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Acolhimento Institucional X Acolhimento Familiar

Quando criança/adolescente,  por  algum motivo,  precisa ser  afastado do convívio com
seus  familiares  (por  ser  vítima  de  violência,  abandono,  abuso  sexual  -  quando  os
pais/responsável, por negligência/omissão, não conseguem exercer de forma adequada a
paternidade/maternidade,  há  a  necessidade do  estado  interferir  nessas relações  para
proteger a criança, muitas vezes, retirado do ambiente.

Tradicionalmente, no Brasil, são inseridas nas instituições de acolhimento, chamados de
acolhimento institucional (antigos orfanatos, ou abrigos). Mas uma nova modalidade vem
surgindo, que é o acolhimento familiar. No lugar de ser atendida por essas instituições,
passa  a  ser  atendida  por  família,  previamente  selecionada,  preparada.  Com  fim  de
oportunizar um atendimento dentro de um ambiente familiar, o que é muito mais propício
para  o  desenvolvimento  da  criança/adolescente  e  muito  mais  humanizado  que  as
instituições  -  esta  é  basicamente  a  diferença.  Nos  acolhimentos  há  muitas
crianças/adolescentes, que acabam sendo tratados de forma coletiva. Há muitas pessoas
envolvidas,  (funcionários,  voluntários)  circulando  pelo  ambiente,  além  dos  acolhidos,
enquanto  em  família  acolhedora  tem  um  atendimento  individualizado  em  ambiente
familiar.

Vantagens do acolhimento familiar em relação ao institucional

O  acolhimento  familiar  tem  mostrado  grandes  vantagens,  principalmente  no  aspecto
AFETIVO:  numa  instituição  é  muito  mais  difícil  de  se  construir  laços  de  afetividade
intensos  em  relação  aqueles  que  cuidam  dele  (devido  a  rotatividade  tanto  de
crianças/adolescentes  quanto  dos  cuidadores).  Enquanto  no  ambiente  familiar  isso  é
favorecido, pois naquele ambiente e rotina familiar há mais chance de estabelecimento de
vínculo.  O  vínculo  é  fundamental,  para  que  se  tenha  referencias  para  compartilhar
angústias  e  conquistas.  Muitas  vezes  na  instituição  o  tratamento  é  sempre de forma
coletiva, sem se atentar para as peculiaridades e particularidade. Ou seja, rotina comum
para todos, horários, etc. Muitas vezes a rotina é massificada, ao contrário do ambiente
familiar,  o  que traz  consequências  positivas  para  a  criança/adolescente.  Enquanto  no
ambiente institucional, que muitas vezes a criança/adolescente, depois de adulta ainda
sofre as consequências da falta de estimulação e afeto.

Congresso Internacional de Acolhimento Familiar – Cascavel, abril de 2017

Cascavel  é  referência  nacional  pois  tem  aproximadamente  10%  dos  acolhimentos
familiares do Brasil.

https://youtu.be/kULtwAMBquU?list=PL9roGfKWhosv5nEJm4c0OHFNFuWQlfZ2g


Experiências de Canadá e Inglaterra na modalidade foram discutidas, pois existem desde
a década de 40. Na Inglaterra 80% são feitos em família acolhedora. No Brasil 5%.

Foi firmada a Carta de Cascavel para Desenvolvimento de Programas de Acolhimento
Familiar  no  Brasil,  sugerindo  que  alguns  organismos  nacionais  (CONANDA,  CNAS)
incluam em seus programas ações de incentivo à implantação de políticas que garantam
efetividade ao disposto no ECA, que dá como preferencial a modalidade de acolhimento
familiar em relação ao institucional, o que até hoje não acontece no Brasil.

Esses eventos são importantes pois ainda não há a cultura da modalidade no Brasil. Faz
parte de um trabalho de divulgação, informação e conscientização – para que os técnicos,
que estão diretamente envolvidos na proteção, conheçam a nova modalidade. Pois uma
mudança  de  paradigma,  de  500  anos  em  acolhimento  institucional,  não  é  simples.
Eventos como este ajudam a mostrar que a vantagem é grande. Tendo em vista que, no
sistema institucional, os adolescentes não permanecem nas instituições e muitas vezes
acabam se perdendo, pois não constroem vínculos. No acolhimento familiar, em geral, o
adolescente  permanece na família  acolhedora,  pois  tem uma experiência que,  muitas
vezes,  ainda  não  teve  na  vida,  que  é  de  conviver  em  uma  família  estruturada  e
organizada. 

O palestrante canadense,  que é assistente  social,  trouxe ao evento a experiência de
acolhimento de indígenas, que é bem particular,  pois levar um indígena para viver na
cidade traz uma série de consequências.

O  Juiz  de  Londres  trouxe  importantes  elementos  do  funcionamento  do  sistema  na
Inglaterra – com muita coisa em comum como Brasil. Ainda, trouxe o papel do Juiz no
processo  de  acolhimento  familiar  –  e,  finalmente,  tratou  o  serviço  como uma política
pública, ou seja, que há necessidade de instituir como um atendimento preferencial, o que
não vem acontecendo no Brasil.

A minha contribuição para o evento, foi no sentido de fazer a distinção, pela experiência
de 10 anos em Cascavel, expondo as diferenças e vantagens do familiar em relação ao
institucional, expondo os prejuízos, até irreversíveis, que muitas vezes ocorrem com o
acolhimento institucional.

Implantação e desenvolvimento do sistema no Brasil

Ainda está em fase inicial, com pouquíssimos programas e experiências isoladas de 10 a
15 anos, apenas. O Paraná é o estado mais avançado e outros estão começando. Aos
poucos uma modalidade vem substituindo a outra, o que, na minha opinião, deveria ser
agilizado. Ademais, é mais barato. Mas não deve ser implantado por ter menos custos, e
sim por ser mais vantajoso para o acolhido.

Experiência com a implantação do Acolhimento Familiar em Cascavel

Em vinte anos na Vara da Infância de Cascavel, resolvemos o problema do acolhimento,
transformando  Cascavel  no  maior  programa  de  acolhimento  familiar  do  Brasil  e  da
América  Latina,  com cerca  de  230  crianças/adolescentes/jovens  acolhidos  em família
acolhedora.



Começamos com adolescentes, porque muitas vezes eles não teriam chances de retornar
para sua família de origem e pouquíssimas chances de adoção, pois no Brasil dificilmente
adolescentes são adotados. No lugar de crescerem em instituições, resolvemos cadastrar
e selecionar famílias que os acolhessem. Em que pese as dificuldades os resultados
foram excelentes, uma vez que muitas vezes o adolescente não tinha a noção de uma
família  não  violenta,  organizada,  estruturada.  Por  isso  se  adaptava  a  essa  família  e
passava a produzir resultados, como frequentar escolas, se profissionalizar, etc. Quando
se  tratava  de  abrigo  isso  inexistia.  O  serviço  foi  se  ampliando,  incluindo
crianças/adolescentes com problemas de saúde, com dificuldades de serem adotadas e
bebes. Aos poucos foi se extinguindo abrigos de adolescentes. Ao final, terminamos com
as entidades que todos os municípios possuem, inserindo as crianças/adolescentes nas
famílias.  Ainda que elas tenham que retornar,  depois para suas famílias de origem, o
tempo em que ficaram acolhidas foi muito importante pois tiveram o carinho e afeto da
família substituta; e quando vão para adoção também, ou seja, são preparadas para este
momento, a tal ponto que Cascavel, ano passado, fez um número muito expressivo de
adoções (71), sendo a grande maioria originária de programas de acolhimento familiar.
Lembrando  que  estas  famílias  apenas  cuidam  das  crianças  enquanto  se  resolve  a
questão jurídica (adoção ou restituição) – nunca adotam.

Seleção e preparação das famílias acolhedoras

Lei  municipal  autoriza  o  funcionamento  do  programa  e  permite  que  o  poder  público
(município) pague um determinado valor para estas famílias a título de bolsa-auxílio para
ajudar nas despesas dessas crianças – não se trata de emprego e sim serviço voluntário.
A equipe  técnica,  composta  por  psicólogos  e  assistentes  sociais,  ficam  a  cargo  de
organizar o serviço, selecionar as famílias acolhedoras, divulgar o processo, chamar as
famílias  e  preparar  as  crianças/adolescentes  e   principalmente  as  famílias  para  que
tenham  exata  noção  do  seu  papel  no  trabalho.  Ao  mesmo  tempo  acompanhar  o
acolhimento  durante  o  período  encaminhando  a  criança  para  a  rede  do  município;
auxiliando  a  família  acolhedora  nos  problemas  que  eventualmente  venham  a  surgir;
incluindo  a  criança/adolescente  em  programas  de  contraturno  escolar,  etc  (todo  o
atendimento que a rede municipal pode prestar).

Principais dificuldades para os magistrados aplicarem o programa com eficiência

Normalmente a maior dificuldade reside em captar e preparar bem essas famílias, pois
não há muito técnicos capacitados a fazer esse tipo de treinamento. E é fundamental que
a equipe técnica do atendimento tenha o devido preparo. Não se pode iniciar um trabalho
desta natureza sem a devida capacitação.

Outra dificuldade está em identificar as primeiras famílias acolhedoras. Pois o programa
se expande na medida em que se vai tendo sucesso nos primeiros acolhimentos - as
pessoas começam a perceber que não é tão difícil  e que o trabalho é extremamente
benéfico. Uma família acolhedora vai servido de exemplo para as outras – ao ponto que,
em Cascavel, tem-se fila de espera,o que facilita a identificação das melhores famílias de
acordo com o perfil da criança/adolescente que precise do acolhimento. As vantagens são
muito maiores do que as dificuldades.



Considerações finais

Temos  hoje  um  movimento  muito  forte,  principalmente  no  Paraná,  um esforço  muito
grande da Corregedoria-Geral, do Conselho de Supervisão dos Juizados da Infância e
Juventude – estão voltando seus esforços para que os colegas magistrados comecem a
difundir isso dentro de suas comunidades e comarcas para que se consiga substituir, ao
menos grande parte, os sistemas de acolhimentos institucionais.

Texto desenvolvido por André Cirino dos Santos - CAOPCAE/MPPR

Acolhimento Familiar é discutido no Justiça para Todos
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O programa Justiça para Todos recebeu, na última segunda-feira (10), o juiz Sérgio Kreuz,
que  trouxe  aos  ouvintes  mais  informações  sobre  as  diferenças  entre  o  acolhimento
institucional  e  o  acolhimento  familiar.  “Muitas  vezes,  há  a  necessidade  de  o  Estado
interferir nessas relações [familiares] para proteger a criança. Tradicionalmente, aqui no
Brasil, as crianças são inseridas em instituições de acolhimento”, afirma o magistrado e
explica  sobre  as  vantagens da nova  modalidade  de acolhimento  –  a  familiar:  “Esses
vínculos  [familiares]  são  fundamentais  no  desenvolvimento  da  pessoa”,  diz  e
complementa: “Muitas vezes, na instituição, o tratamento que se dá é sempre de forma
coletiva, sem se atentar para as particularidades e peculiaridades de cada indivíduo, de
cada criança e cada adolescente”. Durante a entrevista, o juiz também comentou sobre os
assuntos discutidos no 1º Congresso Internacional de Acolhimento Familiar, realizado no
início do mês em Cascavel-PR.

http://www.amapar.com.br/imprensa/radio/item/acolhimento-familiar-%C3%A9-discutido-no-justi%C3%A7a-para-todos.html
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