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RESUMO

A família acolhedora no Brasil pode ser entendida como uma política pública cujo objetivo principal é proteger crianças e adolescentes em 
situação de violação ou omissão de direitos, primando pela reintegração familiar quando possível e seguro. Ela está regulamentada no Estatuto da 
Criança e do Adolescente como prioridade antes de qualquer tentativa de institucionalização. Esta modalidade protetiva remete a um ambiente 
familiar voluntariamente disponível para receber, temporariamente, crianças ou adolescentes que precisam ser afastados de seu núcleo de 
pertencimento. A família se compromete a acolher, por meio de convívio familiar mais individualizado, a partir da prestação de cuidados 
alinhados com as demandas afetivas, psicológicas e sociais do acolhido. Além disso, precisa contribuir para o breve retorno daqueles que 
passarem por sua residência. Os acolhedores não são candidatos a adoção e não recebem remuneração por tal serviço, apenas uma ajuda 
pecuniária ou material para as necessidades do acolhido. A proteção dos mesmos é o primeiro motivo de intervenção judicial já que esta 
alternativa jurídico-social é utilizada em situações caracterizadas por alta complexidade. O presente artigo pretende problematizar a utilização do 
acolhimento familiar como estratégia para algumas crianças e entender porque a reunificação e reintegração familiar têm sido desafiadoras para 
os profissionais envolvidos no processo. Para tanto, foi realizada investigação em parceria com técnicos de um Serviço de Família Acolhedora e da 
Vara da Infância, Juventude e do Idoso de um município situado no Rio de janeiro. Utilizamos a metodologia da análise de conteúdo proposta por 
Bardin no tratamento dos dados coletados por meio das entrevistas semiestruturadas. Os depoimentos foram transcritos e realizadas leituras 
flutuantes no intuito de aprofundamento do conteúdo e preparação do material. Na fase exploratória, foram codificadas as unidades de registro e 
numeradas segundo a regra da contagem de sua emergência. O conteúdo foi classificado de acordo com o critério de semântica e as categorias 
divididas e agregadas. Em seguida, eleitas subcategorias nas quais os dados foram agrupados de maneira semelhante em cada unidade de análise. 
Trouxemos a história de Laura no intuito de ilustrar e discutir os resultados da pesquisa. O “tempo” surgiu como a categoria mais importante no 
processo de retorno da menina. Observamos que ele pode ser curto ou longo demais para os bons resultados do trabalho. Tempo de ação reflete, 
na voz dos entrevistados, a preocupação (ou melhor, a tensão) de saber se o momento de retorno da criança para sua família de origem é 
aquele – estimado pela equipe profissional – ou se ele não acontecerá. Traz consigo o desafio da imparcialidade aliado ao superior interesse da 
criança. Saber sobre o tempo de ação preciso é crucial e envolve responder a questões muito difíceis tais como o tempo da família, o tempo da 
Justiça, o tempo da criança e como conciliar esses tempos em um parecer, uma indicação, uma decisão. Como mediar o tempo do possível e do 
provável para a tomada de decisões que modificam, por vezes, radicalmente a vida das crianças e famílias em atendimento. Assim, apontamos 
para a necessidade de maior entendimento sobre o acolhimento familiar e suas interfaces, assim como, a premência de reflexão a respeito do o 
processo de reintegração familiar. Este, precisa ser compreendido como uma ação singular e longitudinal atravessada por tempos justificáveis 
pela justiça, mas subjetivos no que tange ao refazimento individual.
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