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RESUMO 
 
Este artigo analisa o Trabalho Social com Família (TSF) 
previsto para o Serviço de Acolhimento Institucional de 
crianças e adolescentes situado como uma modalidade de 
proteção social de alta complexidade da Política de Assistência 
Social, com recorte na garantia do direito à convivência familiar 
e comunitária, e os elementos que desafiam o TSF. É fruto de 
reflexões gestadas em um Programa de Doutoramento por 
meio de estudos de revisão de literatura cuja metodologia é a 
utilizada em pesquisas bibliográficas. Os resultados apontam 
que o TSF é, pela fluidez da rede limitante, o que fragiliza o 
acompanhamento sistemático da família, e da prática da 
excepcionalidade e provisoriedade do abrigamento.   
 
Palavras-chave: Política de Assistência Social. Trabalho 
Social com Família. Acolhimento Institucional. 
 
ABSTRACT 
 
This article analyzes the Social Work with Family (TSF) 
scheduled for Institutional Home Service of children and 
adolescents situated as a form of social protection of high 
complexity of the Social Assistance Policy, with cutout in 
guaranteeing the right to family and community, and the 
elements that challenge the TSF. It is the result of reflections 
gestated in a PhD program through literature review of studies 
whose methodology is used in literature searches. The results 
show that the TSF is, the fluidity of limiting network, which 
weakens the systematic monitoring of the family, and the 
practice of exceptionality and temporariness of the shelter. 
 
Keywords: Social Assistance Policy. Social work with family. 
Institutional host. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a assistência social, e essa 

efervescência assumiu maior intensidade com a institucionalização da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS/2004) e o Sistema Único da Assistência Social (SUAS/ 2005). 

Ganham também força as mudanças legais para a infância e juventude com a aprovação da 

Lei no 12.010 que,  representou a maior alteração ocorrida no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). A lei trata da adoção e envolve a medida de proteção “acolhimento 

institucional”, integrada à rede de proteção de alta complexidade da assistência social, um 

dos focos da discussão desse artigo. 

Outra temática que é foco da cena contemporânea, devidamente tratada no 

escopo legal e desse artigo, é a família, aqui sublimado por Trabalho Social com Família 

(TSF), que assume centralidade nas ações, embora, permeado de contradições, avanços e 

desafios, considerando-se o modo como a família é incorporada nas políticas públicas e às 

expectativas de sua funcionalidade. O Serviço de Acolhimento Institucional oferece proteção 

total às crianças e adolescentes em situação de risco social e, fundamentado na 

excepcionalidade e provisoriedade do abrigamento, prevê um trabalho social com família de 

dimensões socioeducativo e socioassistencial que extrapola o âmbito do serviço para 

envolver uma rede socioassistêncial de serviços, de modo a possibilitar condições de 

reintegração familiar. 

O artigo tem, pois,  como objetivo refletir sobre o Trabalho Social com Família no 

Serviço de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes situado na Política de 

Assistência Social. Para tal, situa-se essa Política, na Seguridade Social, como política de 

proteção social, a qual visa garantir, proteções, dentre elas a de alta complexidade, com 

destaque para o Serviço de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes e seus 

novos direcionamentos pelas atuais normativas que o regem. 

 

2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FAMÍLIA E O ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL  

 

Historicamente, a intervenção do Estado na área da assistência social esteve 

centralizada em serviços de atendimentos a segmentos recortados por idade e problemática 

social, como: “menor abandonado”, “maternidade e infância”, “excepcional e idoso” ou 

“doentes crônicos”, de forma que a atenção à família não era focalizada e os serviços não 

tinham continuidade e regularidade. 
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A partir da Constituição Federal de 1988, o sistema de proteção social no Brasil 

se consubstancia no formato de Seguridade Social, o qual parte da noção de que um 

conjunto de necessidades, consideradas básicas, devem  ser providas pelo Estado. A 

Seguridade Social brasileira compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à Saúde, à 

Previdência e à Assistência Social (BRASIL, 1988). 

Desde a Constituição Federal de 1988, muitas foram as transformações 

ocorridas no campo da Política de Assistência Social, que passou de uma perspectiva 

assistencialista, de ajuda esporádica ou contínua nos casos de asilamentos e internações, 

com dimensões compensatórias da pobreza, para as formas redistributiva e preventiva, 

provendo a prevenção às vulnerabilidades e riscos sociais, com fluxos contínuos, com 

recursos garantidos, repassados de fundo a fundo ou diretamente ao usuário, cobrindo 

serviços de longo prazo, ao lado das situações emergenciais, e dimensão de promoção do 

bem-estar e da qualidade de vida, além de buscar superar estados de sofrimento, exclusão, 

vulnerabilidade e discriminações. Como destaca Sposati (2006), a perspectiva da PNAS 

(2004), reafirmada no SUAS, propõe a proteção social básica, além da especial, o que 

denota ultrapassar o caráter compensatório promovida pela assistência social que ocorre, 

via de regra, após a gravidade do risco instalado, sempre nas situações-limite.  

Os Serviços da Proteção Especial, segundo a Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS/2004, p.38), estão divididos em média e alta complexidade, sendo 

considerados de média complexidade os que oferecem atendimentos às famílias e 

indivíduos com direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram 

rompidos. Nesse sentido, requerem maior estruturação técnico operacional e atenção 

especializada e mais individualizada, com acompanhamento sistemático e monitorado. São 

exemplos o serviço de orientação e apoio sociofamiliar, o plantão social, a abordagem de 

rua, o cuidado no domicílio, o serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das 

pessoas com deficiência, as medidas socioeducativas em meio aberto (Prestação de 

Serviços à Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA).  

Já os serviços que integram a Proteção Social Especial de Alta Complexidade,  

são,  segundo a PNAS (2004, p.38), aqueles que garantem, proteção integral – moradia, 

alimentação, higienização e trabalho para famílias e indivíduos sem referência ou em 

situação de ameaça, necessitando ser retirados do núcleo familiar  ou comunitário. São 

exemplos o Serviço de Acolhimento Institucional nas modalidades de abrigo institucional, 

casa-lar, casa de passagem, residência inclusiva, o Serviço de Acolhimento em República, o 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e o  Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências. 
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Outra mudança presente na Política de Assistência Social concerne no foco do 

atendimento, centrada na família. Desta feita, a família torna-se o centro, como ressalta 

Silva (2007, p. 1), para quem “não é mais possível falar de assistência social sem referência 

à família”.Sobre o Direito à Convivência Familiar e Comunitária (DCFC) e o lugar da família, 

a PNAS/2004 elenca, entre suas diretrizes, a “centralidade na família para a concepção e 

implementação dos benefícios, serviços e projetos”,ou seja,  a matricialidade sociofamiliar, 

apontando como um de seus objetivos “assegurar que as ações no âmbito da assistência 

social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária” 

(BRASIL, 2004, p. 33). Segundo a PNAS  

a centralidade na família e a superação da focalização, no âmbito da política de 
assistência social, repousam 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 (BRASIL, 2004, p. 41). 

 
O DCFC é colocado no centro das discussões com a aprovação do Plano 

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

Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC), que indica e prioriza a manutenção de desses 

sujeitos em sua família de origem, na extensa e, excepcionalmente, em substituta. Nesse 

sentido, estabelece-se um reordenamento dos Serviços de Acolhimento Institucional e a 

implantação dos Serviços de Famílias Acolhedoras. 

O Serviço de Acolhimento Institucional guia-se pelos princípios da 

excepcionalidade e provisoriedade do afastamento familiar e do abrigamento e pela garantia 

do direito à convivência familiar e comunitária. No caso do afastamento do convívio familiar 

deve-se preservar e fortalecer os vínculos familiares e comunitários com a garantia de 

acesso e respeito à diversidade e à não discriminação. Entende-se, consoante Mattioli, 

Araújo e Resende (2012), que o acolhimento é  um acontecimento necessário, pois visa de 

alguma forma a proteção, em face de uma situação de risco, mas preocupa o duplo 

abandono (o de crianças e adolescentes e o das famílias), reproduzido por uma realidade 

desigual e excludente e por políticas públicas precárias. 

Embora, seja louvável o avanço legal, como o PNCFC, é preciso reconhecer que 

somente esse arcabouço não traz mudanças e leva, muitas vezes, ao acolhimento 

desnecessário, fruto de condições de pauperização e miséria, mesmo que essas condições 

não representem motivo legal para que ocorra. Sabe-se, porém,  que sem minimizar tais 

condições o acolhimento institucional dar-se-á de forma atroz, com o caráter provisório 

sendo descumprido. 

Fortalecendo a discussão do DCFC e família, é imperioso destacar que 

Fontenele (2007, p. 201), ao analisar a família na PNAS, elenca dois pontos para reflexão: a  

família como usuária de serviços e a responsabilização da família proteção social. Isso 
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possibilita pensar na realidade das famílias e das crianças e adolescentes inseridos no 

acolhimento institucional, já que na grande maioria das vezes estão reforçadas as 

responsabilidades e as sobrecargas familiares com novos deveres, sendo culpabilizadas 

pela violação de direitos e obrigadas a mudar  de comportamento e atitudes sem uma 

alteração nas condições sociais, econômicas e culturais de vida. A crítica mais contundente 

à afirmação da família como referência das políticas públicas está, na atualidade, associada 

à regressão da participação do Estado na provisão de bem-estar, com a partilha de 

responsabilidades pela proteção social. Acertadamente Baptista e Oliveira (2014) 

asseveram  

com base nos estudos sobre institucionalização de crianças e adolescentes no 
Brasil, pode-se dizer que o abrigo ou serviço de acolhimento institucional representa 
historicamente o espaço para onde tem sido canalizada parte significativa das 
situações como resultados das faltas e das omissões originadas na família e na 
sociedade e praticadas especialmente pelo Estado (BAPTISTA; OLIVEIRA, 2014, p. 
96). 
 

Montaño (2012) esclarece que a responsabilidade pela pobreza, segundo o 

pensamento burguês, é transferida para os indivíduos e vistos como algo em que só eles 

mesmos são os causadores e os culpados por sua condição, como se todos tivessem as 

mesmas oportunidades na sociedade e o crescimento econômico dos sujeitos dependesse 

exclusivamente da força de vontade individual. Transfere-se, muitas vezes, a culpa das 

consequências das mazelas para os indivíduos e retira-se a responsabilidade do sistema e 

do Estado. Para Sawaia (2012, p. 9), “[...] o pobre é constantemente incluído, por mediações 

de diferentes ordens, que o excluí, gerando o sentimento de culpa individual pela exclusão”, 

semeando-se, segundo Sarti (2010), sentimentos de culpa nos indivíduos e fomenta-se a 

responsabilização da família. ë possível assinalar conforme Baptista e Oliveira (2014), 

Em geral, os motivos de acolhimento referem-se direta ou indiretamente à pobreza e 
à precariedade de políticas públicas que atendam à demanda dessa população. 
Nesse sentido, políticas de maior amplitude, direcionadas à habitação, à saúde, ao 
trabalho, à educação, incluindo nessa categoria os serviços de creche, certamente 
concorreriam para que grande parte dessas crianças e adolescentes permanecesse 
com seus familiares (BAPTISTA; OLIVEIRA, 2014, p. 96). 

 

Mioto (2004) destaca que a incorporação da família nas políticas públicas se faz 

de forma bastante tensionada entre propostas distintas, em termos de proteção social e 

identifica dois projetos: o familista e o protetivo. O familista traz a centralidade da família, 

com destaque para a capacidade de cuidado e proteção, devendo as unidades familiares 

assumir a principal responsabilidade pelo bem-estar de seus membros como canal natural 

de proteção social ao lado do Estado, mercado e organizações da sociedade civil.  Já no 

“protetivo” a família está diretamente relacionada à proteção que recebe para seus membros 

como indivíduos (direitos sociais individuais) ou para si mesma como grupo, incluindo 
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benefícios e serviços de qualidade e cobertura universal e havendo a responsabilidade a 

efetiva garantia de direitos sociais pelo Estado, com diminuição dos encargos familiares. 

As tensões no campo do trabalho social com famílias dão-se de diferentes 

formas, entre as quais se pode citar a discussão entre a responsabilização da família e a 

defesa da cidadania social, trazendo para o debate uma  inquietação: Quais os 

direcionamentos, desafios e perspectivas no trabalho social com famílias no âmbito do 

acolhimento institucional?  

 

3 O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DO ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL  

 

O Trabalho Social com Famílias não é algo recente no campo das políticas 

sociais. No que tange ao DCFC, as Orientações Técnicas para o Serviço de Acolhimento 

(2009) descrevem que o trabalho desenvolvido deve favorecer atendimento personalizado e 

individualizado, com garantia à criança e adolescente da liberdade de crença religiosa e o 

respeito à sua autonomia. Nesse ínterim, as orientações metodológicas (2009) sobre o 

acolhimento pontuam algumas direções que favoreçam o desenvolvimento integral de 

crianças e adolescentes, com o fortalecimento da cidadania, autonomia e inserção social.  A 

orientação é que o trabalho social realize alguns procedimentos, como o estudo diagnóstico, 

produzido pela equipe interprofissional do órgão aplicador da medida ou por equipe 

formalmente designada para este fim:  

 
O estudo diagnóstico deve incluir uma criteriosa avaliação dos riscos a que estão 
submetidos a criança ou o adolescente e as condições da família para superação 
das violações de direitos observadas e o provimento de proteção e cuidados. Com a 
devida fundamentação teórica, o estudo deve levar em conta a proteção e a 
segurança imediata da criança e do adolescente, bem como seu cuidado e 
desenvolvimento em longo prazo (BRASIL, 2009, p. 24). 

 

 Preocupa que a sugestão orientativa do Estudo Diagnóstico esboce, somente 

as condições da família para a superação das violações para o provimento de proteção e 

cuidados, sem descrever quais seriam as condições no estudo que precisam ser 

transformadas do ponto de vista do Estado protetivo e de políticas públicas que garantam o 

direito à convivência familiar e comunitária. Acertadamente, Ferreri e Manoug (2011, p.13) 

enfatizam que 

por detrás da criança excluída da escola, nas favelas, no trabalho precoce urbano e 
rural e em situação de risco, está a família desassistida ou inatingida pela política 
oficial. Quando esta existe, é inadequada, pois não corresponde às suas 
necessidades e de demandas para oferecer o suporte básico para que a família 
cumpra, de forma integral, suas funções enquanto principal agente de socialização 
de seus membros, crianças e adolescentes principalmente. Objetivamente, o nível 
de bem-estar infantil se manifesta de forma precisa, podendo ser medido e 
percebido através das condições gerais de sobrevivência, consumo de alimentos e 
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grau de nutrição, nível de educação e respeito dos seus direitos humanos básicos, 
entre os quais o de manter um vínculo estável com a família. 

 

Outro procedimento é a elaboração do Plano de Atendimento Individual e 

Familiar (PIA), no qual devem constar objetivos, estratégias e ações a serem desenvolvidos 

para a superação dos motivos que levaram ao afastamento do convívio e o atendimento das 

necessidades específicas de cada situação. O Plano ainda é um guia orientador para o 

trabalho social, realizado durante o período de acolhimento 

a partir deste levantamento inicial devem ser definidas estratégias de atuação que 
contribuam para a superação dos motivos que levaram ao acolhimento. Tais 
estratégias devem primar pelo fortalecimento dos recursos e das potencialidades da 
família (nuclear ou extensa), da criança, do adolescente, da comunidade e da rede 
local, a fim de possibilitar o desenvolvimento de um trabalho que possa conduzir a 
soluções de caráter mais definitivo, como a reintegração familiar, a colocação sob 
cuidados de pessoa significativa da comunidade ou, quando essa se mostrar a 
alternativa que melhor atenda ao superior interesse da criança e do adolescente, o 
encaminhamento para adoção. (BRASIL, 2009, p.28). 

 
É  latente a importância do Plano, mas as sugestões de sua elaboração primam 

pela estratégia do fortalecimento de recursos e potencialidades da família, da criança, do 

adolescente, da comunidade e da rede local como se as saídas viessem apenas dos 

intramuros domésticos e da rede informal. No entanto, é preciso apreender que as 

estratégias perpassam a estruturação de políticas inclusivas, com benefícios e serviços de 

proteção social e mais além, com mudanças societárias. Assim, Aguera, Cavalli e Oliveira 

(2010, p. 6) esclarecem que 

 

se algo está desestruturado podemos dizer que são as políticas oficiais que 
deveriam prestar atendimento às famílias, para que lhes fossem garantidas as 
condições mínimas de sobrevivência com dignidade e autonomia. Se há algo 
desestruturado, é a forma como o governo está organizado. 

 

As orientações sinalizam também para procedimentos de imediato 

acompanhamento da família de origem, pois, “com o passar do tempo, tanto as 

possibilidades de reintegração familiar, quanto de adoção podem tornar-se mais difíceis” 

(BRASIL, 2009. p. 31). Na verdade, 

 
a intervenção profissional na etapa inicial do acompanhamento deve proporcionar, 
de modo construtivo, a conscientização por parte da família de origem dos motivos 
que levaram ao afastamento da criança e/ou do adolescente e das conseqüências 

que podem advir do fato. Esta conscientização é fundamental para que as próximas 
etapas possam ser planejadas, com acordos firmados entre serviço e família, com 
vistas ao desenvolvimento de ações pró-ativas que contribuam para a superação de 
situações adversas ou padrões violadores que possam ter levado ao afastamento 
(grifo nosso). 

 

O Trabalho Social com Família, deve ser célere, mas  inquieta os 

condicionamentos de conscientização e consequências que podem estar fundados na 

construção do ideal de responsabilização exclusiva das famílias pelo afastamento da criança 
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e do adolescente e que só um trabalho educativo seja suficiente para romper com as 

violações dos direitos.  Assim, são importantes ações que causem transformações positivas 

na vida das famílias, mudando suas situações de vulnerabilidade social, respeitando as 

particularidades e garantindo a essas a proteção social necessária para que possam viver 

em grupo   e exercer o papel esperado para elas. É preciso, ademais e antes de agir, 

conhecer a vida, a realidade e as vicissitudes de cada indivíduo e família. 

É fundamental um trabalho de análise do macro para o particular e do particular 

para o geral, de modo a compreender a problemática social na sua inteireza e totalidade e 

gerar ações não apenas imediatas, mas também mediatas, que passa pela efetivação de 

ações inclusiva, de acesso a bens e serviços e que protejam as crianças, os adolescentes, e 

as famílias. 

Algumas técnicas de trabalho são sinalizadas,  a título de sugestão,  e  podem 

ser utilizadas no acompanhamento às famílias, de acordo com as orientações, sendo 

exemplos o  estudo de caso, a entrevista individual e familiar o grupo multifamiliar, a visita 

domiciliar, a orientação individual, grupal e familiar, o encaminhamento e acompanhamento 

de integrantes da família à rede local, segundo as  demandas identificadas.  

Isso, dentre outros aspectos, favorece a comunicação com a família, a troca de 
experiências entre famílias e a aprendizagem e o apoio mútuos. Possibilita a 
reflexão sobre as relações familiares e responsabilidades da família na garantia dos 
direitos de seus membros e sobre os aspectos concernentes ao acolhimento. 
Constitui importante estratégia para potencialização dos recursos da família para o 
engajamento nas ações necessárias para retomada do convívio familiar com a 
criança ou adolescente (BRASIL, 2009. p. 51). 

 

Assim, pensar na potencialização dos recursos da família pode recair no projeto 

da perspectiva familista, como visto no item anterior, um  projeto claramente fundado na 

responsabilização familiar, na culpabilização pela institucionalização de suas crianças e 

adolescentes e nas possibilidades de reitegração familiar. As famílias derrotadas, incapazes 

de mudarem condutas violadoras, perdem o poder familiar, inserindo-se a criança ou o 

adolescente no rol da adoção. Com efeito, 

 
nos casos em que forem esgotadas as possibilidades de reintegração familiar 
(família nuclear ou extensa), a equipe técnica do serviço de acolhimento deverá 
elaborar e enviar à autoridade judiciária relatório circunstanciado onde sejam 
relatadas a situação familiar da criança ou adolescente, as intervenções realizadas 
com vistas à reintegração familiar e os resultados obtidos, sugerindo a Destituição 
do Poder Familiar e a inserção da criança ou adolescente no cadastro para adoção 
(BRASIL, 2009, p.65). 

 
Quando encaminhado à adoção, segundo as Orientações técnicas, toda  a 

equipe do Serviço de Acolhimento deve realizar planejamento, para a preparação prévia de 

todos os envolvidos família de origem, família acolhedora, crianças, adolescentes e os 

Serviços de Acolhimento integram ações de articulação intersetorial, e, por conseguinte todo 
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o processo de trabalho envolverá o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Sistema 

Único de Saúde (SUS), o Sistema Educacional, Sistema de Justiça e outros, para favorecer 

a interface com os demais serviços da rede, o que é significativo para o desenvolvimento de 

ações protetivas às famílias e às crianças e adolescentes.  

 

Sua atuação deve basear-se no princípio da incompletude institucional, não devendo 
ofertar em seu interior atividades que sejam da competência de outros serviços. A 
proteção integral a que têm direito as crianças e os adolescentes acolhidos deve ser 
viabilizada por meio da utilização de equipamentos comunitários e da rede de 
serviços local. Dessa forma, para que as intervenções realizadas junto às crianças e 
aos adolescentes acolhidos e suas famílias sejam efetivas, é necessário que haja 
uma estreita articulação entre os diversos órgãos envolvidos no seu atendimento. 
Assim, para fortalecer a complementaridade das ações e evitar sobreposições, é 
importante que esta articulação proporcione o planejamento e o desenvolvimento 
conjunto de estratégias de intervenção, sendo definido o papel de cada instância 
que compõe a rede de serviços local e o Sistema de Garantia de Direitos, na busca 
de um objetivo comum (BRASIL, 2009, p. 35-36). 

 

O processo de trabalho na alta complexidade ainda envolve a acolhida, a  escuta 

a orientação e os encaminhamentos sobre/para a rede de serviços a elaboração de 

relatórios e/ou prontuários a informação, comunicação e defesa de direitos a orientação para 

acesso a documentação pessoal a mobilização para o exercício da cidadania e 

monitoramento e avaliação do serviço e outros que favoreçam a garantia do Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária. De fato, pode-se, pelo exposto afirmar que a reinserção 

familiar é uma prática que desafia o TSF nas instituições de acolhimento institucional, 

considerando-se a fragilidade da rede de serviços que promova a inclusão das famílias. 

Embora se reconheça o avanço legal nas regulamentações, pois norteia os serviços e 

favorece melhor controle social, há uma clara necessidade de ampliação da oferta de 

serviços públicos associada ao trabalho socioeducativo emancipatório. 

Afirma-se ainda que a reinserção de crianças e adolescentes na vivência familiar 

não é tarefa fácil, principalmente pelo recuo do Estado na provisão de bens e serviços, o 

que torna complexa, na maioria das vezes, a resolutividade dos problemas sociais 

(drogadição, álcool, doenças, etc) presentes tanto na família de origem quanto na extensa, 

deixando a referida reinserção mais complexa, o que pode fomentar a responsabilização da 

família e, por conseguinte, a atrocidade, em muitos casos, da destituição do poder familiar.  

Superar tais desafios implica em suplantar a cultura histórica do pragmatismo e dos reforços 

de naturalizações e criminalizações da pobreza e das variadas formas de violência, 

principalmente na violação de direitos de crianças e adolescentes. 

Outra forma de vencer os obstáculos passa pelo desenvolvimento de um 

trabalho social direcionado às famílias, como sujeitos de direitos, objetivando a construção 

da cidadania e a materialidade desses direitos.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do breve relato da Política de Assistência Social e do Trabalho Social com 

Família, no âmbito do Acolhimento Institucional, infere-se que a proteção de crianças e 

adolescentes é desafio que cabe a todos ( Estado, sociedade e famílias), exatamente nessa 

ordem crescente de responsabilidades, principalmente no que concerne à concretização dos 

direitos e efetivação da cidadania, pela implantação de políticas públicas, via programas, 

projetos e ações que atendam esses sujeitos e de forma igual suas famílias, para que 

recebam proteção necessária para sobrevivência e bem-estar antes que se instalem as 

violações.   

O cenário contemporâneo da Política de Assistência Social para o TSF no 

Serviço de Acolhimento Institucional é contraditório, com disputa de projetos diferentes e a 

permanência de construtos teóricos desvinculados do debate da cidadania social. Sendo 

assim, é necessário que o TSF seja guiado pela ruptura de trabalho na esfera individual ou a 

via psicologizante, materializada nas práticas de aconselhamento ou resolução de conflitos, 

para que de fato contribuía para o fortalecimento da autonomia e o protagonismo das 

famílias e das crianças e adolescentes, especialmente no apoio à superação das 

vulnerabilidades e riscos sociais e do seu trato fragmentado, a ser garantido sobretudo pelo 

Estado, como direito dos cidadãos.  
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