, p.1). 

A transformação dos meios se dá através do trabalho em que o homem 

desenvolve, a partir de sua capacidade teleológica de projetar antes de agir, 

conseguindo assim ter uma antecipação de suas consequências. Nesse sentido o 

homem pode modificar a natureza para atender suas necessidades. 

(VASCONCELOS, 2002) 

O assistente social precisa compreender o movimento da realidade e das 

classes sociais para conseguir objetivar sua intencionalidade e vislumbrar uma 

                                                           
2
Condições objetivas são aquelas relativas à produção material da sociedade, são condições postas 

na realidade material. Por exemplo: a divisão do trabalho, a propriedade dos meios de produção, a 
conjuntura, os objetos e os campos de intervenção, os espaços sócio-ocupacionais, as relações e 
condições materiais de trabalho. (GUERRA, 2007,p.01) 
3
Condições subjetivas são as relativas aos sujeitos, às suas escolhas, ao grau de qualificação e 

competência, ao seu preparo técnico e teórico-metodológico, aos referenciais teóricos, 
metodológicos, éticos e políticos utilizados, dentre outras.(GUERRA, 2007, p.02) 
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resposta de modo que não tenha ações instrumentais4, focalizadas e imediatistas, e 

sim atendendo a efetividade contínua do caso.(GUERRA, 2007) 

Nesse sentido, o assistente social precisa ter o domínio de um conjunto de 

fundamentos teóricos, como seu projeto ético político, com seus princípios e o 

aparato ideológico que norteiam a intervenção profissional e o conhecimento dos 

movimentos societários diante das mudanças históricas.  

Deve também o profissional ter o conhecimento do movimento do capital 

diante de uma realidade contraditória versus o trabalho no cenário capitalista. Deve 

considerar o interesse da classe dominante, a espoliação da força de trabalho, as 

mudanças no âmbito dos direitos diante do neoliberalismo, entre outras mudanças - 

como também as questões intrínsecas no cotidiano e na vida social dos indivíduos 

(IAMAMOTO, 2008a).“O desafio profissional é, pois, dentro desse campo 

contraditório, direcionar sua ação para o atendimento das necessidades sociais dos 

trabalhadores”. (ANDRADE, 1999, p. 185). 

Além do conhecimento teórico-metodológico e ético-político, sinalizados 

acima, o assistente social deve ter habilidades técnico-operativas. De acordo Guerra 

(2012) estas habilidades estão relacionadas às competências instrumentais pelas 

quais a profissão é reconhecida. Nela estão inseridos os instrumentos e técnicas da 

intervenção profissional como meio de alcançar uma finalidade. Essa dimensão não 

pode ser considerada sozinha, pois ela carrega em si as outras dimensões. 

Essas três dimensões são fundamentais na perspectiva do conhecimento da 

totalidade, como aponta Iamamoto (2008a, p.101), “é fundamental avançar no 

conhecimento da população a quem se dirige os serviços”, reconhecendo também a 

responsabilidade da sua intervenção. Portanto, é necessário que o assistente social 

tenha um perfil:  

 

culto, crítico e capaz de formular, recriar e avaliar propostas que apontem 
para a progressiva democratização das relações sociais. Exige-se para 
tanto, compromisso ético-político com os valores democráticos e 
competência teórico-metodológica na teoria crítica em sua lógica de 
explicação da vida social. Esses elementos, aliados à pesquisa da 

                                                           
4
 Ações instrumentais são as ações pragmáticas, imediatistas, que visam a eficácia e eficiência a 

despeito dos valores e princípios. Nestas ações, muitas vezes, impera a repetição, o espontaneísmo, 
considerando a necessidade de responder imediatamente às situações existentes. São ações isentas 
de conteúdo valorativo, na qual a preocupação restringe-se à eficácia dos fins. Estes subsumem a 
preocupação com a correção dos meios (valores e princípios ético-políticos e civilizatórios). São 
ações necessárias para responder a um nível da realidade (o do cotidiano) mas são insuficientes para 
responder as complexas demandas do exercício profissional. (GUERRA, 2007, p.10) 
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realidade, possibilitam decifrar as situações particulares com que se 
defronta o assistente social no seu trabalho, de modo a conectá-las aos 
processos sociais macroscópicos que as geram e as modificam. Mas 
requisita também, um profissional versado no instrumental técnico-
operativo, capaz de potencializar as ações nos níveis de acessória, 
planejamento, negociação, pesquisa e ação direta, estimuladora da 
participação dos sujeitos sociais nas decisões que lhes dizem respeito, na 
defesa de seus direitos e no acesso aos meio de exercê-los. (IAMAMOTO, 
2008b, p.208) 

 

Em seus espaços ocupacionais cabe aos mesmos não se deixar ir pelo 

imobilismo superando uma posição fatalista5. Diante de sua autonomia e seu saber, 

o profissional é capaz de ir além do que as instituições colocam, como destaca 

Iamamoto (2008a, p.64), “a instituição não é um condicionante a mais do trabalho do 

assistente social, ela organiza o processo de trabalho do assistente social(...) não é 

um condicionante externo e muito menos um obstáculo para o exercício 

profissional”. 

O profissional se depara com limites e dificuldades para sua ação no âmbito 

da instituição. Faleiros (1991) coloca que  

 
 

Apresenta-se assim a instituição como lugar da disciplina. Esta perspectiva 
tem a vantagem de destacar peso específico da norma no contexto social, 
oferecendo uma compreensão da tecnologia do poder, dos mecanismos de 
imposição da ordem, da eliminação dos conflitos, da exacerbação da 
eficiência para a dominação dos indivíduos. ( FALEIROS 1991, p. 46-47) 
 

 

Faleiros (1991) coloca que nesses espaços se tem a prioridade do 

cumprimento de normas, ficando o trabalho do profissional voltado para o caos da 

ordem institucional e se afastando assim do objeto do trabalho que são os 

problemas sociais. 

 

Transformar essas relações de força nas instituições de Serviço Social 
implica, pois, capacitar-se para a construção de categorias de análise que 
permitam dar conta da estrutura e da conjuntura, das correlações de força 
para vincular, no cotidiano, o problema e a força, o técnico e o político. É na 
correlação de forças que se definem os problemas e também é por ela que 
são resolvidos. [...] A análise de conjuntura, evidentemente compreendendo 
a conjuntura institucional, visa o estabelecimento de estratégias e táticas 

                                                           
5

Como se a realidade já estivesse dada em uma forma definitiva, os desdobramentos 

predeterminados e os limites estabelecidos de tal forma, que pouco se pode fazer para alterá-los. Tal 
visão determinista e a-histórica da realidade conduz à acomodação, a rotinação do trabalho, ao 
burocratismo e a mediocridade profissional. (IAMAMOTO, 2008a, p.21-22)  
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para fortalecer o pólo popular, a mudança de correlação de forças que 
determina o objeto de sua demanda e suas alternativas de ação (Idem, 
p.54). 

 

Para tanto, é necessário que o assistente social tenha uma clara leitura do 

espaço sócio-ocupacional aonde está inserido, para assim ter um conhecimento 

acerca das possibilidades da prática profissional se pautando em uma visão crítica. 

Com a análise institucional o profissional passa a ter uma compreensão sobre 

a leitura da realidade institucional em relação da correlação de força que está 

intrínseca nesse âmbito, podendo assim pensar e colocar em prática movimentos 

que tragam benefícios para suas ações. O profissional nesse cenário deve saber 

fazer o uso dos recursos da instituição em conjunto ao seu objeto que é atender aos 

interesses da população, sabendo utilizar de suas estratégias para fazer essa junção 

de interesses institucional e interesses da população usuária. 

Vale colocar que em diversos âmbitos institucionais essas questões de 

correlação de forças estão perpassadas. O profissional conta como direção e 

respaldo o Código de Ética de 1993 que coloca seus deveres e direitos, bem como 

aponta as condições de trabalho condignas, independente da natureza da entidade, 

visando assegurar a qualidade do exercício profissional. 

É então diante dessas questões que o assistente social se respalda para 

efetivação de suas ações. Através da compreensão da realidade e particularidades 

do indivíduo e das instituições, bem como dos seus princípios ético-políticos e 

técnico operativos que o assistentes social é capaz de reconhecer as correlações de 

força e atuar nessa dinâmica sempre em busca dos interesses dos usuários. 
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2  O TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

O Serviço Social como já discutido no capítulo anterior perpassa por uma 

gama de desafios nos seus espaços ocupacionais. Para o profissional agir diante 

desses desafios precisa estar respaldado em seu Projeto Ético Político e ter um 

conhecimento das suas dimensões. 

Portanto, para compreender os desafios do trabalho profissional no espaço do 

acolhimento institucional é preciso, conhecer este espaço, desvendando suas 

determinações sócio-históricas. Sendo assim, neste capítulo será apresentado 

brevemente a história da criança e do adolescente até a conquista aos direitos com 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, e apresentado outros documentos 

importantes para a Convivência Familiar e Comunitária. 

Também serão trabalhadas as funcionalidades do acolhimento institucional e 

suas particularidades, entendendo o trabalho do Serviço Social nesse âmbito, tendo 

em vista que é um espaço ocupacional que também apresenta desafios. A partir 

desta discussão, será apresentado o Lar de Acolhimento Respeito e Amor - LARA 

que se localiza em Campos dos Goytacazes – Rio de Janeiro, local onde foi 

realizado o estágio supervisionado no período acadêmico e uma reflexão sobre a 

visão dos assistentes sociais sobre este espaço e seus desafios.  

  

2.1 Um breve olhar sobre o direito de crianças e adolescentes ao convívio 

familiar e comunitário e o acolhimento institucional 

 

Para iniciar essa discussão acerca do acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes, é importante destacar que as instituições de abrigo de crianças e 

adolescentes não são recentes. Desde o Brasil colônia existiam instituições que 

recebiam crianças abandonadas, pautadas por uma motivação religiosa e 

filantrópica. Nesse processo, as Santas Casas de Misericórdia tiveram um papel 

fundamental, por meio da roda dos expostos6, que atendia a população infantojuvenil 

que era abandonada pelas suas famílias. 

                                                           
6
O nome Roda, dado por extensão à casa dos expostos, provém do dispositivo de madeira onde se 

depositava o bebê. De forma cilíndrica e com uma divisória no meio, esse dispositivo era fixado no 
muro ou na janela da instituição. No tabuleiro inferior da parte externa, o expositor colocava a 
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O maior motivo de abandono era a dificuldade das famílias em prover e 

realizar o cuidado familiar, sendo que também tinham casos de abandonos que 

eram devido a relacionamentos entre escravas e senhores. 

Nesse período Rizzini (1995) aborda que não se admitia a intervenção do 

Estado na questão social, portanto, poucos projetos foram executados para a 

política, sendo essas ações assistencialistas. 

Em 1927 foi decretado o primeiro Código de Menores, o qual visava à ordem 

social. Havia medidas repressoras e de facilitação de crianças no trabalho. A 

infância era vista como perversa e incapaz e, como destaca Rizzini (2007), os 

adolescentes infratores eram colocados em internato e a liberdade vigiada como 

forma corretiva. 

 No período de 1964, foi fundada a Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor (FUNABEM) que tinha como atribuição a formulação e implantação, em todo 

o território nacional, da Política Nacional de Bem Estar do Menor (PNBEM). A 

Fundação tinha como campo de atuação a faixa populacional cuja parcela de 

indivíduos com pouca idade estava sujeita a um processo de marginalização 

(GONH, 1995). 

A PNBEM trouxe mudanças em relação ao modelo de atendimento dos 

menores infratores, passando a ser terapêutico-pedagógico, em substituição ao 

carcerário, além de apresentar uma proposta que visava à integração do “menor” à 

comunidade, à assistência à família e ao apoio às instituições (ADRIÃO, 2013). 

Começou então a ser pensado em reformulações no Código de Menores de 

1927. Em 1979 foi promulgado novo Código de Menores que manteve a concepção 

do antigo código com algumas alterações. O Código atualizado, assim como o 

antigo, trazia que era admitida a prisão cautelar para menores. Caso não tivesse um 

local especifico, poderia ser colocado junto aos maiores. 

Na década de 1980, Adrião (2013) destaca que o país passou por um intenso 

momento de organização e mobilização política empreendida pelos diferentes 

movimentos sociais, especialmente através do Movimento Nacional de Meninos e 

Meninas de Rua, que se somaram na Comissão Nacional Criança e Constituinte. 

Com isso, mudanças nesse âmbito dos direitos começaram a se delinear. 

                                                                                                                                                                                     
criancinha que enjeitava, girava a Roda e puxava um cordão com uma sineta para avisar à vigilante, 
ou Rodeira que um bebê acabara de ser abandonado, retirando-se furtivamente do local, sem ser 
reconhecido. (MARCÍLIO, 1998, p.56). 
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Com a Constituição Federal de 1988, as crianças e adolescentes se tornaram 

sujeitos de direitos, inclusive o de conviver no seio de sua família e comunidade, 

como veremos a seguir. 

 

2.1. 1 Avanços no campo da garantia de direitos da criança e do adolescente 

 

Ao tratar a história da criança e do adolescente precisa-se salientar que a 

garantia dos seus direitos fundamentais só foi possível a partir da Constituição 

Federal de 1988.  

Com a Constituição Federal de 1988 as crianças e os adolescentes passaram 

a ser considerados sujeitos de direito e deveres, não sendo mais utilizada a 

nomeação menor, superando assim a visão do amparo, proteção e auxilio de modo 

assistencialista. 

Houve modificações no cenário da garantia de direitos para crianças e 

adolescentes. Neste sentido, os direitos adquiridos expressam a preocupação da 

sociedade em garantir o desenvolvimento da criança/adolescente. Foram garantidos 

os direitos sociais como educação, saúde, alimentação dando ênfase à proteção da 

infância7, entre outros que preconizam a respeito, a erradicação do trabalho infantil, 

o direito político e o direito de convivência familiar e comunitária. 

Como se verifica no artigo 227 da Constituição Federal de 1988:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade, a convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL,1988). 

 

Mesmo diante desses avanços no campo dos direitos da criança e do 

adolescente, ainda houve necessidade de lutas para a aprovação e homologação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente– ECA, em 1990. O ECA veio a ser o 

documento de respaldo para a proteção integral das crianças/adolescente. 

                                                           
7
Art. 6º- São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1998) 
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A proteção integral coloca que todas as crianças e adolescentes devem ser 

atendidos independente de condição financeira e social, sendo sujeito de direito que 

tem amparo legal do Estado. 

Nessa perspectiva, Oliveira (2007, p.16) afirma que “a proteção deixa de ser 

obrigação exclusiva da família, o Estado e a sociedade passam a ser igualmente 

responsáveis pela tutela dos direitos da criança e do adolescente.”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente concebeu um Sistema de Garantia 

de Direitos - SGD, cujo modelo estabelece uma ampla parceria entre o Poder 

Público e a sociedade civil, para elaborar e monitorar a execução de todas as 

políticas públicas voltadas para o universo da infância e adolescência. 

Como já destacado, entre os direitos previstos pelo ECA (1990), está o direito 

à convivência familiar e comunitária, garantido no seu artigo 19: 

 

É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral. (BRASIL, 1990). 

 

Segundo Silva (2004), tem como consequência o fim da institucionalização 

arbitrária de crianças e adolescentes, como era prática em décadas anteriores.  

De acordo com Rizzini(2007),  

 

por convivência familiar e comunitária, entende-se a possibilidade da 
criança permanecer no meio a que pertence. De preferência junto à sua 
família, ou seja, seus pais e/ou outros familiares. Ou, caso isso não seja 
possível, em outra família que a possa acolher. Assim, para os casos em 
que há necessidade das crianças serem afastadas provisoriamente de seu 
meio, qualquer que seja a forma de acolhimento possível, deve ser 
priorizada a reintegração ou reinserção familiar – mesmo que este 
acolhimento tenha que ser institucional. (RIZZINI et al., 2007, p. 22) 

 

Como foi visto que a família é fundamental nesse processo de 

desenvolvimento da criança e do adolescente. Em 2006 foi criado o Plano Nacional 

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

Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC), que veio a ser um complemento à 

garantia de direitos, tendo em vista que esse plano foi aprovado pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e o Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS). 

Silva et al., afirma que a família é: 
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O aporte afetivo fundamental para o desenvolvimento infanto-juvenil e para 
a saúde mental dos indivíduos; a absorção de valores éticos e de conduta; 
bem como a introdução das crianças na cultura da sociedade em que estão 
inseridas. (2004, p. 211) 
 

 

Tendo em vista, a importância da convivência familiar e comunitária, é preciso 

o respaldo do Estado para garantir e manter essas famílias no que diz respeito às 

suas necessidades básicas, visto que as famílias, especialmente as mais pobres, 

enfrentam uma gama de dificuldades no acesso às políticas sociais, fazendo com 

que isso interfira na vida e no cotidiano da família. 

Então, não é apenas necessária a garantia voltada para as crianças e 

adolescentes. Essa garantia deve ser feita de um modo geral que atenda a família 

como um todo, para assim evitar os riscos que acabam incidindo de alguma forma 

em um afastamento das crianças e adolescentes do seio familiar, tendo em vista que 

a pobreza não é motivo de acolhimento, como destaca o artigo 23 do ECA. 

 

A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente 

para a perda ou a suspensão do pátrio poder. Parágrafo único. Não 

existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a 

criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual 

deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais do governo. 

(BRASIL, 1990). 

 

Nas Orientações Técnicas para o acolhimento (2009), elaborada pelo 

CONANDA e CNAS, todas as medidas devem ser realizadas no intuito de manter o 

convívio com a família e a comunidade, a fim de garantir que o afastamento da 

criança ou adolescentes seja apenas quando se encontram em situação de grave 

risco a sua integridade física, psíquica e que tiveram seus direitos violados. Essa 

medida só deve ser aplicada em caráter excepcional e provisório, pensada como 

último caso como forma de transição para reintegração familiar ou não. 

Então, diante dos avanços no que tange aos direitos da criança e do 

adolescente com a Constituição Federal de 1988 e com as legislações que 

respaldam a garantia de direitos, é que Veronese (1997, p.18) pontua que por mais 

que existam as legislações a sociedade ainda terá mazelas, “por esse motivo ainda 

é necessário unir a essas leis a implantação de políticas sociais capazes de 
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assegurar os direitos já positivados, garantindo desta forma acesso de todos aos 

direitos fundamentais”. 

 

 

2.2 Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes 

 

Para iniciar falando do acolhimento institucional de crianças e adolescente é 

preciso compreender que ocorreram mudanças nesse âmbito. Os acolhimentos 

antes eram denominados abrigos e internatos, os quais se pautavam em ações e 

funções assistencialistas, não tendo um compromisso com as questões que 

envolvem o desenvolvimento da criança/adolescente. 

Atualmente, serviço de acolhimento institucional como explica no documento 

de Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes (2009, p.67): 

 

Oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do 
convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em 
função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e 
proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de 
origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta. 
 

O acolhimento também possui algumas características especificas para 

melhor atender as crianças e adolescentes nesse momento em que seus direitos 

foram violados. Por ser um momento difícil da vida das crianças e de suas famílias, 

ele deve ser como o próprio nome diz: acolhedor. Para isso, o 

 

serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma residência e estar inserido 
na comunidade, em áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e 
condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade. 
Deve ofertar atendimento personalizado e em pequenos grupos e favorecer 
o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes atendidos, 
bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na 
comunidade local.( BRASIL, 2009, p.67) 
 

As políticas que norteiam e determinam como deve ocorrer o atendimento na 

modalidade de acolhimento institucional estão expostas no artigo 92 do ECA 

(BRASIL, 1990), no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL,2006) e nas 

Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e 
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Adolescentes  (BRASIL, 2008), aprovadas em 2009 pelo Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente , CONANDA. 

Seguindo as orientações desses documentos supracitados, o acolhimento é 

utilizado como recurso para o encaminhamento de criança e adolescente quando 

esgotadas todas as possibilidades com a família natural8, extensa9 ou responsável. 

As crianças e os adolescentes que são encaminhados a essas instituições 

“apresentam um quadro de fragilidade física e/ou emocional, configurando a 

necessidade de um atendimento que não se limite aos procedimentos 

administrativos, mas de atenção e cuidados para que não sejam revitimizados” 

(GARCIA, 2009,p.28). 

Neste processo, a equipe técnica deve atuar sempre pautada na perspectiva 

da reintegração familiar, que Rossetti (2009, p.5) explica como sendo: 

 

A reintegração familiar deve ser um processo gradativo, planejado e 
acompanhado pela equipe inter profissional do serviço de acolhimento - 
familiar e institucional - com o objetivo de fortalecer as relações familiares e 
as redes sociais de apoio da família. Métodos e técnicas como visitas 
domiciliares e entrevistas, grupos de mães, pais e famílias, encontros entre 
a família e a criança e/ou adolescente, estudos de caso, entre outros, 
podem ser utilizados. Além das intervenções realizadas pela equipe técnica 
do serviço, deve ser realizado encaminhamento da família para a rede de 
serviços local, segundo as demandas identificadas. 
 
 

Como podemos observar, esse processo de reintegração prioriza a família e a 

tem como uma ferramenta de extrema importância. Como a participação da família e 

também da comunidade contribuem para o desenvolvimento da criança, as 

orientações para acolhimento estabelecem que todos 

 

os esforços devem ser empreendidos para preservar e fortalecer vínculos 
familiares e comunitários das crianças e dos adolescentes atendidos em 
serviços de acolhimento. Esses vínculos são fundamentais, nessa etapa do 
desenvolvimento humano, para oferecer-lhes condições para um 
desenvolvimento saudável, que favoreça a formação de sua identidade e 
sua constituição como sujeito e cidadão. Nesse sentido, é importante que 
esse fortalecimento ocorra nas ações cotidianas dos serviços de 
acolhimento - visitas e encontros com as famílias e com as pessoas de 
referências da comunidade da criança e do adolescente, por exemplo. 
(BRASIL, 2009,p.25) 

 

                                                           
8
 Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 

descendentes. (BRASIL, 1990) 
9
 Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e 

filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 
convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. (Ibidem) 
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Vale ressaltar que no acolhimento quando possui grupo de irmãos não deve 

ser feito o desmembramento para manter essa união e também contribuir para o 

fortalecimento de vinculo até dentro do próprio acolhimento. 

Além do fortalecimento de vínculos familiares, o acolhimento também deve 

proporcionar aos acolhidos a vida em comunidade, através do acesso a políticas de 

educação, lazer, esporte, cultura dentre outras. Isso faz com que as instituições 

atuais rompam com o modelo dos antigos orfanatos e internatos em que as 

crianças/adolescente eram separados do convívio da sociedade (GARCIA,2009). 

 Nesse cenário, se faz necessária a atuação do assistente social para lidar 

com as diversas questões intrínsecas no acolhimento. Como enfatiza Rizzini (2007), 

a criança e o adolescente tem direito à convivência familiar. Nessa perspectiva, o 

profissional atua para, quando possível, promover a reintegração familiar. 

Diante disso, o primeiro passo quando a criança é acolhida, é o 

preenchimento do Plano de Atendimento Individual e Familiar por parte da equipe 

técnica. Primeiramente, é ouvida a criança e explicado a ela como será dentro 

daquele espaço, visto que é um momento novo em sua vida. Posteriormente, é feito 

o atendimento aos genitores ou responsáveis para entender a dinâmica familiar e o 

motivo do acolhimento para assim traçar estratégias e fazer encaminhamentos 

devidos para aquela situação específica, visando superar esse motivo que levou ao 

afastamento. 

Esse primeiro contato é importante para o conhecimento de toda a história 

familiar, tendo em vista que a instituição família é fundamental para o 

desenvolvimento e formação da criança e do adolescente, visto que a convivência 

familiar e comunitário é um direito que está reconhecido na Constituição Federal de 

1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). 

Vale ressaltar que o assistente social trabalha diretamente com essas famílias 

no acolhimento, sendo elas a questão fundamental para o Serviço Social, como 

aponta Mioto (2010, p.169), 

 

 Considerando que o objeto de trabalho dos assistentes sociais são as 
expressões da questão social e que as ações destes profissionais incidem 
diretamente na construção da proteção social na perspectiva dos Direitos, 
obviamente o foco de interesse central do Serviço Social é a relação família 
e proteção social. 
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É preciso compreender que existem desafios diversos no âmbito familiar. 

Porém, mesmo diante desses desafios a família é fundamental para o 

desenvolvimento da criança/adolescente, Silveira, Medeiros e Merigo (2010, p.2) 

destacam que a 

 

realidade em que se inserem na sociedade tem sido marcada pela exclusão 
social e distanciamento do Estado em cumprir sua função de provedor 
social, nesse sentido, as famílias não conseguem encontrar respostas para 
os desafios que lhes são postos. E esta, desprotegida socialmente, fica sem 
condições de cuidar de suas crianças e adolescentes, resultando, muitas 
vezes, no distanciamento de pais e filhos e na violação do direito a 
convivência familiar e comunitária. 
 

Nesse sentido os profissionais encontram limites para a efetivação da 

reintegração, sendo que esses limites estão intrínsecos aos motivos do acolhimento, 

que como aponta Rizzini (2007, p.23) são a “ inexistência ou ineficácia das políticas 

públicas,  a falta de suporte à família no cuidado com o filho, a dificuldade de gerar 

renda e de inserção no mercado de trabalho”. 

Diante disso, Santos (2013) coloca que quando se retira uma criança ou 

adolescente do lócus de origem, há a necessidade de o poder público protegê-los 

integralmente, e criar uma rede/serviços de atendimento para que se possa inserir a 

família em programas e ações na sua comunidade, de maneira que tenha acesso a 

políticas públicas que fortaleçam os vínculos familiar e comunitário e, sobretudo, 

favoreça a superação da condição de vulnerabilidade10  e risco que causaram o 

afastamento. Como afirmam Valentim e Almeida (2013, p.6),  

 

diante de situações de risco social e vulnerabilidade vividas pelas famílias 
brasileiras, principalmente por pressões geradas nos processos de exclusão 
social e cultural, essas famílias precisam ser apoiadas pelo Estado e pela 
sociedade, para que possam cumprir suas responsabilidades. Esse apoio 
visa à superação de vulnerabilidades e riscos vividos por cada família, 
favorecendo e ampliando os recursos sócio-culturais, materiais, simbólicos 
e afetivos que contribuem para o fortalecimento desses vínculos. Diante 
disso, a centralidade da família no âmbito das políticas públicas se constitui 
um importante mecanismo para a efetiva garantia do direito de crianças e 
adolescentes à convivência familiar e comunitária. 

                                                           
10

(...)Vulneráveis são as pessoas ou grupos que, por condições sociais, de classe, culturais, étnicas, 
políticas, econômicas, educacionais e de saúde, distinguem-se por suas condições precárias de vida. 
O que implica: suscetibilidade à exploração; restrição à liberdade; redução da autonomia e da 
autodeterminação; redução de capacidades; fragilização de laços de convivência; rupturas de 
vínculos e outras tantas situações que aumentam a probabilidade de um resultado negativo na 
presença de risco. A vulnerabilidade social, especialmente a que se aplica à realidade dos países 
menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, está associada também à ideia de risco frente ao 
desemprego, à precariedade do trabalho, à pobreza e à falta de proteção social.(YAZBEK, 2001,p.19) 
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Então para superar essas problemáticas o assistente social no acolhimento 

deve buscar trabalhar em conjunto com a rede, através de encaminhamentos, 

reuniões entre outras técnicas, visando a reintegração. Tal ação vai ao encontro do 

debate que Inojosa (2011) faz sobre a intersetorialidade e interdisciplinaridade , que 

é essa articulação de saberes e experiência  necessária para o alcance de 

resultados em situações complexas. 

 

A interdisciplinaridade e a intersetorialidade são, também, características 
importantes dos programas de apoio sócio-familiar, que devem articular 
diferentes políticas sociais básicas – em especial a saúde, a assistência 
social e a educação – e manter estreita parceria com o SGD, sem prejuízo 
do envolvimento de políticas como habitação, trabalho, esporte, lazer e 
cultura, dentre outras (BRASIL, 2006, p.39) 

 

Essa articulação se faz necessária no sentido de viabilizar a efetivação dos 

direitos tanto da família quanto da criança e do adolescente, contribuindo para a 

reintegração. Essa questão será melhor discutida no item a seguir que irá abordar o 

Serviço Social no acolhimento LARA. 

 

2.3 O acolhimento Lar de Acolhimento Respeito e Amor – LARA: os desafios 

da reintegração familiar 

 

O Lar de Acolhimento, Respeito e Amor (L.A.R.A), surgiu como reformulação 

do Projeto L.A.R.A (Lar de Amparo ao Recém-nascido Abandonado), desenvolvido 

pela ONG Associação Monsenhor Severino que atendia criança de 0 a 2 anos de 

idade em sistema  de creche-residência. Nele a criança era acolhida 

temporariamente até que fosse possível a reintegração familiar ou a colocação em 

família substituta, nunca ultrapassando a faixa etária dos 02 anos. 

A partir de 1998, considerando a necessidade de ampliação da faixa etária 

que necessitava de acolhimento, a Fundação Municipal da Infância e da Juventude 

estabeleceu parceria com a ONG a fim de oferecer abrigo para crianças de 0 a 06 

anos uma vez que não existia o serviço na cidade. 

Em 2002 a Fundação Municipal da Infância e da Juventude assumiu 

exclusivamente a manutenção do Projeto LARA que ganhou sede e equipe próprias 

a fim de atender com excelência a demanda do acolhimento, em caráter excepcional 
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e provisório, para crianças de 0 a 07 anos e mães adolescentes que estavam em 

situação de risco social, vulnerabilidade ou exclusão social até a reintegração 

familiar ou colocação em família substituta. 

A instituição se localiza em uma área urbana de fácil acesso aos serviços 

necessários como transporte, serviço de saúde, educação e lazer entre outros. 

Como está prescrito nas Orientações Técnicas para Acolhimento (2009), a casa não 

possui placas de identificação, seus quartos são divididos e decorados oferecendo 

instalações físicas condizentes às necessidades da criança, assim se assemelhando 

às demais casas em seu entorno. Essas inovações se diferenciam das antigas 

instituições que tinham “construções em forma de prédios enormes, e longos 

corredores, quartos numerosos que reuniam muitas camas” (MELLO,2004, p.139) 

O objetivo geral do LARA se constitui em atender crianças de 0 a 07 anos e 

mães de adolescentes em sistemas de acolhimento, como se verifica no Projeto 

Político Pedagógico (2011), da instituição: 

 

Os objetivos específicos se categorizam em acolher crianças e 
adolescentes conforme decisão judicial; tratar o acolhido pelo nome; 
apresentar a moradia, os novos companheiros e as pessoas com as quais o 
acolhido irá conviver; assegurar a integridade física dos acolhidos; oferecer 
instalações físicas adequadas em condições de higiene, habitabilidade e 
segurança; garantir assistência médica, psicológica, social, pedagógica, 
farmacêutica; garantir o encaminhamento à educação; garantir o acesso à 
cultura e ao lazer, mediante participação do acolhido em atividades da 
comunidade local; proporcionar alimentação balanceada, em quantidade 
suficiente, e preparada de acordo com as necessidades de cada faixa 
etária; oferecer vestuário em bom estado de conservação, limpo e 
adequado à faixa etária e ao clima; viabilizar documentação àqueles que 
não tiverem; apresentar plano de trabalho compatível com os princípios 
preconizados no ECA; manter registros atualizados da entidade e dos 
acolhidos.(LARA, 2011, p.3) 
 
 

A equipe técnica do LARA é composta por dois Assistentes Social, dois 

Psicólogos, uma Pedagoga e uma Chefe de Enfermagem. Essa equipe trabalha com 

casos de 26 crianças/adolescentes como apontado pelo assistente social da 

instituição. 

O Serviço Social no LARA se inseriu desde o seu surgimento. Tem como 

atribuições: receber o Conselho Tutelar e a Vara da Infância no momento do 

acolhimento da criança; atender aos pais e/ou responsáveis das crianças acolhidas 

na instituição; encaminhar os pais e/ou responsáveis dos acolhidos para rede de 

políticas públicas municipal; realizar visita domiciliar aos familiares das crianças 
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acolhidas; acompanhar a visita dos familiares na instituição; providenciar 

documentos das crianças acolhidas; viabilizar a inserção dos acolhidos nos serviços 

de saúde, escolar e cultural; fornecer periodicamente relatórios ao Ministério Público 

e à Vara da Infância, entre outras atribuições. 

No LARA, como em outros acolhimentos, a reintegração é o centro do 

trabalho do Serviço Social. Para trabalhar nesse sentido é preciso que o assistente 

social tenha uma clara compreensão do que se trata a reintegração. Desse modo, o 

profissional coloca que entende 

 

primeiro como um direito da família, a convivência familiar e comunitária. Ela 
é antes de tudo um direito da criança e da família, como tá garantido na 
Constituição e no ECA e todas legislações. (...) Primeiro a gente 
compreende a reintegração familiar como um direito, como uma prerrogativa 
do serviço de acolhimento de fazer o que for preciso, os encaminhamentos, 
as intervenções para que essa criança volte a conviver com sua família de 
origem , com a sua família extensa e só em último caso com a família 
substituta porque também é um direito dela a convivência familiar até em 
família substituta.(assistente social A) 

 

Ainda sobre a reintegração,  o assistente social B coloca que “é um processo 

complexo que precisa ser observado sobre vários ângulos e considerando vários 

aspectos”, ou seja, precisam ser planejadas as ações. Tal afirmação vai ao encontro 

do que foi abordado anteriormente, em que, de acordo com Rosseti (2009) é 

necessário esse planejamento com o objetivo de fortalecer as relações familiares. 

 O atendimento à criança e ao adolescente em sua inserção na instituição é 

feita de maneira personalizada, visto que cada criança/adolescente tem uma 

demanda particular e específica. O trabalho de reintegrar se dá no sentido de 

possibilitar a construção do projeto de vida em conjunto com a reinserção a seu seio 

familiar. 

O trabalho do Serviço Social nesse processo deve acontecer de forma a 

desmistificar e entender as contradições existentes na sociedade que incidem no 

âmbito familiar, tendo em vista que as expressões da questão social são 

determinantes nos acolhimentos, como afirma o assistente social A, que ainda 

complementa: 

 

mesmo quando a gente fala de violência, mesmo quando tem casos que 
chegam até a gente como negligência familiar, como abandono, por tras da 
denúncia que traz a criança para o acolhimento tem diversos pontos de 
intervenção para o Serviço Social. 
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Diante desse relato, pode-se perceber que o assistente social ao receber o 

acolhido, trabalha para compreender outras questões que muitas das vezes estão 

intrínsecas e só é possível serem analisadas e visualizadas diante da sua 

instrumentalidade, compreendendo a realidade, indo além do aparente. Como 

caracteriza Iamamoto (2008a, p.49): 

 

 Um profissional qualificado, que amplie a sua competência crítica; não só 
executiva, mas que pense, analise, pesquise e decifra a realidade. 
Alimentado por uma atitude investigativa, o exercício profissional cotidiano 
tem ampliadas as possibilidades de vislumbrar novas alternativas de 
trabalho momento de profundas alterações na vida em sociedade 

 

Desse modo, com as diversas mudanças na sociedade, o assistente social 

deve realizar “intervenções inovadoras de modo a atender a tal requisito, o 

profissional precisa reconhecer a realidade, pois constantemente se apresentam 

novas expressões da questão social” (GARCIA, 2009). 

Nesse sentido, é necessário colocar que, nas últimas décadas, grandes 

modificações no entendimento acerca do comportamento familiar ocorreram, que 

demandaram do assistente social uma análise diferenciada. Como afirma Mioto 

(2010, p.163), “a incorporação da família como referência na política social brasileira 

reavivou o debate em torno do trabalho com famílias, que por muito tempo ficou 

relegado a segundo plano no âmbito do Serviço Social brasileiro”.  

A partir do final da década de 1980, após a Constituição Federal de 1988, o 

Estado passou a reconhecer novos modelos de famílias, rompendo em certa medida 

com as visões preconceituosas, diante dos vários arranjos familiares. Há, na 

atualidade, a diminuição do número de famílias nucleares e o aumento intenso de 

famílias monoparentais, em sua maioria de chefia feminina. (FONSECA; 

CARDARELLO, 2010). 

Valentim e Almeida (2013, p. 6) assinalam que “a família, independente de 

seu formato, é a mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade e 

geradora de modalidades comunitárias de vida”. Sendo assim, a família requer uma 

análise sob diversos ângulos e condições, não podendo ser restrita a um modelo ou 

estrutura determinada. 

Nessa perspectiva, o assistente social B enfatiza que: “nossa intervenção é 

pautada na dinâmica da realidade, a realidade muda então a gente precisa entender 

essa dialética”.  
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Nesse sentido, o assistente social deve sempre estar atento à essas 

mudanças na dinâmica familiar. “É preciso eticamente não julgar, não fazer juízo de 

valor, ter um compromisso com os direitos humanos.” (assistente social A) 

Nesse contexto, em que a família é de extrema importância para o andamento 

da reintegração, que nos deparamos com desafios que fazem com que esse 

processo seja demorado e alguma das vezes ocorra a não efetividade. 

Podemos pontuar esses desafios, como o difícil acesso as políticas sociais. 

Como destaca o assistente social B, “a gente tem uma dificuldade ainda grande de 

conseguir garantir o acesso dessa população usuária nossa, às políticas sociais”. 

Ele ainda complementa argumentando que a desigualdade está intrínseca na 

sociedade e com isso demanda-se mais a necessidade de políticas na busca de 

meios para a família manter suas necessidades básicas, como saúde, alimentação, 

educação entre outras que são importantes para seu cotidiano. 

Tal reflexão vai ao encontro do que Oliveira (1999, p.87) pontua: 

 

As enormes desigualdades sociais presentes na sociedade brasileira e a 
crescente exclusão do mercado formal de trabalho incidem diretamente na 
situação econômica das famílias e inviabilizam o provimento das condições 
de mínimas necessárias a sobrevivência. Consequentemente afeta 
sobremaneira a inserção dessa população, o que certamente traz 
transtornos importantes a convivência familiar e dificulta a permanência da 
criança em sua família de origem, caso não contem com políticas sociais 
que garantam o acesso a bens e serviços indispensáveis a cidadania. 
 

Esses entraves impossibilitam a família de se manter de um modo conjunto e 

prover o que é direito a seus pertencentes. Porém como já foi abordado no item 

2.1.1 isso não caracteriza motivo para acolhimento, como está posto no artigo 23 do 

ECA. Porém, diante a esta questão Garcia (2009, p.30) coloca que 

 

a realidade atual demonstra que a institucionalização de crianças no Brasil 
estabelece uma intrínseca relação com os fatores estruturais, por 
potencializar situações que comprometem as possibilidades de uma família 
empobrecida zelar por seus membros, aqueles em situação peculiar de 
desenvolvimento. 

 

Segundo o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 

2006, p. 27), 

 

A capacidade de essa família exercer a função de proteção de seus 
membros está fortemente ligada com acesso aos direitos universais, pois as 
condições de vulnerabilidade enfrentados pela a estrutura familiar estar 
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fortemente ligada com a falta de acesso a saúde, educação, moradia e 
outros direitos que influencia diretamente no seu completo desenvolvimento. 

 

Rizzini (2007, p.23) ainda afirma que “o problema, portanto, é parte do 

quadro brasileiro mais amplo de desigualdade socioeconômica, comprometendo a 

garantia dos direitos básicos de todos os cidadãos e, em particular, das crianças e 

dos adolescentes”, que no acolhimento se identifica como a dificuldade de efetivar o 

caráter provisório. 

Nessa linha de desafios enfrentados pelo assistente social no acolhimento 

outra questão apresentada pelos dois profissionais da instituição como um limite que 

está se colocando e dificultando que a reintegração não alcance sua efetividade: 

 

Você tem problemas familiares ligados a saúde mental, dependência 
química (...) você tem uma dificuldade grande porque a lei preconiza que a 
criança deve ficar  no acolhimento o menor tempo possível e que a gente 
deve sempre vê o melhor interesse da criança, e o tratamento para essas 
questões (...) são sempre tratamento de longo prazo, são sempre 
tratamentos que dependem do prazo que a criança não pode esperar, então 
se você não tiver outros membros da família extensa que possam oferecer o 
apoio a esse familiar tanto para ficar com a guarda provisória, tanto para 
servir de apoio para o tratamento desse genitor/genitora, você encontra 
grandes dificuldades que ainda é deficiente de atendimento para esses 
setores e que a criança não pode aguardar no acolhimento, não pode 
crescer no acolhimento.(assistente social A) 

 

 Nesse sentido, uma vez que a criança/adolescente fica por um período 

grande na instituição, compromete diretamente em relação aos laços afetivos. Como 

aponta Silva (2004, p.64), 

 

as sequelas de um período de institucionalização prolongado para a criança 
e adolescente já são por demais conhecidas e afetam da sociabilidade à 
manutenção de vínculos afetivos na vida adulta (...) os danos causados pela 
institucionalização serão tanto maiores quanto maior for o tempo de espera, 
que interfere não só na adaptação em caso de retorno à família de origem, 
como nos casos de inserção em família substituta. 

 

Então, na instituição além de o assistente social trabalhar buscando conhecer 

a história do acolhido, o que motivou o acolhimento e as possibilidades ou não do 

retorno a família, o profissional diante desses desafios buscam estratégias em 

conjunto da equipe técnica. 

As estratégias utilizadas na intervenção dos Assistentes Sociais no LARA, 

são criadas no momento que é perceptível a necessidade e vão mudando com o 
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tempo, sendo que cada família apresenta uma demanda particular, como afirmou o 

assistente social B. 

A intervenção do profissional nesse cenário de busca de estratégias, 

necessita de instrumentos de trabalho para auxiliar o usuário a tomar conhecimento 

de seus direitos. Para isso o assistente social precisa ter uma base teórica 

metodológica que é uma das dimensões imprescindíveis para o conhecimento da 

realidade, assim terá uma visão da totalidade para dirigir sua ação. Como também a 

necessidade de instrumentos técnicos-operativos para dar materialidade a seu 

trabalho, como abordado no primeiro capítulo. Os instrumentos utilizados pelo 

assistente social são as reuniões, palestras, relatórios, visitas domiciliares, 

encaminhamentos entre outros. 

Além dos instrumentos supracitados, é preciso para a materialidade das 

estratégias o contato com a rede, trabalhar intersetorialmente, visto que o 

documento Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescente (2009) coloca como necessidade essa permanente articulação. 

Martinelli (1998) coloca que, individualmente, não é possível transformar a 

realidade social, posto que o assistente social necessita desse trabalho intersetorial, 

para atender a tantas demandas postas no cotidiano.  

Esse trabalho em conjunto viabiliza para a família os seus direitos. Falar de 

estratégias, trabalho com a rede e intersetorialidade não é apenas para o período 

que a criança está acolhida, mas sim pensar além, após a efetivação da 

reintegração, como destaca o assistente social A, 

 

a gente promove a reintegração familiar, mas a família não tá isenta. Ela 
não está afastada de outras vulnerabilidades (...). Você superou aquelas 
que foi responsável pelo acolhimento, mas outras vulnerabilidades estão 
presentes. 
 

Para tanto essa articulação precisa atender a família como um todo, 

primeiramente na inserção do acolhido na instituição buscando o contato com os 

serviços oferecidos na rede social como educação, saúde, cultura, esporte e lazer 

que são os cuidados básicos e necessários para o desenvolvimento da 

criança/adolescente e, em seguida, atender a família compreendendo sua 

problemática particular que incidiu no acolhimento, traçando estratégias e os devidos 

encaminhamentos. 
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No LARA, o Serviço Social está utilizando estratégias para contribuir para a 

efetivação da reintegração, como destaca o assistente social B. Uma delas foi 

permitir a visitas familiares na instituição em horário individual e monitorada pelo 

profissional, pois no horário de visita que o acolhimento recebe todos familiares dos 

acolhidos estava ocorrendo pouca interação por parte de alguns familiares com a 

criança/adolescente.  

 O assistente social A apontou outra estratégia utilizada, para atender as 

famílias pós reintegração. 

  

A gente está desenvolvendo estratégias de acompanhar mais de perto o 
processo de reintegração familiar, pós reintegração familiar. Esse processo 
de acompanhamento que era de dois meses, que era um processo mais 
distante, (...) alguns casos mensalmente, alguns casos quinzenalmente. 
Para poder diminuir esse risco de novos acolhimentos de uma mesma 
criança, então são estratégias possíveis de serem feitas e que a todo 
momento continuam sendo discutidas pelo Serviço Social, de como intervir 
diante de determinadas situações. 
 

As estratégias como os próprios profissionais do LARA afirmaram, são 

pensadas diante as necessidades de cada demanda e motivos de acolhimento, que 

se apresentam como negligência, maus tratos, violência doméstica, privação de 

liberdade, dependência química, abuso sexual, situação de rua.  

Nesse sentido, em relação aos desafios que demandam do profissional a 

busca por estratégias, é possível notar a importância de uma ação intersetorial para 

a garantia dos direitos do usuário e para a qualidade dos serviços prestados aos 

familiares e acolhidos, sendo essa uma possibilidade para atuação competente. 

Diante disso, como vimos no primeiro capítulo, as famílias pobres tendem a 

ter dificuldades de acesso às políticas sociais. Nesse cenário, a família traz a 

centralidade para si incorporando todas as responsabilidades, visto que seus direitos 

necessários para sua reprodução e proteção dos seus membros não são 

reconhecidos/concebidos. 

Assim, a família acaba sendo culpabilizada, sendo que as políticas como a 

PNAS (2004), que tem a matricialidade sóciofamiliar como destaque, repousa no 

pressuposto de que para a família prevenir, proteger, promover e incluir seus 

membros é necessário, em primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade 

para tal. 
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Diante dessa problemática, percebe-se que quando o Estado se propõe 

intervir é no momento em que a família está de alguma forma em seu limite, não 

conseguindo mais proteger seus membros. Então, o Estado que poderia estar 

atuando para não chegar nesse limite não o faz. Sendo assim, ocorre a tendência de 

culpabilizar a família, a trazendo como única responsável pela proteção.  

Esse limite, então, pode ser caracterizado como o acolhimento das 

crianças/adolescentes, sendo que esses desafios/problemáticas supracitados estão 

inseridos tanto no motivo do acolhimento, como também na dificuldade em reintegrar 

crianças/adolescentes para suas famílias. 

Quanto a isto Rizzini esclarece:  

 

Persiste o mito de que elas [as crianças] estariam protegidas e em melhores 
condições longe de suas famílias, consideradas “desestruturadas”. Desta 
forma, estas famílias ainda são muitas vezes retratadas como incapazes de 
criar os seus filhos. O que se deseja ressaltar aqui é o equívoco na 
compreensão do problema, cuja origem ficou, não por acaso, reduzida à 
incapacidade da família. Na atualidade, ressaltam-se as competências da 
família, mas, na prática, com frequência, cobra-se dos pais que deem conta 
de criar seus filhos, mesmo que faltem políticas públicas que assegurem 
condições mínimas de vida digna: emprego, renda, segurança e apoio para 
aqueles que necessitem. (RIZZINI et al., 2007, p. 18). 
 

Posto isso, é possível afirmar que a forma com que as políticas sociais estão 

sendo formuladas e postas em prática, cumpre uma função primordial para o capital: 

de administração e gestão da pobreza, sem atuar no cerne das desigualdades 

sociais e isso se desvela nos desafios enfrentados pelo profissional. 

Então, é nesse sentido que o Serviço Social atua articulando sua ação de 

modo a atuar sobre as expressões da questão social apresentadas. Proporciona a 

essa família informação e acesso às políticas sociais, assim como prevê o Código de 

Ética Profissional do assistente social (1993) em seu princípio que trata da 

“Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes 

trabalhadoras”. Nesse sentido, os Assistentes Sociais do LARA trabalham em busca 

de superar esses limites e garantir os direitos dos acolhidos e família, através de 

articulação com a rede, intersetorialmente, encaminhamentos e orientações para que 

desse modo a autonomia do usuário esteja sendo fortalecida.  

Essa ação de orientar e informar, buscando superar os motivos que levaram a 

criança/adolescente ao acolhimento como também outras vulnerabilidades da família, 
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para tanto contribuindo também com o menor tempo de permanência no 

acolhimento, assegurando o princípio da excepcionalidade como posto no ECA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como centralidade a temática dos 

desafios enfrentados pelos Assistentes Sociais em seus espaços ocupacionais, 

dando ênfase aos desafios da reintegração familiar no acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes – LARA.  

O acolhimento institucional é uma medida protetiva e provisória que se aplica 

quando os direitos das crianças e dos adolescentes foram violados. Então, o 

assistente social trabalha nesse âmbito visando a reintegração familiar, tendo em 

vista que  é direito da criança/adolescente a convivência familiar e comunitária. 

Porém nesse cenário perpassam alguns desafios que para entende-los foi 

preciso primeiramente conhecer o contexto histórico, compreender as mudanças 

que ocorreram na sociedade nos anos 90 com o avanço do neoliberalismo, que 

atingiram diretamente o campo dos direitos sociais e que trouxe uma nova 

configuração na economia, acarretando em desempregos, precarização do trabalho, 

terceirizações. Neste processo, os interesses privados ganharam frente e como 

aponta Iamamoto (2008), a classe trabalhadora passou a se distanciar cada vez 

mais dos seus direitos. 

O assistente social como um trabalhador assalariado que atua nos espaços 

públicos e privados, também foi atingido pelas consequências do viés neoliberal, 

pois colocou novos desafios para os profissionais. 

Esses desafios nos espaços de trabalho se caracterizam como a falta de 

recursos e verbas, a burocratização, correlações de força e poder político como 

também a autonomia do profissional. 

Os desafios apontados pelos Assistentes Sociais do LARA através da 

entrevista qualitativa foram o difícil acesso e a não efetividade das políticas sociais 

que se mostram cada vez mais excludentes e focalizadas. Também foi apontado 

quando na família tem casos de saúde mental e dependência química é mais difícil 

ainda o acesso às políticas voltadas para essas questões. 

Com essas problemáticas o processo de reintegração se torna mais difícil e 

longo, indo na direção contrária ao que o ECA propõe - que a criança/adolescente 

deve ficar por um curto tempo no acolhimento. 
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Os profissionais diante desses limites buscam estratégias de acordo com 

cada particularidade do acolhido, estratégias essas que são contato com a rede, 

ações intersetoriais e encaminhamentos. Essas articulações são necessárias, porém 

nesse âmbito também se encontram desafios, visto que encaminhamentos são feitos 

e a efetividade muitas vezes não é alcançada. 

Diante disso, são atribuídas as famílias a função de proteção sem oferecer 

meios para isso.  Tendo em vista que muitas se encontram acolhidas pelo fato de os 

familiares não terem a possibilidade de prover as necessidades básicas aos seus 

filhos como educação, alimentação, saúde. Este fato nos faz refletir que se torna 

mais simples colocar o familiar como negligente do que o Estado cumprir com suas 

obrigações.  

Além dos desafios foi possível entender que o profissional no acolhimento 

precisa olhar acerca da totalidade, compreendendo que no motivo de um 

acolhimento perpassam outras vulnerabilidades sociais.  

 Para isso, o profissional precisa desmistificar todas as demandas postas em 

seu cotidiano de trabalho, tendo sempre em suas ações uma visão crítica buscando 

a realidade de fato a partir de sua competência e sua direção do fazer profissional, a 

forma com que o assistente social responde a essas demandas reflete o seu projeto 

profissional.  

No acolhimento, a família se constitui como o lócus privilegiado na qual o 

profissional tem sua ação em conjunto com a equipe técnica, para trabalhar a família  

e as crianças e adolescentes acolhidos, que vivem as expressões da questão social 

-sendo essas o que definiu o  acolhimento. 

Então, é preciso salientar que diante de um contexto perpassado de 

respostas manipulatórias e imediatistas em que o Estado busca atender problemas 

isolados dos indivíduos. Não pensa na totalidade de fato e nas diversas expressões 

da questão social, que são colocadas na sociedade, é que o profissional diante de 

seu acervo cultural, dotado de referencial teórico é capaz de fazer com que as ações 

instrumentais se tornem ações críticas baseadas na instrumentalidade histórica da 

profissão, onde o saber e a competência são seus direcionamentos. 

Para tanto, podemos finalizar concluindo que o assistente social é de extrema 

importância nesse espaço do acolhimento e que a luta pela efetivação das políticas 

sociais deve ser continuada e acompanhada por eles como por outros profissionais 

que atuam nesse campo. As crianças e os adolescentes são sujeito de direitos como 
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está posto no  ECA, então os desafios que dificultam a sua inserção a convivência 

familiar devem ser vistos como criteriosos pelo Estado, buscando a efetividade de 

políticas estruturadas que abarcam o campo das necessidades para o  seu 

desenvolvimento, superando as dificuldades e vivendo condizente ao que está 

prescrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vale ressaltar que as estratégias 

no processo da reintegração não podem ser esgotadas, mesmo diante de 

dificuldades, visando sempre a consolidação da garantia dos direitos da criança e do 

adolescente. 
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APÊNDICE 

 

 

Entrevista : 

1-Diante de sua experiência no acolhimento, como você entende o processo de 

reintegração familiar? 

2- Considerando os objetivos institucionais, como se dá a inserção do Serviço Social 

neste processo? 

3- Quais as possibilidades do profissional intervir nesse cenário da reintegração 

familiar? 

4- Quais os principais desafios enfrentados pelo assistente social no cotidiano 

profissional do acolhimento, com ênfase para a reintegração familiar? 

5- É possível para o assistente social desenvolver estratégias de intervenção para 

além das possibilidades postas no cotidiano profissional? Se sim, pode exemplificar 

algumas? 

 

 

 


