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O acolhimento institucional consiste em um espaço de proteção destinado a crianças e
adolescentes afastados da família, que se encontravam em situação de risco pessoal ou social
ou que tiveram seus direitos violados. Ele deve corresponder a um ambiente de estilo
familiar e propor um projeto pedagógico, a fim de propiciar desenvolvimento saudável para
esses jovens. Ainda, o acolhimento institucional é uma medida de proteção excepcional e
provisória, sendo responsabilidade da equipe técnica das instituições promover a reinserção
familiar de forma mais breve e segura possível. Dessa forma, o retorno ao convívio familiar
deve ser promovido assim que a família apresentar condições favoráveis para reintegração
da criança ou adolescente, consolidando o caráter provisório dessa medida. Para tanto, é de
responsabilidade do acolhimento desenvolver um plano de desligamento e acompanhamento
de egressos. Tendo em vista o acima mencionado, o presente trabalho tem como foco de
pesquisa conhecer se e como vem ocorrendo o planejamento do processo de reinserção
familiar de jovens em situação de acolhimento institucional. Participarão desse estudo as
equipes técnicas de três instituições de acolhimento de uma cidade do interior do Rio
Grande do Sul. Será realizada uma entrevista semiestruturada audiogravada, a ser
respondida por psicólogos e assistentes sociais que trabalham nas instituições, contendo
questões sobre os jovens atendidos, as suas famílias, procedimentos para a reinserção, a rede
de apoio das famílias e o acompanhamento após o retorno da criança ou adolescente. Este
projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal
de Santa Maria, estando no período de agendamento das entrevistas. Assim, busca-se
compreender, por meio deste estudo, de que forma o planejamento do retorno à família vem
ocorrendo e quais os desafios encontrados pelos psicólogos e assistentes sociais neste campo
de atuação.

