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A provisoriedade e reintegração familiar são direitos assegurados pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) àqueles que vivenciam a
institucionalização, e recentemente reafirmado pelo Plano Nacional de Promoção,
Defesa e Garantia de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
(BRASIL, 2006). Para garantir a aplicação desta medida é importante conhecer as
famílias que constituem este universo de abrigagem, de modo que o processo de
reintegração familiar seja rápido e positivo tanto para a criança que retorna ao seu lar
de origem quanto para a família que recebe seus filhos de volta e (re) assumem suas
funções parentais. Verificar os motivos do abrigamento e os fatos que precederam o
mesmo favorece na articulação da instituição com essa família na avaliação e
procedimento de retorno familiar. O presente estudo buscou diagnosticar as causas que
conduziram as famílias a experienciar a institucionalização. Para que haja uma ação
interventiva é preciso compreender o movimento propulsor da situação de risco vivida
por estes grupos, a fim de que se possa construir uma reorganização que supere os
obstáculos que até então existiam, de modo que os indivíduos tornem-se resilientes às
questões que ameaçavam a sobrevivência do grupo. O trabalho foi realizado em três
instituições não-governamentais do município de Rio Grande-RS. A metodologia de
base foi a Inserção Ecológica (CECCONELLO & KOLLER, 2003), a qual possibilitou
uma maior aproximação com o ambiente em si, pois a investigação ocorre no ambiente
natural. A coleta dos dados foi por meio de consulta às fontes documentais que contém
o cadastro das crianças abrigadas. Os resultados apontaram a Negligência dos pais como
motivo mais freqüente das internações, somando 82% dos casos.Os demais se centraram
em uma conjunção de fatores relacionados à situações de abuso, violência física e
dependência química por parte dos responsáveis. Segundo consta nas fontes
consultadas, a omissão dos responsáveis diante das necessidades da criança/adolescente
é a única característica atribuída à situação de negligência. As informações apareciam
de forma superficial já que existem varias situações que podem ser caracterizadas como
tal. Portanto, os dados não fornecem outras informações extensivas e esclarecedoras
sobre as condições de vida e as relações familiares, o que pode dificultar o processo de
atendimento destas famílias e o prolongamento da estada das crianças e adolescentes em
instituições de abrigos, e consequentemente propiciarem a ruptura de vínculos
familiares. É preciso ainda, provocar reflexões sobre o significado de negligência entre
os profissionais sociais responsáveis pela retirada de crianças e adolescentes de seus
lares, e a importância disso no decorrer no processo das famílias abrigadas. A falta de
imprecisão de informações revela à necessidade de capacitar com maior competência a
rede de atendimento, e de se criar um formulário que proporcione um perfil real e fiel da
intervenção de proteção utilizada. O termo negligência é vago e ao mesmo tempo
amplo. A atribuição dos indicativos que causaram o risco é essencial e significativo nas
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etapas dos programas de reintegração, pois proporciona um olhar mais abrangente sobre
aquele grupo que se (re) configura no momento da reinserção, Investir na superação de
limitações e apostar no fortalecimento dos laços familiares é fundamental para o
sucesso da reinserção.
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