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INTRODUÇÃO

Segundo as Orientações Técnicas para os Serviços de

Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009), o abrigo

institucional é um serviço que oferece acolhimento para

grupos de crianças e adolescentes em situação de abandono

ou cujas famílias encontram-se temporariamente

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Um dos papéis da equipe do serviço de acolhimento é

fortalecer a família, tendo sempre o cuidado de preservar e

estimular seu papel ativo na tomada das decisões. A equipe

deve amparar a família, auxiliando-a a perceber melhor que

direitos estava negando a seu filho e incentivando-a a

participar da construção de um plano para a superação das

dificuldades.

Segundo Winnicott (1984), é indispensável que a unidade

familiar ofereça segurança para o saudável desenvolvimento

da personalidade e emocional do indivíduo. Assim, a equipe

técnica do serviço de acolhimento deve ajudar a família se

constituir como um ambiente suficientemente bom.

OBJETIVO

Apresentar o Projeto Resgate às Famílias, que vem sendo

desenvolvido no contexto institucional dedicado ao acolhimento

institucional de crianças e adolescentes que sofreram violação

de direitos atualmente garantidos, do ponto de vista jurídico,

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

MÉTODO

Relato de uma experiência concreta e atual, com o debate

acerca de um importante problema brasileiro: o fato de parcela

significativa da infância, em nosso país, estar marcada por

negligência e maus tratos. O período considerado para a

análise do trabalho desenvolvido pelo Projeto Resgate foi de

um ano.

RESULTADOS 

No período de um ano o Projeto Resgate às Famílias teve como

resultados de trabalho o direcionamento de 14 crianças para família

extensa/ampliada e de 8 crianças para família substituta, enquanto

11 crianças permaneceram institucionalizadas. Além disso, duas

crianças voltaram a morar com os seus genitores. Finalmente, a

equipe também se ocupou do acompanhamento de duas mudanças

de guarda, da família extensa para os genitores, durante o período

de acompanhamento. Ambos os casos, que descrevemos a seguir,

foram exitosos.

As maiores dificuldades encontradas no âmbito do Projeto Resgate

às Famílias associou-se ao uso de drogas pelos genitores ou

responsáveis. Esta condição de dependência química dificultou

claramente o trabalho de preparação parental para reinserção da

criança no meio familiar, pela complexidade dos problemas que

envolvem este tipo de psicopatologia

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste período, conseguimos executar as ações do Projeto Resgate

às Famílias, focando no melhor interesse da criança. O apoio às

famílias que aderiram ao trabalho trouxe importantes superações de

vivências traumáticas e sofridas.

A atuação da equipe certamente afeta favoravelmente a qualidade

de vida das famílias, que vivenciaram a internação de uma criança

ou adolescente no abrigo, que, sendo atendidas, acabaram por

aproveitar a situação como oportunidade para operar mudanças

significativas em suas vidas.
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