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RESUMO 
 
O presente artigo analisa a Política de Assistência Social 
brasileira, em especial a proteção social de alta complexidade, 
mediante Serviço de Acolhimento Institucional, com destaque 
para os desafios da reintegração familiar de crianças e 
adolescentes institucionalizados. Aborda o papel do Estado na 
garantia do direito à convivência familiar e comunitária. 
Concluindo que no atual contexto de restrição de gastos 
públicos, desregulamentação da intervenção estatal, falta de 
articulações e ações integradas na rede socioassistêncial, que 
são muitas as dificuldades para a efetividade do trabalho social 
com as famílias de origem.  
 
Palavras-chave: Política de Assistência Social. Desafios. 
Reintegração Familiar.  
 
ABSTRACT 
 
The present article analyzes the Policy of Social Assistance 
Brazilian, in particular the social protection of high complexity, 
through Host Service Institutional, with emphasis on the 
challenges of family reintegration of children and adolescents 
institutionalized. Discusses the role of the State in ensuring the 
right to family and community life. Concluding that the current 
public spending restriction context, deregulation of state 
intervention, lack of coordination and integrated action in the 
social assistance network, there are many difficulties 
effectiveness of social work with families of origin. 
 
Keywords: Policy of Social Assistance. Challenges. Family 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, tem-se falado muito dos avanços nas legislações que 

garantem os direitos de crianças e adolescentes, principalmente na Política de Assistência 

Social, as quais dão centralidade à família na elaboração dos programas, projetos e serviços 

que visam assegurar a convivência familiar e comunitária dos indivíduos, em especial, nessa 

faixa etária.  

Porém, devido ao avanço do desenvolvimento do capitalismo em direção à 

centralização e concentração da riqueza em escala planetária, à exclusão de enormes 

contingentes populacionais e o crescente alargamento e agudização das diversas 

expressões da questão social que circundam o contexto sóciohistórico e cotidiano de muitas 

famílias em situação de vulnerabilidade e extremo risco, crianças e adolescentes ainda 

precisam ser afastados do lócus familiar de origem para que recebam proteção quando 

desse afastamento. 

Em casos de risco social e violação de direitos pela família, eles são colocados 

em instituições de acolhimento, onde começa o trabalho social com a família, para que as 

situações de vulnerabilidade social em que se encontra sejam superadas e, sobretudo, 

mantidos os vínculos familiares, segundo o princípio norteador da provisoriedade e 

excepcionalidade do acolhimento, que permita o retorno das crianças e adolescentes ao lar 

familiar de origem ou à extensa (rede de parentesco e compadrio) ou adoção, se não houver 

condição de reintegração. 

O Serviço de Acolhimento Institucional é um dentre outros serviços, como as 

famílias acolhedoras e as repúblicas, oferecido pela Política de Assistência Social que, na 

alta complexidade, prevê proteção integral aos indivíduos com vínculos familiares 

dissolvidos ou rompidos, mesmo que temporariamente.  

Como a reintegração familiar objetivada remete ao trabalho social com as 

famílias de origem, o artigo discute os limites, desafios e possibilidades dessa reintegração 

de crianças e adolescentes, levando-se em consideração a Política de Assistência Social 

como garantidora do direito à convivência familiar e comunitária e o atual contexto em que 

no Brasil, ela ocorre. 

 

2 A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIDORA DO 

DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 
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Conforme observa-se na PNAS (2004), a assistência social apresenta-se como 

política pública importante para garantir direitos, autonomia e emancipação para quem a 

utiliza. Além disso, busca congregar demandas da sociedade a assumir responsabilidade 

política para implementar e efetivar uma assistência social cujo propósito seja o direito de 

cidadania, entendida como responsabilidade do Estado (BRASIL, 2004). 

A PNAS (2004) prevê ações integradas das políticas setoriais e uma intervenção 

setorial considerando os fatores de desigualdade social e territorial, garantindo mínimos 

sociais, mediante benefícios monetários e serviços socioassistenciais aos cidadãos e grupos 

em situação de vulnerabilidade e risco social. Essa proteção é oferecida para populações 

urbana e rural, pode ser básica ou especial e contribuir para a inclusão, equidade e 

ampliação ao acesso a bens e serviços socioassistenciais, além de assegurar que ações no 

âmbito da assistência tenham centralidade na família (BRASIL, 2004). 

A importância da convivência familiar e comunitária como garantia de direito dos 

seus membros e das famílias, em especial, das crianças e adolescentes, é colocada como 

uma das necessidades a ser concretizada pela Política de Assistência Social, haja vista o 

combate ao abandono, à reclusão e à perda dos vínculos e relações familiares.  A 

relevância da permanência do convívio familiar e comunitário se deve ao fato de ser o lócus 

familiar onde o indivíduo constrói a identidade e o sentimento de pertencimento, afetividade, 

e cuidados, embora possa ser também o lugar de violação de direitos e relações 

hierárquicas entre gêneros e gerações. 

Como dizem Valentim e Almeida (2013, p. 6), “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 o elemento preponderante na formação 

psicológica, social e cidadã de seus membros. Aliás, a convivência familiar e comunitária é 

citada pela PNAS (2004) como de responsabilidade pública e um objetivo das diversas 

proteções oferecidas (básica, média e alta complexidade), mas a inovação é o seu caráter 

preventivo, central na Proteção Social Básica.  

Nesse tipo de proteção, busca-se a prevenção das situações de risco mediante 

combate aos fatores que geram vulnerabilidade social no lócus familiar, fortalecimento dos 

laços familiares e comunitários, para que não se rompam. Há, porém, casos em que a 

família encontra-se em exclusão e vulnerabilidade sendo que apresenta riscos como 

violência, trabalho infantil, situação de rua, que requer um afastamento de crianças e 

adolescentes, do seio familiar para garantir-lhes segurança e desenvolvimento. 

Nesse caso a PNAS (2004) prevê para esses sujeitos a Proteção Social Especial 

que se divide em Média e Alta Complexidade. A Média deve atender “às famílias e 

indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram 
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rompidos” (BRASIL, 2004, p.38), enquanto a Alta visa à “proteção integral – moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido para as famílias e indivíduos que se 

encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu 

núcleo familiar e/ou comunitário” (BRASIL, 2004, p.38) devido ao rompimento dos referidos 

vínculos.  

Há uma variedade de serviços nessa modalidade, a exemplo do atendimento 

integral institucional realizado pelos abrigos institucionais aos quais crianças e adolescentes 

são encaminhados quando da ocorrência de violações graves e afastamento do lócus 

familiar, denominado de Serviço de Acolhimento Institucional. De acordo com Santos (2013), 

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 vulnerabilidade 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. 

 

Deste modo, compreende-se que tal situação de vulnerabilidade e risco social 

poderia ser superada por mecanismos institucionais, mediante a intervenção do Estado, via 

políticas públicas, além de serviços socioeducativos que propiciem que o fortalecimento 

familiar seja garantido. Neste sentido, busca-se a reintegração da criança e do adolescente 

junto na família de origem ou em família substituta, dando-se centralidade à família, que se 

torna alvo da proteção social pública.  

Assim, como diz a PNAS (2004), a família e seus membros passam a ser 

definidos como unidades centrais no desenvolvimento de políticas públicas, cujo objetivo 

principal é implementar diretrizes que visem à prevenção e proteção delas quando em 

situação de vulnerabilidade social e de risco, para que se garanta o fortalecimento e o 

convívio familiar e comunitário e não se tenha o afastamento pelo rompimento de vínculos 

(BRASIL, 2004).  

Contudo, a questão social, que se expressa em diversas problemáticas sociais, 

se agudiza ainda mais na atual fase do capitalismo, que precariza as condições de trabalho, 
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os modos de contratação e os direitos trabalhistas e sociais, gera desemprego estrutural e 

amplia as desigualdades sociais e a pobreza. Nesse quadro, a regulação estatal é alterada 

pela condução neoliberal, com o lema da redução de gastos sociais e diminuição das 

funções do Estado, reduzida e focalizada nos mais pobres, um desmonte das políticas 

universalistas. Essa desregulamentação do Estado é um processo de auto 

desresponsabilização pelo enfrentamento da questão social que, movido pelo 

neoliberalismo, é agora de responsabilidade de todos, mercado, organizações não 

governamentais, família, comunidade e Estado, como provedores de proteção social e 

executores de políticas, quer com os próprios recursos, quer financiados pelo Estado. 

Essa modalidade é denominada de redes de políticas públicas, nos quais a 

política é executada por uma infinidade de atores e organizações com um objetivo comum. 

Todavia, o Estado cada vez mais assume as funções de mera coordenação da rede, sem a 

obrigação de ofertar serviços, ficando limitado pelo que a sociedade civil ou o mercado 

oferecem. Daí que, enquanto aumentam as demandas, a proteção social e as políticas 

públicas se precarizam, dificultam e seletivizam o acesso. 

Esse quadro amplia as vulnerabilidades e riscos sociais e faz com que a pobreza 

seja ainda uma das causas de abandono que, associada a outros fatores, como a dinâmica 

familiar, traços culturais conservadores, uso de drogas e álcool, promovem violações de 

direitos do segmento infanto juvenil, favorecendo a manutenção da institucionalização. Esta 

atualmente, com as atuais legislações, vem passando por mudanças e reordenamentos, 

dentre elas a necessidade da reintegração familiar como uma dimensão e objetivo do 

trabalho social com famílias. 

A institucionalização ainda é um dos mecanismos de garantia de direitos aos 

membros afastados do lócus familiar pela entrada deles no acolhimento integral institucional 

ou outra modalidade de serviço, mas a família assume centralidade, e a ela se deve 

oferecer suporte para que os seus vínculos sejam, se possível, restaurados (SANTOS, 

2013). Para Santos (2013, p.5), 

 

ao se falar em manutenção da criança e do adolescente no arranjo familiar de 
origem, devem ser consideradas as situações de vulnerabilidade que podem resultar 
em violação de direitos infanto-juvenis no próprio âmbito familiar, assim como a 
atenção a lhes ser conferida a fim de evitar que o pior aconteça.  

 

Compreende-se, assim, que o trabalho social a ser desenvolvido deve entender 

o contexto ao qual a família está inserida para que se apreendam os motivos que levaram à 

situação de violação de direitos e, como consequência, ao afastamento de membros do 

grupo familiar e sobre eles atue. A Política de Assistência Social é uma das estratégias de 

garantia do direito à convivência familiar e comunitária, pois busca oferecer benefícios e 
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serviços de inclusão para todos os familiares, mas precisa para uma atuação integral e 

efetiva do enfrentamento dos fatores motivadores, de um trabalho intersetorial que é a 

articulação com outras políticas setoriais, rede de defesa de direitos e conselhos, dentre 

outros.  

Todavia, as redes, formadas por organizações não governamentais, muitas 

delas com arraigadas cultura religiosa ou de benemerência, filantropia, ajuda, boa vontade 

ainda são pouco afeitas a lógica do direito e do trabalho técnico e sistemático com as 

famílias de origem e a extensa, e contribuem para o atual quadro de precarização das 

políticas públicas e sua insuficiência de atender as demandas com resultados efetivos na 

vida das pessoas.  

 

3 DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS 

 

As origens do abrigamento de crianças e adolescente no Brasil se deram pelas 

organizações da sociedade civil de cunho religioso como as Casas de Misericórdia e a Roda 

dos Expostos. O Estado passou a intervir mais diretamente na questão nos anos 1930, com 

a criação do Código de Menores (1929 e 1978). Na Ditadura Militar, instituições federais, 

como FUNABEM, são criadas para atender a problemática de crianças e adolescentes em 

situação de risco social. 

Os movimentos sociais que emergiram no período da abertura política (1974-

1984) contribuíram para que ocorressem mudanças significativas na concepção e 

desenvolvimento dos direitos da criança e do adolescente, culminando com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA/1990) que cita a medida de acolhimento institucional como 

excepcional e provisório, sendo a reintegração familiar e comunitária o objetivo, ou seja, se 

busca inserir à criança e o adolescente na família de origem, desde que as problemáticas 

sociais que motivaram o afastamento sejam sanadas (SANTOS, 2013). Como afirma 

Bernadi (2010 apud LIMA et al, 2013, p.3), 

 

os serviços de acolhimento para este segmento populacional estão inseridos entre 
os serviços de proteção social de alta complexidade do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), cujas ações devem ser pautadas nos referenciais do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e nos marcos normativos posteriores, relativos 
ao direito da criança e adolescente e à assistência social. Para as instituições de 
acolhimento, estas normativas legais estabeleceram parâmetros para o 
desenvolvimento de atividades, ao priorizar a reinserção familiar e comunitária de 
crianças e adolescentes. Contudo, se observa ainda, nos dias atuais, a persistência 
de concepções conservadoras no que diz respeito aos preconceitos em relação às 
famílias e à situação de miserabilidade, sob a qual há uma relação natural, 
mecânica, entre pobreza e abandono. 
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Percebe-se assim que o acolhimento institucional apresenta-se como uma 

medida provisória que deve priorizar o reestabelecimento do convívio familiar com os 

sujeitos afastados do seu lócus, pois essa convivência deve ser mantida e não quebrada. 

Porém, para se mantê-la faz-se necessário um trabalho social não só com crianças e 

adolescentes, mas também com a própria família, de forma que se restaure o lócus familiar 

e se solucionem as causas de afastamento. Mas, no atual contexto das políticas públicas, a 

fluidez das redes, a falta de relações formais, os protocolos e a interação entre os agentes e 

organizações que prestam serviços, conferem a esse trabalho de reitintegração família um 

grande desafio que, muitas vezes, não pode ser superado só com boa vontade e 

competência profissional, mas requer mais, principalmente, maior presença do Estado. 

Nos últimos anos, avançam as legislações que dão atenção especial ao direito 

da criança e do adolescente baseados na doutrina da proteção integral e não mais em vias 

discriminatórias, punitivas e higienistas historicamente usadas para esse público, 

denominado de menores, destacando-se o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 

do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, a Lei da Adoção e, sobretudo, as 

“Orientações Técnicas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes,” no qual se 

menciona a operacionalização do referido Plano, dando auxílios técnicos e metodológicos 

ao atendimento de crianças e adolescente nas unidades de acolhimento (LIMA et al, 2013). 

O trabalho social com crianças e adolescentes e suas famílias ganha, pois, tecnicidade e 

instrumentalidade, como o Plano Individual de Acolhimento (PIA), já que, segundo Lima et al 

(2013, p.3), 

 

a elaboração e implementação do PIA é essencial no sentido em que propõe 
estratégias e ações orientadoras do trabalho com a criança, adolescente e a família 
durante o período de acolhimento. Envolve a escuta qualificada dos atore 
envolvidos, com vistas à reintegração familiar, meta prioritária de toda a intervenção. 
Nessa perspectiva, este planejamento é um instrumento de trabalho que não é 
estático e necessita ser atualizado todo tempo, acompanhando o desenvolvimento 
das crianças e adolescentes. 

 

Compreende-se o PIA como mecanismo de ação, acompanhamento e 

monitoramento da situação de cada criança e adolescente institucionalizado. Porém, é 

necessário ressaltar que há impedimentos para que este tipo de mecanismo seja 

concretizado, como a quantidade de sujeitos a serem acompanhados por uma equipe 

pequena de profissionais que em muitas instituições não está integralmente compostas por 

assistentes sociais e psicólogos, além de cuidadores e outros profissionais de nível técnico, 

sem dizer da falta de recursos, as organizações não governamentais, mesmo com 

financiamento público, ainda precisam contar com trabalho voluntário e fontes alternativas 

de captação de recursos. Destaca-se que a falta de equipamentos sociais para manter 
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ações educativas, lúdicas, integrativas e socializadoras, acrescidas a falta de compromisso 

dos gestores e a ausência de uma coordenação mais eficaz e competente que articule 

intencionalmente a rede de serviços. Ademais, há carência ou falta de fiscalização pelo 

controle social e não há um acompanhamento da família de origem e de como está sendo 

incluída em outros serviços. 

Essas dificuldades são expressões objetivas da precarização das políticas 

sociais contemporânea, no contexto de avanço do neoliberalismo e do 

neodesenvolvimentismo no Brasil. Assim, embora a legislação avance, a prática ainda não 

tem acompanhado esse progresso, posto que há uma conjuntura restritiva, de redução de 

gasto público, especialmente de gasto social, e os parceiros têm obstáculos diversos, entre 

eles a possibilidade concreta de aumentar a oferta dos serviços e promover o direito à vida 

familiar e comunitária. 

Num quadro de desmonte da proteção social universalista e governamental, 

fundada no direito social e na cidadania, assiste-se a refilantropização do trato das refrações 

da questão social, em que as organizações não governamentais são atores centrais. Trata-

se de um desmonte da política social pela via do direito, que agora se rege pela boa vontade 

e benemerência organizada pelo Estado, isso quando não é mercantilizada e satisfeita pelo 

mercado. 

O trabalho com família tem como objetivo principal assegurar a reintegração da 

criança e do adolescente ao convívio na sua família, de preferência a de origem, porém, 

quando da impossibilidade dessa reinserção, deve ela ser direcionada a uma alternativa que 

melhor atenda à necessidade desses sujeitos (BAPTISTA; OLIVEIRA, 2014). Na verdade, o 

trabalho desenvolvido com a família de origem nos CRAS e CREAS, e em serviços das 

políticas setoriais pode evitar as reincidências de violações de direitos, mas a ausência de 

abrigos adaptados às novas legislações são obstáculos concretos aos resultados dessa 

ação. 

Janczura (2008, apud SANTOS, 2013) menciona que crianças e adolescentes 

têm o direito à convivência familiar e comunitária e à reintegração familiar. Para o autor, 

proteger e fortalecer esses vínculos familiares e comunitários pela reintegração mostra-se 

um desafio constante para o trabalho social, considerando o cenário de desigualdades 

sociais, agravadas pelo desmonte pelo capital das políticas públicas e dos direitos sociais. 

Essa realidade macro de exclusão e precariedade das condições de vida interferem nas 

relações sociais e interpessoais e na dinâmica familiar, que associada a fatores culturais 

tradicionalistas se expressam nas diversas formas de risco e vulnerabilidade na qual muitas 

famílias se encontram. 
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Ainda que o acolhimento seja entendido como uma medida viável e cabível para 

a materialização das garantias sociais, de direitos e de proteção às crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar de origem, tem ele a limitação histórica de segregar esses 

sujeitos, criando um ambiente padronizado. Daí que as mudanças recentes dessa 

modalidade de serviço busca reestabelecer a relação entre os sujeitos afastados com a sua 

família e a sua comunidade.  

Lima et al (2013) sublinham que a reintegração familiar é importante, mas requer 

a implementação de políticas sociais universais e descentralizados, não vinculadas ao 

processo de reprodução capitalista e sim à garantia de direitos, com trabalho social 

sistemático, planejado, continuado e com atendimentos e acompanhamento permanentes e 

integrados e não meramente emergenciais. 

 

 

 

4 OS DESAFIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCINALIZADOS  

 

O grande desafio que se coloca na contemporaneidade, considerando a atual 

direção do serviço de acolhimento institucional, é implementar medidas que criem condições 

concretas de mudanças, objetivas e subjetivas, na vida das famílias que violaram, ou 

tiveram violados direitos de suas crianças e adolescentes.   

O atual funcionamento das políticas sociais, via redes de atores, organizações 

não governamentais, mercado e poderes públicos, com várias políticas setoriais e órgãos de 

defesa de direitos e de controle social, aponta caminhos para a possibilidade de 

atendimentos integrais. Mas, a falta de uma coordenação estatal das redes que de fato 

garantam e mantenham a articulação e fluidez desses serviços e das responsabilidades 

claramente estabelecidas de cada parte pode ser um obstáculo. 

Além disso, com a descentralização muitos municípios têm estruturas precárias 

de atendimento e acompanhamento das famílias nas políticas que executam serviços 

incapazes de alterar de fato as suas condições de vulnerabilidade sociais. Além disso a  

descentralização e participação pela via do repasse de responsabilidades para a sociedade 

civil, família e mercado, com redução da intervenção direta do Estado como ofertante de 

serviços a favor de organizações não governamentais, põem em xeque a possibilidade real 

da reintegração familiar. 

As políticas sociais executadas pelos municípios, embora mais próxima da 

demanda dos indivíduos sofrem maior precariedades, como falta de investimento e equipe 
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técnica capacitada e escassez de recursos humanos e materiais, o que afeta o trabalho de 

manutenção dos vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes 

institucionalizados. Assim, um dos desafios postos na cena contemporânea para que se 

concretize a reintegração familiar é a materialização de um trabalho em rede entre 

instituições e profissionais, sob a responsabilidade do Estado. Como afirma Valentim e 

Almeida (2013), 

 

através do trabalho em rede, a reinserção familiar passa a ser alvo da atenção de 
todos os envolvidos com a situação da criança e do adolescente acolhido 
institucionalmente, quais sejam: profissionais do Poder Judiciário, as Instituições de 
Acolhimento, do Conselho Tutelar, bem como de toda rede de atenção à família, que 
deve unir esforços para que esta seja potencializada a resgatar sua capacidade 
protetiva, de poder acolher novamente a criança/adolescente. Diante da 
possibilidade de retorno da criança e adolescente à sua família de origem é 
importante que sejam definidas as responsabilidades de cada serviço, quanto ao 
acompanhamento do referido grupo familiar após o desligamento da Instituição de 
acolhimento. Tal medida visa evitar atendimentos sobrepostos, desarticulações e 
incongruências, bem como possíveis falhas na política de proteção social. 

 

Dessa forma, compreende-se que para se garantir a eficácia e efetivação das 

medidas e ações que visem à reintegração familiar, especialmente no lócus de origem, há a 

necessidade da articulação da política infanto juvenil com outras políticas, organizações e 

profissionais, e um trabalho articulado, sistemático e que dê respostas às demandas postas. 

Apesar das dificuldades e desafios enfrentados por esse serviço e trabalho social com 

família, há muitas potencialidades e avanços, ainda que permaneçam mais normativamente 

que na prática, sendo guias das novas ações, pois, implicam reordenamentos e mudanças, 

inclusive de mentalidade e condução do trabalho social. 

É desafiador o modo como a filosofia institucional atual trata a reintegração de 

crianças e adolescente, cujo objetivo é o retorno à própria família ou o estabelecimento do 

convívio familiar e comunitário em famílias substitutas. Mas, como destaca Bento (20014), 

embora aponte-se o progresso das legislações, ela ainda é reproduzida sob o cunho do 

assistencialismo e conservadorismo, de maneira focalizada e emergencial. 

Essa limitação da política é resultante da própria ineficácia das ações propostas 

pelo Estado e da contradição entre atender ao mesmo tempo às necessidades da sociedade 

e às de reprodução do capital. O atual desenvolvimento do capital finaceirizado, globalizado 

e flexível coloca à margem da sociedade as famílias que não conseguem acompanhar-lhe o 

progresso e desenvolvimento, o que as torna excluídas de suas garantias sociais e dos 

mínimos básicos para sobrevivência, ficando inseridas em um contexto de vulnerabilidade e 

de risco. 

 

5 CONCLUSÃO 



 
11 

 
 

                  

 

A abordagem realizada buscou evidenciar os desafios que, no contexto 

contemporâneo, devem ser reunidos e minimamente superados para se concretizar a 

reintegração de crianças e adolescentes institucionalizados, cujas problemáticas que a 

circundam e causam essa mazela social fazem parte de uma realidade complexa. 

O enfretamento das demandas que colocam a família numa situação de 

vulnerabilidade e risco devem ser atendidas levando-se em conta que se trata de causas 

que incidem nas situações de violação de direitos de crianças e adolescentes. Acredita-se 

que o Estado, por gerir o fundo público e está aberto às lutas de classe, pode garantir 

acesso universal e suficiente ao direito a proteção às famílias e, sobretudo, criar condições 

concretas de reinserção desses sujeitos. 

As mudanças e os avanços na legislação referentes à infância e à adolescência 

vêm sendo efetivadas de forma gradativa, porém ainda não integral, pelas práticas de 

atendimento e pelo trabalho em rede, posto que o contexto de restrição de gasto social e 

divisão de responsabilidades com a sociedade civil e com a própria família deixam as 

políticas da área em estado de precariedade e insuficiência para atender as demandas e 

que se expressam pela falta de recursos financeiros, humanas e materiais para tal 

efetivação. Destaca-se, neste sentindo, que os desafios para se garantir a reintegração 

familiar de crianças e adolescentes institucionalizados ainda são numerosos e difíceis de 

serem superados nesse contexto restritivo e de avanço do neoliberalismo, sendo 

necessárias mudanças relevantes para que o processo de proteção seja realizado. Na 

verdade, o não comprometimento da materialização das legislações, a ausência de 

articulação entre políticas públicas, o descaso do Estado e o avanço do capital ampliam as 

desigualdades e os conflitos das relações sociais e interpessoais que enfraquecem os 

vínculos desses sujeitos com a família e a comunidade.  

A superação do afastamento familiar exige uma intervenção eficaz que só pode 

ser viabilizada se forem vencidos os desafios expostos por uma metodologia que resgate as 

histórias de vida de crianças e adolescentes. Isso implica mensurar os impactos das 

violências sofridas e realizar um trabalho socioeducativo com as famílias de origem de modo 

a criar uma cultura de respeito aos direitos infanto juvenis. 
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