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Objetivo: Compreender o significado da família para crianças institucionalizadas, uma
vez que a literatura aponta que a família é condição relevante para a proteção,
crescimento e desenvolvimento das crianças. Objetiva também analisar se o tempo de
permanência na instituição influencia na construção do significado de família para
essas crianças. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva que será realizada em
instituições de abrigo do Vale do Aço. A amostra será composta por 100 crianças,
entre 7 e 10 anos. Os instrumentos utilizados serão a entrevista semi-estruturada e a
brincadeira. O roteiro da entrevista oferece liberdade ao entrevistado para falar o que é
significativo sem que se perca o foco. Já a brincadeira permite à criança representar
seus sentimentos, suas expressões, suas capacidades sociais e a forma como organiza
cognitivamente suas experiências. Os dados serão analisados de modo qualitativo e
quantitativo e serão garantidos o sigilo e privacidade dos participantes. Resultados:
Pretendemos que a pesquisa contribua com as instituições e com os programas sociais
que visam o atendimento de problemáticas relacionadas à infância para que estes
desenvolvam projetos que envolvam suas famílias, fortalecendo esses vínculos e
propondo alternativas eficazes, rompendo com o processo de institucionalização de
tantas crianças. Conclusão: Todavia, entender o que é família para as crianças
institucionalizadas permite ao abrigo ampliar seu horizonte de ação e desenvolver de
forma favorável estratégias que possam possibilitar a reintegração da criança à família,
servindo como ponte para o restabelecimento dos vínculos que por motivos diversos,
em algum momento se perderam.
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