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RESUMO

A pesquisa trata da política pública de família acolhedora, alternativa protetiva para crianças em situação de violação de direitos. A medida é 
aplicada pelo juiz e o processo de atendimento das famílias e crianças geralmente intermediado tanto pelo judiciário quanto pela prefeitura. As 
crianças são afastadas do núcleo violador e permanecem temporariamente em outras famílias, ditas acolhedoras. Dessa forma, o retorno ao 
ambiente inicial faz parte do trabalho e tem sido um desafio. A partir desta demanda, pretendeu-se problematizar o processo de reintegração 
familiar de crianças inseridas em famílias acolhedoras em um município do Rio de janeiro. Tal pesquisa se respaldou na análise das respostas 
coletadas junto a profissionais inseridos no sistema de justiça e prefeitura. Especificamente, se buscou compreender as possíveis dificuldades 
desta volta para casa. O estudo adotou o desenho de metodologia qualitativa e trabalhou com conteúdos surgidos a partir das categorias 
reunificação e reintegração. A amostra foi composta por seis respondentes de entrevista semiestruturada, aplicando-se às falas a proposta de 
análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin em três etapas: pré-análise, exploração e inferência dos resultados. A inserção no campo se 
seu a partir de conhecimento prévio dos participantes em outra pesquisa. A investigação foi submetida à Plataforma Brasil e ao Comitê de Ética 
da Universidade Estácio de Sá (UNESA) contando com um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a ser apreciado antes da coleta de 
dados. As entrevistas foram gravadas, transcritas e posteriormente descartadas. Foi preservado o anonimato dos entrevistados em razão da ética 
profissional e os mesmos caracterizados como T1, T2, T3, T4, T5 e T6.  Tomando como base os depoimentos, foi realizada uma primeira 
classificação do conteúdo. A partir daí categorizadas as informações relacionando as narrativas de acordo com sua similaridade. Os resultados 
encontrados estão dentro do escopo da pesquisa. Apesar de não ter sido possível avaliar a reintegração em seu processo total devido ao pouco 
tempo de investigação foi observado que a volta para casa de forma consciente, planejada e cuidadosa parece ser a melhor opção para as 
famílias. As dificuldades muitas vezes fogem da competência dos técnicos inseridos nas instituições emperrando o processo de volta. Há 
precariedade das redes de atendimento; excesso de trabalho por parte do judiciário - o que pode prejudicar as intervenções;  muitos relatos de 
grande demanda por tratamento psicológico não realizado - seja por negligência do próprio familiar ou falta de instituição para encaminhamento; 
necessidade de compreensão de cada caso em sua singularidade- doença mental, uso abusivo de drogas, co-morbidade, etc.; falta suporte físico 
adequado para famílias -muitas residem em locais precários de moradia; há necessidade de avaliar os riscos da retirada e benefícios da 
permanência - é imprescindível um bom diagnóstico situacional; falta maior investimento financeiro na política pública- os recursos direcionados 
para pesquisa são escassos e foi observada necessidade de avaliação e monitoramento dos casos de forma longitudinal. Estas são algumas das 
dificuldades no processo de retorno. Foi possível perceber a enorme vantagem do acolhimento familiar em detrimento da institucionalização. As 
crianças ganham novas referências, seu desenvolvimento saudável é retomado, os familiares podem refletir sobre a parentalidade e, de maneira 
geral, ampliam sua rede protetiva. Entretanto, a fragilidade do sistema de suporte para os acolhimentos é um grande entrave para a 
concretização do retorno. Diante das diversas limitações apontadas na pesquisa, aponta-se para a necessidade de novos estudos mais 
aprofundados sobre quando e como reintegrar de forma a contemplar o superior interesse da criança.
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