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Resumo  
 

Como alternativa formal de defesa dos direitos do público infantojuvenil, o Serviço de 
Acolhimento Familiar (SAF) surge pela necessidade de prevenir-se o encaminhamento de 

crianças e adolescentes a instituições, logo, encontra-se inserido em um processo de 
reformulação da política de proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Nesse 

contexto, o município alvo desta pesquisa é pioneiro na implantação do serviço no Rio Grande 
do Norte (RN). Assim, discute-se a inserção do SAF na rede socioassistencial do município, 

sob a perspectiva dos atores envolvidos em seu funcionamento: equipe técnica, coordenador, 
famílias (acolhedora e de origem), criança acolhida, Conselho Tutelar, Promotor de Justiça e 

Juiz. A partir de entrevistas semiestruturadas, foi realizada uma análise acerca das concepções 
destes atores sobre o SAF, do papel que exercem, buscando compreender como se deu o 

processo de implantação do SAF e se ele é considerado uma alternativa de cuidados à população 
infantojuvenil. A partir da leitura do material coletado, depreenderam-se três eixos de análise 

preponderantes: I - Concepções sobre o SAF; II - Papel desempenhado no SAF e III – O SAF 
no contexto local. O estudo mostra que o acolhimento familiar é considerado uma interessante 

alternativa de atendimento às crianças e adolescentes do município, embora ainda existam 
dificuldades quanto ao público adolescente. Foi ressaltada a atenção individualizada e a 

afetividade no convívio entre a criança/adolescente e a família acolhedora, em um ambiente 
familiar, o qual foi considerado mais salutar que o institucional. Todavia, a inserção do SAF na 

rede socioassistencial, tem sido vivenciada com reservas por alguns atores, havendo ainda um 
caminho a ser percorrido para alcançar a solidificação desse serviço na rede, pois ainda existem 

desafios a serem vencidos, como, dentre outros, maior disseminação de informações sobre o 
SAF na região, e consequente crescimento do cadastro de famílias acolhedoras.  

Palavras-Chave: políticas públicas; infância; adolescência; acolhimento familiar. 
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Abstract 

 

As a formal alternative to defend the rights of children and adolescents, the Foster Care Service 
(FCS) comes from the need to prevent the referral of children and adolescents to institutions, 

so it is inserted in a process of reformulation of the protection policy and the guarantee of the 
rights of children and adolescents. In this context, the target municipality of this research is a 

pioneer in the implementation of the service in Rio Grande do Norte (RN).Therefore, the 
insertion of the FCS in the socio assistance network of the municipality is discussed, from the 

perspective of the actors involved in its operation: technical team, coordinator, families (host 
and original), foster child, Child Care Council, Promoter of Justice and Judge. Based on semi-

structured interviews, an analysis of the conceptions of these actors on the FCS was 
accomplished, of the role they play, trying to understand how it was the implementation process 

of the FCS and whether it is considered as an alternative care for the child and adolescent 
population. From the reading of the collected material, three preponderant axes of analysis were 

inferred: I - Conceptions about the FCS; II - Role played in the FCS and III - FCS in the local 
context. The study shows that family shelter is considered to be an interesting alternative for 

the care of children and adolescents of the municipality, although there are still difficulties 
regarding the adolescent public. It was emphasized the individualized attention and affectivity 

in the relationship between the child/adolescent and the foster family environment, which was 
considered more salutary than the institutional one. However, the insertion of the FCS in the 

social assistance network has been experienced with reservations by some actors, and there is 
still a long way to achieve the solidification of this service in the network, as there are still 

challenges to be overcome, such as, among others, greater dissemination of information on the 
FCS in the region, and consequent growth in the register of foster families. 

Keywords:   public policies; childhood;  adolescence; foster care.
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Introdução 

 

A presente investigação surgiu a partir da inserção profissional da pesquisadora na 

equipe técnica do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da Infância, 

Juventude e Família (Caop IJF), do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

(MPRN).  

Tal atuação possibilitou a percepção de que o estado do Rio Grande do Norte (RN) 

possui lacunas no que diz respeito aos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes 

privados do convívio familiar em virtude de medida protetiva judicial. Grande parte dos 

municípios não dispõe desse serviço, dificultando o acolhimento de crianças e adolescentes 

dentro de seu território e, consequentemente, prejudicando a preservação do direito à 

convivência familiar e comunitária. 

Nessa perspectiva, destaca-se que a aplicação da doutrina da proteção integral na área 

da infância e juventude, a qual é norteadora do atual sistema de garantia de direitos, reconhece 

a criança e adolescente como sujeito de direitos, pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento e como prioridade absoluta. Portanto, essa população deve ser alvo da 

atenção dos poderes públicos e da sociedade, especialmente no sentido de garantir sua proteção.  

Nesse contexto, o MPRN tem fomentado a discussão acerca do Serviço de Acolhimento 

em Família Acolhedora no RN e estimulado a sua implantação, visto que essa modalidade, 

conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), alterado pela Lei nº 12.010/09, deve 

ser aplicada de forma prioritária (Lei nº 8.069, 1990). Diante disso, alguns municípios 

encontram-se em fase de implantação do serviço, mas apenas dois deles estão aptos ao 

acolhimento. 
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Há que se considerar que o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora apresenta 

características bastante distintas do Acolhimento Institucional, pois busca romper com uma 

cultura de institucionalização arraigada na história do atendimento à criança e adolescente no 

Brasil, como será discutido nos próximos capítulos.  

A antiga prática de recolher crianças em instituições asilares contribuiu para o 

surgimento de uma cultura de institucionalização, a qual ficou enraizada nas formas de 

“assistência ao menor” que, de modos diferentes, ainda perdura nos dias atuais. No passado, as 

práticas institucionalizantes eram marcadas pelo emprego da segregação do meio social, 

confinamento, controle do tempo, e submissão à autoridade (Rossetti-Ferreira, Serrano, & 

Almeida, 2012). 

Com a promulgação do ECA e, posteriormente, a publicação das Orientações Técnicas 

para os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, ocorreram avanços 

substanciais quanto ao direito à convivência familiar e comunitária e à medida protetiva de 

acolhimento. Todavia, ainda é perceptível a existência de um descompasso entre a lei e a 

realidade de crianças e adolescentes acolhidos (Barros, 2015). 

Nesse sentido, o Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), nomenclatura mais utilizada 

para designar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, configura-se como alternativa 

formal de defesa dos direitos do público infantojuvenil, com o objetivo de evitar o 

encaminhamento de crianças e adolescentes a instituições (Rizzini, Rizzini, Naiff, & Baptista, 

2006). No Brasil, a sua expressão ainda é tímida, perfazendo um total de 3,35% dos serviços 

de acolhimento (Conselho Nacional do Ministério Público [CNMP], 2013). 

Diante do exposto, compreende-se que a possibilidade do rompimento com uma prática 

predominantemente institucionalizante, como proposto no SAF, pode provocar inquietações e 

questionamentos por parte dos atores envolvidos nos serviços de proteção à infância e 

juventude que, habitualmente, lidavam com outras modalidades de atendimento. 
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Além disso, participar, ainda que indiretamente, do processo de implantação de um 

serviço como esse, possivelmente traz à tona crenças que permeiam as concepções desses 

profissionais e famílias implicadas o que, consequentemente, pode interferir em suas práticas 

cotidianas.  

Assim, esta investigação objetivou discutir a inserção do SAF na rede socioassistencial 

do município, sob a perspectiva dos atores envolvidos, direta ou indiretamente, em seu 

funcionamento: equipe técnica, coordenador dos serviços socioassistenciais, família 

acolhedora, família de origem, criança acolhida, Conselho Tutelar, Promotor de Justiça e Juiz.  

Para tanto, foi realizada uma análise acerca do discurso destes atores sobre essa 

modalidade de atendimento, do papel que exercem, buscando compreender como se deu o 

processo de implantação do SAF e o lugar ocupado pelo serviço na rede socioassistencial do 

município: o SAF se constitui uma possibilidade de cuidados à população infantojuvenil local? 

Desse modo, acredita-se que tal análise pode fomentar uma fértil discussão sobre o SAF, 

modalidade de atendimento ainda pouco difundida no Brasil, sobretudo no Nordeste (CNMP, 

2013), de modo a favorecer uma melhor compreensão acerca deste serviço, de suas fragilidades 

e potencialidades como alternativa de cuidados à população infantojuvenil local.  

Ademais, observa-se que o Serviço de Acolhimento Familiar, encontra-se inserido em 

um processo amplo de reformulação da política de proteção e garantia dos direitos das crianças 

e adolescentes. Por conseguinte, essa pesquisa encontra relevância quando se compreende a 

importante função dessa política de enfrentamento à institucionalização de crianças e 

adolescentes, assim como o significativo papel que esse serviço pode desempenhar na vida de 

crianças e adolescentes acolhidos, os quais, na maioria das vezes, foram expostos a um sério 

contexto de violação de direitos, demandando, portanto, proteção efetiva. 
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Além disso, observa-se a escassez de estudos acerca do acolhimento de crianças e 

adolescentes no RN, sobretudo da modalidade de acolhimento familiar, já que a mesma ainda 

não se encontra consolidada no território norteriograndense. 

O presente estudo foi embasado pelo materialismo histórico-dialético e pela literatura 

crítica acerca das políticas públicas relacionadas à infância e adolescência, sobretudo no que 

se refere à promoção, proteção e defesa do direito à convivência familiar e comunitária. O ECA, 

a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), o Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC) 

e as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes 

(CONANDA & CNAS, 2009), que regem todas as entidades de acolhimento institucional e 

familiar, também contribuíram na discussão dos dados. 

Ao longo desta dissertação, foram desenvolvidos capítulos teóricos que versam sobre o 

histórico do acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil; políticas públicas e o direito à 

convivência familiar e comunitária; o funcionamento e as particularidades do SAF; seguidos 

dos Aspectos metodológicos; Resultados e Discussão dos Dados, os quais foram organizados 

em dois blocos (O SAF na perspectiva de quem “acolhe” e o SAF sob a perspectiva dos 

“acolhidos”); Considerações Finais; Referências e Apêndices. 

  



14 
 

 
 

 

1. Breve histórico do acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil 
 

As políticas públicas que versam sobre infância e juventude atravessaram um longo 

trajeto até chegarmos às discussões atuais. No que se refere ao contexto de acolhimento, 

observa-se que está em plena modificação e reordenamento, tanto na esfera das políticas 

macrossociais quanto das práticas desenvolvidas pelas equipes de técnicos das secretarias 

municipais, instituições de acolhimento e Poder Judiciário. Contudo, há que se considerar que 

mudar uma cultura de acolhimento que foi bastante pautada na institucionalização, e criar 

medidas de proteção diferenciadas, não é um processo simples muito menos rápido, pois 

existem tensões que permeiam a adoção de um novo discurso social (Costa & Rossetti-Ferreira, 

2009). 

A institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil enfrentou muitas variações, 

passando por um viés caritativo, filantrópico, chegando a uma perspectiva correcional e 

repressiva, a qual tinha por objetivo proteger a sociedade destas crianças e adolescentes “em 

situação irregular”. Em seguida, chegou-se ao posicionamento de que a meta era ofertar 

proteção integral a todas as crianças e adolescentes. Contudo, após o transcurso desses períodos, 

foi possível perceber que a institucionalização provocava um alto grau de dependência social 

e psicológica dos indivíduos, além do sentimento de despersonalização, da diminuição de sua 

autoestima e carência afetiva (Viegas, 2007). Assim, atualmente as práticas institucionalizantes 

continuam sendo alvo da atenção dos profissionais e pesquisadores da área.  

Para melhor estruturar a discussão, dividiremos as formas de assistência à infância por 

períodos, os quais são largamente utilizados na literatura: Caritativo, Filantrópico-Higienista, 

Assistencial, Institucional e Desinstitucionalização. Todavia, cumpre ressaltar que embora essa 

sistematização da história da infância no Brasil apresente os modos de assistência à criança e 
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ao adolescente de forma mais didática, ela não reflete perfeitamente a realidade pois ainda se 

verificam, nos dias atuais, marcas dos ditos períodos supostamente ultrapassados. Desse modo, 

tais formas de assistência ao público infantojuvenil muitas vezes ocorrem de forma simultânea, 

embora possam apresentar uma maior predominância de determinadas práticas em períodos 

específicos, em razão do contexto social e histórico em que essas crianças e adolescentes se 

encontram inseridas.  

 

1.1. Período Caritativo 

 

A análise dos documentos que versam sobre a assistência à infância dos séculos XIX e 

XX aponta que crianças de famílias pobres, ou que apresentassem dificuldades para criar seus 

filhos, geralmente recebiam como apoio do Estado o encaminhamento às instituições, como se 

fossem órfãs e abandonadas (Rizzini & Rizzini, 2004). 

De acordo com Rizzini e Rizzini (2004), as instituições pioneiras voltadas para a 

educação de meninos surgiram no Brasil colonial, com a missão jesuítica, que implantou 

escolas elementares para as crianças indígenas e colégios para a formação de religiosos e 

instrução dos filhos das famílias da elite. Após a expulsão dos jesuítas em 1759, outras ordens 

religiosas criaram seminários e colégios para órfãos na segunda metade do século XVIII.  

Não é possível precisar se estas escolas de inciativa religiosa se configuraram como 

contextos institucionalizantes. Porém, inicialmente a ideia era “conquistar” o índio por meio 

dos índios menores, tendo, posteriormente, mudado o foco para a proteção dos bebês 

abandonados, trazendo a tradição europeia para o Brasil (Lopes, 2012). 

Nesse período, o objetivo da coroa portuguesa, era que os serviços hospitalares e a 

filantropia social fossem integrados nas Casas de Misericórdia, que possuíam caráter religioso 

e condições de arcar com as despesas dessa assistência, tendo em vista que recebiam muitas 
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doações. Assim, é possível afirmar que os primeiros abrigos, dos quais existem registros, foram 

as instituições fundadas pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia, as quais possuíam caráter 

caritativo, atividades realizadas “por amor a Deus” (Alves, 2001). 

Nessa época foi implantado o sistema das Rodas de Expostos, ainda no período colonial, 

por iniciativa da Santa Casa de Misericórdia, tendo ocorrido o atendimento a um grande 

número de bebês abandonados (Rizzini & Rizzini, 2004). A maioria desses bebês vinha de 

famílias bastante pobres e excluídas. Também existiam crianças que possuíam pais doentes ou 

falecidos, doenças graves ou, simplesmente, eram ilegítimas, então a roda se tornava uma 

alternativa para elas (Viegas, 2007). 

Segundo Lopes (2012), inicialmente foi criada uma expectativa positiva quanto ao 

Sistema das Rodas de Expostos, o que caiu por terra posteriormente: 

Era, com efeito, uma ideia por demais alvissareira para os pais que, não tendo condições 

financeiras de criar seus rebentos, não querendo macular a honra da família, ou por 
algum outro motivo, precisavam desvencilhar-se dos pequenos indesejados. Tudo 

parecia muito bem idealizado, planejado e organizado para oferecer um destino ‘digno’ 
aos bebês, e, por assim dizer, às suas famílias. No entanto, o tempo cuidou de 

demonstrar que este sistema apresentava inúmeras falhas, tendo acabado por extinguir-
se completamente entre o fim do século XIX e início do XX. (p. 77) 

No século XVIII, Salvador, Rio de Janeiro e Recife possuíam as suas Casas de Expostos, 

que recebiam os bebês colocados na Roda, sendo mantido o anonimato de quem ali os deixava. 

Além destas cidades, outras chegaram a receber a Roda dos Expostos, a qual existiu até meados 

do século XX. Para atender ao número elevado de bebês, as Santas Casas geralmente 

contratavam amas-de-leite para criá-los e alimentá-los (Rizzini & Rizzini, 2004). 

De acordo com Viegas (2007), após completarem sete anos de idade, essas crianças 

voltavam para a Casa dos Expostos, quando se tentava inseri-las em famílias que possuíssem 

meios para criá-las. Nessa época, surgiu uma grande preocupação, com a honra das meninas 

que retornavam à Casa dos Expostos, às quais não deveriam ficar “soltas” nas ruas das cidades. 
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Então, somente a colocação familiar ou o casamento lhes conferiam outro contexto de vida. 

Quanto aos meninos, posteriormente foram criadas outras instituições para que não ficassem 

na rua, havendo educação e algum tipo de ensino profissionalizante (Lopes, 2012). 

Todavia, segundo Alves (2001), apesar da expansão das atividades das Santas Casas de 

Misericórdia, observou-se que a assistência ofertada por estas instituições não dispensava os 

cuidados que a peculiaridade de suas condições de sujeitos em desenvolvimento demandava e, 

portanto, era alto o índice de mortalidade infantil. 

É possível afirmar que o sistema da Casa da Roda perdurou por aproximadamente dois 

séculos em virtude de dois fatores: a piedade religiosa da sociedade no amparo às crianças órfãs, 

apesar de muitas vezes explorarem e desprezarem a vida de seus subalternos; e as articulações 

políticas de distribuição do poder provenientes da simbiose em que viviam o governo e a 

Irmandade (Alves, 2001). 

Ainda nesse período, em que vigorava o Sistema da Roda dos Expostos, já existiam 

instituições criadas por religiosos, destinadas à proteção e educação das meninas filhas de 

legítimo casamento, órfãs e desvalidas (Rizzini & Rizzini, 2004). 

Destaca-se que uma marca principal desse período é o sentimento da fraternidade 

humana, o qual não procurava mudanças sociais. Segundo Viegas (2007), ideologicamente 

buscava-se apenas manter a situação sob controle, preservar a ordem, sendo propagados 

comportamentos conformistas. 

Nesse sentido, considerando-se que não é permitido a quem recebe ajuda expor suas 

reais necessidades, tolhe-se a possibilidade do estabelecimento de um diálogo de forma 

igualitária. Então, a caridade acaba por apresentar um viés impositivo e legitimador de relações 

assimétricas e sociedades desiguais (Guedes & Scarcelli, 2014). 
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1.2. Período Filantrópico Higienista 

 

No decorrer do século XIX, as doações para a criação de Rodas dos Expostos 

diminuíram. Além disso, as Rodas foram perdendo sua finalidade primária, uma vez que 

passaram a receber crianças mais velhas, apresentando perfil semelhante a uma creche (Viegas, 

2007). 

Atrelada a essa mudança, segundo Alves (2001), ocorreu uma transformação no 

panorama social brasileiro após a extinção da escravidão negra, em 1888, aumentando as 

imigrações, o aceleramento da industrialização e urbanização. As elites que acompanhavam os 

novos estudos sociológicos começaram a perceber a importância da infância para uma nação 

civilizada. Nesse ínterim, aproximadamente em meados do século XIX, a disseminação dos 

conhecimentos sobre higiene e o controle das doenças infectocontagiosas provocaram uma 

maior preocupação dos médicos em relação à infância (Alves, 2001). 

Viegas (2007) também aponta que entre meados do século XIX e do século XX, 

ocorreram outras transformações: a queda da monarquia, a separação da Igreja do Estado, 

quebra do monopólio religioso da assistência social e o avanço na legislação social. Desse 

modo, diante de tantas transformações, as instituições coloniais de proteção à infância não 

atendiam à nova realidade e exigências do Brasil da segunda metade do século XIX.  

Então, em 1855, emergia um projeto de política pública baseado na mentalidade 

filantrópico-científica. Essa mentalidade passou a contestar as amas-de-leite, as quais foram 

consideradas as principais causadoras das altas taxas de mortalidade infantil, em virtude da 

ignorância e da falta de conhecimentos sobre higiene. Porém, as Rodas dos Expostos ainda 

resistiram até 1950 (Viegas, 2007). 

A partir de então, após tamanhas transformações, foram criados Asilos de Educandos 

em muitas capitais regionais. Os ideais que regiam estas instituições envolviam a instrução 
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elementar, a formação cívica e a capacitação profissional de crianças abandonadas (Viegas, 

2007). Contudo, há que se destacar que tal capacitação profissional ocorria em detrimento da 

garantia do ensino superior. Assim, não conferia reais perspectivas de melhores condições de 

vida para crianças e adolescentes pobres, cabendo a eles somente opções de trabalhos 

subalternos, como os de seus pais, contribuindo para a perpetuação de uma realidade social 

perversa. Portanto, o sistema de trabalho “preventivo”, terminava por ser, apenas, uma das 

tentativas de evitar a “delinquência” (Lopes, 2012). Desse modo, não se observou reais 

intenções de favorecer a emancipação dessa parcela da população, por meio de uma educação 

e profissionalização capazes de proporcionar novos rumos para suas vidas. 

Por volta da metade do século XIX, segmentos da sociedade começaram a discutir 

sistematicamente a responsabilidade do Poder Público na formulação de políticas sociais 

direcionadas para a infância. Nesse contexto, também se concretizou a judicialização da 

infância, baseada na premissa de que o Estado necessita intervir para educá-los e corrigi-los, 

transformando-os em cidadãos úteis e produtivos, isso tudo em nome da paz social (Alves, 

2001). 

Contudo, apesar dos esforços das autoridades, no final do século XIX, o número de 

crianças abandonadas no Rio de Janeiro e a criminalidade infantojuvenil eram crescentes. 

Apesar dos avanços científicos e sociais que ocorreram no campo das ideias sobre a infância, 

os quais indicaram ser necessário investir mais na educação infantil que na repressão, foi 

promulgado o novo Código Criminal de 1890, o qual rebaixou a idade penal de 14 para 9 anos, 

o que foi justificado como uma medida para “salvar o menor”, atuando por meio de ações 

coercitivas e correcionais, o que parecia ser mais rápido e eficaz que as medidas educacionais 

(Alves, 2001).  

No início do século XX, já era visível a demanda de aprovação de uma legislação 

voltada especificamente para a infância e juventude, e de que o Estado assumisse a 
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responsabilidade na proteção desse público. Nesse período, também se iniciou o 

estabelecimento de critérios para classificar os “menores” e assim dar-lhes o tratamento mais 

acertado. Diante disso, surgiram projetos de lei que buscavam classificar as crianças para então 

recolhê-las e interná-las, criando-se uma dicotomia entre crianças “abandonadas” e as 

“delinquentes”, e dando-se origem a várias leis e decretos (Alves, 2001). Assim, de acordo com 

Lopes (2012): “Essas criaturas precisavam ser isoladas da sociedade e, portanto, legislações 

muito bem vestidas de cunho assistencial e protetivo passaram a se multiplicar” (p. 67). 

Nesta época, segundo Viegas (2007), o termo “criança” era utilizado para o filho de 

famílias bem estruturadas, enquanto o termo “menor” designava a infância considerada 

delinquente, carente a abandonada. O uso do termo “menor”, portanto, indicava aquela criança 

cuja família não conseguia educá-la segundo os padrões vigentes, sendo necessária a 

intervenção judiciária. 

Diante do exposto, observa-se que as autoridades começaram a despertar para a 

necessidade de intervenções direcionadas à população infantojuvenil. Contudo, ainda persistia 

um entendimento muito limitado acerca dos aspectos envolvidos na realidade dessa parcela da 

população, e das medidas que poderiam efetivamente lhes proporcionar melhorias.  

            

                    

1.3. Período Assistencial 

 

Durante o período republicano, houve uma ênfase na identificação e estudo dos atores 

necessitados de proteção, com o objetivo de melhorar as instituições que “salvariam” a infância 

brasileira no século XX. Nessa época ocorreram várias discussões sobre a assistência à infância 

no Brasil, pautados na meta da edificação de uma nação republicana e nas resoluções dos 
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congressos internacionais sobre assistência social, médico higienista e jurídica aos “menores” 

(Rizzini & Rizzini, 2004). 

Ademais, também foi notória uma movimentação em volta da criação de leis para a 

proteção e assistência à infância, o que culminou na criação, no Rio de Janeiro, do primeiro 

Juízo de Menores do Brasil, e na aprovação do Código de Menores, em 1927, idealizado pelo 

juiz Mello Mattos. O Juízo de Menores, na pessoa de Mello Mattos, possuía várias funções 

como a regulamentação e intervenção direta sobre o menor (Rizzini & Rizzini, 2004). 

A aprovação do Código de Menores é considerada por alguns autores como um marco 

na história da assistência à infância (Viegas, 2007). Pautando-se na Doutrina da Situação 

Irregular, o referido Código, considerava os menores sujeitos de direitos apenas quando se 

encontrassem em estado de patologia social, o que o próprio código definia (Alves, 2001). De 

acordo com Viegas (2007), o Código de Menores possuía características marcantes:  

Este, numa perspectiva defendida pelos médicos higienistas, passou a ser estudado, 

examinado e qualificado, levando ao seu enquadramento dentro de certas características 
morais, físicas, sociais, afetivas e intelectuais. Com esse objetivo, eram aplicados 

exames ‘pedagógicos’, ‘médico-pedagógico’, ‘médico-psicológico’, ‘de discernimento’ 
e de ‘qualificação do menor’. A utilização desses exames permitia dar o diagnóstico e 

a consequente classificação da criança por tipo de problemática, intelectual ou afetiva, 
de forma a prever o tipo de atendimento que deveria ter, sempre longe dos ‘normais’. 

Atribuía-se ao menor uma personalidade normal ou patológica, um caráter de 
cientificidade. (p. 52) 

De acordo com Alves (2001) o Código de Menores também considerava vários assuntos, 

possuindo o objetivo de “resolver” o problema dos menores, ainda que por meio de dispositivos 

de tutela sobre eles: “Embora os menores de 14 anos estivessem imunes a qualquer tipo de 

processo penal, sua vida e de sua família seriam devassadas conforme fosse julgado necessário” 

(p. 10). Viegas (2007) também aponta que o Código de Menores refletia um profundo 

protecionismo e a intenção de total controle de seu público-alvo. 
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Porém, após a aplicação do Código de Menores, predominou fortemente a internação 

de menores abandonados e “delinquentes”, tornando-se uma alternativa de cuidados e educação 

para as famílias pauperizadas, especialmente para as famílias constituídas apenas de mães e 

filhos. Diante disso, observou-se uma saturação desse sistema, pois não conseguia dar conta da 

demanda criada por ele mesmo, tendo em vista que não era possível internar todas as crianças 

que se enquadravam no perfil de internação (Rizzini & Rizzini, 2004). Ademais, segundo Alves 

(2001), durante os anos 1930, apesar de todas as ações corretivas e educativas até então 

aplicadas, o envolvimento de crianças e adolescentes em infrações prosseguia aumentando. 

Então, desta época em diante, inicia-se um período em que os discursos e leis 

identificam claramente que o problema social da infância é oriundo da pobreza generalizada 

da população, havendo, portanto, um direcionamento de um enfoque jurídico para o social. 

Observou-se que, apesar dos variados aspectos que envolviam a infância abandonada e 

chamada delinquente, restava clara a importância da implantação de serviços específicos, pois 

a pobreza se encontrava no cerne do problema (Alves, 2001). 

Durante a ditadura, a intervenção junto à infância foi considerada uma questão de defesa 

nacional. Getúlio Vargas, em 1941, durante o Estado Novo, implanta uma assistência 

centralizada por meio do Serviço de Assistência a Menores (SAM) (Rizzini & Rizzini, 2004). 

Assim, a organização dos serviços de assistência, o estudo e o tratamento aos menores saíram 

da alçada dos juízes (Viegas, 2007). O SAM era subordinado ao Ministério da Justiça, mas 

independente do juizado de menores e, somente em 1944, se torna um órgão de alcance 

nacional (Rizzini & Rizzini, 2004). 

Destaca-se que o SAM, do modo como funcionou, possuía um caráter de dupla punição, 

pautado na criminalização da pobreza, pois se culpava e reprimia antes mesmo de consumado 

algum fato contrário a Lei. Usava-se a correção preventiva com o intuito de evitar que delitos 

ainda não ocorridos viessem a sê-lo. Assim, ‘limpavam-se” as ruas das cidades, delas retirando 
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os “menores” abandonados, que se constituíam delinquentes potenciais, e os delinquentes 

efetivos (Lopes, 2012). 

No âmbito internacional, o primeiro documento que demonstrou preocupação com o 

reconhecimento dos direitos das crianças e adolescentes foi a Declaração dos Direitos da 

Criança de Genebra, aprovada pela Liga das Nações Unidas no ano de 1924. Porém, a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) no ano de 1959 é considerada o marco no tocante ao reconhecimento desse público 

como sujeitos de direito, que precisam de proteção e cuidados especiais (Amin, 2017). Outro 

documento de importante relevância nesse movimento internacional foi a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos promulgada pela ONU em 1948, a qual ressalta o direito a cuidados e 

assistência especiais às crianças (Pinheiro, 2006). 

Após a ditadura da era Vargas, em 1946, a Constituição Federal foi modificada, porém, 

mudanças significativas na estrutura social do Brasil só vieram a ocorrer após 1964. Além da 

influência das normativas internacionais na afirmação dos direitos da criança, também 

ocorreram interferências advindas dos avanços da medicina, das ciências jurídicas, da 

pedagogia e da psicologia, que favoreceram a descoberta das necessidades específicas das 

crianças e a relevância de formular seus direitos, que começaram a ser considerados especiais 

(Viegas, 2007). 

Em 1959, as Nações Unidas proclamaram a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, o que significou um grande avanço das conquistas da infância, pois a criança passou 

a ser considerada prioridade absoluta e sujeito de direitos (Viegas, 2007). Nessa declaração, 

foram afirmados vários direitos como: direito à igualdade, sem distinção de raça religião ou 

nacionalidade; direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social, 

direito a um nome e a uma nacionalidade, direito à alimentação, moradia e assistência médica 

adequadas para a criança e a mãe; direito à educação e a cuidados especiais para a criança física 
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ou mentalmente deficiente; direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade; 

direito à educação gratuita e ao lazer infantil; direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso 

de catástrofes; direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho; direito a 

crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos 

(ONU, 1959/1991). 

A partir desta proclamação, muitas mudanças necessitaram ser realizadas, e deu-se 

início a uma nova fase de assistência à infância e juventude, conhecida como Período 

Institucional. 

 

1.4. Período Institucional (1964-1990) 

 

A década de 1960 iniciou sofrendo uma forte influência da Declaração dos Direitos da 

Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1959. Com os avanços 

traduzidos por esta proclamação, o país aparentemente se direcionava a uma política de bem-

estar social em que ocorriam grandes discussões sobre reformas de base. O percurso da 

aplicação desta Declaração no Brasil foi permeado por contradições entre legislação e prática, 

então o governo brasileiro precisava se posicionar efetivamente diante da realidade local (Alves, 

2001). 

Ainda em meados da década de 1950, autoridades, políticos e diretores do SAM, já 

criticavam o SAM e sugeriam a criação de nova alternativa de atendimento (Rizzini & Rizzini, 

2004). Então, em 1964, convicto de que o SAM havia falhado em seus objetivos, sobretudo 

por ter utilizado métodos inadequados, o governo o extingue, criando a Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor (FUNABEM) para substituí-lo (Alves, 2001), que evidenciava os 

preceitos da Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM). 
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De acordo com Rizzini e Rizzini (2004), a Política Nacional do Bem-Estar foi 

oficializada pelo governo Castelo Branco (Lei nº 4.513, 1964): “a tônica era a da valorização 

da vida familiar e da ‘integração do menor na comunidade’. O mote ‘internar em último caso’ 

figuraria com insistência na produção discursiva da instituição” (p. 36). Porém, de acordo com 

Viegas (2007), a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, por meio da FUNABEM, 

estabelecia para todo o país uma gestão centralizadora e vertical, a qual era pautada em padrões 

uniformes de atenção direta implementados por órgãos executores. Apesar de se propor a 

substituir as práticas correcionais repressivas do SAM, a FUNABEM herdou seus recursos 

materiais e humanos, herdando, por consequência, sua cultura organizacional.  

A FUNABEM veio com a missão de instituir o “Anti-SAM”, com diretrizes que se 

opunham àquelas criticadas no SAM. A proposta visava à instauração de um novo órgão 

nacional que estaria centrado na autonomia financeira e administrativa e na rejeição aos 

‘depósitos de menores’, nos quais se transformaram os internatos destinados às crianças e 

adolescentes pauperizados (Rizzini & Rizzini, 2004). 

Alves (2001) pontua que os princípios que estariam relacionados a essa nova política, 

seriam a priorização de programas de assistência à família e colocação em lares substitutos, 

criação de instituições com caráter de ambiente familiar e o respeito às peculiaridades das 

variadas regiões do país. Por outro lado, a Política de Segurança Nacional considerava o 

“menor” como um problema de segurança nacional, pautada na ideia de que eles colocavam 

em risco a ordem pública, pois estavam envolvidos em várias infrações. 

Dentro da FUNABEM foram elaborados dois sistemas paralelos e independentes, no 

qual um deles consistia em um Centro de Recepção e Triagem dos menores de conduta 

antissocial, com as casas de permanência para eles. O outro, também consistia em um Centro 

de Recepção e Triagem, porém era direcionado aos considerados menores carentes, 

abandonados, com as respectivas casas para sua permanência (Viegas, 2007). 
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Ocorre que em 1979 foi aprovada uma revisão para o Código de Menores, atendendo 

ao disposto na Declaração dos Direitos da Criança de 1959. Segundo Alves (2001), configurou-

se a filosofia da Doutrina da Situação Irregular, mas com um viés doutrinário de proteção aos 

direitos da criança, conforme preconizado na Declaração. Contudo, a assistência pública da 

qual realmente necessitavam, foi posta em segundo plano, predominando o recolhimento das 

crianças e adolescentes do convívio social e a correção preventiva (Lopes, 2012). 

Assim, ainda persistia a contradição entre a teoria e a prática e, apesar de o novo Código 

ter mantido a idade penal em 18 anos, possuía mecanismos para que o menor fosse acusado de 

delitos, ainda que sem provas, sendo passível de detenção, a menos que a família 

disponibilizasse um advogado para sua defesa. Desse modo, resta claro que tal dispositivo 

prejudicava a família pobre, pois dificultava a defesa do menor acusado (Alves, 2001). Ainda 

de acordo com Alves (2001): “Assim prosseguiam os propalados Direitos da Criança sendo 

‘enrolados’ em sua observância pelo Poder Público, ‘rolando’ os anos sem que houvesse um 

posicionamento oficial que lhes desse efetiva garantia” (p. 13). 

Destaca-se que a legislação menorista acabava por reforçar a ideia de que as famílias 

pobres seriam incapazes de educar seus filhos. O novo Código de Menores, ao criar a categoria 

de “menor em situação irregular”, terminava por expor as famílias pauperizadas à intervenção 

estatal, vez que a situação irregular era caracterizada pela condição de vida da população 

(Rizzini & Rizzini, 2004). 

Ademais, a culpabilização da família pelo “estado de abandono do menor” não foi algo 

criado pela Política Nacional de Bem-Estar do Menor. As representações negativas sobre as 

famílias pauperizadas foram surgindo junto com a construção da assistência à infância no país. 

A ideia era que as crianças fossem protegidas contra a sua própria família. A partir da 

constituição de um aparato oficial de proteção e assistência à infância no Brasil, na década de 
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1920, as famílias mais pauperizadas passaram a ser analisadas e serem formuladas teorias sobre 

a incapacidade de seus membros em educar e disciplinar os filhos (Rizzini & Rizzini, 2004). 

Durante o período institucional, com o processo de consolidação da assistência oficial, 

os “menores” e suas famílias foram alvo de investigações por parte de diversos órgãos 

nacionais, estaduais e municipais, fundações estaduais, órgãos nacionais como o Serviço de 

Assistência a Menores (SAM) e a Fundação Nacional de Bem-estar do Menor (FUNABEM), 

os quais elaboraram teorias, realizando análises de experiências e publicações das conclusões 

a que chegavam. Esse esforço tentava construir uma compreensão acerca das causas da 

delinquência e do abandono de crianças, das posturas dos menores e de suas famílias, 

publicizando as ações institucionais e tentando justificar a necessidade da intervenção do 

Estado junto a este público (Rizzini & Rizzini, 2004). 

Contudo, os órgãos criados até então, não alcançaram êxito, uma vez que não 

reverteram a marginalidade social em que vivia a infância denominada “desvalida e 

delinquente”, e a internação continuava sendo a única alternativa a ser aplicada (Alves, 2001). 

Ademais, a produção discursiva deste período em que ocorreu a forte presença do 

Estado é marcada por um grau de certeza científica que enfatiza o rótulo de “incapazes”, 

“insensíveis”, entre outros. Além disso, observou-se que as dificuldades de concretizar as 

propostas educacionais são depositadas no assistido, o qual era considerado “incapaz”, “sub-

normal de inteligência e afetividade”, ocorrendo a superestimação da agressividade (Rizzini & 

Rizzini, 2004). 

Nesse sentido, cabe refletir que historicamente os pobres são classificados em alguns 

aspectos: não são brancos, não têm patrimônio básico para sua sobrevivência, não possuem 

situação familiar clara e estável, não possuem educação formal e qualificação profissional, 

dentre outros. Tais estereótipos, por vezes, ainda influenciam a compreensão dos profissionais, 
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os quais identificam “problemas” nas famílias baseados em características avaliadas 

negativamente (Rossetti-Ferreira et al., 2011). 

Anteriormente, a expressão “internato de menores” designava todas as instituições de 

acolhimento, que recebiam crianças e adolescentes considerados órfãos, carentes e 

delinquentes, pautando-se na ideia de internação, a política de segurança nacional do período 

militar, aplicava a reclusão como uma medida repressiva a qualquer pessoa que ameaçasse a 

ordem e as instituições oficiais. A prática de censura, que instituía o silêncio, foi um forte aliado 

para a manutenção da política de internação, ainda que em precárias condições, distantes do 

olhar da população (Rizzini & Rizzini, 2004). 

No tocante à compreensão existente acerca das problemáticas que envolviam a infância 

à época, Rizzini e Rizzini (2004) destacam que se fortalecia a compreensão de que o foco da 

intervenção deveria ser direcionado às causas estruturais nas quais o processo de 

desenvolvimento político-econômico do país encontrava-se enraizado historicamente, como a 

desigualdade social e má distribuição de renda. Assim, restava claro que a ausência de 

alternativas, com exceção da internação, terminava por limitar as possibilidades de 

desenvolvimento da criança, e que ela não deveria ser afastada do núcleo familiar e da 

convivência comunitária. Então, passou a ocorrer uma maior pressão para que os grandes 

internatos fossem fechados, o que acompanhava, ainda que tardiamente, o movimento 

internacional de revisão das políticas de atendimento. 

De acordo com Viegas (2007), entre os acontecimentos que marcaram o fim do regime 

militar e o início da transição democrática, ocorreu uma considerável transformação entre o 

Estado e a sociedade, pela tentativa de redirecionar as políticas públicas, pois o tipo de 

atendimento dispensado às crianças, pautado no ciclo ‘apreensão/ 

triagem/rotulação/deportação e confinamento’, passou a ser avaliado como perverso e ineficaz. 

Além disso, outros sinais indicaram, ao final da década de 1970, o descontentamento com o 



29 
 

 
 

regime militar. Ocorreu, ainda, a organização dos movimentos sociais, os quais apresentaram 

reivindicações e questionaram o desempenho do Estado. 

Com a chegada dos anos 1980, a abertura política possibilitou uma maior mobilização 

popular por meio de diversas frentes em defesa dos direitos da criança, tendo ocorrido várias 

manifestações que discutiam o fato de que metade das crianças brasileiras se encontrava em 

“situação irregular” de acordo com a legislação vigente (Código de Menores de 1979), a 

internação de crianças por serem de famílias pobres, entre outras questões. Surgiam, então, 

ideias alternativas de assistência ao menor, que procuravam evitar a sua institucionalização 

(Alves, 2001). 

A partir do processo de redemocratização, a tônica era a universalização dos direitos de 

todas as crianças e adolescentes, ocorrendo o crescimento das manifestações e discussões em 

defesa desta população. Movimentos sociais se mobilizaram, assim como os defensores dos 

direitos humanos, profissionais e estudiosos de várias áreas, segmentos do governo, além dos 

próprios meninos e meninas de rua, em busca da reivindicação dos direitos e garantias, que 

fizessem de toda criança e adolescente brasileiro, sujeito de direito. Tal movimentação 

culminou na promulgação da atual Constituição Federal, em 1988 (Lopes, 2012). 

Nesse momento histórico do país, destacou-se a luta política pelos direitos das crianças 

e adolescentes, por meio da Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; da Pastoral do Menor; da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e 

da Comissão Nacional Criança e Constituinte. Assim, o Código de Menores e a Política 

Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM) foram perdendo força, junto com os outros 

ordenamentos do regime autoritário (Viegas, 2007). 

Nesse ínterim, fortalecia-se o teor da Declaração Universal dos Direitos da Criança, a 

qual apontava que:  
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A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno e 

harmonioso de sua personalidade; sempre que possível, deverá crescer com o amparo e 
sob a responsabilidade de seus pais, mas, em qualquer caso, em um ambiente de afeto 

e segurança moral e material; salvo circunstâncias excepcionais, não se deverá separar 
a criança de tenra idade de sua mãe. A sociedade e as autoridades públicas terão a 

obrigação de cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles que careçam de 
meios adequados de subsistência (ONU, 1959/1991). 

Outrossim, posteriormente, a Convenção de Haia (Convenção Relativa à Proteção das 

Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional), incorporada pelo Brasil no ano 

de 1995, também destacou que “para o desenvolvimento harmonioso de sua personalidade, a 

criança deve crescer em meio familiar, em clima de felicidade, de amor e de compreensão”. 

Logo, percebe-se que as mudanças ocorridas nesses ordenamentos foram resultado de uma 

intensa luta e pressão política de diversos atores, mas que também recebeu influências de 

instituições como a UNICEF e algumas legislações internacionais (Barros, 2015). 

Então, pode-se dizer que a história da institucionalização de crianças e adolescentes no 

Brasil começa a percorrer novos caminhos, em meados da década de 1980, pois a cultura 

institucional vigente no país passa a ser claramente questionada. 

Com a promulgação da nova Constituição Federal, de outubro de 1988, foram 

incorporados diversos dispositivos que garantiam os direitos das crianças (Alves, 2001). Foram 

revogados o Código de Menores e a PNBEM. Nesse período, as ONGs começaram a 

desempenhar um papel mais ativo na esfera da política assistencial, especialmente a voltada à 

infância e juventude. Era necessário repensar o conteúdo e reorganizar a Política de Assistência 

Social para a criança e adolescente (Viegas, 2007). 

A partir da promulgação do ECA, a falta ou carência de recursos materiais, 

exclusivamente, não poderia ocasionar a perda ou suspensão do poder familiar, pois a criança 

e adolescente devem permanecer em sua família de origem, e ao Estado caberá proteger e 

assistir àqueles que necessitarem (Viegas, 2007). Desse modo, é possível refletir que a 
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desinstitucionalização começa a ser discutida de maneira mais evidente e alcança local de 

prestígio no plano legal, como veremos a seguir. 

 

1.5. Período de Desinstitucionalização (1990 em diante) 

 

Após um breve passeio na história das crianças e adolescentes brasileiros, observa-se a 

existência de um processo de violações e segregações, o qual era pautado na ideia de proteção 

da sociedade, aliada ao modo de enxergar este segmento social, muitas vezes, como um objeto. 

Este objeto estava sujeito à dominação, exploração, controle, punição, evidenciando-se assim, 

uma lógica “judiciariocêntrica” das leis (Lima, 2012). 

Porém, faz-se necessário destacar um breve apontamento acerca dos significados 

atribuídos à infância antes de adentrarmos no campo das políticas públicas atuais direcionadas 

à infância e juventude. A infância, do ponto de vista biológico, é reconhecida como uma etapa 

universal do desenvolvimento humano mas, na perspectiva social, já não é possível uniformizar 

seu significado, pois ele é plural e construído a partir das relações estabelecidas entre o adulto 

e a criança em uma dada cultura, em determinada classe social, dentro de um sistema político 

e econômico específico ao qual pertencem (Boarini & Zaniani, 2011). 

De acordo com Nunes (2015):  

Frente aos vastos e complexos universos infantis, tem-se o desafio de, para muito além 
de conceituá-los ancorados numa dinâmica que, ora a homogeniza, ora a diferencia, 

imersa, portanto, num jogo de relações cuja dimensão sócio-histórico e cultural 
transpõe qualquer perspectiva biologizante, remeter-se a espaços e tempos em que 

políticas, discursos e práticas confluem para um ambivalente processo de construção e 
desconstrução da ideia e ideal de infância como categoria universal. (p. 599) 

Nesse sentido, há que se refletir que ao se universalizar a concepção de infância, 

mistificam-se os demarcadores que a particulariza em cada contexto, assim como as hierarquias 

sociais balizadas a partir das categorias de classe, gênero, etnia e geração (Nunes, 2015). 
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Assim, é importante considerar que é no bojo das contradições pertencentes a uma 

sociedade de classes, que uma dada infância, como produto dessa mesma sociedade, passa a 

sofrer desproteção, para, então, tornar-se digna de proteção social. Esta proteção é refletida na 

distribuição e/ou redistribuição dos serviços sociais e recursos para alguns grupos sociais, 

considerados como vulneráveis, ascendendo com o desenvolvimento do capitalismo e a 

ampliação das desigualdades sociais (Boarini & Zaniani, 2011). 

Nesse sentido, a compreensão a respeito do olhar lançado pelo Estado ao público 

infantojuvenil, articula-se às demandas do contexto societário capitalista. Todavia, os 

movimentos sociais e populares, ao longo da história, têm tencionado essa hegemonia que se 

traduz sob a perspectiva da classe social, de aspectos econômicos articulados ao sexismo e 

racismo, os quais estruturam as posições ocupadas ou não pela infância brasileira (Nunes, 

2015). 

As distintas representações sociais sobre a infância, foram acompanhadas das 

respectivas ações estatais que remetiam a políticas de proteção, cuidado e educação, baseadas 

na ideia de vulnerabilidades, ideia esta atrelada ao pensamento da periculosidade infantojuvenil, 

o qual termina por recair em determinadas camadas sociais (Nunes, 2015). 

Nesse sentido, é importante considerar que, assim como as concepções de infância 

determinam as ações dirigidas a essa parcela da população, as crianças também passam a 

interagir com este lugar que lhes foi reservado, ocupando-o, expandindo-o, negando-o, agindo 

a partir dele ou contra ele (Cohn, 2013). 

Além disso, o significado relativo aos conceitos de infância, adolescência e família se 

transformam com o passar do tempo, o que se torna visível por meio da lente da lógica dialética. 

Retira-se do vocabulário o termo “menor”, vez que seu significado não representa mais a ideia 

de crianças e adolescentes como sujeito de direitos. Enquanto isso, o “sujeito de direitos” 

começou a possuir um significado compartilhado, que teve origem nos sentidos produzidos e 
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compartilhados pelos movimentos sociais organizados da década de 1980, os quais buscavam 

a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes (Moreira, 2014). 

Assim, observa-se que a construção social da infância no âmbito das políticas públicas 

ocorreu por meio de um processo de contínua reelaboração segundo as contingências históricas, 

sociais e culturais. Logo, o olhar direcionado para as crianças foi se definindo por um 

agrupamento de aspectos que passou a se constituir como caminhos para um possível 

desvelamento de uma infância que é local e ao mesmo tempo global (Nunes, 2015). 

Nesse sentido, o crescimento das desigualdades sociais e seus impactos nas condições 

de vida da população infantojuvenil ao longo dos anos, tornou necessária uma revisão acerca 

do modelo assistencial vigente em nosso país. A formalização das alterações advindas dessa 

revisão ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de 1988, do ECA, da Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS), e com a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança, 

ocorrida em 1990, provocando rupturas em relação às concepções e práticas assistencialistas e 

institucionalizantes (CONANDA & Conselho Nacional da Assistência Social [CNAS], 2006). 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, foram definidos 

quatro novos pilares que, a partir de então, dirigiriam o direito infantojuvenil: o 

reconhecimento da condição peculiar de desenvolvimento da criança e do adolescente, a 

doutrina da proteção integral, o princípio do melhor interesse e o da prioridade absoluta. As 

crianças e adolescentes começaram a ser compreendidos como sujeitos de direitos no 

ordenamento jurídico brasileiro, em vez de serem tratados como objetos de proteção do Estado 

e da sociedade, e de “controle e disciplinamento”, ou de “repressão social”, como havia 

ocorrido nos períodos anteriores (Lopes, 2012). 

Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio selar uma política democrática no 

Brasil, respeitando as orientações internacionais, manifestando-se uma legislação avançada no 

que diz respeito à defesa dos interesses de crianças e adolescentes (Barros, 2015). 
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De acordo com o ECA (Lei nº 8.069, 1990), é dever da família, da comunidade, da 

sociedade e do Estado, assegurar a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes com 

absoluta prioridade. Devem ser asseguradas condições para o seu pleno desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em um contexto de liberdade e dignidade. Além disso, a 

garantia de prioridade compreende a preferência na formulação e execução de políticas sociais 

públicas, bem como a destinação privilegiada de recursos públicos voltados à proteção à 

infância e à juventude. 

Tais garantias também se encontram dispostas no artigo 227 da Constituição Federal, o 

qual estabelece a Doutrina da Proteção Integral no Brasil, absorvendo os valores inscritos na 

Convenção dos Direitos das Crianças elaborada pela ONU, embasando o ECA e substituindo 

a Doutrina da Situação Irregular (Amin, 2017). A nova Doutrina proporciona outros contornos 

nas formas de assistência à infância. Então, se a proteção à infância (sendo ela pública, 

universal e gratuita), integra as pautas e ações das políticas de assistência social, merecem 

maior atenção aquela parcela considerada em “situação de risco e vulnerabilidade social” 

(Boarini & Zaniani, 2011). 

Além disso, com o advento do ECA ocorreram mudanças na política de atendimento à 

criança e ao adolescente, sendo realçada a municipalização da implementação das políticas 

públicas. Outrossim, para que a nova Lei fosse posta em prática, o sistema de Justiça teve que 

repensar o modelo tutelar que favorecia decisões autoritárias que provocavam danos às crianças, 

adolescentes e suas famílias, passando a praticar a garantia de direitos, em que as decisões, 

para serem válidas, precisam ser fundamentadas, assegurando-se a participação efetiva dos 

demais atores do Sistema de Justiça (Alves, 2001). 

O ECA também trouxe inovações quanto à ênfase colocada nos vínculos familiares e 

comunitários. Desse modo, as grandes instituições de internação deixam de possuir respaldo 

legal, pois este Estatuto passa a prever várias medidas visando à manutenção e fortalecimento 
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desses vínculos. Outrossim, a referida Lei estabelece o direito à convivência familiar como um 

direito fundamental, determinando que as Políticas devem visar o fortalecimento dos vínculos 

familiares. Portanto, o ECA procura garantir que toda criança seja criada no seio de sua família 

e, excepcionalmente, em família substituta. Além disso, a Lei é clara quando explicita que o 

atendimento em instituição deve ser realizado respeitando a individualidade da criança, assim 

como, por meio de pequenos grupos e com características familiares (Alves, 2001). 

Outro ganho para a população infantojuvenil, após a promulgação do ECA, foi a 

formação do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Tal construção foi resultado de uma 

mobilização iniciada antes mesmo da Constituição de 1988 e do ECA, mas que se consolidou 

apenas no ano de 2006, por meio de Resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA). O SGD se estrutura por meio de três eixos 

estratégicos: Defesa, Promoção e Controle. Cada eixo se refere a uma esfera de atuação, que 

deve atuar de modo articulado, e envolve atores específicos como, por exemplo: Conselhos 

Tutelares; Ministério Público; Judiciário; profissionais da educação, assistência social, saúde, 

os quais exercem papéis em favor do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente 

(Barros, 2015). 

O ECA também instituiu mudanças no que se refere à questão da internação, de acordo 

com a natureza da medida aplicada: o abrigo, como uma medida de caráter provisório e 

excepcional de proteção para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade; e a 

internação de adolescentes em instituições para o cumprimento de medida socioeducativa, em 

meio fechado, com a privação de liberdade. Porém, nas duas intervenções, a lei buscará 

assegurar mecanismos de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Ademais, é possível 

inferir que a mudança na terminologia que designa as instituições possuía a intenção de 

provocar a revisão e a recriação de diretrizes e posturas no atendimento à criança e ao 
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adolescente, consequentemente, favorecendo a ruptura com práticas de internação 

anteriormente instauradas e profundamente enraizadas (Rizzini & Rizzini, 2004). 

Atualmente, as unidades de acolhimento, sejam elas abrigo institucional, casa-lar, ou 

na modalidade de acolhimento em família acolhedora são destinadas às crianças órfãs, privadas 

do convívio familiar ou em situação de vulnerabilidade. Entende-se por crianças e adolescentes 

em situação de abandono familiar, aqueles que não possuem vínculos com a família de origem 

e tenham sido abandonados pelos pais. Os órfãos compreendem aqueles que, além de não 

possuírem mais laços com a família nuclear de origem, não dispõem de outros familiares que 

possam se responsabilizar por elas. Já as crianças e adolescentes em "situação de risco", podem 

ser compreendidos como aqueles que foram expostos à situação de violência, crises familiares 

ou catástrofes, que os impossibilitam de retornar ao convívio familiar, sendo necessário o seu 

acolhimento provisório (Rizzini & Rizzini, 2004). 

Segundo Rizzini e Rizzini (2004), independentemente de suas origens, essas crianças 

acolhidas apresentam características comuns como: história de vida marcada pela fragilização 

dos vínculos, por muitas alterações e constantes rompimentos de seus elos afetivos, e possuem 

muita necessidade de atenção e cuidados, o que pouco é correspondido. Geralmente, essas 

crianças possuem urgência em serem ouvidas e atendidas em suas necessidades, sendo esses 

os elementos mais comuns em suas falas. 

De acordo com as orientações técnicas para os serviços de acolhimento destinado às 

crianças e aos adolescentes, em conformidade com o ECA, a criança ou adolescente deve ser 

encaminhado para acolhimento somente após terem sido esgotadas todas as possibilidades de 

manutenção na família de origem, extensa ou na comunidade. Porém, como visto, no Brasil, 

muitas vezes, acolhimento institucional foi uma resposta à problemática da pobreza, enfrentada 

por muitas famílias. O ECA tenta, justamente, romper com essa cultura, enfatizando a 

provisoriedade e excepcionalidade da medida, esclarecendo ainda, que a situação de pobreza 
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não é razão suficiente para afastar a criança ou adolescente de sua família de origem 

(CONANDA & CNAS, 2009). 

Assim, a criança ou adolescente deve ser acolhido apenas quando possuir seus direitos 

ameaçados ou violados, por ação ou omissão do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais 

ou responsável; e em razão de sua conduta (Lei nº 8.069, 1990). 

Além disso, visando minimizar os possíveis prejuízos existentes no acolhimento, seja 

ele em instituição ou família acolhedora, o ECA (Lei nº 8.069, 1990) aponta a aplicação de 

alguns princípios como: preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração 

familiar; integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na 

família natural ou extensa; atendimento personalizado e em pequenos grupos; desenvolvimento 

de atividades em regime de coeducação; não desmembramento de grupos de irmãos; evitar, 

sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados; 

participação na vida da comunidade local; preparação gradativa para o desligamento; 

participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 

Tais princípios tentam amenizar o contexto delicado, no qual muitas crianças e 

adolescentes estiveram ou estão inseridos: 

No contexto institucional, por exemplo, o número insuficiente de educadores pouco 

qualificados, bem como a sobrecarga de funções, acaba por prejudicar a qualidade da 
relação entre eles e as crianças. Dificuldades na inclusão das crianças na comunidade 

em geral e especialmente na escola também gera sofrimento para as crianças, seja pelo 
isolamento, seja pelo preconceito de que são alvo. Além disso, constatamos que 

características e regras institucionais pouco flexíveis dificultam o “acolhimento”, no 
sentido mais amplo da palavra, das necessidades e individualidades das crianças. Lidar 

com o individual e personalizado, num ambiente de educação coletiva – que é o abrigo 
– parece ser um dos grandes desafios a serem enfrentados pelas instituições. (Rossetti-

Ferreira et al., 2012, p. 396) 

Outrossim, os dilemas e desafios encontrados no âmbito do Acolhimento Institucional 

extrapolam o estabelecido no texto legal. Uma das grandes questões postas é como tornar este 

espaço um local de morada, em que as crianças e adolescentes sintam-se protegidos, e tenham 
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chances de desenvolver-se plenamente, assegurando-se sua autonomia e participação social 

enquanto aguardam a reinserção familiar, seja em suas famílias de origem, substitutas, 

provisórias ou definitivas (Luvizaro & Galheigo, 2011). 

Logo, é possível perceber o significativo distanciamento existente entre a letra da lei e 

a realidade de crianças e adolescentes acolhidos. Uma breve leitura do ECA permite perceber 

que a legislação possui desenho excelente, mas ainda longe da realidade (Barros, 2015). Isto 

posto, percebe-se que apesar dos avanços alcançados, as medidas de acolhimento possuem 

limitações, sendo necessário o esforço permanente do Poder Público no cumprimento de suas 

obrigações e dos profissionais envolvidos, no sentido de ofertar um serviço de qualidade às 

crianças e adolescentes. 

Observa-se que já ocorreram transformações do ponto de vista legal, uma vez que 

houve a promulgação da Constituição Federal de 1988, do ECA, a publicação da Lei Orgânica 

da Assistência Social, além da Política Nacional de Assistência Social e do Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, os quais 

servem de base para a discussão, justificativa e inclusão do acolhimento familiar como uma 

política pública nacional  (Costa & Rossetti-Ferreira, 2009). 

Implementar uma nova proposta de acolhimento para crianças e adolescentes que 

possuem seus direitos violados, que detenha qualidade e seja mais eficaz que a antiga prática 

institucionalizante, demanda tempo e diversas mudanças. Essas alterações precisam ocorrer 

em diversos aspectos como na ordem legal, nas práticas institucionais, nos paradigmas de 

família, nas concepções de infância e juventude, de práticas e políticas sociais (Costa & 

Rossetti-Ferreira, 2009). 

Além disso, considera-se importante a reflexão e o rompimento com a dicotomia que 

foi instaurada entre as diversas formas de acolhimento de crianças e adolescente (abrigo 

institucional, casa-lar, família acolhedora), e centrar-se mais na qualidade com que são 
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executadas, pois a realidade é consideravelmente complexa (Costa & Rossetti-Ferreira, 2009). 

Assim, são necessários estudos que discutam as diversas modalidades de atendimento, que 

possam contribuir para o aprimoramento das atividades desenvolvidas nestes serviços. 
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2. Políticas públicas e o direito à convivência familiar e comunitária  
 

 

Cotidianamente crianças e adolescentes são submetidos a graves situações de 

vulnerabilidade, nas quais possuem seus direitos ameaçados ou violados, tornando-se 

necessária a aplicação de medidas de proteção em favor destas vítimas. As problemáticas 

relativas à população infantojuvenil, em sua maioria, são complexas, pois apresentam inúmeras 

facetas envolvendo aspectos como convivência familiar e comunitária, saúde, educação, 

segurança, entre outros, os quais devem ser assegurados pelos entes federativos, em parceria 

com a sociedade e a Família. 

Nesse sentido, os problemas que atingem a infância no Brasil possuem novas matizes, 

em virtude da conjuntura atual da sociedade brasileira. Porém, quando se volta o olhar ao 

passado, observa-se a repetição de discursos e apelos que insistem em se fazer presentes, em 

virtude da naturalização com que o tema da infância é frequentemente tratado (Boarini & 

Zaniani, 2011). 

Em consonância com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC) reforçou a responsabilidade do Estado, 

sobretudo em atenção ao princípio da prioridade absoluta, devendo: “oferecer serviços 

adequados e suficientes à prevenção e superação das situações de violação de direitos, 

possibilitando o fortalecimento dos vínculos familiares e sóciocomunitários” (CONANDA & 

CNAS, 2006). 

Desse modo, é necessário refletir que, apesar da extensa proteção e previsão de direitos, 

as práticas cotidianas podem não ser efetivamente direcionadas pelo objetivo do legislador em 
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todos os casos. Frequentemente, é possível deparar-se com profissionais que não conseguem 

aliar sua prática à doutrina protetiva. Todavia, é imprescindível que os atores envolvidos na 

área da infância e juventude entendam que o destinatário final de sua atuação é a criança e o 

adolescente, assim como a família também deve atuar para afirmar e garantir todos os direitos 

às crianças e aos adolescentes (Barros, 2015). 

Assim, para lidar com as variadas demandas do público infantojuvenil, é necessário a 

implementação das políticas públicas eficazes, caso contrário, frequentemente os contextos de 

vulnerabilidade surgem e, por conseguinte, situações violadoras de direitos. 

Conforme Furlan e Souza (2013), quando a violação de direitos ocorre no seio familiar, 

este se encontra em situação de vulnerabilidade. O apoio sociofamiliar é fundamental e, 

geralmente, é o caminho para o resgate dos direitos e fortalecimento dos vínculos familiares. 

Este apoio inclui a participação da sociedade, dos demais membros da família, da comunidade 

e do próprio Estado, a partir do reconhecimento da ameaça ou da violação dos direitos, 

intervindo para assegurá-los ou restaurá-los. Portanto, observa-se a importância da atuação do 

Estado, na prevenção e na superação de contextos de vulnerabilidade. 

Cabe destacar que as políticas sociais possibilitam a materialização dos direitos e o 

atendimento às necessidades da população, logo, “pode-se inferir que impacta diretamente na 

realidade social e tem em seu bojo disputas de interesses” (Lima, 2012, p. 18). Assim, torna-

se imperativo refletir que:  

Enquanto no plano legal são assegurados aos cidadãos direitos de caráter universal, no 

plano concreto, as respostas muitas vezes são fragmentárias, esvaziadas do sentido de 
direito, revelando-se então, uma contradição entre o discurso e a prática. A contradição 

move questionamentos por isso não é desejável que seja evidente, sendo assim, muitas 
vezes, “ignorada”. (Lima, 2012, p. 55) 
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Logo, a contradição entre o discurso e a prática também tem atingido às políticas 

relacionadas ao público infantojuvenil, apesar dos avanços legais já alcançados, o que muitas 

vezes é ignorado. 

Entende-se que as políticas sociais básicas devem assegurar o exercício dos direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes, enquanto as políticas de assistência social, devem 

oferecer apoio nas situações de vulnerabilidade, transitoriamente e transversalmente às outras 

políticas (Lima, 2012). Assim, com o intuito de prevenir e superar contextos de vulnerabilidade, 

foi elaborada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). A PNAS está amparada na 

ideia de matricialidade sociofamiliar, visando atender às necessidades das famílias, de seus 

integrantes e dos indivíduos. Assim, esta política considera a existência do “pressuposto de que 

para a família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em primeiro 

lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal” (Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome [MDS], 2004, p. 41). 

Nesse contexto, torna-se indispensável contínua articulação setorial e intersetorial, de 

modo a ofertar uma rede de proteção social capaz de promover condições para que essas 

famílias exerçam os cuidados parentais. 

Ademais, de acordo com Dias (2009), a família tem tido lugar assegurado dentro do 

discurso das políticas públicas mais recentes no Brasil. Nesse sentido, considera-se a existência 

de uma estreita relação entre a desproteção da família com a desproteção da criança ou 

adolescente e, por isso, é preciso discutir e problematizar essa proteção da família, pois sem os 

subsídios mínimos, não possuirá condições de garantir proteção aos seus membros. Desse 

modo, não basta existir um ordenamento jurídico que trate desta matéria, sendo necessário que 

seja assegurado concretamente por meio de garantia de trabalho, educação e condições 

mínimas de sobrevivência, aspectos que devem ser contemplados por políticas sociais (Barros, 

2015). 
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Observa-se que diversos estudos internacionais e nacionais indicam que o núcleo 

familiar continua ocupando um lugar importante, de proteção e pertencimento, mesmo quando 

se reconhece a possibilidade de haverem conflitos e contradições. Contudo, considera-se a 

existência de um descompasso entre a importância atribuída ao papel da família no discurso da 

política pública e a ausência de condições que assegurem uma vida minimamente digna para 

que possam criar seus filhos (Rizzini et al., 2006). 

Por outro lado, as pesquisas que enfatizam a análise da instituição familiar precisam ser 

cautelosas para evitar a idealização da família em seu papel de provedora, cuidadora e lugar de 

acolhimento, tendo em vista que essas qualidades podem não estar presentes em todos os 

núcleos familiares (Barros, 2015). A referida autora acrescenta: “Mesmo porque não se deve 

esquecer que a família é uma instituição social e como tal, incorpora e expressa todos os valores 

societais predominantes na realidade concreta em que está inserida” (p. 56). 

 Nesse sentido, diante da discussão entre proteção da família e de seus filhos, há que se 

compreender que, quando uma criança necessita ser afastada do convívio familiar, por medida 

protetiva, muitas vezes isto sinaliza que naquele momento a família não possui condições de 

atender às necessidades daquela criança (Valente, 2008). Diante disso, com o fito de evitar a 

perpetuação ou o agravamento das circunstâncias violadoras, aplicam-se as medidas de 

proteção apontadas no ECA1, às quais são indicadas de acordo com o tipo de violação e o 

contexto no qual a criança ou adolescente está inserido. 

                                              
1 I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II - orientação, apoio 

e acompanhamento temporários; III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da 

família, da criança e do adolescente; V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento 

a alcoólatras e toxicômanos; VII - acolhimento institucional; VIII - inclusão em programa de acolhimento 

familiar; IX - colocação em família substituta (Lei nº 8.069, 1990).  
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Dentre estas medidas, consta a inclusão em Serviço de Acolhimento Familiar (SAF) e  

em Serviço de Acolhimento Institucional (SAI). No Brasil, este cenário tem passado por muitas 

transformações. Como ator importante dessas transformações, o Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária (PNCFC) configurou-se como um marco nas políticas públicas brasileiras, 

objetivando romper com a cultura de institucionalização de crianças e adolescentes. Além disso, 

buscou fortalecer o paradigma da proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e 

comunitários, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (CONANDA & 

CNAS, 2006). 

O PNCFC (CONANDA & CNAS, 2006) destacou que: “o vínculo familiar, a base para 

o cuidado e a socialização das crianças e adolescentes, o apoio às famílias é essencial para 

garantir os seus direitos fundamentais” (p. 49). Assim, de acordo com Barros (2015), 

compreende-se que o PNCFC foi criado com o objetivo de provocar o enfrentamento ao 

rompimento do vínculo familiar e da consequente institucionalização e abandono de crianças 

e adolescentes. 

O PNCFC destacou que só é possível sua integral implementação num Estado 

efetivamente preocupado com o bem comum, e por Governos seriamente comprometidos com 

o desenvolvimento de políticas de promoção da equidade social (CONANDA & CNAS, 2006). 

Portanto, para editar os rumos das políticas de atendimento à infância e juventude, torna-se 

essencial o verdadeiro empenho dos atores envolvidos, sobretudo do Estado. 

O referido plano retomou alguns aspectos que precisam ser considerados ao se discutir 

políticas públicas voltadas ao público infantojuvenil. A Constituição Federal e o ECA são 

referências fundamentais para a delimitação dos deveres da família, do Estado e da Sociedade 

em relação à criança e ao adolescente. Porém a definição legal pode não abarcar a 

complexidade e riqueza dos vínculos familiares e comunitários, os quais podem ser canalizados 
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para a defesa dos direitos desta parcela da população. Para tanto, é necessária uma compreensão 

ampla do conceito de “família”, a qual precisa ser refletida como um grupo de pessoas unido 

por laços de consanguinidade, de aliança e de afinidade. Então, no contexto simbólico e 

relacional, os quais variam de acordo com cada grupo, várias pessoas podem ser consideradas 

como “família” (CONANDA & CNAS, 2006). 

Nesse sentido, observa-se que a família tem passado por transformações, deixando de 

estar pautada exclusivamente nos laços do matrimônio e passando a incluir as relações oriundas 

do afeto, quebrando seu modelo convencional e reconhecendo novas formas de 

relacionamentos, buscando a superação de um paradigma até então hegemônico (Barros, 2015). 

 Além disso, cabe destacar a existência da “família extensa”, aquela que se estende para 

além da família nuclear (pais/filhos e/ou a unidade do casal) e é composta por avós, tios, primos, 

meio-irmãos entre outros. As relações de apadrinhamento, amizade e vizinhança, constituem 

uma “rede social de apoio” que muitas vezes dispensam cuidados por meio de acordos 

espontâneos, sendo frequentemente, relações mais sólidas para a criança/adolescente que 

muitas relações de parentesco. Essas redes sociais de apoio podem contribuir 

significativamente para o trabalho de inclusão social da família e para a proteção, defesa e 

garantia dos direitos das crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Os 

vínculos afetivos e simbólicos podem ser propulsores da orientação e do apoio às famílias em 

situação de vulnerabilidade, assim como alternativa de prestação de cuidados às crianças e aos 

adolescentes afastados do convívio familiar por medida judicial (CONANDA & CNAS, 2006). 

 Outrossim, há que se considerar que as dificuldades apresentadas pelas famílias em 

situação de vulnerabilidade social envolvem, dentre outras questões, precárias condições de 

habitação, saúde e escolarização, além da constante exposição a contextos com alto índice de 

violência urbana. Assim, o referido plano ressaltou que a capacidade da família de exercer suas 

funções e responsabilidades encontra-se interligada ao acesso que possui aos direitos universais 
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(saúde, educação e demais direitos sociais). A família que recebe orientação e assistência para 

o acompanhamento de seus filhos, além do acesso a serviços de qualidade, provavelmente 

encontrará melhores condições para exercer sua função protetiva e socializadora, assim como 

para enfrentar suas vulnerabilidades (CONANDA & CNAS, 2006). 

 Também foi apontada a necessidade de se desmistificar a estrutura familiar tida como 

ideal, e deslocar a ênfase dada à estrutura familiar para as funções familiares de cuidado e 

socialização, questionando-se a antiga concepção de “desestruturação familiar”. Assim, há que 

se levar em conta que atribuir à pobreza ou às mudanças na estrutura familiar a violação dos 

direitos das crianças e adolescentes, pode ser considerado uma distorção da história da infância 

e da adolescência em nosso país. Olhando seu percurso histórico, percebe-se a persistência das 

desigualdades e injustiças, que indicam a influência dos aspectos econômicos, sociais e 

culturais. Levando-se isso em consideração, é possível atuar na defesa da equidade e no 

combate à iniquidade, elementos considerados centrais na defesa do direito de crianças e 

adolescentes à convivência familiar e comunitária (CONANDA & CNAS, 2006). 

Portanto, deve-se compreender que a família não é algo estático, e que pode exercer sua 

função protetiva e socializadora em variados arranjos familiares e contextos socioculturais. 

Isso é importante para compreendermos o investimento no fortalecimento e resgate dos 

vínculos familiares em situação de vulnerabilidade, pois cada família, com a sua peculiaridade, 

é potencialmente capaz de se reorganizar perante as adversidades, de ampliar suas capacidades, 

de transformar crenças e práticas que consolidem novos modelos de relacionamento 

(CONANDA & CNAS, 2006). 

 Para que se concretize o fortalecimento dos vínculos familiares e o empoderamento das 

famílias, é necessário que ocorra o apoio sociofamiliar, de modo que seja favorecida a 

reorganização do sistema familiar e, consequentemente, o respeito aos direitos das crianças e 

adolescentes. São comuns os casos em que a negligência, abandono e violência doméstica, 
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estão relacionados à falta ou fragilização dos vínculos familiares e comunitários, o que 

demanda atenção e intervenção da sociedade e do Estado. Os serviços que executam os 

programas de apoio sociofamiliar, exercem papel fundamental para a promoção do direito à 

convivência familiar e comunitária e, por isso, é um dos pilares do PNCFC, que objetiva 

ampliar a sua cobertura e aumentar sua qualidade. Para isso, é essencial que as políticas 

públicas universais e de qualidade se consolidem, assim como ocorra a integração entre o 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD) e o Sistema Educacional. Além disso, deve haver a articulação 

entre a proteção do público infantojuvenil com as políticas de apoio às suas famílias 

(CONANDA & CNAS, 2006). 

 Quando se analisa o processo de mudança quanto às concepções de família, criança e 

adolescente verifica-se a existência de contradições e paradoxos. Nota-se que as mudanças e 

permanências se apresentam em constante tensão entre ações de cunho assistencialistas e 

tutelares historicamente existentes, e ações inovadoras, às quais buscam potencializar os 

recursos materiais e simbólicos das famílias em situação de vulnerabilidade, visando sua 

autonomia e o exercício pleno de sua cidadania (Moreira, 2014). 

As discussões fomentadas pelo PNCFC apontam para a necessidade premente de 

consideráveis ajustes na política de atendimento à criança e ao adolescente, bem como a suas 

famílias. Assim, os alvos principais das políticas públicas de proteção à infância e adolescência 

são aqueles cujas famílias não dispõem de condições para assegurar tal proteção devido à 

situação de vulnerabilidade e aos contextos de violência aos quais estão expostos, o que os 

coloca à margem da sociedade. Tal constatação provoca inquietações sobre a importância do 

fomento e implementação de políticas públicas preventivas que visem fortalecer a função 

protetiva das famílias, assim como a procura por outras alternativas de acolhimento de crianças 
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e adolescentes, que venham a romper com a cultura da institucionalização (Bussinger & Lima, 

2014). 

Nesse processo, a Lei nº 12.010/2009 teve o papel de contribuir consideravelmente para 

a efetivação do reordenamento da política de atendimento à criança e ao adolescente em 

situação de vulnerabilidade social. Além disso, ela foi responsável pelo esclarecimento de 

alguns pontos, assim como um novo chamamento a alguns dispositivos que permaneciam 

inoperantes, apresentando novos conceitos e inovando no estabelecimento de pressupostos 

mais coerentes com as necessidades do seu público-alvo. Desse modo, a sua vigência é 

considerada uma profunda quebra de paradigmas (Avelino, 2014). 

Cabe ressaltar que a referida lei, evidenciou o direito à convivência familiar e 

comunitária, inserindo no ECA diversos artigos que tratam desse aspecto, e enfatizando a 

implementação de políticas públicas específicas para proteção, apoio, orientação e promoção 

social da família de origem da criança e do adolescente. Contudo, compreende-se que 

concentrar esforços para o cumprimento da lei não é o suficiente, sendo necessária uma 

transformação nos serviços de atendimento ao público infantojuvenil, especialmente aqueles 

que se encontram privados do convívio familiar por medida protetiva (Barros, 2015). 

Além disso, a Lei 12.010/2009 também destacou o papel dos atores envolvidos no 

atendimento à criança e adolescente acolhido, especialmente no que se refere à busca pelo 

cumprimento de seus deveres legais, realizando um trabalho qualificado com a família de 

origem, objetivando a reintegração familiar preferencialmente (Avelino, 2014). 

Nesse sentido, questiona-se como transformar tal política em prática, visto que a letra 

da lei não possui condições de mensurar a realidade social das famílias que perdem o convívio 

com os filhos por conta da aplicação de uma medida protetiva, em virtude de violação de 

direitos (Picini, 2013). 
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É notório que no Brasil, a história da infância e da adolescência foi marcada por muitas 

práticas institucionalizantes (Valente, 2008). Assim, a inclusão da criança ou adolescente em 

um Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), surge como uma possibilidade de evitar a 

institucionalização e fomentar o convívio familiar e comunitário, mantendo, sempre que 

possível, o contato com a família de origem e família extensa.  
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3. Compreendendo o Serviço de Acolhimento Familiar (SAF) 
 

 

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, mais conhecido como Serviço de 

Acolhimento Familiar (SAF), está contemplado na Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) no rol da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, pois visa garantir proteção 

integral para crianças e adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados e necessitaram ser 

afastados do núcleo familiar (MDS, 2004). Esse serviço também está inserido no Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária 

(PNCFC) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), legislação na qual o seu caráter 

prioritário é destacado. 

De acordo com Luna (2004), o acolhimento formal de crianças e adolescentes em 

famílias acolhedoras surgiu em vários países em diferentes épocas, mas sempre como uma 

alternativa à institucionalização. O pioneiro foi os Estados Unidos (1910), seguido da Inglaterra 

e França (1940), Israel (1950), Espanha (1970), Itália (1980) e, apenas na década de 1990 

começou a se expandir nos países da América do Sul, apesar de já haverem algumas propostas 

em funcionamento. 

O objetivo principal desse movimento em prol do acolhimento familiar foi fortemente 

permeado pela ideia de substituir as grandes instituições, como na Suécia, onde toda criança 

em situação de vulnerabilidade encontra-se em uma família acolhedora. A motivação desses 

países envolveu os contextos econômicos, históricos (como o período de guerra e pós-guerra), 

as alterações dos paradigmas de infância e família, além do entendimento sobre os prejuízos 

inerentes à institucionalização de crianças (Luna, 2004). 
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No Brasil, apenas no ano de 2009, o ECA foi alterado (Lei nº 12.010/09) e passou a 

ressaltar o acolhimento familiar em seu artigo 34: “A inclusão da criança ou adolescente em 

programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, 

em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida” (Lei nº 8.069, 1990). Diante 

disso, observa-se a perspectiva de mudança de paradigma no âmbito do acolhimento, que 

aponta um processo de reordenamento na esfera jurídica, política e prática, embora ainda seja 

bastante reduzido o número de serviços de acolhimento familiar no Brasil.  

De acordo com Costa e Rossetti-Ferreira (2009), o ECA e os serviços de acolhimento 

familiar brasileiros, buscam fundamentação em teorias da Psicologia, sobretudo a Psicologia 

do Desenvolvimento, pois valorizam a família como contexto primordial de desenvolvimento 

da criança. A inclusão do direito à convivência familiar e comunitária nos documentos 

internacionais e nacionais baseou-se em teorias que apontavam a importância dos vínculos 

afetivos com as figuras parentais para o desenvolvimento saudável da criança, além dos efeitos 

negativos que o processo de institucionalização provocava (Costa & Rossetti-Ferreira, 2009). 

Bowlby, psicólogo e psiquiatra infantil, autor que é referência no que concerne aos 

estudos do desenvolvimento humano e formação de vínculos afetivos, explica algumas 

fragilidades do atendimento grupal, nas instituições: 

 

A multiplicidade de figuras maternas é acompanhada, frequentemente, por uma 
insuficiência na interação adulto-criança. Na maior parte das instituições onde cada 

criança tem, no decorrer do dia, diversos atendentes, cada adulto tem uma 
responsabilidade parcial por muitas crianças. Nessas condições, dois fatores se 

combinam para provocar uma interação insuficiente: nenhum adulto tem tempo para 
dar muita atenção a cada criança; e, como nenhum adulto está familiarizado com o 

comportamento específico de cada criança, muitos dos sinais sociais das crianças 
passam despercebidos. (p. 191)  

 

Em seus estudos, Bowlby (1988) concluiu que uma instituição não poderia oferecer um 

ambiente emocional seguro para bebês e crianças, especialmente as menores, pois para que 
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tivessem a assistência contínua da qual necessitavam, seria necessário um grande número de 

auxiliares, tornando-se mais viável que tais profissionais cuidassem dessas crianças em suas 

casas. Para o autor, pensar os cuidados grupais como uma alternativa insatisfatória de cuidado, 

está relacionado ao reconhecimento da impossibilidade de fazê-lo assegurando a qualidade e a 

continuidade desse cuidado, e de proporcionar à criança a participação ativa na rotina diária do 

grupo, o que é muito importante para o seu desenvolvimento social e intelectual. Bowlby 

acrescentou que a criança institucionalizada não pode participar do ciclo diário da vida familiar, 

além de não manter uma interação social contínua com os adultos, causando-lhe frustrações 

que são percebidas por meio de reações como apatia e agressividade. 

Ao defender a ideia de que os cuidados fossem prestados em ambiente familiar, Bowlby 

(1988) mencionou que os órgãos de assistência à infância de diversos países possuíam um 

registro de mães substitutas qualificadas que se dispunham a cuidar de bebês ou crianças 

pequenas temporariamente, recebendo uma quantia para prestar esse serviço. Contudo, 

ressaltou que recorrer a outros familiares e vizinhos seria uma alternativa ainda mais benéfica, 

pois provavelmente possuiriam maior responsabilidade em relação à criança, além de ser 

indiscutível a importância do vínculo familiar para ela. 

Bowlby (1988), em suas pesquisas sobre cuidados maternos e saúde mental, identificou 

que as crianças cuidadas por uma mãe substituta que se dedicava exclusivamente a elas, 

apresentavam melhor desenvolvimento que aquelas que viviam em instituições nas quais 

disputavam a atenção dos cuidadores. De acordo com seus achados, as consequências negativas 

do rompimento dos vínculos com a figura materna, especialmente nos casos de bebês, podem 

ser amenizadas quando é ofertada a possibilidade de uma mãe substituta. Tal observação 

decorre da conclusão de que é imprescindível para a saúde mental do bebê e da criança 

pequena, que elas experimentem “um relacionamento afetuoso, íntimo e contínuo com sua mãe 

(ou mãe substituta) no qual ambos encontrem satisfação e prazer” (p. 73). 
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Bowlby (1988) também destacou que “pode existir algo pior do que um lar 

insatisfatório: a inexistência de um lar” (p. 75). Logo, ao retirar-se uma criança de seu seio 

familiar deve-se assegurar a ela a oportunidade de participar de um novo lar. Além disso, 

também é importante que ela participe ativamente dos planos sobre sua vida, sendo auxiliada 

para que possa compreender o que está vivenciando. Assim, haveria uma maior probabilidade 

de sucesso na medida protetiva aplicada à criança (Bowlby, 1988). 

Existe um consenso entre as diversas linhas teóricas quanto ao reconhecimento da 

necessidade de cuidados do ser humano, especialmente nos primeiros anos de vida, necessidade 

essa que varia de acordo com cada indivíduo, contexto e momento de seu ciclo de vida2. 

Entende-se que o cuidado precisa ser sentido para que o ser humano possa desprender-se da 

figura do cuidador e viver novas experiências. Assim, as relações de apego estabelecidas na 

infância contribuem consideravelmente para o amadurecimento dos indivíduos, favorecendo a 

sua autonomia. Logo, as relações vividas desde o seu nascimento, permeadas por alegrias, 

incertezas, afeto, frustrações, entre outros, ficam guardadas, às quais os adultos recorrem 

quando necessitam lidar com os desafios da vida (Valente, 2013). 

Desse modo, resta evidente que para chegarmos a uma época em que o acolhimento em 

família acolhedora passou a ser considerado prioritário, estudos anteriores desempenharam 

relevante papel para a fundamentação de tal posicionamento, havendo um percurso histórico 

que embasa tal iniciativa. 

Ao se refletir acerca do acolhimento familiar como uma modalidade de atendimento a 

crianças e adolescentes, também se problematizam as concepções de infância e juventude, do 

papel da família, das perspectivas sobre construção de vinculação afetiva e desenvolvimento 

infantil. Então, reflete-se que:  

                                              
2 Para conhecer outra perspectiva sobre a vinculação afetiva, o leitor pode acessar obras como “O ambiente e 

os processos de maturação” e “A criança e seu mundo”, ambas publicadas por Donald W. Winnicott. 
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Ao fomentar uma nova cultura de acolhimento, necessária num momento de 

desinstitucionalização e reordenamento das políticas de proteção social, isso comporta 
outras significações de família, vinculação, maternidade e paternidade. Vale refletir que 

convivemos na atualidade com diversos arranjos familiares. Observam-se, no campo 
das relações familiares famílias monoparentais, nucleares, recompostas, ampliadas, 

famílias formadas por casais homossexuais, coexistindo em uma mesma sociedade e 
tempo histórico. Essas transformações sociais têm uma relação dialógica com a 

ressignificação e produção de novos sentidos de maternidade e paternidade, como 
também de acolhimento de crianças e adolescentes na família, sem serem 

necessariamente filhos biológicos. Atualmente, as famílias (recompostas, ampliadas, 
etc.) comportam o desejo ou a obrigatoriedade de conviver com novas realidades, com 

o diferente, a alteridade. (Costa & Rossetti-Ferreira, 2009, p. 117)  

Desse modo, mesmo que não seja o foco desse trabalho, considera-se importante 

chamar a atenção para uma reflexão acerca das novas configurações familiares e de como isso 

tem repercutido no reordenamento das políticas de proteção social, e em seus resultados. 

 

3.1. Funcionamento do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

 

Por se tratar de um serviço ainda pouco difundido no Brasil, considera-se pertinente 

destacar seu modo de funcionamento antes de iniciar discussão acerca desta modalidade de 

atendimento. No que se refere à operacionalização do SAF, o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS), que atualmente é denominado Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), a regulamenta por meio de duas publicações 

realizadas no ano de 2009: Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes e Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Destaca-se que 

os apontamentos seguintes foram realizados à luz das Orientações Técnicas para os Serviços 

de Acolhimento de Crianças e Adolescentes (CONANDA & CNAS, 2009).  

Conforme disposto nas Orientações Técnicas, o Serviço de Acolhimento Familiar pode 

ser entendido como: 

Serviço que organiza o acolhimento, em residências de famílias acolhedoras 
cadastradas, de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de 
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medida protetiva (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou 

responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de 
cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de 

origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para adoção. Propicia o 
atendimento em ambiente familiar, garantindo atenção individualizada e convivência 

comunitária, permitindo a continuidade da socialização da criança/adolescente. 
(CONANDA & CNAS, 2009, p. 76) 

O Serviço de Acolhimento Familiar é destinado ao atendimento de crianças e 

adolescentes de 0 a 18 anos, que estão afastados da família por medida de proteção judicial. 

Observa-se que este serviço é particularmente interessante para os casos em que a equipe 

técnica verifica considerável possibilidade de reinserção familiar. Ademais, seu potencial 

também é evidenciado no acolhimento de crianças de menor idade, por se mostrar uma 

modalidade que atende melhor às suas necessidades.  

 Destaca-se que o SAF deve estar alinhado aos princípios e diretrizes do Estatuto da 

Criança e Adolescente, o qual preconiza a brevidade e excepcionalidade da medida de 

acolhimento, além do investimento na família de origem (nuclear ou extensa), da preservação 

do vínculo entre grupo de irmãos e da constante integração com a justiça da infância e 

juventude e a rede de serviços. 

Visando uma melhor dinâmica no SAF, considera-se interessante o acolhimento de 

apenas uma criança por família acolhedora, exceto no caso de grupo de irmãos que, 

prioritariamente, devem permanecer juntos. Nessa situação, a equipe técnica deve avaliar se o 

número de irmãos demanda outra modalidade de acolhimento, ou se a família acolhedora 

possui disponibilidade e condições de se responsabilizar pelas crianças/adolescentes em 

questão. 

Para que o serviço possua famílias acolhedoras capazes de cumprir o papel que lhes é 

atribuído, é essencial a existência de um processo de seleção e capacitação criterioso. O guia 

de orientações técnicas indica a realização de diversas etapas, que envolvem a ampla 
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divulgação, acolhida e avaliação inicial, avaliação documental, seleção, capacitação, 

cadastramento e acompanhamento das famílias acolhedoras. 

A etapa de ampla divulgação objetiva comunicar para a sociedade a existência e a 

finalidade do serviço, esclarecendo quais são seus objetivos. Além disso, a equipe do SAF deve 

buscar a sensibilização da comunidade, podendo contar com o apoio de outros integrantes da 

rede e do SGD. 

A acolhida e avaliação inicial compreende o atendimento realizado às famílias 

interessadas em participar do serviço como acolhedoras, oportunidade na qual a equipe técnica 

observa as reais motivações dessas famílias, momento em que devem ser esclarecidos os 

critérios para o cadastramento bem como outras informações consideradas pertinentes. 

A avaliação documental se refere à análise dos documentos: pessoais (RG, CPF), 

comprovante de residência, comprovante de rendimentos, certidão negativa de antecedentes 

criminais, atestado de saúde física e mental. Deve ser avaliada a documentação de todos os 

adultos integrantes da família. 

O processo de seleção compreende uma etapa de avaliação na qual a equipe técnica fará 

um estudo mais aprofundado das potenciais famílias acolhedoras. É indicado que a família 

apresente algumas características como: disponibilidade afetiva e emocional; padrão saudável 

das relações de apego/desapego; flexibilidade; tolerância; rotina familiar; ausência de 

problemas com dependência química; entre outras. Esse estudo realizado pela equipe técnica 

também deve considerar que perfil de criança ou adolescente a família possui condições de 

acolher. 

A etapa de capacitação se refere ao momento em que os profissionais do serviço 

trabalharão com as famílias temáticas importantes para o processo de acolhimento. Dentre as 

temáticas, podem ser consideradas: direitos da criança e do adolescente, etapas do 



57 
 

 
 

desenvolvimento, configurações familiares, políticas públicas, papel da família acolhedora e 

da equipe técnica, entre outros. 

Em seguida, será realizado o cadastramento das famílias que, após a concretização 

destas etapas, demonstraram possuir perfil para o acolhimento. Esse cadastramento permitirá 

a emissão do Termo de Guarda provisória, quando do encaminhamento de uma criança ao 

serviço. 

O acolhimento inicia com a preparação para o ingresso da criança/adolescente ao 

serviço, aproximando a criança da família acolhedora, realizando sua escuta individualmente, 

assim como buscando verificar como está o seu desempenho escolar e sua saúde, e viabilizando 

o agendamento de encontros com a família de origem, sob supervisão da equipe técnica. 

Também é necessário preparar a família acolhedora para a recepção da 

criança/adolescente, inclusive informando sua situação sociojurídica e, quando possível, 

previsão inicial do tempo de acolhimento; aproximá-la da criança/adolescente com 

monitoramento da equipe; construir um plano de acompanhamento da família, de acordo com 

as necessidades de cada caso; realizar visitas de monitoramento e construir um espaço de troca 

de experiência entre as famílias acolhedoras. 

Além disso, o trabalho com a família de origem deve ser iniciado esclarecendo as 

dúvidas acerca do serviço, orientando os familiares de modo que contribuam positivamente 

para o processo de acolhimento. Também se entende pertinente a realização de entrevistas e 

visitas domiciliares visando à construção de um plano de acompanhamento que objetive 

superar o contexto motivador do acolhimento. Além disso, é importante construir um espaço 

de troca de experiência entre as famílias de origem. 

Ao longo do período de acolhimento, será realizado o acompanhamento à família 

acolhedora e à família de origem. Tal acompanhamento envolve outros atores da rede que 
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atuam de modo colaborativo, para traçar um trabalho de continuidade no atendimento à 

criança/adolescente e sua família. 

A família acolhedora deve buscar preservar o vínculo da criança/adolescente acolhido 

com seus irmãos e familiares, responsabilizar-se pelos cuidados rotineiros e manter 

interlocução com a equipe técnica, visando superar quaisquer dificuldades que possam surgir 

no processo de acolhimento. Ela tem o papel de exercer sua função protetiva, compartilhando 

o espaço familiar e comunitário com a criança ou adolescente acolhido, respeitando seus 

vínculos e história, e, sobretudo, dirigindo-lhe afeto e atenção. 

Outrossim, as Orientações Técnicas propõem uma sistematização do processo de 

desligamento da criança/adolescente do serviço, envolvendo a família acolhedora, família de 

origem e a própria criança/adolescente acolhido. Entende-se que deve ocorrer uma preparação 

gradativa, para que esse momento ocorra tranquilamente. A preparação da reintegração 

familiar deve ocorrer de forma protegida, sendo importante o acompanhamento da família de 

origem, junto à rede de proteção e da Vara da Infância e Juventude (Valente, 2013). 

É imprescindível que a comunicação entre a família de origem, a família acolhedora e 

a equipe do serviço sejam claras, sem ambiguidades e omissões. Esse fator facilita o trabalho 

a ser realizado e favorece a reinserção da criança/adolescente em sua família, contribuindo para 

a fluidez do processo (Delgado, 2012). 

Caso sejam esgotadas as possibilidades de retorno à família de origem, a criança ou 

adolescente será encaminhado para colocação em família substituta, sendo necessária a sua 

preparação para inserção no novo ambiente familiar (CONANDA & CNAS, 2009). 

De acordo com a Lei nº 13.257/16, que altera o ECA, as famílias acolhedoras podem 

receber um auxílio financeiro para arcar com as despesas da criança ou adolescente sob seus 

cuidados. Além disso, podem ser utilizados recursos federais, estaduais e municipais para a 

manutenção do SAF.  
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Ressalta-se que o pagamento de incentivos financeiros às famílias acolhedoras é um 

elemento importante para a organização e desenvolvimento do SAF, uma vez que serve de 

suporte para as famílias no atendimento às necessidades dos acolhidos, no âmbito de sua 

alimentação, higiene pessoal, vestuário, lazer, entre outros (Avanci, Carvalho, & Assis, 2013). 

Desse modo, é relevante que a Lei Municipal que institui o serviço, discorra sobre o recurso 

destinado à família acolhedora, assim como, que a equipe técnica verifique se ele está sendo 

aplicado em benefício da criança ou adolescente acolhido.      

 O SAF pode ser implementado em municípios de grande, médio e pequeno porte, assim 

como em metrópoles, podendo coexistir com unidades de acolhimento institucional. Quando a 

cidade é de pequeno porte, essa modalidade de acolhimento pode ser implantada como a única 

da localidade. Observa-se que as experiências de cada município guardam suas peculiaridades, 

atendem às necessidades e características locais, as quais são permeadas por determinadas 

facilidades e dificuldades (Valente, 2013).  

Ademais, cabe destacar que o processo de implantação do SAF geralmente leva anos 

para ser finalizado, podendo sofrer diversas alterações. A demanda do município, a 

disponibilidade de recursos financeiros, comprometimento dos órgãos públicos e capacitação 

técnica, são algumas das variáveis que podem interferir nesse processo. Nas experiências 

brasileiras, nem sempre a gestão municipal tem investido recursos financeiros em quantidade 

suficiente para o completo desenvolvimento deste serviço, tendo em vista que é necessário um 

investimento contínuo em capacitação da equipe técnica além do pagamento da ajuda de custo 

das famílias acolhedora, procurando-se garantir a qualidade do atendimento (Rizzini et al., 

2006). 

No Brasil, destacaram-se algumas iniciativas como a do Projeto SAPECA - Serviço 

Alternativo de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente, situado em Campinas/SP, o 

pioneiro no Brasil, criado em 1996, e executado como política pública desde 2000. Por meio 
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deste projeto é ofertado o Serviço de Acolhimento Familiar. Porém, somente no ano de 2012 

ele foi formalizado por meio de lei municipal. Outro serviço que se destaca no cenário nacional 

é o Projeto Família de Apoio, o qual foi implantado como política pública no ano de 2002, em 

São Bento do Sul, por iniciativa conjunta do Juizado e Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude e do Grupo Gerando Amor (CNMP, 2013). 

Avanci et al. (2013), no Levantamento Nacional das Crianças e Adolescentes em 

Serviços de Acolhimento, concluído em 2011, identificou a existência de 144 Serviços de 

Acolhimento Familiar (SAF) no Brasil, havendo 791 famílias acolhedoras cadastradas. 

Constatou-se que a distribuição dos SAFs ocorria de forma desigual no país, estando pouco 

mais de 60% deles na região Sul (87 serviços), 27,1% na região Sudeste (39) e o restante nas 

demais regiões (6 serviços no Centro-Oeste, 7 no Nordeste e 5 no Norte). No total, 130 

municípios do país desenvolvem o serviço, com exceção de Campinas (SP) que possui 02 SAF 

e do município do Rio de Janeiro (RJ) que conta com 12 unidades do serviço. 

Outrossim, constatou-se que o tempo de funcionamento dos serviços variou entre dois 

meses e dezesseis anos, sendo 50% dos SAF implantados mais recentemente, com até três anos 

e sete meses de implementação. As regiões Sul e Sudeste concentraram os serviços mais 

antigos. Observou-se, ainda, que 88,2% dos SAF eram executados pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social, ficando o restante a cargo das ONG’s (9%), Ministério Público e Poder 

Judiciário. Também identificou-se que o tempo médio de permanência das crianças e 

adolescentes com a família acolhedora foi de um ano e cinco meses, embora tenham observado 

casos no Norte e Sudeste em que permaneceram em média seis anos acolhidos (Avanci et al., 

2013). 

Cumpre destacar que foi relatada a dificuldade de obter a adesão de mais famílias para 

o acolhimento familiar, sugerindo a necessidade de maior divulgação do SAF e da difusão dos 

seus objetivos com maior clareza. Segundo os dados obtidos, todos os municípios entenderem 
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ser insuficiente o número de famílias acolhedoras cadastradas, girando entre 3 e 25 famílias, 

havendo mais interessados nas regiões Sul e Sudeste. Os entrevistados no levantamento, 

creditaram essa resistência a alguns aspectos como: dificuldade em acolher crianças e 

adolescentes considerados com “problemas de comportamento”; mitos e preconceitos sobre as 

crianças ou adolescentes e suas famílias; dedicação intensa exigida da família acolhedora, a 

qual necessita ter disponibilidade afetiva e de tempo para acompanhar a criança e adolescente; 

ideia de que o acolhimento familiar é um caminho para adoção, dentre outros (Avanci et al., 

2013). 

A afetividade em relação às crianças e adolescentes foi considerada a característica das 

famílias acolhedoras que mais prevaleceu no Levantamento, independente da região do país e 

peculiaridades de cada SAF, sendo essa a maior motivação para praticar o acolhimento. Além 

disso, de acordo com os coordenadores dos SAF, a solidariedade, a afetividade, não sentir-se 

“dono” do acolhido, o cuidado com sua educação, saúde e socialização e, a disponibilidade de 

tempo, são as características das famílias acolhedoras que mais se adaptam ao serviço (Avanci 

et al., 2013). 

O Levantamento apontou, ainda, o pagamento de subsídios para as famílias acolhedoras 

em 90,3% dos serviços, os quais sofrem um pequeno aumento no caso de crianças e 

adolescentes com deficiência. Tais subsídios giravam entre R$ 341,00 e R$ 461,00. As famílias 

acolhedoras em sua maioria integravam os estratos populares ou a classe média-baixa, e 

possuíam idades entre 40 e 45 anos. Quanto à composição familiar, identificou-se que   houve 

predomínio do arranjo de casal heterossexual com filhos, sendo mais comum a família 

numerosa com filhos crescidos (Avanci et al., 2013).     

 De acordo com levantamento nacional realizado pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) entre os anos de 2012 e 2013, o acolhimento em família acolhedora ainda se 

expressava de modo bastante tímido em nosso país. Foi apontada a existência de 156 serviços 
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de acolhimento familiar, porém foram visitados apenas 123 deles, sendo verificada a presença 

de 1.019 crianças e adolescentes atendidos. Em contrapartida, foi identificada a existência de 

2.597 serviços de acolhimento institucional (abrigos e casas-lares), e das 2.247 entidades 

visitadas, obteve-se o número de 29.321 acolhimentos a crianças e adolescentes. Assim, dentro 

do universo abarcado pelo levantamento, os serviços de acolhimento familiar correspondiam a 

3,35% do total de serviços de acolhimento no país e estavam localizados em catorze estados3 

do Brasil. Na região Nordeste, apenas os estados da Bahia e Maranhão possuíam o serviço 

(CNMP, 2013). 

Contudo, o Levantamento Nacional dos Serviços de Acolhimento identificou a 

existência de SAF em cinco estados do Nordeste: Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio 

Grande do Norte (Avanci et al., 2013). Quanto ao SAF identificado no Rio Grande do Norte 

(RN), destaca-se que não existe registro oficial acerca da execução deste Serviço conforme as 

normatizações vigentes, anteriormente ao ano de 2014, quando passou a ser fomentada a sua 

implantação no RN. Outrossim, observou-se que de todos os estados do Nordeste, o RN foi o 

único que não apresentou crianças acolhidas no SAF. Nessa perspectiva, acredita-se que tal 

dado pode estar relacionado a alguma prática “informal” de acolhimento familiar ou algo 

semelhante, e talvez, por essa razão, não tenha sido contabilizado no levantamento publicado 

pelo CNMP no ano de 2013.         

 Cumpre ressaltar que o levantamento realizado pelo CNMP também apontou que o 

tempo de permanência da criança ou adolescente em SAF tem sido consideravelmente menor 

que o de permanência em SAI. Assim, observa-se que o acolhimento familiar aparentemente 

tem alcançado bons resultados na promoção do direito à convivência familiar e comunitária 

das crianças/adolescentes acolhidos, especialmente no tocante à reinserção desta 

                                              
3 Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Pará, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
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criança/adolescente em sua família de origem ou colocação em família substituta, embora ainda 

não represente parcela significativa dos serviços de acolhimento no Brasil (CNMP, 2013). 

 

3.2. Atores envolvidos no funcionamento do SAF e estrutura física 

 

Como todo serviço de proteção social, o SAF necessita de equipe profissional e de 

estrutura física para que possa funcionar adequadamente. Os parâmetros estabelecidos pelo 

CONANDA e CNAS (2009) serão apontados a seguir. 

A equipe profissional deve ser composta por Coordenação e Equipe Técnica. O 

coordenador do SAF é responsável essencialmente pela gestão do serviço e suporte necessário 

para a execução das atividades do programa. Deve se responsabilizar pela gestão e supervisão 

do funcionamento do serviço, assim como pela organização da divulgação e mobilização das 

famílias acolhedoras. Sua atuação envolve, ainda, a seleção e contratação de pessoal, a 

supervisão dos trabalhos desenvolvidos, organização das informações das crianças e 

adolescentes e respectivas famílias, articulação com a rede de serviços e com o Sistema de 

Garantia de Direitos. 

Já a equipe técnica, deve ser composta por, no mínimo, um psicólogo e um assistente 

social (Resolução nº 269, 2006). Esta equipe participa ativamente de todas as etapas da 

implantação e funcionamento do programa, acompanhando no máximo trinta famílias. Todavia, 

o serviço pode dispor de profissionais de outras áreas, que contribuam para a efetivação de um 

trabalho multidisciplinar. 

A equipe técnica possui a atribuição de atuar na acolhida, avaliação, seleção, 

capacitação, acompanhamento, desligamento e supervisão das famílias acolhedoras. Além 

disso, acompanha as famílias de origem com vistas à reintegração familiar; acompanha os 

adolescentes e crianças acolhidas, organizando suas informações em prontuários individuais. 
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Também efetua a articulação com a rede de serviços e Sistema de Garantia de Direitos, 

realizando encaminhamentos e discussões sobre as intervenções necessárias junto às famílias 

e crianças/adolescentes acolhidos. Outrossim, a equipe técnica deve emitir relatórios acerca da 

situação de cada criança/adolescente acolhido, apontado as possibilidades de reintegração 

familiar, a necessidade de aplicação de outras medidas ou, quando esgotadas as possibilidades 

de manutenção na família natural, o encaminhamento para adoção. 

A equipe técnica, Conselho Tutelar e Justiça da Infância e Juventude devem atuar em 

conjunto na etapa de elaboração do estudo diagnóstico do caso. Havendo a necessidade de 

acolhimento, deve ser traçado um trabalho em rede que garanta a continuidade ao atendimento 

à criança e sua família. Além disso, também pode ser solicitado pelo órgão aplicador da medida, 

a atuação de outros serviços da rede como os serviços de saúde, por exemplo. O Plano 

Individual de Atendimento (PIA), proveniente do estudo diagnóstico de cada caso, deve ser 

elaborado pela equipe técnica em parceria com o Conselho Tutelar e, quando possível, também 

contar com a colaboração da Justiça da Infância e Juventude. Cumpre realçar que a 

criança/adolescente acolhido e sua família devem participar ativamente da construção do PIA, 

auxiliando na compreensão da dinâmica familiar e na proposição de estratégias de superação 

das dificuldades vivenciadas. Ademais, outros profissionais que tenham acompanhado a 

criança ou adolescente também devem ser ouvidos pela equipe técnica.  

O Conselho Tutelar, também tem a função de acompanhar a situação familiar das 

crianças e adolescentes acolhidos, auxiliar no processo de reintegração familiar, assim como, 

aplicar as medidas protetivas que se fizerem necessárias. 

O Sistema de Justiça, que envolve o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria 

Pública, deve oferecer apoio na implementação do PIA e do Plano de Atendimento Familiar, 

aplicando as medidas protetivas, acompanhando o processo de reinserção familiar, 

investigando e responsabilizando os agressores, investigando paternidade bem como a 
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promoção de ação de alimentos em favor da criança ou adolescente; propondo ação que vise a 

destituição do Poder Familiar; preparando os envolvidos no processo de colocação em família 

substituta e deferimento da guarda, tutela ou adoção; fiscalizando o atendimento prestado nos 

serviços de acolhimento; garantindo o acesso gratuito a serviços advocatícios para defesa de 

direitos, dentre outros. 

Para que ocorra o desligamento da criança ou adolescente do serviço de acolhimento, 

deve haver uma avaliação da equipe técnica, em parceria com a Justiça da Infância e Juventude, 

Ministério Público, Conselho Tutelar e demais serviços da rede envolvidos.  

Considera-se de suma importância que o órgão gestor da Política de Assistência Social, 

o Poder Judiciário e o Ministério Público estabeleçam, de forma pactuada com os demais 

integrantes da rede de atendimento, fluxos, prazos e procedimentos que viabilizem com a maior 

brevidade possível, a reintegração familiar ou o encaminhamento para adoção, após avaliação 

do caso. 

Nesta perspectiva, para que esta política de atendimento seja eficaz, é necessária uma 

boa interlocução entre a rede de serviços, pois cada caso em particular suscitará demandas 

específicas a serem trabalhadas, as quais serão registradas no Plano Individual de Atendimento 

(PIA). Pode haver acordos e fluxos preestabelecidos na rede de atendimento, o que é 

considerado extremamente relevante para a consolidação do trabalho social (Valente, 2013).  

Isto posto, é importante refletir de que modo as relações entre os profissionais que 

atuam nas diversas esferas envolvidas no acolhimento de crianças e adolescentes acontecem 

em cada localidade, e se elas favorecem a emergência dos desdobramentos necessários à 

evolução da medida protetiva, promovendo ações mais eficazes. 

É necessário, ainda, atentar para o tipo de relacionamento existente entre a equipe 

técnica do serviço, o Ministério Público e o Judiciário, vez que é interessante a existência de 

uma relação mais estreita, em que os diálogos sejam horizontais. O acolhimento familiar 
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mobiliza todo um aparato de assistência às crianças, adolescentes e suas famílias e, para que 

sejam atendidos com qualidade e respeito, essa complexa e delicada trama demanda relações 

de cooperação em que a única meta seja a prioridade absoluta do atendimento ao público 

infantojuvenil (Valente, 2013). 

O papel da família acolhedora também é de suma importância para o sucesso do serviço, 

pois deve estabelecer uma relação afetuosa com a criança e adolescente, sem apossar-se dele, 

dirigindo-lhe todos os cuidados necessários, como discutido no próximo capítulo. 

Assim, observa-se que para o pleno funcionamento do SAF é exigida a participação de 

uma equipe profissional, do Conselho Tutelar, do Sistema de Justiça, famílias acolhedoras e 

famílias de origem ao longo de todo o processo de acolhimento e desligamento. Desse modo, 

estes atores possuem particularidades em sua atuação, porém devem atuar em consonância com 

as Orientações Técnicas e o ECA. 

Quanto à estrutura física mínima necessária à execução do serviço, observa-se que são 

exigidas: sala para a equipe técnica, sala de coordenação, sala de atendimento, sala/espaço para 

reuniões. 

 

3.3. O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e suas particularidades 

 

Inicialmente considera-se importante destacar que a prática do acolhimento familiar é 

bastante antiga, tendo perpassado diferentes sociedades com características particulares. Esse 

acolhimento dos filhos de outras pessoas ocorria de maneira informal, sendo, aparentemente, 

uma forma costumeira de ofertar cuidados em situações específicas (Rizzini et al., 2006). 

Ademais, a delegação de cuidados de crianças a outras famílias, também conhecida como 

“circulação de crianças”, pode ter ocorrido em inúmeras famílias de baixa renda do território 

brasileiro (Rossetti-Ferreira et al., 2011). De acordo com Dias (2009), essa prática é bastante 
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antiga e encontrada em diversos lugares do mundo e, no Brasil, esse processo informal de 

cuidado e educação de crianças na família extensa e na vizinhança é estudado pela 

Antropologia. 

No Brasil, os estudos apontam que tal prática ocorre nas diversas classes sociais, porém, 

mais frequentemente naquelas de baixa renda, que necessitam utilizar a “circulação de crianças” 

para enfrentarem determinados ciclos de vida, o que aponta a inexistência de políticas públicas 

que atendam efetivamente às mais diversas demandas como, por exemplo: famílias jovens, 

empobrecidas, em processo de separação ou recasamento. Tal perspectiva, baseada na 

solidariedade familiar de sua rede social de apoio, se transforma numa estratégia para reduzir 

as dificuldades de sobrevivência e sobrecarga no cuidado dos filhos (Valente, 2012). 

Como alternativa formal de defesa dos direitos do público infantojuvenil, o acolhimento 

familiar surge pela necessidade de prevenir-se o encaminhamento de crianças e adolescentes a 

instituições (Rizzini et al., 2006). Trata-se de uma ação que objetiva atender às camadas mais 

vulneráveis, utilizando a participação da sociedade civil e a responsabilidade individual, da 

família de origem e da família acolhedora (Dias, 2009). 

Como modalidade de atendimento, o SAF vem despertando a atenção de pesquisadores 

da área, uma vez que se apresenta como uma proposta ainda inovadora, pois rompe 

significativamente com a cultura institucional, em virtude da criança ou adolescente passarem 

a fazer parte de uma nova família temporariamente. Por outro lado, tem suscitado dúvidas 

quanto à sua eficácia, pois ainda paira o receio de que ocorram outras violações de direitos no 

âmbito do acolhimento e, que o surgimento de vínculos afetivos entre a criança/adolescente e 

a família acolhedora possa interferir no processo de adoção ou reinserção na família de origem, 

a qual é, prioritariamente, o objetivo de todo o trabalho realizado. 

De acordo com o proposto no SAF, a criança ou adolescente encontra-se em um cenário 

em que a equipe técnica e a família acolhedora trabalham em conjunto, para melhor atender às 
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suas necessidades. Desse modo, observa-se que o serviço se propõe a ofertar um atendimento 

pautado em um modelo de atenção individualizada, em contexto familiar e comunitário, 

possuindo caráter temporário e excepcional. Assim, assegura-se a continuidade da socialização 

da criança/adolescente (CNMP, 2013).  

De acordo com Valente (2013) o acolhimento familiar possui inúmeros aspectos 

positivos, pois pode promover o estabelecimento de relações interpessoais mais afetuosas, 

melhor comunicação e consequente desenvolvimento da autoestima e autonomia das crianças 

e adolescentes acolhidos.  

 No Brasil, observou-se que alguns serviços de acolhimento familiar apontaram 

dificuldades para conseguir famílias dispostas a acolher adolescentes que possuam mais de 14 

anos, os quais, frequentemente também resistem à modalidade de atendimento, concentrando-

se em aspectos como conquistar sua autonomia (Rizzini et al., 2006). Em levantamento 

nacional realizado no ano de 2011, tal realidade foi mencionada pelos coordenadores dos SAF, 

os quais apontaram um baixo número de famílias acolhedoras interessadas em receber  pré-

adolescentes e adolescentes, por entenderem que seria um público “mais trabalhoso”. Quanto 

aos grupos de irmãos, também há uma menor aceitação das famílias, as quais alegam possuir 

limitações financeiras e de espaço físico em suas residências (Avanci et al., 2013). 

Cabe destacar a existência de diferenças significativas entre o acolhimento familiar e a 

adoção, o que precisa estar claro durante todo o processo. A família que acolhe, recebe um 

termo de guarda provisória, o qual é emitido por autoridade judiciária. Embora as duas 

condições ofereçam proteção em um ambiente familiar e comunitário, na adoção a 

transferência dos direitos é total e irrevogável, pois a criança assume a condição de filho, há a 

substituição dos direitos, das obrigações, e até identidade legal pode ser alterada (Valente, 

2013). 



69 
 

 
 

De acordo com Valente (2008), no SAF: “Não há substituição da família; há parceria e 

colaboração, e são preservados a identidade, os vínculos e a história da criança” (p. 61). 

Portanto, resta evidenciada uma preocupação em resguardar a história de vida da criança ou 

adolescente acolhido e em viabilizar, com a maior brevidade possível, seu retorno à família de 

origem. 

É necessário atentar para alguns aspectos que apontam lacunas no entendimento e 

desenvolvimento das atividades do SAF. Dentre estes pontos, ressalta-se que apesar deste 

serviço ser considerado uma política pública de alta complexidade dentro do SUAS, ainda 

costuma ser confundido com adoção ou com guarda judicial na família extensa. Assim,  

evidencia-se a ausência da disseminação de informações suficientes para gerar clareza quanto 

a sua finalidade e características (Valente, 2012). 

Há que se considerar a existência de um longo percurso até o acolhimento familiar se 

tornar mais conhecido. Assim, é importante criar estratégias cada vez mais abrangentes que 

vislumbrem a garantia do direito à convivência familiar e comunitária (Dias, 2009). Todavia, 

garantir a convivência familiar e comunitária às crianças e adolescentes acolhidos, 

independentemente da modalidade de atendimento, tem representado um grande desafio para 

os operadores sociais envolvidos. A concretização de ações voltadas para esse convívio é muito 

delicada, vez que está relacionada com valores socioculturais das famílias de origem e 

acolhedora, assim como dos profissionais envolvidos no programa (Avelino, 2014). 

Cumpre ressaltar que a implementação de serviços de acolhimento em família 

acolhedora não representa simplesmente a substituição de uma prática por outra, como se o 

SAF fosse uma “solução”. Seja no contexto institucional ou familiar, o acolhimento exige rigor 

no acompanhamento técnico e avaliação de cada caso, de seu encaminhamento e do suporte às 

necessidades individuais de cada criança ou adolescente. Tais aspectos poderão promover bons 
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resultados, sendo imprudente não aprofundar as reflexões sobre o acolhimento familiar por 

meio de experiências e pesquisas realizadas a respeito dessa modalidade (Luna, 2004). 

Isto posto, ressalta-se que o SAF necessita de princípios de atuação devidamente 

alicerçados em investigações científicas atualizadas, que abordem esta prática e que 

considerem as diferentes variáveis situacionais e individuais, face à diversidade e à 

complexidade que caracteriza o modelo interativo do Acolhimento Familiar (Delgado, 2010). 

 

3.3.1 A criança/adolescente na família acolhedora 

 

A inserção da criança/adolescente em uma família acolhedora pode ser compreendida 

como uma oportunidade de construir a partir de novos alicerces, de recuperar, de criar novos 

vínculos, de conhecer, de se distanciar do passado para o melhor compreender, de refazer o 

presente, de sonhar com o futuro, de mudar e aprender com o desconhecido (Delgado, 2010). 

Desse modo, a inserção de uma criança em uma nova família, pode ser entendida como uma 

rica experiência, em que ocorrem diferentes trocas e aprendizados. 

Pelissa, Silveira e Murara (2017) ressaltaram que estudos têm indicado que 

independente do padrão de relacionamento existente na família de origem, ao ser inserida em 

outro ambiente familiar, mais ameno, e onde seus direitos são assegurados, a criança ou 

adolescente pode se reestruturar e ressignificar sua experiência passada, vinculando-se a 

figuras que, agora, lhe oferecerão cuidado e proteção. 

Também se considera salutar a possibilidade de contato e de trocas entre a família de 

origem e a família acolhedora durante o processo de acolhimento. A aproximação gradativa 

das duas famílias favorece o trabalho de reconstrução dos vínculos familiares (Rizzini et al., 

2006). Nesse sentido, as famílias que exercem o cuidado provisório não devem se sentir “donos” 
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das crianças acolhidas, e sim, incentivar o contato delas com suas famílias de origem, 

favorecendo o estreitamento das relações pais-filho (Bowlby, 1988). 

 As famílias acolhedoras entrevistadas – durante o Levantamento Nacional das Crianças 

e Adolescentes em Serviço de Acolhimento –, relataram que a sua função é oferecer acolhida, 

proteção e cuidado à criança ou adolescente por um determinado período de tempo, 

acompanhando seu crescimento e desenvolvimento de forma construtiva, assegurando sua 

convivência familiar, escolar e comunitária. Para isso, se sentiram exigidas quanto às suas 

disponibilidades afetivas e capacidades de proteção, pois é preciso que haja paciência e afeto 

para lidar com a criança/adolescente acolhido, compreendendo seu comportamento em relação 

ao seu histórico de vida (Avanci et al., 2013). 

Na experiência do município de São Paulo, a convivência com a família acolhedora foi 

considerado um momento precioso que propiciou a aprendizagem de outros modelos do 

“conviver”. Contudo, a autora destacou não haver a inclusão de juízo de valor nessa 

constatação, uma vez que a família acolhedora não é melhor nem pior que a de origem. Ambas 

possuem dinâmicas próprias, formas de afeto diferenciados e ricos, e o fato de a criança e o 

adolescente terem construídos novos vínculos com a família acolhedora, não parece ter 

comprometido aqueles estabelecidos anteriormente com sua família de origem, trazendo novos 

elementos para essa relação (Dias, 2009). 

No que se refere aos vínculos afetivos, a referida autora pôde constatar que da mesma 

forma como se fragilizam, ao ser reestabelecida a convivência e, principalmente a sensação de 

possibilidade existencial, o laço com a família de origem pode ser fortalecido quando são 

oferecidas novas formas de se relacionar: 

A família acolhedora é, em princípio, um elemento externo que perpassa as relações da 
família de origem e lhe oferece novas formas de olhar e novas possibilidades de apego. 

Isto se dá em função das relações que vão se estabelecendo entre famílias, criança, 
adolescente e dos aprendizados mútuos relativos às rotinas, dinâmicas, regras, atitudes, 

afetos, alternativas para a solução de problemas, apoios interpessoais, entre outras 
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formas do conviver (...) O critério de favorecimento de contatos simultâneos com as 

duas famílias, durante o processo de acolhimento, e da permanência dessa proximidade 
após o término dele, encaminha para que a “acolhedora” possa se tornar parte de sua 

‘família extensa’, mantendo e, inclusive, aprimorando, as trocas e os afetos. Este é um 
dos maiores ganhos do projeto, pois, na medida em que os vínculos são mantidos, eles 

podem trazer segurança de afeto e a própria possibilidade de ‘ter com quem contar’ (...) 
Estas duas experiências de vida, bastante diferentes e riquíssimas, levam certamente a 

algumas reflexões semelhantes sobre o convívio: os vínculos podem ser revistos, e as 
formas de apego, apesar de determinantes e estruturantes do indivíduo, podem ter novos 

significados quando se encontram pessoas que representem um porto seguro para onde 
se pode voltar. (Dias, 2009, p. 119) 

Além disso, um estudo conduzido em uma cidade no estado do Paraná apontou que 

mães acolhedoras revelaram ser inevitável nutrir sentimento de amor pelas crianças e 

adolescentes como se membros da família fossem, o que também revela um contexto 

potencialmente capaz de promover relações interpessoais saudáveis, permeadas por 

sentimentos positivos. Esse sentimento perpassa também o próprio cuidado dispensado à 

criança/adolescente, o que é percebido por meio do estímulo que eles recebem, o qual contribui 

para seu desenvolvimento, gerando satisfação na família que passa a observar seus progressos 

(Mariano, Cecilio, Paz, Decesaro, & Marcon, 2014). 

Em pesquisa realizada no Programa Família Acolhedora no município de Maringá (PR), 

verificou-se que as relações, baseadas na reciprocidade, cumplicidade e amor, vão se 

edificando no contexto da família acolhedora a partir do momento em que a criança ou 

adolescente consegue estabelecer um vínculo de confiança, distanciando-se de suas vivências 

relativas à violência e à negligência, por meio da convivência, carinho, atenção e dedicação 

que lhes são dirigidos (Kuabara, Klipan, & Abrão, 2016).  

Durante investigação realizada no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de 

duas cidades do Rio Grande do Sul (RS) com psicólogos atuantes no serviço, famílias 

acolhedoras e crianças e adolescentes acolhidos, percebeu-se que as mães acolhedoras 

apresentaram zelo e afeto em relação às crianças e adolescentes. Outrossim, identificou-se que 
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essa relação de cuidado e carinho foi sendo construída ao longo da convivência, sendo 

perceptível, também, que as famílias acolhedoras estimulavam a autonomia dos acolhidos, 

além de propagar regras e limites (Luz, Tronco, & Gelain, 2016).     

 A referida investigação também apontou que as crianças e adolescentes acolhidos 

podem apresentar dificuldades semelhantes àquelas apresentadas no convívio com a família de 

origem. Assim, as famílias acolhedoras entendiam o acolhimento familiar como uma 

possibilidade de ajudar essas crianças e adolescentes a desenvolverem-se da melhor forma 

possível, apesar de possíveis dificuldades e limitações provenientes dos mais diversos 

contextos de violações de direitos em que estiveram inseridas. Quanto às crianças e 

adolescentes acolhidos, percebiam o acolhimento como uma oportunidade de construírem 

novos rumos, recebendo cuidado, proteção e carinho, o que, muitas vezes, não vivenciaram em 

suas famílias de origem (Luz et al., 2016). 

Outrossim, pontua-se: 

É interessante observar que a atenção à criança não está presente somente entre os 

indivíduos que moram na mesma residência, mas envolve toda a rede familiar, 
independente do grau de parentesco e do local de moradia. A dedicação em prol da 

criança pode inclusive intensificar a união e o contato com a família ampliada. 
Constata-se que existem esforço e atenção direcionados a criança por parte daqueles 

que conhecem o trabalho voluntário da família, formando, assim, uma rede de apoio 
que, direta ou indiretamente, potencializa o cuidado, evidenciando a valorização desta 

atividade por parte da comunidade. (Mariano et al., 2014, p. 28) 

Desse modo, é possível perceber a formação de uma rede de apoio tanto internamente, 

no contexto da família acolhedora, quanto externamente, envolvendo o círculo de 

relacionamentos da família na comunidade. Tal aspecto enriquece as vivências da 

criança/adolescente, que tem a oportunidade de conviver e estabelecer relações em um contexto 

amplo. 

Valente (2013), ao mencionar a experiência de Campinas, pontua que no contexto 

comunitário, as crianças inseridas na família acolhedora, uma vez apresentadas de forma 
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individual pela família, não tem sido estigmatizadas, como frequentemente ocorre com as 

crianças e adolescentes acolhidos em grandes grupos. 

 Luz et al. (2016) destacaram que as famílias acolhedoras, de duas cidades do Rio 

Grande do Sul (RS), demonstraram o sentimento de altruísmo que as motivavam a cuidar e 

proteger as crianças e adolescentes acolhidos. Somado a isso, as histórias de violações de 

direitos sensibilizavam os membros da família acolhedora, favorecendo a edificação de 

vínculos afetivos sólidos e a construção do pensamento de que ao saírem de seus lares, poderão 

levar consigo o que foi compartilhado no período do acolhimento.     

 Por outro lado, há que se considerar que os vínculos oriundos desta convivência com a 

criança acabam por interferir no modo como a família vivencia a sua saída. Foi apontada a 

ocorrência de uma ruptura na estrutura familiar, justamente em virtude da experiência de 

separação, a qual é ocasionada pelo caráter provisório e excepcional da medida. Desse modo é 

importante atentar ao impacto que esta ruptura do convívio intenso e diário, que é inevitável, 

pode provocar na criança ou na família acolhedora (Mariano et al., 2014).   

 As famílias acolhedoras do Serviço de Acolhimento Familiar de São Bento do Sul – 

SC, externaram a existência de sentimentos antagônicos e simultâneos no tocante ao 

desligamento dos acolhidos, pois ficavam tristes pela ausência deles, mas felizes pela resolução 

de suas vidas, por meio do retorno definitivo a um lar. Também restou evidenciado o 

sentimento de insegurança quanto à adaptação da criança à nova família, sentimento este mais 

frequente nas famílias acolhedoras que tinham vivenciado sua primeira experiência de 

acolhimento. Além disso, as famílias acolhedoras pontuaram a falta que a criança faz após sua 

saída como um dos aspectos mais difíceis, mencionando expressões como “vazio” ou “buraco 

que fica na casa” (Pelissa et al., 2017).        

   No que se refere às estratégias utilizadas pelas famílias acolhedoras da 

pesquisa para lidar com o desligamento, evidenciaram-se quatro mais comuns: tentativas de 
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manter o pensamento positivo, de que a criança/adolescente está bem, uma vez que as famílias 

(de origem ou adotivas) foram preparadas para cuidar bem deles, sendo acompanhadas por 

equipe técnica, ainda que provisoriamente; manter diálogo com os outros membros da família 

acolhedora acerca dos seus sentimentos quanto ao desligamento da criança/adolescente; ocupar 

o tempo disponível com outras atividades que os ajudem a não pensar tanto sobre a ausência 

da criança/adolescente; e a vivência da fé, como uma forma de externar e enviar a essas 

crianças/adolescentes seus sinceros desejos para a vida delas (Pelissa et al., 2017). 

 Outrossim, de acordo com Mariano et al. (2014), as mães acolhedoras de um município 

do Paraná revelaram a necessidade de apoio psicológico para refletirem sobre suas ações e 

sentimentos, e melhor se adaptarem às mudanças advindas da experiência do acolhimento, pois 

vivenciavam a satisfação de cuidar da criança/adolescente, apegando-se a ele e, depois, sofriam 

com o seu desligamento. Portanto, lidar com a provisoriedade desses vínculos, é um desafio 

que pressupõe uma atenção redobrada por parte da equipe técnica, no sentido de que as pessoas 

envolvidas, crianças e famílias, recebam o apoio necessário para enfrentarem esse momento de 

forma saudável, ressignificando suas experiências e relações, tendo o seu luto respeitado. 

 Mariano et al. (2014) também identificou que a maioria das famílias acolhedoras 

preferiam o encaminhamento das crianças/adolescentes para adoção em detrimento do retorno 

às famílias de origem. Tal postura também restou evidenciada em pesquisa realizada em 

Presidente Prudente (SP), na qual Selmo e Oliveira (2013) identificaram o despreparo das 

famílias acolhedoras para o processo de desligamento, havendo uma maior preocupação destas 

quanto à reintegração familiar, em detrimento da adoção, pois havia o receio da criança ou 

adolescente retornar à situação de vulnerabilidade e a ideia de que a família adotiva teria maior 

capacidade, além de condições psicológicas e financeiras, para constituir uma família. Todavia, 

a realização de encontros entre as famílias acolhedoras e a equipe técnica aparentou ser uma 

alternativa viável para fomentar o amadurecimento destas.      
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 Diante do exposto, destaca-se a existência de uma interface entre as ações do SAF e a 

efetivação do processo de adoção, quando este se faz necessário. A família acolhedora deve 

atuar de forma colaborativa no processo de transição da criança/adolescente para a família 

substituta. De acordo com Valente (2013), essa interface tem se mostrado uma estratégia 

importante para minimizar os efeitos oriundos dessas mudanças. Assim, a situação de transição 

é prevista, e, portanto, deve receber a atenção adequada.     

 Psicólogos entrevistados, em pesquisa realizada em dois serviços de acolhimento do 

Rio Grande do Sul, referiram que quando o processo de desligamento da criança/adolescente 

envolve sua reinserção na família de origem, ele transcorre mais tranquilamente, pois já existe 

um vínculo primário e, muitas vezes, o forte desejo da criança/adolescente de retornar para sua 

família. Todavia, o trabalho em torno do desligamento necessita de maior atenção quando 

envolve a inclusão da criança/adolescente em uma família substituta, sendo relevante uma 

maior participação da família acolhedora, que deve conversar com os acolhidos, transmitindo 

segurança e tranquilidade (Luz et al., 2016).       

 Outrossim, a criança e o adolescente em processo de desligamento devem gozar da 

possibilidade de expressar suas expectativas e inseguranças quanto ao retorno ao convívio 

familiar, e ao sentimento de saudade do ambiente de acolhimento, da família acolhedora, dos 

profissionais do serviço e dos colegas. As famílias acolhedoras também devem ser assistidas e 

preparadas para o desligamento, sendo viabilizado um espaço no qual possam relatar a dor pela 

separação da criança ou do adolescente, especialmente nos casos de desligamento de 

crianças/adolescentes que permaneceram no Serviço por um longo período. Quando há o 

encaminhamento para adoção, é necessário garantir o tempo suficiente para as crianças e 

adolescentes se desligarem e se despedirem gradativamente das pessoas com as quais 

construíram vínculos afetivos durante o acolhimento (CONANDA & CNAS, 2009). 

 Além disso, considera-se importante que as crianças/adolescentes tenham 
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conhecimento sobre sua real situação, sendo-lhes explicada a possibilidade de adoção, assim 

como, proporcionado espaço para expressarem o que pensam e sentem a respeito dessa 

possibilidade (CONANDA & CNAS, 2009).      

 Cumpre destacar que as experiências anteriores das crianças/adolescentes acolhidos, 

como aquelas relacionadas ao abandono e violência, podem favorecer o desenvolvimento de 

sentimentos como desamparo, desvalia e desamor, dificultando sua vinculação a novas figuras 

de cuidado. Nesse sentido, os psicólogos ressaltaram a importância da realização de um 

trabalho de desligamento de qualidade, para evitar que os acolhidos vivenciem esse momento 

como um abandono, em vez de uma experiência natural de afastamento (Luz et al., 2016). 

 No acolhimento familiar são construídos novos vínculos, os quais precisam ser bem 

cuidados para que a família acolhedora não tente substituir a de origem, especialmente quando 

os níveis socioeconômicos são marcadamente distintos e os responsáveis pelo acolhimento 

nutrem o desejo de adotar a criança/adolescente. Os prejulgamentos em relação à família de 

origem, o não reconhecimento de que, como famílias acolhedoras, integram um serviço público 

e, atitudes predominantemente caritativas podem ameaçar o pleno funcionamento do serviço 

(Avanci et al., 2013; Avelino & Barreto, 2015; Mariano et al., 2014; Valente, 2013).  

Na experiência do município de Campinas, Valente (2013) constatou que os vínculos 

afetivos construídos entre as crianças/adolescentes com as famílias acolhedoras não 

substituíam aqueles estabelecidos com as suas famílias de origem, não havendo uma maior 

valorização do vínculo com a família acolhedora em virtude do conforto proporcionado e do 

seu poder aquisitivo. 

Avelino e Barreto (2015) identificaram o desinteresse da maior parte das famílias 

acolhedoras de Belo Horizonte em estabelecerem relações com a família de origem, 

entendendo o processo de reintegração familiar como uma responsabilidade da equipe técnica. 

Na referida investigação, foram percebidas fragilidades quanto ao acompanhamento da equipe 
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técnica à família de origem que, somadas a ausência do apoio da família acolhedora como  uma 

das estratégias de suporte à família de origem, resultaram em uma dificuldade de assertividade 

das famílias acolhedoras em relação ao seu papel, propiciando um clima de disputa entre os 

dois núcleos familiares. Ressalta-se que o contato entre as famílias acolhedoras e de origem 

não constitui uma obrigatoriedade, mas entende-se que pode ser salutar para o processo de 

reintegração familiar, como destacado por Dias (2009). 

Diante do exposto, observa-se que o acompanhamento às famílias acolhedoras é 

essencial para que elas possam compreender seu papel e exercer sua função protetiva 

contribuindo para o sucesso da medida, seja na reinserção familiar ou na colocação da criança 

em família substituta. 

 

3.3.2 A família de origem no contexto do acolhimento familiar  

 

Deve-se atentar para as oportunidades fornecidas à família de origem, tendo em vista 

que a prioridade é a reintegração familiar. É importante que desde o contato inicial com a 

família de origem, a equipe técnica do SAF busque preservar e estimular seu papel ativo, 

inclusive na tomada de decisões. Além disso, os profissionais devem promover uma reflexão, 

para que os familiares possam apropriar-se de novos modelos de relacionamento, sempre que 

necessário. A atuação da equipe pode iniciar de forma tutelar, porém deve buscar o alcance da 

autonomia daquela família, acreditando que ela é capaz de superar os problemas enfrentados e 

cuidar de seus integrantes (Valente, 2013). 

A família precisa compreender as razões que levaram ao acolhimento, os 

desdobramentos que dele virão, de modo que possa apropriar-se dessa nova realidade de forma 

ativa e consciente, fornecendo informações importantes sobre a criança ou adolescente, 

favorecendo assim uma tomada de atitude colaborativa (Valente, 2013). 
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Bowlby (1988) destaca que a família de origem deve ser estimulada a participar 

ativamente do planejamento de seu futuro, o qual envolve a criança acolhida, sendo essa a 

única maneira de participarem de forma útil desse processo. Caso contrário, os pais podem 

deixar seus filhos sob a total responsabilidade do órgão competente, desaparecendo da vida da 

criança ou interferindo nela, de modo aleatório e imprevisível. Os problemas surgem quando 

os pais não são engajados nesse planejamento pelos profissionais do serviço, e quando 

precisam enfrentar sozinhos as delicadas questões emocionais envolvidas na entrega ou perda 

dos filhos, como o sentimento de culpa e o medo de serem considerados maus pais. 

Além disso, negligenciar a aproximação com a família de origem é capaz de reforçar o 

empobrecimento afetivo que pode ocorrer a partir do afastamento da criança/adolescente, 

fortalecendo uma possível estigmatização e sentimento de revolta em relação ao acolhimento. 

Portanto, é necessário que a equipe abandone os prejulgamentos, esteja aberta à escuta e 

aceitação dos familiares, que enfrentam um momento de sofrimento e separação (Valente, 

2013). 

Nesse sentido, as visitas da família de origem à criança ou adolescente, com o intuito 

de manter ou criar vínculos, são imprescindíveis, devem ser asseguradas e estimuladas pois 

favorecem a formação de laços de confiança entre eles, assim como aproximam a família de 

origem e os profissionais do serviço. As visitas à criança/adolescente acolhido devem incluir 

outras pessoas que sejam significativas para ela, as quais poderão contribuir na construção de 

uma rede de apoio importante para a reinserção da criança ou adolescente em sua família e 

comunidade (Valente, 2013). Outrossim, Avanci et al. (2013) destacam que manter contato 

com a família de origem é um direito da criança ou adolescente acolhido, salvo os casos em 

que há impedimento legal com vistas à proteção do acolhido.  
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Rossetti-Ferreira et al. (2012) destacam a ausência de ações efetivas, no âmbito dos 

Serviços de Acolhimento, que auxiliem no fortalecimento e reconstrução dos vínculos afetivos, 

sobretudo nos casos em que ocorre desmembramento de grupos de irmãos e a participação da 

família continua não sendo valorizada nem incentivada. Logo, havendo um distanciamento 

entre os serviços de acolhimento e as famílias de origem, torna-se mais provável que se incorra 

em novas violações de direitos infantojuvenis. 

Cabe refletir que, ainda nos dias atuais, observam-se vestígios das antigas práticas 

assistencialistas em relação às famílias pobres, vistas como “necessitadas” e não como sujeitos 

e cidadãos. Percebe-se que a postura dos genitores com filhos acolhidos mostra, muitas vezes, 

a internalização da desvalorização sofrida, envolvendo sentimentos de menos-valia e 

passividade, que se expressam em conformidade com o destino de suas vidas, em uma posição 

vitimada, ou, uma atitude de recusa em receber ajuda além da revolta. Nesse sentido, o processo 

de potencialização dos recursos materiais e simbólicos das famílias demanda tempo que, às 

vezes excede o estipulado pelas normas assistenciais e jurídicas, pois é necessário auxiliá-los 

a resgatar sua autoestima, construir responsabilidades pessoais e compreender seus direitos 

(Moreira et al., 2014). 

De acordo com Dias (2009), em pesquisa realizada no município de São Paulo, foi 

possível identificar o sofrimento das famílias de origem das crianças e adolescentes inseridos 

no SAF. Ademais, também foi observado que a situação de vulnerabilidade social enfrentada 

por essas famílias gerou sentimentos de humilhação e culpa, além de desacreditarem em si 

mesmas, o que afetava os cuidados dirigidos aos filhos, fragilizando vínculos e afastando os 

membros da família. Assim, a autora pontua que a situação socioeconômica, o sentimento de 

humilhação e de incapacidade, estão diretamente relacionados ao cuidado da prole e a 

qualidade desse cuidado. 
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Importa destacar que a família, ao ser encaminhada a outros serviços da rede 

socioassistencial, depara-se com uma rede complexa, onde existem diversos equipamentos de 

atendimento psicossocial, os quais geralmente encontram-se desconectados e, ao buscar auxílio, 

a família acaba recebendo a complexa missão de integrar ela própria todas as propostas de 

trabalho (Moreira, 2014). Nesse contexto, considera-se imprescindível a intensa e contínua 

articulação do SAF com os demais serviços que executam as políticas públicas, e órgãos 

integrantes do sistema de garantia de direitos, para alcançar a superação do contexto motivador 

do acolhimento (Valente, 2008).  

Diante do exposto, torna-se evidente a importância do estabelecimento de uma boa 

relação entre a equipe técnica e a família de origem, de modo que esta se sinta compreendida,  

podendo refletir acerca de suas ações, adaptando padrões de funcionamento, quando 

necessário, para que possa exercer sua função protetiva. 

Cumpre destacar que a violação de direitos no seio familiar não implica 

necessariamente na ausência de vínculos afetivos entre a criança/adolescente e seus familiares. 

Assim, a sua retirada desse núcleo é experenciada de forma subjetiva, não sendo possível 

conceituá-la ou mensurá-la de forma simplória, sem adentrar nos pormenores de cada caso e 

das teorias que versam sobre o tema (Pelissa et al., 2017). 

Outrossim, ressalta-se que as crianças: 

Não são lousas das quais o passado pode ser apagado com uma esponja, e sim seres 

humanos, que carregam consigo suas experiências anteriores e cujo comportamento 

presente é profundamente influenciado por tudo que se passou antes. [Os estudos] 

Confirmam também o profundo significado emocional da relação pais-filho que, 

embora possa ser muito distorcida, não pode ser rompida por uma simples separação 

física. (Bowlby, 1988, p. 130) 
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Nesse sentido, observa-se que o cuidado fornecido à família de origem é um aspecto de 

grande relevância, uma vez que esse núcleo familiar faz parte da história da 

criança/adolescente, não podendo ser negado ou excluído. Ao contrário, é possível contribuir 

para a melhoria de vida daquela criança/adolescente quando se investe em sua família de 

origem, e é oportunizado a ela o retorno seguro ao seu lar e à sua comunidade, onde se encontra 

boa parte de sua identidade.  
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4. Aspectos metodológicos 
 

 

O presente estudo foi embasado pelo materialismo histórico-dialético e pela literatura 

crítica acerca das políticas públicas relacionadas à infância e adolescência, sobretudo no que se 

refere à promoção, proteção e defesa do direito à convivência familiar e comunitária. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), o Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária (PNCFC) e as Orientações Técnicas para os serviços de acolhimento 

de crianças e adolescentes do CONANDA, também contribuíram para a discussão dos dados. 

Inicialmente foi realizada uma investigação acerca da estruturação e funcionamento do 

Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), com a finalidade de identificar, nas normativas que 

orientam o serviço, assim como em pesquisas e levantamentos, os aspectos mais marcantes 

desta modalidade de atendimento. Em seguida, buscou-se a inserção no campo e a 

concretização das etapas de construção e análise dos dados, conforme explicitado a seguir. 

 

4.1. Campo 

 
O Rio Grande do Norte dispõe de 18 unidades de acolhimento municipais em 

funcionamento localizadas em nove municípios: Natal, Caicó, Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, Guamaré, Currais Novos, Mossoró, Macaíba, Nísia Floresta (MPRN, 2015a). Tais 

unidades trabalham na modalidade Casa-Lar e/ou Abrigo Institucional, sendo predominante 

esta última. 

Existe ainda uma unidade regionalizada, que funcionaria na modalidade Casa-Lar e 

atenderia aos municípios de Extremoz, Maxaranguape, Rio do Fogo, Taipu, Ceará-Mirim e São 
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Miguel do Gostoso, os quais celebraram Termo de Cooperação Técnica e Financeira, com 

interveniência do MPRN. Porém, a referida unidade não se encontra em funcionamento.  

Diante do exposto, muitos municípios ainda permanecem desassistidos, tornando-se 

frequentes as queixas dos órgãos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, os quais se 

deparam com demandas que ensejam o acolhimento da criança ou adolescente, mas esbarram 

na inexistência do serviço ou de vagas disponíveis no município no qual a família reside. Além 

disso, ainda persiste uma considerável prática institucionalizante em nosso estado, pois a maior 

parte das unidades de acolhimento são Abrigos Institucionais. 

Nesse contexto, o MPRN, articulou junto aos municípios, estratégias para a implantação 

e execução do SAF, de modo que um maior número de crianças e adolescentes possa ser 

acolhido satisfatoriamente, dentro de seu território, assegurando-se sua convivência familiar e 

comunitária. 

Como resultado desta articulação, 22 (vinte e dois) municípios publicaram leis 

instituindo o serviço.1 Porém, apenas três municípios iniciaram a implantação do Serviço. Esse 

número reflete a dificuldade dos gestores públicos de viabilizarem a execução do SAF, por 

diversas razões, como a restrição, ou má administração, de recursos financeiros, assim como a 

ausência de prioridade na execução das políticas para a infância e juventude no âmbito 

municipal. 

Neste estudo, foi considerada a experiência do primeiro município do RN a implantar o 

serviço, logo obteve-se dados de uma implantação pioneira no território norteriograndense. A 

cidade em que o SAF alvo desta pesquisa está localizado, encontra-se situada a 

aproximadamente 170 km da capital do estado. O Relatório de Programas e Ações Sociais do 

                                              
1 Apodi, Currais Novos, Guamaré, Jardim do Seridó, Lagoa Nova, Lajes, Macau, Maxaranguape, Mossoró, 
Parelhas, Portalegre, Santana do Seridó, São João do Sabugi, Santa Cruz, São José de Mipibu, Serra Negra do 

Norte, Taipu, Tibau, Upanema, Várzea, Venha Ver e Viçosa (MPRN, 2015b). 
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Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), que divulga dados do Censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado no ano de 2010, aponta a 

existência de 42.652 habitantes na cidade, os quais, predominantemente, residem na região 

urbana, perfazendo um percentual de 89%. O referido documento indica ainda a existência de 

3.692 habitantes em situação de extrema pobreza, dos quais 871 são crianças de 0 a 9 anos de 

idade. 

Atualmente, a rede socioassistencial do município é composta por 2 (dois) Centros de 

Referência de Assistência Social e 1 (um) Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social. 

Ademais, no que se refere aos serviços de acolhimento destinados às crianças e 

adolescentes, além da modalidade de acolhimento familiar, a Prefeitura mantém convênio com 

uma instituição sem fins lucrativos, a qual encontra-se em processo de adequações para 

atendimento na modalidade de Casa-Lar. 

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora foi instituído por meio da Lei 

Municipal, em dezembro de 2014, e denominado "Serviço Família Acolhedora". A referida lei 

aponta os objetivos do Serviço, os parceiros na execução do mesmo, critérios para cadastro e 

seleção das famílias acolhedoras, o período de acolhimento, as responsabilidades da família 

acolhedora, a equipe profissional necessária ao seu funcionamento, acompanhamento realizado 

pela equipe técnica e o benefício financeiro fornecido à família acolhedora. 

De acordo com a referida Lei Municipal, os requisitos para se cadastrar como família 

acolhedora são: não responder a processo judicial nem apresentar potencialidade lesiva; ter 

moradia fixa no município por no mínimo 01 (um) ano; ter disponibilidade de tempo para 

oferecer proteção e apoio às crianças e adolescentes; responsável familiar ou casal deverá 

integrar a faixa etária de 21 a 65 anos, sem restrição de sexo ou estado civil; ser, pelo menos, 

16 (dezesseis) anos mais velho que o acolhido (a); gozar de boa saúde; não ter interesse em 
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adotar criança ou adolescente; comprovar a concordância de todos os membros da família que 

residem na casa em se tornar família acolhedora e apresentar parecer psicossocial favorável . 

Ademais, constam como objetivos do serviço: garantir às crianças e adolescentes que 

necessitem de proteção, o acolhimento provisório em famílias acolhedoras, respeitando seu 

direito à convivência familiar e comunitária; oportunizar condições de socialização e 

aprendizagem de habilidades e competências educativas às crianças e adolescentes atendidos; 

oferecer suporte à família de origem, contribuindo para a sua reestruturação e retorno de seus 

filhos, sempre que possível; oportunizar às crianças e adolescentes acolhidos acesso aos 

serviços públicos (saúde, educação, profissionalização ou outro necessário) e contribuir para a 

superação da situação vivenciada pelas crianças e adolescentes, visando o menor grau de 

sofrimento e perdas, preparando-os para a reinserção familiar ou colocação em família 

substituta (Lei nº 3.142, 2014). 

Em 12 de agosto de 2015 o SAF foi oficialmente inaugurado no município, passando às 

etapas de ampla divulgação, captação e capacitação das famílias (MPRN, 2015b). Sua 

implantação foi concluída em dezembro de 2015, logo, a partir desta data o SAF encontrava-se 

apto a realizar acolhimentos. Contudo, somente em dezembro de 2016, autoridade judiciária 

local aplicou a primeira medida de acolhimento em família acolhedora. Durante o período que 

antecedeu a aplicação dessa medida, todos as crianças e adolescentes foram encaminhados à 

Unidade de Acolhimento Institucional existente no município.  

Quatro famílias concluíram o processo de capacitação, encontrando-se aptas para o 

acolhimento. Tais famílias, recebem o acompanhamento da equipe técnica do SAF, a qual é 

composta por psicólogo e assistente social. 

Atualmente, o SAF é integralmente custeado com recursos da prefeitura, sendo os 

profissionais da equipe técnica (psicólogo e assistente social) contratados pelo órgão gestor 

municipal. Observou-se, ainda, a desocupação do cargo de Coordenador do SAF desde o início 
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do processo de implantação, havendo uma técnica (Assistente Social) responsável pela 

coordenação de todos os equipamentos socioassistenciais do município (CRAS, CREAS e 

SAF). A sede do SAF está situada no mesmo prédio em que funciona a Secretaria Municipal 

de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS). 

Até o período de finalização deste trabalho, foram aplicadas 04 (quatro) medidas 

protetivas de acolhimento em família acolhedora pela autoridade judiciária local, tendo 

ocorrido o acolhimento de 06 (seis) crianças, conforme detalhado na Tabela 1: 
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Tabela 1  

Perfil das crianças acolhidas no SAF 

Criança 1 2 3 4 5 6 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Masculino Feminino 

Idade 3 anos 6 anos 10 anos 6 anos 2 anos 4 anos 

Grupo de 

irmãos 
Sim Sim Sim Não Não Não 

 

Responsável 

legal à 

época do 

acolhimento 

Genitora Genitora Genitora Genitora Genitor Vizinha 

Motivo do 

acolhimento 
Negligência Negligência Negligência 

Cárcere 

privado em 

razão de 

transtorno 
mental do 

pai 

Negligência 
Prisão da 

genitora 

 

Tempo de 

acolhimento 

10 meses 10 meses 10 meses 2 meses 2 meses 
Em 

acolhimento 

 

Perspectiva 

de 

reinserção 

familiar 

Sim Sim Sim Não Sim Indefinido 

 

Observa-se que a maior parte das crianças acolhidas possuíam perspectiva de reinserção 

familiar, às quais foram reinseridas nas famílias extensas, com exceção da criança 3 que foi 

entregue aos cuidados do genitor, da criança 4 que foi adotada e da criança 6, que ainda se 

encontra em situação indefinida. 

Quanto ao motivo dos acolhimentos, observou-se que esteve predominantemente 

relacionado à negligência e transtorno mental, uma vez que os genitores ditos “negligentes” 

possuíam dependência alcoólica ou dependência alcoólica associada a outro transtorno mental. 

Ressalta-se que no Levantamento Nacional observou-se que as causas mais frequentes para o 

acolhimento foram a Negligência na Família e a Dependência Química/Alcoolismo dos 

responsáveis (Avanci et al., 2013). 
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É importante atentar para o conceito de negligência utilizado nos registros das crianças 

e adolescentes que estão nos serviços de acolhimento, pois vários autores apontam a dificuldade 

de definir esse tipo de violência, uma vez que essa interpretação geralmente é marcada pela 

subjetividade do profissional que avalia o caso, havendo, muitas vezes, uma confusão entre 

negligência dos familiares e situação de pobreza (Princeswal, 2013). 

Na tabela 2, observa-se o perfil das famílias acolhedoras: 

 

Tabela 2  

Perfil das famílias acolhedoras 

Família 1 2 3 4 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino 

Idade 44 anos 66 anos 50 anos 51 anos 

Estado civil Solteira Divorciada Casada Casada 

Profissão Comerciante Cabeleireira Do lar 
Aux. de Serviços 

Gerais 

Renda familiar 1 salário mínimo R$ 1.000,00 R$ 1.100,00 R$ 1.200,00 

Nº de membros 

familiares 
Dois Dois Seis Três 

Religião Evangélica Evangélica Católica Católica 

Perfil desejado 

para o 

acolhimento 

02 a 06 anos de 

idade 

02 a 10 anos de 

idade 
Todos 

02 a 06 anos de 

idade 

Acolhe grupo de 

irmãos 
Sim Sim Não Não 

 
 

Percebe-se que as figuras femininas das famílias foram as que buscaram o SAF, aspecto 

bastante comum na cultura brasileira, em que a mulher frequentemente assume o papel de 

principal cuidadora no núcleo familiar.  
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Quanto à composição familiar das famílias pretendentes ao acolhimento, eram formadas 

por casais heterossexuais ou famílias monoparentais e em todas elas já havia filhos. 

No tocante ao perfil socioeconômico, observa-se que as famílias integram camadas com 

baixo poder aquisitivo, como identificado em várias pesquisas sobre o tema (Avanci et. al., 

2013; Baptista & Zamora, 2016; Bussinger et al., 2009 como citado em Bussinger & Lima, 

2014). 

Quanto ao perfil desejado para o acolhimento, observou-se que majoritariamente esteve 

relacionado à idade a partir dos 02 (dois) anos. Segundo a equipe técnica, tal intervalo de idade 

pode estar relacionado a um acordo realizado com a autoridade judiciária, por sugestão desta 

última, no qual ficou estabelecido que os bebês seriam encaminhados à unidade institucional, 

pois demandariam mobiliário e itens específicos mais difíceis de serem adquiridos pelas 

famílias acolhedoras. Observou-se que a maior parte das famílias acolhedoras se disponibilizou 

a acolher crianças menores. Nesse sentido, percebe-se que ainda existe um receio dessas 

famílias cadastradas quanto às crianças mais velhas, pré-adolescentes e adolescentes. 

No tocante ao não recebimento de grupo de irmãos, a família 03 indicou a ausência de 

espaço físico para acomodar mais de uma criança, enquanto a família 04 mencionou a 

indisponibilidade de tempo para responsabilizar-se pelos cuidados a várias crianças. No tocante 

à justificativa da família 03, Avanci et. al. (2013) identificou ser frequente essa alegação entre 

as famílias acolhedoras. Nesse sentido, novamente observa-se que as famílias acolhedoras 

frequentemente possuem poder aquisitivo limitado e, consequentemente, um local de moradia 

simples, que não comporta o acolhimento de várias crianças de forma digna. 
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4.2. Participantes 

 

No que se refere aos participantes do estudo, foram contemplados a equipe técnica do 

serviço (psicólogo e assistente social), coordenador dos serviços socioassistenciais do 

município, uma família acolhedora, uma família de origem, uma criança acolhida, um 

representante do Conselho Tutelar, Promotor de Justiça e Juiz de Direito da comarca. A seguir, 

consta uma breve caracterização dos entrevistados (nomes fictícios): 

 Monalisa - Assistente Social: Monalisa é a assistente social que compõe a equipe 

técnica do SAF desde o seu processo de implantação. Está cursando pós-graduação em 

Serviço Social e Trabalho e, antes de ingressar no SAF, atuou em outros equipamentos 

socioassistenciais que atendiam ao público infantojuvenil por aproximadamente quatro 

anos.  

 Gabriela – Psicóloga: Gabriela é a psicóloga que passou a integrar a equipe técnica do 

SAF após seu processo de implantação, o qual foi realizado por outra profissional. 

Gabriela possui pós-graduação em Psicologia Hospitalar, mas já havia atuado no âmbito 

da Política Nacional de Assistência Social, integrando a equipe do CREAS de outro 

município.  

 Fernanda - Coordenadora: Fernanda é a coordenadora dos equipamentos 

socioassistenciais do município. Possui formação em Serviço Social e começou a atuar 

no cargo após a implantação do SAF. Fernanda é pós-graduada em Educação e Direitos 

Humanos, tendo exercido, durante oito anos, a função de Conselheira Tutelar em outro 

município. 

 Isabel - Família Acolhedora: Isabel foi uma das primeiras pessoas a procurar 

informações sobre o serviço e uma das primeiras famílias a acolher uma criança. É 

comerciante, evangélica, possui 43 anos de idade, cursou o ensino médio e reside com 
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uma filha adotiva de 13 anos de idade. Sua renda mensal, proveniente de uma pequena 

loja de roupas, foi estimada em um salário mínimo. Seu primeiro acolhimento ocorreu 

durante, aproximadamente, 10 (dez) meses, período em que cuidou de uma menina (Lis) 

de 03 (três) anos de idade. Em seguida, realizou o acolhimento de um garoto de 02 (dois) 

anos de idade, durante, aproximadamente, 02 (dois) meses.   

 José – Conselheiro Tutelar: José é membro do Conselho Tutelar, possui o ensino 

médio completo e atua no Conselho Tutelar há seis anos. Antes disso, desenvolvia 

projetos sociais voltados ao público infantojuvenil na igreja que frequenta.  

 Pérola – Criança Acolhida: Pérola possui 10 (dez) anos de idade e estava convivendo 

com a família acolhedora há aproximadamente 07 (sete) meses. Ela residia com a mãe 

(Joana), irmãos e padrasto e seu acolhimento ocorreu supostamente em decorrência de 

negligência dos responsáveis, que resultaria na prática de mendicância. Contudo, após 

seu acolhimento, tomou-se conhecimento de provável violência sexual praticada pelo 

padrasto. 

 Joana – Genitora: Joana é a genitora de Pérola (10 anos), Lis (03 anos) e outra criança 

(06 anos) que também se encontra em acolhimento familiar. Ela disse possuir 28 anos 

de idade e seis filhos. Na ocasião da entrevista, relatou suspeitar estar gestante de um 

novo companheiro. Dois dos seus filhos são adolescentes e foram residir com o genitor 

após intervenção dos órgãos do SGD por apresentarem suposto envolvimento com ato 

infracional. A filha mais velha da Sra. Joana reside com um companheiro, tendo saído 

de casa quando ainda era adolescente. No tocante à situação socioeconômica da família, 

a Sra. Joana disse ser dona de casa, ter estudado até o 1º ano do ensino fundamental, 

receber apenas o valor pago pelo Programa Bolsa Família (R$ 163,00) e residir em casa 

alugada. Na época em que suas três filhas foram acolhidas, residia com um companheiro 

que não trabalhava. De acordo com a equipe técnica, Joana é alcoolista, manifesta uma 
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postura aparentemente passiva, mesmo ao ser informada da gravidade da situação das 

filhas. Conforme Monalisa, a filha mais velha da Sra. Joana costuma relatar o 

comportamento da mãe, informando que ela não cessou o uso de álcool e que sempre 

foi negligente no que se refere ao provimento das necessidades básicas dela e de seus 

irmãos, o que motiva o comportamento dos irmãos de praticarem mendicância e a busca 

por trabalho desde muito cedo. De acordo com a filha, a passividade da genitora é uma 

característica muito forte, acreditando que ela não possui condições de cuidar das três 

filhas mais novas sozinha.  

 Pedro - Promotor de Justiça: Pedro possui bacharelado em Direito e Especialização 

em Ciências Criminais. Há aproximadamente cinco anos, vem atuando na área da 

infância e juventude nas promotorias em que trabalhou. Atualmente, além de atuar nessa 

seara, é responsável pelas matérias de Patrimônio Público, Direito do Consumidor e 

processos judiciais no âmbito do Direito de Família.  

 Paulo – Juiz: Paulo é o juiz da comarca, responsável pela aplicação das medidas de 

acolhimento nos casos envolvendo infância e juventude. Possui graduação em Direito e 

em Filosofia, além de Especialização em Aspectos Legais e Sociais da Infância e 

Juventude (UFRN), Mestrado em Direito Constitucional com foco na área de infância e 

está cursando Doutorado em Ciências Sociais. Atua na área cível e possui 13 anos de 

experiência na área da infância e juventude. 

 

A inclusão de diversos profissionais, criança acolhida, família de origem e família 

acolhedora, visa abarcar a perspectiva dos diferentes atores envolvidos no processo de 

acolhimento, considerando-se que os mesmos podem apresentar perspectivas 

consideravelmente distintas acerca deste serviço, posto que possuem níveis e tipos de 

envolvimento diferentes durante o processo de acolhimento. 
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Desse modo, considerou-se importante analisar criticamente os discursos produzidos 

pelos participantes, observando de que modo eles se complementam, contradizem-se e 

apreendendo o seu movimento interno, o qual é permeado por um conjunto de relações, 

conexões e concepções. 

Cumpre ressaltar que buscamos ouvir uma das crianças acolhidas, pois apesar de se 

afirmar a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, raramente eles são escutados quanto 

ao modo com que compreendem sua história de vida, suas escolhas e as alternativas que 

propõem para a resolução de seus problemas. Muitas vezes, considera-se que esse público “não 

sabe o que dizer” ou deve ser “poupado” de compreender o seu processo no tocante às medidas 

protetivas, para evitar seu sofrimento (Moreira et al., 2014).  

Nesse sentido, procurou-se oportunizar a essa criança acolhida um espaço em que 

pudesse expor suas ideias acerca deste momento de sua vida, especialmente no que se refere à 

sua inserção em uma família acolhedora, uma vez que ela é o “indivíduo” a quem se busca 

ofertar cuidados e proteção por meio da medida de acolhimento familiar, a quem a atenção de 

todos os profissionais deve estar voltada. 

 

4.3. Análise dos dados 

  

No tocante à análise proposta nesta investigação, ressalta-se que possui caráter 

qualitativo e inspiração marxiana, numa perspectiva dialética crítica. O método dialético crítico 

busca compreender o real como totalidade histórica, entendendo-se que ele só é apreendido 

parcialmente, considerando as conexões e categorias existentes na realidade (Paiva, 2008). 

Logo, de modo contrário às perspectivas analíticas que visam enquadrar a realidade em 

modelos metodológicos engessados e alheios ao movimento dialético dos fenômenos, busca-se 

apreender o movimento contraditório da realidade concreta. Nesse sentido, evita-se a visão 
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instrumental do método como algo determinado a priori, provocando uma cristalização de 

etapas que se sucederiam linearmente, isentando a realidade dos antagonismos, conflitos e 

historicidade existentes (Alves, 2007).  

Assim, entende-se que a utilização de uma metodologia coerente à concepção teórica na 

qual o estudo encontra-se inspirado, está relacionada ao pensamento de que: 

a perspectiva teórico-metodológica não pode ser reduzida a pautas, etapas, 

procedimentos de fazer profissional [...] diz respeito ao modo de ler, de interpretar [...] 
Encontra-se estreitamente imbricada à maneira de explicitar essa sociedade e os 

fenômenos particulares que a constituem. (Iamamoto, 1995, p. 179) 
 

Isto posto, para alcançar os objetivos desta investigação, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os referidos participantes, conforme roteiros constantes nos Apêndices A 

e B, os quais foram elaborados especificamente para essa investigação. Para tanto, foi realizada 

uma etapa de pré-teste do roteiro de entrevista proposto.  

Inicialmente, a pesquisadora manteve contato com o órgão gestor do serviço, obtendo 

autorização para realização da pesquisa, por meio da Carta de Anuência do Serviço (Apêndice 

C). Em seguida, contatou os participantes, a fim de explicar a finalidade da pesquisa e convidá-

los a participar do estudo, os quais concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido/Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (Apêndices D e E) e o Termo de 

Autorização para Gravação de Voz (Apêndice F). As entrevistas foram realizadas em uma sala 

reservada na sede do SAF, com exceção do Promotor de Justiça e do Juiz, que foram 

entrevistados em seus respectivos locais de trabalho, e da genitora, que foi entrevistada na 

residência de sua filha mais velha. 

Em seguida, transcorrido o período de aproximadamente 06 (seis) meses da realização 

das entrevistas, a pesquisadora retomou o contato com os participantes, visando a atualização 

das informações pontuadas inicialmente, uma vez que mais crianças foram atendidas pelo 

serviço de acolhimento e possivelmente haveriam novas experiências a serem compartilhadas. 
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Nesta segunda etapa, foi excluída a participação da família de origem e da criança acolhida, 

buscando evitar desconforto para elas e consequente revitimização, pois se considerou que estão 

implicadas no processo de acolhimento de forma mais delicada que os profissionais, já que o 

afastamento da criança de seu núcleo familiar é uma experiência que pode mobilizar diversos 

sentimentos, tanto para ela quanto para seus familiares.  

Na presente pesquisa, as entrevistas são compreendidas como uma interação, uma troca 

de ideias e significados, por meio da qual diversas realidades e percepções passam a ser 

exploradas e desenvolvidas. Nesse sentido, entrevistador e entrevistado, ainda que de modos 

distintos, estão envolvidos no processo de construção do saber (Bauer & Gaskell, 2002). 

Foram levados em consideração também os aspectos que emergiram no contato com os 

entrevistados, os quais suscitaram diversas reflexões. De acordo com Gray (2012), as 

entrevistas semiestruturadas possibilitam ao pesquisador aprofundar as respostas dos 

entrevistados sobre os pontos que considerar importantes para a investigação. Além disso, esse 

aprofundamento pode conduzir a pesquisa por percursos não previstos, mas importantes para 

alcançar os objetivos propostos. 

Por meio das entrevistas, buscou-se apreender o discurso dos atores envolvidos na 

execução do SAF acerca desta modalidade de atendimento, obtendo informações sobre o papel 

que desempenham no processo de acolhimento familiar, de como ocorreu a implantação do 

SAF no município e em que medida esse serviço tem se constituído uma possibilidade de 

cuidados à população infantojuvenil do município. Estas questões emergem em um momento 

de transição de um modelo assistencial predominantemente institucionalizante para modelos de 

proteção diferenciados, como o SAF. 

Para uma melhor apreensão dos dados, foi realizada a gravação do áudio das entrevistas, 

as quais foram integralmente transcritas. A partir disso, com base na análise de conteúdo 
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temática, realizou-se a leitura das transcrições das entrevistas de forma exaustiva e aprofundada, 

buscando compreender o conteúdo que emergia, a incidência e a qualidade de cada informação. 

Cumpre ressaltar que a análise de conteúdo compreende técnicas de pesquisa que 

possibilitam a descrição das mensagens e atitudes dos participantes imbricadas ao contexto do 

qual são provenientes, bem como a construção de inferências a partir dos dados. Tal processo 

ocorre em virtude da necessidade de se aprimorar a leitura por meio da compreensão das 

significações e da descoberta das relações estabelecidas que se encontram para além das falas 

dos entrevistados. Assim, busca-se apreender também uma realidade invisível, que pode se 

encontrar somente nas “entrelinhas” do texto (Cavalcante, Calixto, & Pinheiro, 2014). 

Desse modo, foi possível depreender três eixos de análise preponderantes, a partir dos 

quais os dados foram organizados e determinados os conceitos teóricos que orientaram a 

discussão em cada bloco. A partir disso, a exposição dos dados foi realizada num formato que 

busca dar voz aos entrevistados, relacionando suas falas e destacando os apontamentos teóricos 

associados aos conteúdos manifestos. 

Por fim, cumpre ressaltar que o projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE nº 64874116.0.0000.5537), tendo em 

vista que a pesquisa envolve a participação de seres humanos.  
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5. Resultados e discussão dos dados 
 

 

5.1. O SAF na perspectiva de quem “acolhe” 

 

A discussão dos dados foi realizada com base nos objetivos propostos nessa pesquisa. 

Por meio das leituras das transcrições das entrevistas, foram identificados três eixos de análise 

preponderantes: I - Concepções sobre o SAF; II - Papel desempenhado no SAF e III – O SAF 

no contexto local.  

 

5.1.1. Eixo I – Concepções sobre o SAF 

  

 Ao se investigar as concepções a respeito do SAF, dividiu-se a discussão em dois blocos, 

de acordo com o conteúdo que emergiu das entrevistas: a) ideias em construção acerca do SAF, 

com realce para a formação de vínculos no contexto do acolhimento familiar e b) 

potencialidades e fragilidades do SAF. 

 

a) Ideias em construção acerca do SAF 
 

Antes de se abordar mais especificamente as ideias que os entrevistados estavam 

construindo acerca do SAF, buscou-se compreender se já possuíam alguma aproximação com 

essa modalidade de acolhimento antes da implantação do SAF no município.  

Quase todos os entrevistados disseram ter conhecido o acolhimento familiar a partir do 

momento em que o SAF começou a ser implantado e divulgado no município. Apenas Pedro e 

Paulo, Promotor de Justiça e Juiz respectivamente, haviam mantido contato anterior com a 

proposta de atendimento, mas no plano teórico.  
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Nesse sentido, observou-se que ainda existe considerável desconhecimento acerca desta 

modalidade de acolhimento na localidade, o que pode estar relacionado ao reduzido número de 

SAFs na região Nordeste do Brasil, assim como à cultura de institucionalização que ainda 

permeia as políticas de atendimento à infância e juventude. Desse modo, evidencia-se, no 

Brasil, a ausência da disseminação de informações suficientes para gerar clareza quanto à 

finalidade e características do SAF (Valente, 2012). Assim, reflete-se que as mudanças no 

cenário das políticas de atendimento à infância e juventude demandam tempo e mobilizam 

tensões que perpassam a adoção de um novo discurso social (Costa & Rossetti-Ferreira, 2009). 

Quanto às ideias que estão sendo construídas acerca do SAF, foi possível perceber que 

estiveram relacionadas às peculiaridades desta modalidade de acolhimento, especialmente no 

que concerne à atenção individualizada, sendo traçado um paralelo entre a forma de 

atendimento existente em uma família acolhedora e em uma instituição, a qual foi considerada 

menos benéfica para as crianças/adolescentes.  

Além disso, foi ressaltado que a inserção de uma criança/adolescente no SAF é uma 

oportunidade de se trabalhar a família de origem, favorecer o desenvolvimento dos acolhidos, 

o amadurecimento pessoal das famílias acolhedoras, mostrando-se, também, uma alternativa 

que dispende menos recursos públicos. Ademais, os entrevistados também relataram suas 

concepções e preocupações acerca dos vínculos afetivos construídos nesse contexto. A seguir,  

foram destacados alguns relatos que ilustram tais aspectos.  

Monalisa (assistente social) pontuou: 

É um serviço maravilhoso, em relação às instituições e os danos que causam para a 

criança e o adolescente. Eu, particularmente amo o serviço, para uma cidade ter um 
serviço desse é muito privilegiado. Acho que é uma oportunidade que a família de 
origem está tendo, e as crianças e adolescentes que chegam em uma família acolhedora, 

que não perdem totalmente o vínculo familiar, que tem uma estrutura assim que, mais 
ou menos não vai sair exatamente da família de origem para ir para uma instituição, que 

realmente eu acho que fica perturbado, certo? Além de tantas violências, ainda ser 
retirado da família de origem... Vai para uma família acolhedora que ali é uma referência, 

eu acho que é por aí o caminho. 
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Monalisa (assistente social) também disse entender a proposta como uma oportunidade 

de “resgate” às famílias de origem:  

Vi que era uma oportunidade maravilhosa para a criança e adolescente, era um serviço 

a mais para o município, para as famílias era uma oportunidade da gente trabalhar as 
famílias, pra gente resgatar essas famílias que estejam em vulnerabilidade, de droga, 

álcool, violência. 

Ao considerarmos que a reintegração familiar deve ser buscada de forma prioritária nos 

Serviços de Acolhimento, a fala da profissional revela o desejo de contribuir para que esse 

processo ocorra, em consonância com o ECA e a PNAS. Também restou evidenciado a 

compreensão de que o SAF amplia a rede de atendimento do município.   

 O relato de Fernanda (coordenadora) aponta a questão da atenção individualizada: 

Através desse programa no município, quando você procura um lar para a criança ficar, 

não é aquela instituição, aquele modelo de instituição. É uma família que realmente vai 
de fato cuidar daquela criança, ter a preocupação de levar para o médico, cuidar da sua 

higiene pessoal, levar para o dentista, então é algo diferente (...) Porque embora você 
pague um valor x lá para aquela família que tá cuidando, mas pelo menos você sabe que 

aquela família vai tá dando atenção para aquela criança, para aqueles que naquele 
momento estão sendo acolhidos. 

Nesse sentido, observa-se que os relatos de Monalisa e Fernanda, destacaram que o SAF 

guarda particularidades que seriam mais benéficas às crianças e adolescentes que o acolhimento 

institucional, havendo uma abertura destas profissionais a essa modalidade de acolhimento. 

Tais apontamentos, como a atenção individualizada e o ambiente que preserva a estrutura 

familiar, vêm sendo discutidos na literatura como aspectos interessantes da proposta de 

acolhimento em família acolhedora.  

Gabriela (psicóloga) ressalta a seriedade da medida de acolhimento familiar: 

É um serviço bem desafiador, mas um projeto encantador ao mesmo tempo, que exige 
de nós profissionais muita delicadeza para lidar com todas as demandas que chegam, 

um olhar extremamente cuidadoso e abrangente, não ter um foco apenas. Tem que olhar 
macro, tanto a questão da família de origem e acolhedora, e, principalmente, as crianças 
e adolescentes, que são as questões maiores implicadas. São questões delicadas que 

demandam uma atenção extrema porque a gente está lidando com vidas, com futuros de 
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pessoas, de famílias, e a gente tem que ter muita cautela. A proposta é a gente trabalhar 

a família de origem para que essa criança ou adolescente retorne à sua família de origem 
(...) a gente precisa trabalhar com a família de origem essa reaproximação, reconstrução 

de vínculos.  

Posteriormente, ela também destaca que o papel da família acolhedora foi algo que lhe 

chamou atenção: 

Achei a proposta bastante interessante principalmente quando se volta para essa família 

que acolhe, que se doa, que se permite também. Eu achei que a palavra seria 
"humanidade", um amor também, de você acolher pessoas que você nunca viu. Não sabe 

quem vai chegar, como vem a criança, qual o comportamento que ela vai ter, o que ela 
viveu que vai está trazendo. Achei de uma humanidade, de uma acolhida. 

Por outro lado, Gabriela (psicóloga) pontuou que tem refletido acerca do impacto que o 

atraso no repasse do auxílio financeiro causou em uma família acolhedora: 

A gente vai ter que ter a consciência de que apesar da gente fazer uma seleção, 
capacitação, nem todas as famílias vão ser cem por cento. Digamos, que estejam para a 

gente como ‘perfeitas’ para receber, acolher uma criança. A gente vai tentar ao máximo 
se aproximar daquilo que seja um ideal, mas as coisas vão surgindo e a gente vai se 

deparando com o tempo. O que eu pude perceber é que a questão financeira para 
algumas fala muito né? Então eu fiquei me questionando como seria para essas crianças 

ficarem escutando isso: “Está faltando dinheiro para isso, e o dinheiro não foi depositado 
e está gastando com comida”. Como essas crianças vão perceber aquilo: “Poxa então eu 

estou sendo um gasto para ela? ”. A proposta não é essa (...) Claro, ainda existe amor, 
carinho, eu percebi que as crianças estão sendo tratadas de uma forma muito carinhosa, 

mas essa questão financeira me chamou atenção. 

Desse modo, a profissional reflete que a idealização da família acolhedora, como um 

núcleo familiar perfeito, deve ser analisada criticamente pela equipe técnica. Apesar do carinho 

que observou no contexto da família acolhedora em tela, percebeu que a postura dela em relação 

ao atraso no recebimento do recurso, poderia causar algum mal estar às crianças acolhidas. 

Diante disso, concluiu que cada família acolhedora vai proporcionar algum aprendizado para 

os profissionais, que necessitam estar atentos às necessidades de capacitações e orientações às 

famílias: 
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Isso precisa ser trabalhado até mesmo nas capacitações, serve como um exemplo para a 

gente nas próximas capacitações. É algo que vai surgindo, com cada família a gente vai 
aprender um pouquinho. Se a gente já se deparou com isso agora, então é de extrema 

importância para a gente já ir trabalhando as próximas que vão chegar. 

Fernanda (coordenadora) comentou que teve receio de que famílias busquem o serviço 

exclusivamente pela questão financeira, não possuindo o perfil para acolhimento. Todavia, 

explicou que a família que estava apresentando a postura inadequada, seria desligada do SAF e 

acrescentou: “eu percebi que o programa é assim, no momento que você percebe que não está 

dando certo, tem como você corrigir. Não é algo que é perfeito, mas você tem a possibilidade 

de estar corrigindo”. Então, nota-se que a referida situação tem recebido atenção por parte dos 

responsáveis pela execução do SAF, os quais têm diligenciado no intuito de sanar os problemas 

identificados. 

Quanto a esse aspecto, Isabel relata seu ponto de vista: 

 

Nós temos nossas atividades, a gente trabalha, consegue conciliar o trabalho à atividade 
de cuidar da criança. Aqui só tem quatro famílias [acolhedoras], eu acredito que não 

seja nem tanto pela questão financeira, porque todo mundo tem o seu trabalho e antes 
da criança chegar a gente sobrevivia, pagava nossas contas, então não é apenas pela 

questão financeira, até porque é um trabalho exaustivo, não é fácil você ficar 
integralmente com uma criança. 

  

Cumpre realçar que o Levantamento Nacional realizado por Avanci et al. (2013), 

revelou que as famílias acolhedoras relataram que acolher uma criança/adolescente lhes 

demanda disponibilidade afetiva e capacidade de proteção, precisando agir com paciência, 

conforme relato de Isabel, que considera a atividade exaustiva.  

Há que se destacar que, de acordo com Bussinger et al. (2009, como citado em Bussinger 

& Lima, 2014)., em levantamento realizado no Programa de Famílias Acolhedoras de 

Vitória/ES, as famílias populares, que recebiam até quatro salários-mínimos, foram as maiores 

interessadas no acolhimento familiar, o que poderia estar associado a suas histórias de vida, que 
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teriam sido permeadas por experiências de privação e violências, fazendo com que buscassem 

se aproximar da realidade daqueles que necessitam ser acolhidos. Assim, tal situação pode vir 

a ocorrer novamente no contexto local e em outros municípios, sendo  importante que a equipe 

esteja preparada para lidar com essa questão ao longo do processo de seleção, capacitação e 

acompanhamento das famílias. 

Baptista e Zamora (2016) pontuaram que em vários países, as famílias que buscam se 

cadastrar nos serviços de acolhimento familiar majoritariamente estão situadas nas classes 

populares e precisam de suporte financeiro para atender às necessidades materiais das crianças 

e adolescentes acolhidos. Todavia, Girard (2004, como citado em Baptista & Zamora, 2016) 

explica que o desejo de ser uma família acolhedora pode estar relacionado ao fato da família 

gostar e querer acolher, aliado à necessidade financeira de subsistência, um aspecto concreto 

que não diminuiria seu comprometimento com o trabalho, sendo um dos estímulos para o 

acolhimento e, não necessariamente, o principal. 

Baptista e Zamora (2016) explicam que a possibilidade da profissionalização das 

famílias acolhedoras na política de atendimento geralmente é mal compreendida, pois entende-

se erroneamente que isso desvalorizaria os cuidados dirigidos à criança/adolescente, 

estimulando apenas o interesse financeiro das famílias. Tal posicionamento das autoras 

encontra-se pautado na ideia de que cuidar integralmente de crianças e adolescentes 

provenientes de contextos de violações direitos exige tanta dedicação, que não seria viável para 

as famílias acolhedoras submeterem-se a isso apenas pela questão financeira, uma vez que “o 

talento para o acolhimento certamente tem que existir, caso contrário, o trabalho não flui” 

(Baptista  & Zamora, 2016, p. 23).  

Outrossim, Bowlby (1988) já mencionara que o pagamento aos pais substitutos sofria 

algumas críticas em virtude do medo de que os cuidados às crianças fossem administrados 

apenas pelo interesse financeiro e não por amor. Porém concluiu que pensar que esse pagamento 
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interferirá diretamente na afeição e no interesse da “mãe substituta” pela criança seria 

equivocado, pensamento esse mais relacionado aos interesses do poder público, que visa reduzir 

despesas. Segundo o autor, a recusa em pagar um valor adequado aos pais substitutos, aliada 

aos gastos substanciais produzidos pelas instituições, evidencia os diferentes graus de interesse 

de fornecer assistência à criança por uma família ou por uma instituição.  

Bowlby (1988) já apontara a unanimidade dos assistentes sociais em reconhecerem a 

necessidade dos cuidados substitutos serem remunerados, pois constituem um trabalho real. O 

autor pontuou que se houvesse um status semiprofissional nas atividades dos pais substitutos, 

os quais necessitam de treinamento adequado, os órgãos teriam à sua disposição pessoas mais 

responsáveis e com melhor nível educacional. 

Assim, entende-se pertinente uma análise atenta quanto ao perfil da família acolhedora, 

uma vez que o interesse pelo recurso financeiro por si só parece não excluir a possibilidade da 

mesma exercer o seu papel com qualidade, especialmente quando se observa, por parte da 

família, a empatia com a criança/adolescente, além da identificação com o ato de “acolher” e 

“cuidar”. 

Pedro (promotor de justiça) ressaltou a importância dos serviços alternativos: 

O serviço da família acolhedora, para mim ele faz parte de uma série de serviços 

alternativos que existem, não só na área da infância, mas em diversas áreas, e poderia 
se começar a olhar situações como essas porque é um serviço muito mais barato do que 

você manter um abrigo, e é um serviço que para a criança é menos traumático do que 
colocar a criança, ou até mesmo o adolescente numa instituição.  

Por meio da fala de Pedro, é possível refletir que compreende a existência de certa 

invisibilidade dos serviços alternativos, havendo ainda uma predominância das práticas 

institucionalizantes. Observa-se que, assim como outros entrevistados, ele realiza uma 

comparação entre o impacto provocado pela inserção de uma criança ou adolescente em uma 
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família acolhedora, àquele ocasionado pela institucionalização, o qual considera mais 

traumático. 

Posteriormente, Pedro relatou que: “Esses serviços alternativos que, demandem menos 

uma atuação do Estado e coloquem mais a sociedade em si, dentro da política de atendimento 

à infância e adolescência, são muito vantajosos”. Nesse sentido, observa-se que o SAF se 

constitui um modelo de atenção às camadas mais vulneráveis da população infantojuvenil, que 

lança mão da participação da sociedade civil e da responsabilidade individual da família de 

origem ou da família acolhedora (Dias, 2009). Contudo, a participação da sociedade civil deve 

ser acompanhada de ações efetivas por parte do Poder Público, de modo que o Estado também 

se responsabilize pelo atendimento que está sendo ofertado às crianças/adolescentes acolhidos, 

ainda que esse ocorra dentro da residência de uma família. 

 José (Conselheiro Tutelar), disse que ao tomar conhecimento da proposta do SAF: 

Tive uma impressão muito boa, porque a gente vê as dificuldades da instituição daqui, 

então ampliou mais a nossa visão. Porque lá, assim, é muito limitado, muito imprensado, 
mas mesmo assim nós temos que agradecer por até então, nós termos a instituição, se 

não o conselheiro levaria [a criança] para casa ou ele deixaria lá no Promotor. As 
dificuldades da instituição é só a questão da estrutura física mesmo. 

 Por meio de sua fala é possível observar que entende a existência do SAF como uma 

ampliação necessária à rede de atendimento à criança e ao adolescente, tendo em vista que a 

unidade institucional apresenta limitações em sua estrutura física. Assim, cumpre ressaltar que 

ambas as modalidades de acolhimento podem coexistir no município, pois as crianças e 

adolescentes acolhidos possuem necessidades distintas (Valente, 2013).  

Isabel (família acolhedora) entende que o SAF é uma oportunidade de crescimento para 

as crianças e para as famílias acolhedoras:  

É uma forma de você ressocializar a criança, a família acolhedora traz a criança para um 

ambiente familiar, resgata valores que a criança perdeu durante a fase que passou com 
a família de origem (...) é um trabalho mais de coração mesmo, assim, você dedica 
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tempo integral, é bem... pessoalmente você cresce muito, como pessoa, como ser 

humano, é bem importante que vá adiante.  

 Por meio de sua fala, ao mencionar que se trata de um “trabalho de coração”, percebe-

se um notório envolvimento como família acolhedora. Também foi possível observar o seu 

desejo de que a modalidade de atendimento possa continuar existindo no município.  

 O relato de Isabel quanto ao resgate de valores que teriam sido perdidos na família de 

origem, demonstra a sua concepção de que algo faltaria àquela família, ao mesmo tempo em 

que entende que o ambiente da família acolhedora seria capaz de preencher essa lacuna. Nessa 

perspectiva, questiona-se quais valores teriam sido perdidos na família de origem, e se essa 

possível perda não estaria mais relacionada à visão de que a família “pobre e desestruturada” 

não tem condições de suprir as necessidades de sua prole no tocante à educação e a afetividade, 

por exemplo, que podem perpassar os valores de uma família.  

 Cumpre realçar que, na experiência do município de São Paulo, a convivência da 

criança/adolescente com a família acolhedora propiciou a aprendizagem de outros modelos de 

relacionamento, reconhecendo-se que a família acolhedora e a família de origem possuíam 

dinâmicas e formas de afeto próprias e ricas, agregando-se novos elementos para essa relação 

entre a criança/adolescente e sua família (Dias, 2009). 

 Ao expor seu ponto de vista diante da proposta do SAF, Isabel demonstrou associar o 

cuidado oferecido à criança, com questões afetivas: 

 O primeiro pensamento foi que tinha que abraçar a ideia porque iria contribuir 

significativamente com as crianças, ia ajudar muito mesmo. A ideia também de ser útil 
né? Você contribuir... o adulto foi feito para proteger né? (...) Com a família acolhedora, 

a responsabilidade ainda é maior, a criança passa a fazer parte da sua família, do seu dia 
a dia. A criança chega totalmente sofrida, lesionada, com todos os seus direitos violados, 

e você vai ter que ali... o que vai sarar todas as feridas é o amor. Acho que famílias 
acolhedoras são selecionadas assim, até por Deus mesmo, pessoas especiais para fazer 
parte, porque não é nenhuma questão de remuneração, é questão de você querer fazer 

alguma coisa. É um serviço muito positivo, com certeza. 
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 O relato de Isabel (família acolhedora) demonstra que, em sua concepção o componente 

afetivo está relacionado ao sucesso do acolhimento. Também apresenta outro aspecto 

importante que é a inclusão da criança no dia a dia da família acolhedora, que passa a “fazer 

parte” dela, envolvendo o sentimento de pertencimento e acolhimento construído nessa 

convivência. 

 Nesse sentido, cabe refletir que a afetividade construída na relação entre a família 

acolhedora e a criança, como se ela fosse um membro da família, pode se revelar um elemento 

importante nesse contexto, influenciando positivamente no cuidado que lhe é disponibilizado 

(Mariano et al., 2014). 

 Porém, sua fala também apresenta certa romantização acerca das famílias acolhedoras, 

como sendo pessoas “especiais” e “escolhidas por Deus”. Em pesquisa realizada com os 

candidatos a famílias acolhedoras em Vitória – ES, identificou-se que grande parte deles 

possuía uma orientação religiosa cristã, o que refletiria na existência de valores como 

solidariedade e ajuda ao próximo, que as levariam a estabelecer relações comunitárias e 

familiares buscando assistir aos mais necessitados (Bussinger & Lima, 2014). No caso da 

família em tela, observou-se a presença de uma possível associação entre os valores religiosos 

e acolhimento, vez que Isabel disse ser praticante da religião evangélica. Quanto às demais 

famílias acolhedoras do Serviço, todas se declararam cristãs (católicas ou evangélicas).  

 

Formação de vínculos no contexto do acolhimento familiar 

 

 Paulo (Juiz) expôs que a formação dos vínculos é algo que lhe preocupa ao se deparar 

com a proposta de acolhimento familiar: 

 
 



108 
 

 
 

A minha grande preocupação sempre foi essa questão da formação do vínculo, porque 

a criança vem de uma situação de violação e vai para uma situação de respeito né? 
Naturalmente há um vínculo (...) No caso de uma família acolhedora, você sabe que 

aquela criança vem de uma situação de desrespeito dos direitos, aí às vezes a pessoa 
quer até compensar, trata até melhor do que trataria os próprios filhos. Então eu vejo 

com preocupação muito grande essa questão da formação do vínculo, e do quanto isso 
vai ser danoso para a formação da criança na vida, de uma maneira geral, quando ela 

tiver que cortar essa situação. 
 

 Nesse sentido, observa-se a expectativa de que o núcleo familiar acolhedor talvez seja 

um ambiente demasiadamente positivo, em razão do desejo das pessoas de suprirem as 

necessidades da criança por se sensibilizarem com sua história de vida. Contudo, reflete-se que 

esse ambiente também pode ser permeado por divergências e conflitos, pois tais aspectos fazem 

parte da dinâmica dos relacionamentos humanos e, consequentemente, do convívio familiar. 

Percebe-se também em sua fala, a ideia de que o rompimento do vínculo da criança com a 

família acolhedora seria algo consideravelmente prejudicial ao seu desenvolvimento.  

 Paulo (juiz) acrescenta: 

Minha grande preocupação é até eu garantir tanto que vai ser até prejudicial. Eu mostrei 

àquela criança que existia uma coisa diferente. A tia da família acolhedora é tão amável, 
carinhosa, aí quando retorna para a família biológica, ou vai para a extensa, ou para uma 

família adotiva, não tem aquele... o que em uma instituição, essa preocupação, não há, 
guardadas as devidas proporções. Não há porque a criança, tendo 1 ano, dois anos, três 

anos, quatro anos, ela sabe que aquilo ali é provisório. Mesmo que ninguém diga para 
ela, porque ela sempre está vendo criança chegando, criança saindo, o ciclo está 

acontecendo. E na família acolhedora esse ciclo não acontece, ela não vê. 
 

 Nesse sentido, observa-se o estabelecimento de um conflito entre proporcionar “o 

melhor” ou não à criança, pautado no temor de oportunizar relações afetivas tão positivas no 

período de acolhimento, a ponto da criança apresentar dificuldades para adaptar-se a novos 

contextos. Também se observa novamente a ideia de que na família acolhedora a criança 

encontraria condições de convivência ideais, não havendo situação compatível na família de 

origem ou substituta.  
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Avanci et al. (2013) por meio de um levantamento nacional, obteve o relato da 

coordenadora de um SAF em que foi exposto a dificuldade da criança em se readaptar à família 

de origem em virtude da discrepância do nível socioeconômico entre ela e a acolhedora. Por 

outro lado, Valente (2013), ao analisar a experiência do município de Campinas (SP), verificou 

que as relações de apego foram vividas intensamente no contexto do acolhimento familiar, 

sendo construídos vínculos que, em alguns casos, perduram mesmo após o desligamento das 

crianças, não havendo a substituição dos laços afetivos existentes com a família de origem, nem 

uma maior valorização do vínculo com a família acolhedora em virtude do conforto oferecido 

ou poder aquisitivo da mesma.  

Outrossim, cabe refletir que, observar o movimento de entrada e saída de outras crianças 

em uma instituição também pode ter um viés negativo, especialmente nos casos em que uma 

criança se depara com a inércia de seu acolhimento, enquanto percebe o desligamento de outros 

acolhidos, situação que também poderia lhe causar sofrimento. De acordo com Baptista, 

Zamora e Bittencourt (2017), discutir a infância como um período permeado por 

potencialidades e fragilidades, o qual se encontra inserido em uma conjuntura social e histórica, 

indica que a compreensão de cada caso deve considerar suas características e possibilidades 

únicas. Nesse sentido, as experiências que cada criança vivencia durante o acolhimento são 

singulares e talvez não possam ser limitadas a determinadas previsões, pois possuem histórias 

peculiares e se encontram em serviços que apresentam realidades distintas.  

 Pedro (promotor de justiça) também externou preocupação semelhante à de Paulo: 

A demora no desenrolar do processo judicial da ação de destituição do poder familiar, 

faz com que essa criança fique muito apegada àquela família acolhedora. E aí, esse 
desligamento às vezes pode gerar um trauma. O ideal é que sempre um processo judicial 
tramite o mais rápido possível, principalmente em situações como essa, mas às vezes 

chegam a durar dois, três anos, aí você pegar a situação de uma criança que já convive 
a dois, três anos com uma família (...) Essa criança provavelmente já deve tá chamando 

a figura materna da casa de mãe e a figura paterna de pai. Aí ela já foi tirada da sua 
família de origem, já começou a criar um espelho, vê aquelas duas pessoas como pai e 

mãe, e aí você vai tirar de lá? Um problema que eu enxergaria seria esse (…) é até uma 
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preocupação do juiz, ele tem um certo pé atrás com o programa da família acolhedora, 

por causa disso. Então sempre está tendo uma celeridade bastante razoável, para que 
isso não ocorra, esse apego das crianças. 

 Cabe refletir que diante de um longo período de acolhimento, especialmente se não for 

trabalhada a manutenção e fortalecimento dos vínculos da criança com sua família de origem, 

é possível que o laço construído com outras figuras de cuidado se intensifique, sejam elas uma 

família acolhedora ou profissionais de uma unidade institucional.   

 A fala de Pedro também propõe uma reflexão quanto aos casos de afastamento da 

criança do seio familiar, os quais necessitam ser tratados com prioridade para que as 

crianças/adolescentes não sofram prejuízos com a ruptura de um longo convívio com a família 

acolhedora e cuidadores, assim como perdas oriundas de um extenso período de 

institucionalização. 

 O Promotor de Justiça acrescentou: 

Mas assim, aqui na comarca, só para deixar bem claro, se tem uma preocupação de dar 
um andamento célere a esses processos de destituição, comumente as ações que são 

oriundas aqui do MP que a criança ou foi para a instituição ou foi para alguma família 
acolhedora, ela tem uma sentença de primeiro grau em quatro meses, até menos, a 

depender do caso e da época, porque às vezes você pega o recesso, férias de alguém. 

 Assim, observa-se que no contexto do município investigado existe uma celeridade na 

tramitação dos processos judiciais, o que pode favorecer o desligamento da criança ou 

adolescente dos serviços de acolhimento locais com maior brevidade, evitando os possíveis 

prejuízos advindos dessa experiência. 

Isabel comentou acerca das relações afetivas estabelecidas entre ela e a criança acolhida: 

Existe um apego, um pouquinho, não tem como não ter né? Mas a gente sabe que uma 

hora ela se vai, tem que ir na melhor condição possível né? Sempre foi trabalhado isso, 
no treinamento isso foi trabalhado muito, muito mesmo. A gente ia fazer o papel de 

família por um certo tempo, mas que a criança não é nossa, que a gente tinha que dar 
toda a assistência possível, mas uma hora a criança ia nos deixar. 
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A fala da família acolhedora demonstra que a questão do surgimento de laços afetivos 

foi um ponto muito debatido no momento da capacitação, embora reconheça que naturalmente 

sinta-se vinculada à criança acolhida e que um dia, com o seu desligamento do serviço, esse 

laço será rompido. Sua fala também realça a preocupação da equipe técnica ao abordar o tema, 

no período de preparação das famílias acolhedoras. 

Quanto aos vínculos afetivos no contexto do acolhimento familiar, Monalisa (assistente 

social) comentou: 

Existem muitos vínculos afetivos. Até a preocupação delas é dizer assim: ‘Pelo amor de 

Deus, quando forem tirar tem que avisar’. Eu disse: ‘não se preocupe’. Sabemos que é 
uma preparação de apego e desapego. A gente prepara muito eles para o apego, é um 

ser humano, vai se apegar é claro, e para o desapego. A gente também frisou muito para 
o juiz que é assim: quando for para tirar... Porque você sabe as decisões de juiz... Chega 

um oficial de justiça, vai e pronto. Eu já avisei, não pode ser assim, no Serviço de 
Famílias Acolhedoras tudo tem um trabalho, tem uma preparação. 

 
A preocupação com o momento do desligamento da criança/adolescente do SAF é um 

aspecto contido nas Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento, que indicam a 

necessidade da sistematização de um processo que envolva a criança/adolescente, a família 

acolhedora e a família de origem (CONANDA & CNAS, 2009). Para que esse episódio ocorra 

com tranquilidade, sugere-se uma preparação gradativa, conforme destacado por Monalisa. 

No tocante à formação de laços afetivos das crianças e adolescentes acolhidos, Gabriela 

(psicóloga) comenta: 

 

Na instituição também existem vínculos, eles também se apegam. Inclusive há uma 
disputa enorme pelas cuidadoras, se as cuidadoras abraçam primeiro os pequenos, os 

grandes ficam chateados, ficam com raiva, querem quebrar tudo porque ela não me 
abraça, ela não me beija, porque a atenção tem que ser dividida.  

 

Desse modo, a fala da psicóloga chama a atenção para a vinculação afetiva que também 

ocorre no contexto do acolhimento institucional, não sendo essa uma questão exclusiva da 

modalidade do acolhimento familiar.  
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Diante da importância dos vínculos afetivos para o desenvolvimento 

criança/adolescente, as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento mencionam que 

deve ser propiciada a formação de vínculos entre as crianças/adolescentes acolhidos e os 

profissionais das instituições ou famílias acolhedoras. Quanto aos cuidadores das instituições, 

é indicado que não trabalhem em escala de plantão, para que a criança/adolescente possa 

vivenciar constância e estabilidade nos cuidados recebidos, vinculação com o cuidador de 

referência e a previsibilidade de uma rotina diária.  (CONANDA & CNAS, 2009). 

 De acordo com Bowlby (1997), a psiquiatria infantil identificou que a ausência de 

oportunidades para estabelecer laços afetivos, ou prolongadas e repetidas rupturas de vínculos, 

podem interferir na condição psíquica do sujeito. Nesse sentido, ao passo que se deve promover 

oportunidades para que as crianças formem vínculos afetivos com as figuras de cuidado, deve-

se evitar frequentes rompimentos desses laços com as famílias acolhedoras ou profissionais da 

instituição.   

 Assim, observa-se a importância de se trabalhar os vínculos afetivos ao longo desse 

momento da vida da criança ou adolescentes, vez que o período de convivência no contexto do 

acolhimento é temporário, mas não necessariamente curto. Bowlby (1997) destaca que ao 

ocorrerem rompimentos de vínculos afetivos, é preciso proporcionar espaços para que sejam 

externados sentimentos, como tristeza e raiva, advindos da perda ou ausência da figura de apego, 

de forma que a criança/adolescente se sinta respeitado e compreendido, recebendo apoio para 

enfrentar essa experiência.  

No que se refere à relação/vínculo da criança acolhida com a família de origem, 

Monalisa pontuou: 

Apesar de tudo o que ela [Pérola] passou, o desejo dela era voltar para a família. Ela 
dizia “eu quero meu pai”, sempre era a família. Se os juízes observassem mais a palavra 

das crianças, a vontade das crianças, como as coisas mudariam. Porque pelo pior que 
elas passem, elas querem a família. Teve uma criança que não teve infância, ela foi 
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muito reprimida pelo pai, ela nunca disse “eu quero ir para o meu pai”, ela tinha medo, 

cada caso é um caso. 
  

 Bowlby (1988) destaca que, mesmo quando os pais substitutos, que exercem os 

cuidados provisórios, são muito bons, geralmente “as crianças sentem que suas raízes estão 

naqueles lares onde talvez tenham sido negligenciadas e maltratadas (…) é a seus pais que ela 

dá valor e é com eles que ela se identifica” (p. 76). Segundo o autor, apesar da situação a que 

foram submetidas, muitas vezes, algum familiar foi bom para aquela criança, a qual se sente 

grata por isso.  

Desse modo, observa-se que a formação e o rompimento de vínculos afetivos no 

contexto do acolhimento familiar aparenta ser uma experiência inevitável, uma vez que 

crianças/adolescentes, como seres humanos e sociais, tendem a construir vínculos com as 

figuras que lhes rodeiam, especialmente quando elas, provavelmente, representam sua única 

possibilidade de vivenciar os sentimentos de segurança e pertencimento naquele momento de 

suas vidas.  

 

b) Potencialidades e fragilidades do SAF 

 

 No que se refere às potencialidades do SAF, quando questionados sobre esse aspecto, 

os entrevistados destacaram alguns pontos que já haviam elencado quando expuseram suas 

concepções de forma geral. Contudo, alguns trouxeram um maior detalhamento acerca dessas 

vantagens ou potencialidades.  

 Durante as entrevistas, evidenciou-se uma predominância de discursos que enfatizaram 

a importância do ambiente familiar, da atenção individualizada e das relações afetivas para as 

crianças/adolescentes acolhidos, conforme as falas ilustrativas a seguir.  

 Monalisa (assistente social), pontuou: 
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É um ponto muito positivo a chegada, o amor, o carinho que as vezes muitas delas nem 

tem em casa, dependendo da violação que tinham. Quando chega na família acolhedora 
já muda bastante, o jeito de tratar, a educação, os limites, então eu acho que é um ponto 

muito positivo. Principalmente a atenção, que as vezes essas crianças precisam até de 
um amor, de um carinho, de uma palavra. Não é de uma noite para o dia, é o que a gente 

explica muito às famílias acolhedoras, elas (crianças) vêm com vários problemas, vem 
com o jeito delas, a gente tem que respeitar e vai orientando, orientando... e acho que é 

nesse caminho. 

Fernanda (coordenadora), apresenta posicionamento semelhante: 

Quando eu visito a criança em abrigos como o do município, eu vejo que não existe um 

aconchego de família, é como se... as crianças estão lá, correndo... aí hora do almoço, 
senta todo mundo na mesa, não existe um cuidado maior. Eu não cheguei a visitar 

nenhuma família, até pelo fato de também não estar invadindo a privacidade da família. 
Mas pelo que me repassam, existe um cuidado, existe um aconchego, existe uma 

preocupação... isso é o que diferencia do abrigo. 

 Por meio do relato de Fernanda, observa-se o estabelecimento de uma comparação entre 

as modalidades de acolhimento, comparação essa predominantemente pautada nas relações de 

cuidado e afeto estabelecidas nesses contextos. 

Nesse sentido, cumpre ressaltar que de acordo com Rizzini e Rizzini (2004), as crianças 

acolhidas apresentam uma história de vida marcada pela fragilização dos vínculos, por muitas 

alterações e constantes rompimentos de seus elos afetivos, sentindo muita necessidade de 

atenção e cuidados, o que frequentemente é pouco correspondido. De acordo com as autoras, 

tais crianças apresentam urgência em serem ouvidas e atendidas em suas necessidades, sendo 

esses os aspectos mais frequentes em suas falas. 

 Ainda na perspectiva da atenção mais individualizada, Gabriela (psicóloga) pontua:  

Eu acho mais válido porque a criança vai ter de fato um lar, diferente de um abrigo, que 

de uma certa maneira fica mais solto, apesar de ter cuidadores que tratem bem (...) mas 
é diferente de você ter um lar, digamos assim, é mais estruturado, é onde você tem mais 

regras, de horário de acordar, dormir, refeição. Não são várias pessoas, é algo mais 
restrito. Então eu achei interessante nesse sentido, um fator positivo, acredito que até 

para a criança já ir se deparando com um verdadeiro lar, sair de onde ela sofria maus 
tratos, e se deparar realmente com uma acolhida, com um cuidado. É bastante 
interessante. 

 Isabel (família acolhedora) destacou: 
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O ponto positivo é essa questão família mesmo, essa questão de ter uma família dedicada 

àquela criança. Numa fundação [unidade institucional], são várias crianças para um 
cuidador ou dois cuidadores, então não tem a mesma dedicação que a criança vai receber 

dentro de uma família acolhedora. É extremamente importante porque você, como 
família acolhedora, vai se dedicar àquela criança, ter uma atenção maior, você observa 

o progresso da criança, o estado que a criança chegou, como está e como futuramente 
vai sair da sua casa para uma outra família (...) Você acompanha o dia a dia com mais 

atenção né? Na sua casa é uma, duas crianças que ficam com você, então a atenção é 
bem redobrada, a dedicação é bem maior. 

 Discute-se que a criança, quando inserida em um contexto de cuidados e proteção 

adequados, tende a vivenciar formas mais saudáveis de se constituir como sujeito, sendo esse o 

intuito do acolhimento familiar, quando busca ofertar a possibilidade da experiência de 

continuidade desses cuidados. A família acolhedora, ao dispender mais atenção individualizada 

que o acolhimento institucional, contribui para a reconstrução da trajetória de vida daquela 

criança ou adolescente acolhido (Baptista et al., 2017).  

 Assim, reflete-se que lidar com o individual e personalizado, com as necessidades 

particulares de cada criança, num ambiente coletivo como o abrigo, pode ser um dos grandes 

desafios a serem enfrentados pelas instituições de acolhimento (Rossetti-Ferreira et al., 2012). 

Na fala de Isabel, é possível observar que diante da atenção direcionada à criança 

acolhida, surge determinada expectativa quanto ao seu progresso e ao modo como ela estará ao 

ser desligada do SAF. A preocupação com o progresso da criança acolhida também restou 

evidenciada em estudo realizado no estado do Paraná, onde se observou que o avanço em seu 

desenvolvimento provocava sentimentos de satisfação em quem acolhia (Mariano et al., 2014).  

 José, como Conselheiro Tutelar entende o acolhimento familiar como uma oportunidade 

de retirar a criança de uma situação de risco, proporcionando a afetividade em um contexto 

familiar:  

O aspecto positivo que eu vejo é ela sair daquela situação que ela está, e lá ela vai ser 

tratada com carinho, obviamente, é um lar em que ela vai ter a afetividade de pai e mãe 
e vice-versa, mãe e filho e vice-versa. Só em tirar a criança daquele lugar, para mim já 
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seria tudo, eu já me sinto muito satisfeito (...) Eu vejo uma amplitude muito grande nessa 

área aí, os benefícios que as famílias acolhedoras vão trazer para essas crianças.  

 Pedro (Promotor de Justiça) novamente aponta que além de promover a redução de 

situações traumáticas no acolhimento de crianças e adolescente, o SAF apresenta uma boa 

viabilidade financeira para o município, acrescentando a ideia de que essa economia pode ser 

revertida em mais benefícios para o público acolhido ou para a execução de outros serviços 

públicos: 

A questão de custos para o Estado que diminuem bastante, e aí os valores que seriam 

gastos para um eventual abrigo, poderiam ser relocados para outro tipo de situação, até 
mesmo, às vezes aumentar o bônus para a família acolhedora para reverter para aquela 

criança, muito mais saudável do que manter pura e simplesmente numa casa 
institucional. 

 Assim, observa-se a presença de uma preocupação com a aplicação dos recursos 

públicos, de modo que eles possam ser melhor aproveitados em benefício da sociedade, o que 

pode estar relacionado à escassez de recursos públicos ou à forma como estão sendo geridos no 

município.  

 Outrossim, Pedro acrescenta: 

O município tem um ponto que favorece, que é a vontade dos órgãos públicos ligados 
à área da infância e juventude, judiciário, MP, Conselho Tutelar, Município, 

principalmente o Município, nessa situação, de aceitar esse programa. Porque não 
adianta nada o MP pedir, o juiz determinar se o Município em si não determinar a 

estrutura para que o programa tenha um bom êxito.  
 

 
 Em sua fala, Pedro realça o importante papel que o Poder Executivo desempenhou ao 

fomentar esta modalidade de acolhimento, bem como a aceitação da mesma por parte dos outros 

órgãos públicos, que estão envolvidos no processo de acolhimento. Desse modo, observa-se 

que a implantação de um novo serviço demanda esforços dos diversos atores que trabalham 

com políticas públicas. 

Paulo pontuou que: 
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Eu considero muito positivo essa garantia de direito em um ambiente que a criança se 

sinta em casa. Eu acredito que deve ser muito ruim para a criança, não tão ruim como 
era em sua casa, mas deve ser muito ruim para a criança a convivência em uma 

instituição, porque em um determinado momento, fecha as portas ali, mas não dá para 
um casal, de um estilo Aldeias ou coisa desse tipo, manter um vínculo com tantas 

crianças ao mesmo tempo. O ambiente em si, é muito favorável, claro, onde os direitos 
da criança são mais preservados, mais garantidos, entre o acolhimento institucional e 

familiar, eu considero o acolhimento familiar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida 
nenhuma que se é de escolher um sistema ideal, a gente sabe que não vai ter nunca esse 

ideal, mas onde eu sei que aquela criança... porque o cuidador vai lá é uma coisa muito 
pessoal, ele vai deixar na escola, ele vai buscar, então a criança começa a receber 

novamente essas referências de família, quando não tinha na família que violava o 
direito.  

 

Assim, observa-se que Paulo entende que a criança se sentiria melhor em um ambiente 

com características de um núcleo familiar, apontando que nesse contexto é ofertado um cuidado 

mais personalizado, havendo ali uma maior probabilidade de garantia de seus direitos. 

No tocante às fragilidades da modalidade de acolhimento, os relatos estiveram 

relacionados ao interesse das famílias acolhedoras pelo recurso financeiro, ao horário de 

funcionamento restrito do SAF, ao pequeno número de famílias acolhedoras existente, bem 

como a um possível vazamento de informações quanto ao paradeiro das crianças/adolescentes 

acolhidos.  

Gabriela (psicóloga) expôs a situação de uma família acolhedora que se mostrava muito 

interessada no recurso financeiro repassado pela prefeitura, o que preocupou a equipe: 

O fator negativo que eu vejo, eu acho que são essas questões que vão surgindo e as 
crianças vão se deparando e não compreendendo né? Como essa questão financeira: 

“Espera aí, eu sou uma mercadoria para ela [família acolhedora]? ”. Me causou esse 
questionamento. Essa criança pode se questionar quanto a isso, acho que basicamente 

isso. 
  

Ao retratar possíveis fragilidades em relação ao SAF, Fernanda (coordenadora) também 

retomou o exemplo desta família acolhedora que tem apresentado essa conduta, afirmando ser 

importante realizar o desligamento daquelas que demonstrarem interesse apenas no 
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recebimento do auxílio financeiro. Por outro lado, Monalisa (assistente social), que compõe a 

equipe técnica junto com Gabriela, identificou apenas a necessidade de aprimoramentos: 

Negativo… para eu classificar negativo, eu não vejo. Eu acho que cada dia mais tem 

que melhorar, melhorar, melhorar. 

 José (Conselheiro Tutelar) expôs uma questão prática, porém ele próprio concluiu que 

tal aspecto talvez não representasse um problema sério: 

Se você chegar de madrugada, para deixar uma criança, a única coisa que eu vejo assim, 

é como se essas pessoas não causariam constrangimentos a elas... a gente chamar, 
acordar vizinhos. Porque eu estou entendendo que famílias acolhedoras é aquela família 

que pega assim no imediatismo para cuidar das crianças que estão em situação de risco, 
digamos que estejam precisando. Mas eu acho que pelo fato delas fazerem parte da 

família acolhedora, elas já são preparadas para isso. 

 Paulo pontua a questão de o funcionamento do serviço não ocorrer em escala de plantão: 

Nem assistente social nem psicólogo muitas vezes estão disponíveis, porque eu acho 

que essa disponibilidade tem que ser 24h, ter um profissional 24h, acho que é um 
pressuposto do programa, é que tenha um profissional que possa acolher, e fazer essa 

vinculação da criança com a família acolhedora (...) o relacionamento com a equipe é 
bom, a gente conversa, a assistente social e a psicóloga são muito boas, nos trazem 

informações preciosas. Mas eu acho que essa equipe teria que ser uma equipe, de 
verdade, e não duas profissionais. Porque, como é que duas profissionais conseguem 

durante 24h dar conta dessa situação? (...) Não consegue. No início, quando a gente tem 
poucas situações, tudo bem, mas aí quando a coisa começa a acontecer, não dá. Eu não 

sei se existe uma quantidade ideal de profissionais, que integram essa equipe.  
 

De acordo com as normativas vigentes, são necessários no mínimo 2 (dois) profissionais 

para o acompanhamento de até 15 famílias de origem e 15 famílias acolhedoras, para os quais 

é indicada uma carga horária mínima de 30 horas semanais. Ressalta-se que deve existir 

flexibilidade nos horários de trabalho desses profissionais, para atendimento às particularidades 

deste Serviço, pois, eventualmente pode haver a necessidade de atendimento fora do horário 

comercial (CONANDA & CNAS, 2009).  

No tocante ao número restrito de profissionais para atender às demandas do SAF 

apontado por Paulo, observou-se a desocupação do cargo de Coordenador do SAF, que deve 
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contribuir na gestão e supervisão do funcionamento do serviço; organização da divulgação do 

serviço e mobilização das famílias acolhedoras; organização da seleção e contratação de pessoal 

e supervisão dos trabalhos desenvolvidos; organização das informações das crianças e 

adolescentes e respectivas famílias; articulação com a rede de serviços; articulação com o 

Sistema de Garantia de Direitos (CONANDA & CNAS, 2009). Nesse sentido, havendo uma 

melhor divisão de responsabilidades dentro da equipe profissional (coordenador e equipe 

técnica), possivelmente haveria uma maior disponibilidade das profissionais da equipe técnica 

para a realização das atividades que são exclusivamente de sua competência.  

Outrossim, Paulo mencionou que o SAF possui poucas famílias acolhedoras 

cadastradas, além de preocupar-se com a circulação de informações quanto ao paradeiro das 

crianças, em virtude de uma possível falta de preparo das famílias acolhedoras e ao próprio 

porte do município. O juiz pontuou acreditar que o acolhimento de crianças e adolescentes em 

outra localidade, poderia ser uma alternativa viável:  

 

Eu acho que uma alternativa interessante seria, tipo esse intercâmbio entre famílias 
acolhedoras de municípios diferentes, porque a gente ficaria mais tranquilo com relação 

à ida da criança para a escola, com relação a resguardar esse sigilo.  
 

 
Paulo explicou que, em um caso no qual a criança estava correndo risco de vida, os 

genitores haviam descoberto onde ela estaria, o que ele considerava algo muito negativo para o 

SAF. Todavia, ao comentar a respeito dessa situação específica, a qual é atípica, Gabriela 

(psicóloga) pontuou: 

O pai dela estava rodando tudo. Ele e a mãe foram até as Aldeias em Caicó atrás dessa 

menina, pensando que ela estava lá, porque já tinham ido várias vezes na unidade de 
acolhimento institucional daqui. Eles nunca descobriram onde ela estava, nem 
desconfiavam que era em uma família acolhedora e qual era. É tanto que mesmo após 

a adoção, os pais continuaram procurando por ela na instituição porque nem sabem que 
ela foi adotada. O caso dela era bem específico por causa das ameaças do pai 

principalmente, então tínhamos todos os cuidados, principalmente a família acolhedora, 
que evitava sair com ela.  
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Nesse sentido, aparentemente, existe alguma lacuna na comunicação entre estes atores, 

uma vez que realizam afirmações sérias e divergentes sobre o mesmo caso. Outrossim, cumpre 

destacar que nos casos em que a criança/adolescente corre risco de vida, é importante traçar 

estratégias que minimizem os possíveis prejuízos ao acolhido, esteja ele numa instituição ou em 

uma família acolhedora, pois as mudanças bruscas em sua rotina, e até mesmo, o afastamento 

de seu território, pode fragilizar ou romper vínculos familiares e comunitários importantes para 

ele.  

 

 

5.1.2. Eixo II – Papel desempenhado no SAF 

 

 A investigação acerca do papel que cada ator desempenha em relação ao SAF, foi 

subdividida a partir dos seguintes pontos: a) motivação para atuar no âmbito desta medida 

protetiva; b) contexto de trabalho; c) capacitação. 

 

a) Motivação para atuar no âmbito desta medida protetiva 
  

No tocante à motivação dos atores entrevistados, observou-se que esteve pautada na 

ideia de buscar proporcionar um atendimento que supra as necessidades das crianças e 

adolescentes afastados do convívio familiar; o interesse de realizar um trabalho com as famílias 

de origem das crianças/adolescentes acolhidos; a importância de se fomentar políticas públicas 

que assegurem o cumprimento dos direitos da população infantojuvenil.  

Isabel (família acolhedora) pontuou que a sua motivação foi contribuir nos cuidados às 

crianças que necessitam de auxílio: 

Na verdade, a necessidade que a gente consegue visualizar nessa questão da vida mesmo, 

da sociedade de uma forma geral está muito sofrida, a criança ela tem todos os seus 
direitos violados de forma absurda mesmo, quem foi feito para proteger não protege, 
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para amar não ama. Então assim, isso foi o que me motivou... a criança chegar em um 

estado deplorável e sair mais ou menos sarada, cicatrizada em alguns aspectos. E a 
família acolhedora ela tem um papel significativo, a criança chega, tem o aconchego, 

você consegue no dia a dia resgatar alguns valores que a família deixou para trás, que 
foi perdido (...) Foi isso o que me motivou, contribuir, ajudar ela a melhorar.  

Na fala de Isabel, observou-se a presença de um discurso em que a infância é vista como 

um grupo vulnerável, que é vítima de diversas violações de direitos e necessita de proteção. Tal 

concepção também foi identificada em pesquisa realizada com candidatos a famílias 

acolhedoras em Vitória – ES (Bussinger & Lima, 2014). Nesse sentido, Isabel sente-se impelida 

a contribuir para uma melhoria nas condições de vida desse grupo, enfatizando o componente 

afetivo envolvido nesse “cuidar”. 

No tocante ao resgate dos valores “que a família deixou para trás”, citado por Isabel, tal 

fala evoca a reflexão de que apesar da família acolhedora ser um elemento externo à dinâmica 

da família de origem, a interação entre elas pode proporcionar a construção de novas formas de 

relacionamento e aprendizados mútuos envolvendo atitudes, afetos, apoios interpessoais e 

outras formas de convivência (Dias, 2009). Assim, a inserção da criança em uma família 

acolhedora pode se tornar uma oportunidade de criar novos vínculos, de construir o futuro e 

olhar para o passado a partir de outras perspectivas (Delgado, 2010). 

Isabel explicou que compreendia o acolhimento institucional como uma assistência 

parcial, o que também a motivava a exercer o papel de família acolhedora: 

O trabalho é parcial pelo fato de não ter essa presença familiar, são profissionais que 
vão lá, dão banho, dão a comida, escola, mas essa questão do carinho, do aconchego, de 

brincar, essas coisas assim, elas não têm isso de um modo que alcance a criança de 
forma individual. Lá é tudo coletivo porque são várias crianças. Então às vezes a criança 

tem algum tipo de necessidade que você, como família acolhedora, consegue visualizar 
com mais atenção. 

 
 
Numa família acolhedora são uma ou duas crianças geralmente, então a visibilidade do 

que está acontecendo é muito maior, o controle é maior. A minha ideia e o que eu falei 
permanece, nesse sentido assim, de ser bem mais favorável do que um abrigo 

(Psicóloga).  
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Nesses relatos, é possível perceber que Isabel (família acolhedora) e Gabriela (psicóloga) 

realizam uma diferenciação entre a proposta de acolhimento familiar e a institucional, 

ressaltando que no âmbito da família acolhedora existe uma atenção individualizada, assim 

como o estabelecimento de relações de afeto que proporcionam um contexto mais aconchegante 

para a criança. Nessa perspectiva, tem se observado que a atenção individualizada existente na 

família acolhedora, é um fator que contribui para a continuidade da socialização da 

criança/adolescente (CNMP, 2013).  

Além disso, a afetividade, manifestada pelo “aconchego” existente nessa relação, é um 

aspecto que pode ser considerado positivo no papel desempenhado pela família acolhedora, 

pois além de contribuir para o bem-estar da criança, pode vir a se tornar um “porto seguro” em 

sua rede de social de apoio, mesmo após a reintegração familiar (Dias, 2009). 

Ainda sobre estes aspectos, Valente (2013) reflete que:  

Uma criança, para continuar um desenvolvimento harmonioso – após o seu nascimento 

–, precisa encontrar um ambiente de aconchego, de continência às suas necessidades; 
que ela possa sentir-se o ser mais importante do mundo, onde, apesar dos limites nítidos 

e necessários ao seu crescimento, exista disposição de cuidado expresso nas suas 
relações cotidianas. Uma criança precisa de sustentação para olhar o seu mundo e ter 

coragem de experimentar, de sair e de voltar tantas vezes quantas necessárias, pois o 
espaço de proteção a acompanha, livrando-a dos perigos da vida e encorajando-a a 

buscar o novo e o aprendizado. (p. 277) 
 

 Gabriela (psicóloga) ressaltou que a sua motivação ao trabalhar no Serviço de 

Acolhimento Familiar perpassa o seguinte pensamento: “O que vem surgindo é a questão da 

reconstrução dos vínculos em si, dessa família se reencontrar, dessas crianças e adolescentes 

terem de volta o seu lar, os seus pais, seu ambiente de origem”. Nesse sentido, é possível 

observar que a profissional pensa a sua prática a partir da perspectiva da reintegração familiar, 

conforme preconizado na PNAS, no ECA e no PNCFC.  
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Tal perspectiva também pode ser observada na fala da assistente social acerca de sua 

motivação para compor a equipe técnica. Ela ressalta ser importante tentar compreender o que 

está acontecendo com aquela família, buscando se abster de prejulgamentos:  

Gosto muito de trabalhar com criança e adolescente e da parte jurídica (...) Eu acho que 

isso é uma coisa maravilhosa para a criança e o adolescente, para a família de origem, 
porque às vezes a gente até, por uma questão de falar: ‘Ah! Aquela família é 

desestruturada’. Vamos se colocar no lugar? Vamos ver o que realmente aconteceu? 

A postura de abertura da equipe técnica, de escuta e aceitação dos familiares, que 

vivenciam esse processo de acolhimento e separação dos membros familiares é considerada de 

extrema relevância para o sucesso do trabalho realizado com a família de origem, na perspectiva 

do SAF (Valente, 2013). 

Foi destacado por Fernanda (coordenadora) que:  

 
O que me motiva é a minha experiência pessoal, e também saber que as políticas 

precisam acontecer, e o município precisa também estar dentro desse barco aí dessas 
políticas públicas que precisam acontecer. E é muito ruim você trabalhar e se sentir 

impotente diante de uma situação que você poderia resolver e você não resolve porque 
não existe uma política pública voltada para a criança e o adolescente. 

  Ainda nessa perspectiva de concretização das políticas públicas, Pedro (Promotor), 

pontuou:  

Mesmo que não houvesse motivação, há um dever funcional. A função do MP hoje está 
muito ligada à questão da promoção de políticas públicas, incentivar e cobrar das 

entidades públicas. Então assim, se vê que sempre que uma política pública acontece e 
há um avanço nela, visualmente falando, se verifica que diversos problemas deixam de 

acontecer. Então, por exemplo, se nós tivéssemos um sistema de família acolhedora em 
todo município e um abrigo institucional para situações excepcionais, com certeza as 

crianças e os adolescentes teriam um apoio maior, não ficariam assim ao “Deus dará”, 
na linguagem popular. Teriam uma educação melhor e aí consequentemente ficariam 

mais longe das drogas, da prática de atos infracionais, mais longe de aprender o que é 
errado, e tudo seria um ciclo. Faz a política, dá resultado e os problemas são afastados. 

A motivação seria essa, para diminuir ao máximo os problemas sociais.  
 

Desse modo, cabe destacar que, considerando-se a proteção à infância em seu caráter 

público, universal e gratuito, demanda maior atenção o grupo da população considerada em 



124 
 

 
 

“situação de risco e vulnerabilidade social” (Boarini & Zaniani, 2011). Tal concepção, se 

colocada em prática, poderia contribuir para a redução das violações de direitos, desigualdades 

e problemas sociais. 

Paulo (juiz) pontuou que a sua motivação para atuar junto ao SAF é saber que as crianças 

acolhidas estão com seus direitos assegurados: 

 

Garantir efetivamente que os direitos daquela criança vão ser respeitados (...) Então, 
assim, a tranquilidade que eu tenho é saber que para a família ser uma família 

acolhedora, teve todo um processo de preparação, e que os direitos daquela criança 
provisoriamente, que de uma forma total, é responsabilidade minha, eu sei que no 

período que aquela criança tá ali, apesar de ser ainda muito cedo para se dizer e saber 
que vão ter intercorrências, várias situações, “ah o direito de uma criança tal foi violado 

na família acolhedora”... infelizmente a gente sabe que vai acontecer, mas uma das 
principais garantias é que a criança está em um ambiente adequado para a criança viver 

nesse período de transição. 
 

Neste trecho da fala de Paulo, observa-se que o magistrado reflete acerca da 

possibilidade de uma família acolhedora violar algum direito da criança, distanciando-se da 

idealização das famílias acolhedoras que perpassa algumas das ideias expostas anteriormente. 

Para evitar a ocorrência de violações de direito durante o acolhimento, faz-se necessário que a 

equipe técnica realize um adequado acompanhamento das famílias acolhedoras e das 

crianças/adolescentes acolhidos. Nessa perspectiva, Baptista e Zamora (2016) também alertam 

que uma adequada gestão das famílias acolhedoras é um aspecto de grande importância para o 

bom desenvolvimento dos serviços, pois não havendo famílias devidamente selecionadas, 

treinadas e acompanhadas, a medida protetiva encontra-se ameaçada.  

 

b) Contexto de trabalho 
  

No que concerne às atividades desempenhadas pelos atores entrevistados, foi possível 

observar que atuam predominantemente pautados nas normativas existentes, embora ainda 
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trabalhem isoladamente, imersos nas peculiaridades de cada cotidiano de trabalho.   

 Quanto aos aspectos que dificultavam o cumprimento de suas tarefas, foram elencados 

pontos como a restrição de veículos para realização de visitas; a pouca disseminação de 

informações sobre o SAF; o acolhimento de crianças de outros municípios; a limitação dos 

momentos de acompanhamento à família acolhedora; dificuldades para captar novas famílias 

acolhedoras; sobrecarga de trabalho; falhas na articulação intersetorial; precariedade dos 

vínculos trabalhistas no âmbito da Política Nacional de Assistência Social e a pouca abertura 

do Poder Judiciário ao SAF.           

 Os aspectos considerados facilitadores para o cumprimento do papel de cada ator 

estiveram associados, predominantemente, aos relacionamentos interpessoais nesse contexto de 

trabalho. Foi enfatizada a existência de uma abertura para o diálogo entre alguns atores, bem 

como a boa articulação deles em prol dos interesses das crianças e adolescentes. 

Quanto ao papel que desempenha no SAF, Gabriela relatou que sua função como 

psicóloga da equipe técnica do SAF compreende atividades como:  

Capacitar as famílias acolhedoras, trabalhar com a família de origem, trabalhar com as 

crianças, emitir os relatórios que a promotoria, juiz, enfim, solicita. Fazer as visitas 
constantemente para ver como é que está sendo a adaptação dessas crianças e 

adolescentes. E eu acredito que diante do que vai surgindo, a gente vai se adaptando e 
colocando novas propostas para os momentos de capacitação. 

Já Monalisa, ressaltou que suas atividades são muito semelhantes às de Gabriela:  

Tanto eu quanto a psicóloga temos quase as mesmas tarefas. Nós trabalhamos na 
capacitação, entrevistas, triagens, visitas. A única coisa que eu não faço é ter aquele 

olhar mais de psicólogo né? As vezes precisa de um atendimento e o psicólogo faz. Mas 
no restante, no que precisa, uma orientação, vai ao Fórum, faz contato com o juiz, faz 

encaminhamentos, faz contato com o promotor. É no geral, o assistente social está 
presente. Todo mês tem um encontro das pessoas capacitadas, a gente vê o que elas 

estão entendendo, para manter sempre um vínculo mesmo que não estejam com crianças 
e adolescentes sendo acolhidas. Aí as famílias que estão com crianças e adolescentes 
acolhidos, nós fazemos visitas para saber o que está acontecendo, fazemos o 

acompanhamento dela e o acompanhamento das crianças. 
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Todavia, sobre as reuniões grupais com as famílias acolhedoras, posteriormente a equipe 

mencionou que apesar de haver um cronograma com tal finalidade, os encontros ainda não 

ocorreram, e que o contato com essas famílias acontece por meio de visitas domiciliares e 

atendimentos individuais na sede do SAF. 

Diante dos relatos das profissionais, observou-se que as atividades que buscam 

desempenhar, guardam compatibilidade com o que se encontra disposto nas Orientações 

Técnicas para os Serviços de Acolhimento. Contudo, de acordo com a fala dos entrevistados ao 

longo da investigação, ainda existem lacunas no que concerne a concretização de um espaço 

para troca de experiências entre famílias acolhedoras, famílias de origem, bem como à 

sistematização dos atendimentos individuais às crianças/adolescentes acolhidas, ações que 

poderiam contribuir para ampliar a qualidade do serviço prestado.  

Gabriela (psicóloga) compreende que os aspectos facilitadores de seu trabalho são 

perpassados pelas relações de trabalho: “Monalisa é uma pessoa muito acessível, a gente 

dialoga muito bem, o secretário [responsável pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação 

e Assistência Social – SEMTHAS] também, muito flexível, se a gente precisar de alguma coisa, 

também muito acessível. Fernanda também, que é a coordenadora”.  

 Tal aspecto também foi pontuado pela assistente social: “O secretário e a coordenadora 

são assim portas abertas, eles fazem de tudo. A gente diz que está precisando de algo, eles fazem 

tudo com uma facilidade muito grande”.  

 Contudo, Gabriela destacou que uma das dificuldades encontradas, é a restrição de 

veículos disponíveis para a equipe, o que acaba interferindo na frequência das visitas de 

acompanhamento das crianças/adolescentes acolhidos, famílias acolhedoras e famílias de 

origem. Tal aspecto foi pontuado pela família acolhedora entrevistada, que mencionou a 
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necessidade de ampliação desse acompanhamento. Logo, observa-se uma fragilidade quanto 

aos recursos disponíveis aos profissionais, apesar do bom relacionamento com os gestores.  

 Também foram elencadas algumas dificuldades de diálogo com o poder Judiciário: 

 

Eu quero tanto ter esse contato com Dr. Paulo, até para ele orientar, como ele gostaria 
que a gente atuasse em alguns casos, o que ele acha de alguns casos, porque os juízes 

são muito experientes, até porque nós somos os olhos dele. Quando vamos falar do 
programa da família acolhedora vem o encaixe da instituição, com comparações que 

prejudicam o diálogo. Até pelo respeito que nós temos ao juiz, a gente fica assim… não 
podemos nem falar coisas que às vezes a gente até tem vontade de falar (…) Eu acho 

que não era para existir essa comparação. Era para existir um apoio, uma orientação 
maior, um diálogo mais aberto, é isso que nós sentimos a falta. (Monalisa) 

 
Por outro lado, o relacionamento entre a equipe técnica e o magistrado, parece estar em 

construção, havendo ocasiões de diálogos que podem favorecer o estreitamento desse contato:  

 

Eu fiquei surpresa quando ele me chamou para conversar quando eu fui buscar um termo 
de guarda no Fórum. Eu fiquei extremamente surpresa, porque eu não esperava jamais, 

pela resistência dele ao Serviço. Mas aí ele foi muito tranquilo (…)  eu aproveitei e 
perguntei pelos outros casos. Ele perguntou o que eu achava sobre alguns, e eu falei, aí 

ele disse que tinha sido ótimo saber das informações porque quando o processo chegasse 
já teria o posicionamento dele (…) Ele fez um elogio ao Serviço, foi muito bom esse 

pequeno contato. Disse que quando a gente precisasse podia ir falar com eles. (Gabriela) 
 

 
 Diante de tais relatos, observa-se que as profissionais sentem a necessidade de um 

diálogo mais aberto com a autoridade judiciária, pois entendem que isso poderia contribuir para 

o melhor desempenho de suas atividades e, consequentemente, melhor funcionamento do SAF. 

Todavia, aparentemente esse contato ainda é um pouco limitado, havendo certa reserva por 

parte das profissionais, embora Paulo tenha verbalizado estar disponível para conversar.  

 A equipe menciona, ainda, uma aparente resistência do magistrado ao SAF, aspecto que 

pode estar dificultando o diálogo entre estes atores. Esse ponto foi evidenciado por vários 

entrevistados ao longo da pesquisa, havendo relatos como: “parece que ele não simpatiza com 

o programa”, “o abrigo é a menina dos olhos dele”. Um deles relata: 
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Devido a ligação dele com a instituição de acolhimento, a gente sente a dificuldade, é 

como se o programa [SAF] tivesse competindo com a instituição. Ele é tipo um padrinho 
da instituição. É uma instituição que o município precisa também, não tem para que essa 

competição. O SAF é um programa a mais implantado dentro da cidade. É diferente da 
instituição? É. Mas é outro serviço que nós podemos oferecer. 

 

 Nesse sentido, o entrevistado demonstra o entendimento de que a existência de outra 

alternativa de acolhimento poderia ser vista de forma mais positiva pelo juiz, sem que fosse 

imposta competitividade entre as modalidades de acolhimento no município.  

 Cumpre destacar que a relação entre os diversos atores do SGD é atravessada por 

questões políticas e de poder que não devem ser desconsideradas ao se analisar o 

relacionamento entre eles, pois fazem parte de um determinado contexto histórico e social no 

qual o Sistema de Justiça ainda desperta o receio de alguns, em virtude da figura de autoridade 

que os operadores do Direito representam na sociedade. 

 Por outro lado, Paulo demonstrou o entendimento de que o SAF foi implantado no 

município com o intuito de extinguir o acolhimento institucional, o que pode estar relacionado 

a sua postura no que se refere ao serviço: 

Quando iniciou a implantação [do SAF], a ideia que se tinha, pelo Ministério Público, 
era de ter só a família acolhedora. Família acolhedora ser, como se fosse, uma 

substituição do acolhimento institucional (…) Aí quando iniciou a execução desse 
julgamento, obrigando o município a criar esse abrigo para 40 crianças, eu disse o 

seguinte: “Bem mais barato seria conveniar com a instituição sem fins lucrativos [já 
existente no município] e ela se transformar em um acolhimento institucional”. Então 

na época em que tava se costurando isso daí, aí chegou a ideia do acolhimento familiar. 
E aí ficou a ideia… pronto, a gente está caminhando nesse sentido, quando chegou o 

acolhimento familiar, foca tudo para cá e vamos esquecer isso aqui. Terminou que o 
acolhimento familiar na prática, só começou a funcionar muito tempo depois desse 

convênio. E hoje existe o convênio e existe o acolhimento familiar.  
 

 Assim, observa-se que a inserção do SAF na rede socioassistencial do município 

inicialmente, pode ter sido interpretada como um obstáculo à celebração de convênio entre a 

prefeitura e uma instituição sem fins lucrativos para a execução do acolhimento institucional, o 

qual, aparentemente, recebia o apoio do Poder Judiciário.  
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 Outrossim, também foi mencionada a questão do tempo disponibilizado pelo Sistema 

de Justiça para a equipe realizar os procedimentos necessários durante o acolhimento: 

 

Essa questão do imediatismo é que dificulta (...) do tem que ser agora, para ontem, 
porque de uma certa maneira atrapalha o nosso trabalho. A gente poderia fazer algo a 

mais e acaba deixando de fazer porque tem que ser de imediato. Como o caso de uma 
criança que foi para adoção, a gente não conseguiu trabalhar muito com ela, dessa saída, 

desse desligamento da Família Acolhedora, porque foi muito rápido (…) Um dia antes 
a gente soube que tinha tido a audiência e que o juiz tinha definido que ia para a adoção 

e que a família adotiva iria no dia seguinte visitar a criança. (Gabriela) 
 

 
  Ressalta-se que nos casos de encaminhamento para adoção é necessário garantir tempo 

suficiente para as crianças e adolescentes se desligarem e se despedirem gradualmente das 

pessoas com as quais edificaram vínculos de afeto, na família acolhedora ou na instituição de 

acolhimento. Assim, entende-se importante a existência de uma articulação permanente entre a 

equipe técnica e o Sistema de Justiça, objetivando a garantia de um planejamento conjunto do 

processo de desligamento, de modo a se evitar separações abruptas e permitir a avaliação do 

momento mais adequado para a ocorrência do desligamento (CONANDA & CNAS, 2009).  

 Nesse sentido, cabe uma reflexão quanto ao tempo considerado nos procedimentos 

burocráticos do Sistema de Justiça e o tempo subjetivo de cada indivíduo ou família 

acompanhada no SAF, o qual também deve ser respeitado uma vez que as ações realizadas 

possuem sérios reflexos na vida dos envolvidos.  

 Moreira (2014) reflete que o acolhimento é compreendido como uma forma de proteger 

as crianças/adolescentes de riscos imediatos e uma estratégia para trabalhar e revisar as relações 

familiares. Contudo, o tempo disponibilizado para isso às vezes não é suficiente para a 

construção de novas possibilidades, além de, muitas vezes, as ações serem rápidas e impositivas 

em virtude de suposta gravidade da situação da família. Então, geralmente as famílias tentam 

cumprir diversas ações, como conseguir um emprego e buscar tratamento para dependência 

química, visando obter o retorno dos seus filhos para casa. Todavia, o processo de 
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potencialização dos recursos materiais e simbólicos das famílias demanda mais tempo do que 

aquele determinado pelas normas assistenciais e jurídicas. 

 Por outro lado, destaca-se que o imediatismo apontado na fala da profissional, pode 

estar relacionado à busca, dos operadores do Direito, pela diminuição do tempo de permanência 

da criança no serviço de acolhimento, visto que a possível formação e rompimento de vínculos 

afetivos da criança com a família acolhedora, parece ser uma preocupação dos representantes 

do Sistema de Justiça local, como apontado anteriormente. 

 Logo, considerando-se a fala das profissionais, que desejam mais tempo para a 

realização de algumas etapas/atividades do SAF e a do Sistema de Justiça, que tenta abreviar o 

tempo de permanência da criança no acolhimento, observa-se uma significativa dissonância 

quanto a esse aspecto. Todavia, tal situação pode ser solucionada por meio de um diálogo entre 

estes atores, oportunidade na qual sejam expostos seus pontos de vistas, as necessidades das 

crianças e famílias envolvidas, encontrando, assim uma alternativa consensual que atenda ao 

melhor interesse da criança e do adolescente.  

 Além disso, as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento reforçam a 

importância do diálogo entre o órgão gestor da Política de Assistência Social e o Sistema de 

Justiça, de modo que seja estabelecido de forma pactuada com os demais operadores da rede de 

acolhida, fluxos, prazos e procedimentos que viabilizem no menor tempo possível, a 

reintegração familiar ou o encaminhamento para família substituta, assim que houver 

recomendação técnica para tais medidas (CONANDA & CNAS, 2009). O referido documento 

aponta diversos pontos que devem ser subsidiados por ações conjuntas e dialogadas entre os 

atores envolvidos direta ou indiretamente no SAF. Logo, o estreitamento desse diálogo, em 

especial com o Sistema de Justiça, é de extrema importância para o sucesso do Serviço e, 

consequentemente, qualidade no atendimento às crianças e adolescentes. 

Sobre as dificuldades em sua atuação, Monalisa (assistente social) destacou que: 
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Uma das dificuldades é cadastrar mais famílias. Graças a Deus que aqui foi mais fácil. 

São cinco famílias cadastradas, mas a gente precisa de mais porque a demanda do último 
ano foi demais, foi indo, foi indo... e se o juiz determinar famílias acolhedoras a gente 

tem que abraçar. A gente está sempre em busca para cadastrar mais. A gente não sabe, 
pode acontecer como agora, o juiz está determinando, quando menos se espera está 3, 

4, 5 irmãos. 

Nesse sentido, a assistente social aponta a necessidade de ampliação do serviço em 

virtude da demanda que o município vem recebendo. Em seguida, Gabriela (psicóloga) 

destacou outro ponto que interfere negativamente na realização de suas atividades:  

A rede, algumas pessoas, ainda não compreenderam o verdadeiro sentido das famílias 

acolhedoras. Então, assim, querem de imediato que as famílias acolhedoras abracem e 
não é dessa maneira. Sinto dificuldade da rede nesse sentido, de uma não compreensão 

ainda do que são as famílias acolhedoras de verdade, apesar de terem me passado que 
já teve várias palestras para ensinar como funciona. 

 Quanto às atividades desempenhadas, Fernanda (coordenadora) comenta que englobam 

outros serviços: 

Hoje eu me sinto mais próxima do SAF, até pela convivência com o trabalho de 
Monalisa e Gabriela então, o próprio saber... e aí? Tem alguma criança? Eu pergunto 

como é que estão os casos, aí elas me repassam. Eu já, repasso para o secretário, para 
todo mundo ficar afinado, falar a mesma língua. Não me inteirei ainda com tanta 

profundidade porque os CRAS e CREAS estão com uma demanda muito forte, a gente 
está tentando estruturar os serviços. Mas mesmo assim eu fico sempre em contato com 

Gabriela, assim muito apropriada do “Famílias Acolhedoras”, e Monalisa também. 

 Por meio de sua fala, observa-se que o cargo ocupado por Fernanda possui diversas 

atribuições e em níveis de complexidade distintos dentro da PNAS. Seu relato também indica 

que o órgão gestor tem identificado uma maior necessidade de atenção aos serviços da proteção 

social básica e da proteção social especial de média complexidade, não sendo apresentados 

problemas significativos quanto ao serviço de acolhimento familiar.  

 Fernanda também referiu a insuficiência de esclarecimento da rede socioassistencial 

quanto à proposta do SAF, explicando que a realização de um evento da Secretaria Municipal 
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de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) ajudou a clarificar o funcionamento 

do Serviço, o que foi corroborado por outros entrevistados:  

Houve uma mudança porque nós provocamos uma mini capacitação, para que os 

serviços conheçam os demais serviços. Existiam pessoas que não sabiam nem o que era 
o “Famílias Acolhedoras”, pessoas que trabalham na assistência, que trabalham na 

Secretaria ou em outros programas da Assistência (…) Para o “Famílias Acolhedoras” 
isso foi muito positivo! Incrível como ninguém sabia de nada sobre o “Famílias 

Acolhedoras”. (…) Sabemos que temos que disseminar o Famílias Acolhedoras para a 
cidade. 

 

Quanto à pouca disseminação de informações a respeito do SAF no município, Fernanda 

relata: 

Sabemos que temos que disseminar o “Famílias Acolhedoras” para a cidade. Agora a 
minha preocupação pessoal, é como fazer isso, porque eu sei que a partir do momento 

que a gente divulgar, vão ter muitos mal entendidos, vão ter várias pessoas querendo se 
cadastrar. Eu sei que as meninas [equipe técnica] tem cautela com relação a isso, mas 

minha preocupação é com relação ao acolhimento né? De repente podem surgir até 
crianças que não são para o acolhimento, e, de repente até uma determinação do juiz de 

que tem que acolher. Minha preocupação é com relação a isso aí. A gente pensa em 
divulgar, mas espera aí, como é que vou fazer essa divulgação, de uma forma que não 

prejudique o programa. 
 

Por meio de sua fala, observa-se uma preocupação com o SAF, no sentido de evitar que 

a exposição do serviço termine por prejudicá-lo de alguma forma. Logo, percebe-se um cuidado 

quanto ao desempenho da missão a que o serviço se propõe. Porém, não havendo a devida 

divulgação do mesmo para a sociedade civil, é possível que sua existência se encontre 

ameaçada, pois o funcionamento do SAF ocorre com a participação direta da sociedade.  

Assim, entende-se importante a ampla divulgação do SAF, com informações precisas 

sobre seus objetivos e funcionamento, perfil dos usuários, critérios para se tornar família 

acolhedora, dentre outros. É necessária uma estratégia de divulgação permanente para que se 

sensibilize as famílias para o cadastramento como família acolhedora, estando envolvidos, 

nesse processo, o órgão do Governo Municipal competente e outros atores do Sistema de 
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Garantia de Direitos, estabelecendo-se assim, parcerias de trabalho (CONANDA & CNAS, 

2009).  

Isabel (família acolhedora) sintetizou de que modo entende a sua participação no SAF: 

“Meu papel é cuidar, e devolver a criança futuramente em uma boa condição, que ela esteja 

bem”. Por meio de sua fala, é possível observar que o cuidado parece ser a tarefa central em 

seu entendimento, respeitando também a perspectiva de provisoriedade da convivência com a 

criança, aspectos importantes para o sucesso da medida protetiva. 

Quanto aos pontos que facilitam o desempenho de sua atividade como família 

acolhedora, Isabel ressaltou:  

 

Eu acho que o que facilita o trabalho da família acolhedora é a questão da liberdade que 
é dada pela equipe, a confiança entendeu? Você passa por um treinamento, por 

psicólogo, por uma série de coisas para lhe qualificar para aquela função. Não pega as 
pessoas assim aleatoriamente, você tem que passar pelo processo até o fim para fazer 

parte.  
 

Logo, percebe-se que tem se estabelecido um vínculo de confiança entre equipe técnica 

e família acolhedora, que contribui positivamente para a relação existente entre estes atores.  

No tocante aos obstáculos enfrentados, Isabel (família acolhedora) destacou:  

Existem algumas dificuldades que são as dificuldades que todo mundo tem. A questão 

de saúde, às vezes tem alguma necessidade aí tem que ligar para a assistente social para 
dar um apoio. As dificuldades básicas que todo mundo tem. Você é uma pessoa comum 

está com uma criança que tem necessidades básicas, você vai procurar os poderes 
públicos mesmo do município, as dificuldades do município. Quando necessário, 

quando a gente não consegue resolver de pronto aí a gente procura a equipe (…) As 
crianças não tem nenhuma prioridade aqui nos serviços do município. Já ocorreu de 

ligarem daqui, e Monalisa dizer para mim ir atrás de um exame, e quando eu cheguei na 
clínica disseram que não sabiam quem era Monalisa. Eu pensava que as crianças da 

justiça seriam prioridade nos serviços.  

Essa dificuldade também foi reportada pela assistente social:  

A gente sabe que a dificuldade na rede é grande. Mas até o momento, não sei se é devido 
ao meu conhecimento, vamos supor, a saúde como já precisamos, eu ir lá explicar que 
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são das famílias acolhedoras eles são atendidos na hora. É uma dificuldade, mas que ao 

mesmo tempo, graças a Deus, nós estamos conseguindo.  

Nesse sentido, observa-se uma fragilidade no funcionamento da rede de saúde do 

município, pois é necessária uma intervenção direta da equipe técnica para que a criança receba 

o devido atendimento. Destaca-se que a intersetorialidade é um aspecto essencial para o sucesso 

das políticas públicas e, consequentemente, dos serviços provenientes destas políticas. 

Outrossim, Isabel (família acolhedora) também acrescentou: 

A gente fez um treinamento. Eu sei que as meninas [equipe técnica] tem tentado dar o 
melhor delas dentro das condições de trabalho que são oferecidas para elas. Na verdade, 

os contatos não estão da forma que a gente aprendeu, essa questão do acompanhamento 
está fragilizado (…) Parece que a equipe aqui dá assistência a instituição de acolhimento, 

é muita coisa para elas, muita coisa pra fazer, então talvez isso contribua (...) As meninas 
(equipe) sempre alegam que elas [crianças acolhidas] são de outra cidade, que a família 

acolhedora tinha que ser de lá, então tudo isso atropelou (…) Eu acho que o fato dessas 
crianças serem de outro município acaba prejudicando elas em alguns aspectos, essa 

assistência, eu creio que prejudicou.  

 Quanto ao acolhimento de crianças de outros municípios no SAF, além de Isabel, outros 

entrevistados mencionaram os prejuízos de tal medida, como Fernanda: 

A dificuldade é a questão do acompanhamento. Prejudica o sucesso do serviço, porque 

não é acompanhado como deveria ser. Dentro do município nós podemos acompanhar 
a família e a criança, mas fora do município não tem como. Não tem como nem fazer 

esse link, porque a outra equipe de assistente social e psicólogo fica lá, que geralmente 
é dos CRAS ou CREAS, não são do “Famílias Acolhedoras”, e as crianças ficam aqui 

sendo acompanhadas por Monalisa e Gabriela. Elas estão fazendo a parte delas porque 
as crianças, estão sob a responsabilidade do município. Mas lá? Fica um atendimento 

quebrado (Coordenadora). 
 

Assim, percebe-se a importância de se discutir na rede de atendimento local, o 

acolhimento de crianças e adolescentes de outros municípios, já que tem se verificado que a 

questão territorial influencia no acompanhamento das famílias de origem e, consequentemente, 

pode comprometer o processo de reinserção familiar. 
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Para mais, ao final da entrevista, Isabel comentou que tem enfrentado uma dificuldade 

com relação ao recebimento do auxílio financeiro das crianças que são de outro município, pois 

a prefeitura do município de origem delas, tem demorado a efetuar o repasse da verba para o 

SAF, sendo necessária uma articulação da equipe técnica e do Poder Judiciário para que esse 

recurso chegue até as famílias acolhedoras. Na ocasião da entrevista, ao expor o atraso no 

repasse financeiro, Isabel se manteve tranquila, não demonstrando uma preocupação excessiva 

com esse aspecto, apesar de tal postura ter ocorrido com outra família acolhedora.  

Isabel também chama a atenção para a pouca visibilidade que o SAF tem tido no 

município: 

 

Quando a gente vai explicar, as pessoas questionam: E existe esse programa aqui? Não 
é divulgado. Parece até que você está fazendo um trabalho de agente secreto, que 

ninguém pode saber. A gente vive dentro de um casulo, ninguém sabe de nada e eu não 
acho que isso seja bom para o programa. Eu acho que quando uma coisa é boa ela tem 

que ser propagada para que ganhe força (...) Uma cidade como a nossa e não “existe” o 
programa, é uma tristeza um negócio desse, você saber que tem um programa tão lindo 

que não é visto. 
 

 
Interessante notar que Isabel interpreta a “invisibilidade” do SAF como um aspecto que 

compromete a sua continuidade no município, vez que enfraquece a iniciativa, a qual considera 

positiva e merecedora do conhecimento da sociedade. Tal questão pode relacionar-se com o 

número restrito de famílias acolhedoras cadastradas, vez que esse desconhecimento pode 

dificultar o surgimento de outras pessoas interessadas em acolher crianças e adolescentes. A 

fala de Isabel é corroborada por José (Conselheiro Tutelar):  

 

Eu sei que tem [famílias acolhedoras], mas eu não sei onde é, quem é, como é, como 
funciona, você entendeu? Por que é um negócio muito fechado. Aí, nós não sabemos 
praticamente nada, você imagine a população, né? (…) Nessas famílias acolhedoras, 

quem são as pessoas? Eu particularmente não conheço ninguém. Aí a população, certeza 
de que não conhece ninguém. Porque eu acho que nós como, participantes da rede, né? 

Nós deveríamos saber também, onde é, onde o juiz mandou essa criança, e nós não 
sabemos de nada disso. A justiça, ela se fecha (...) A gente não tem muitas informações, 

nós sabemos que está funcionando, tudo ok! 
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Em seguida, José diz acreditar que as informações sobre as famílias acolhedoras não são 

repassadas para o Conselho Tutelar, porque pode existir algum receio de que se divulgue onde 

estão as crianças acolhidas.  

 Além disso, ressalta a pouca disseminação de informações sobre o próprio 

funcionamento do SAF:  

Na verdade, nós gostaríamos de mais informações. Tipo, por exemplo, se nós 

precisarmos acolher uma criança durante a noite... Se quando nós chegássemos na 
Instituição e falarem “aqui não tem mais vaga”, como era que eu poderia me dirigir à 

família acolhedora para receber aquela criança? Está faltando esse esclarecimento para 
a gente, na hora, saber como agir. Ainda tem muitas coisas a serem esclarecidas para 

que o Conselho Tutelar possa atuar da forma legítima. 
 

 Logo, observa-se que vários atores pontuaram a necessidade de que exista maior 

esclarecimento acerca da proposta do SAF para que ele possa funcionar melhor. Nesse sentido, 

ressalta-se novamente a importância de uma boa interlocução entre a rede de serviços para o 

sucesso da política de atendimento, vez que cada caso em particular demanda uma atuação 

específica e intersetorial, sendo interessante a construção de acordos e fluxos na rede de 

atendimento, o que é considerado extremamente relevante para a consolidação do trabalho 

social (Valente, 2013). 

José relatou que a atuação dos Conselheiros Tutelares, nos casos das crianças acolhidas 

em família acolhedora, deve envolver alguns pontos:  

Primeiro nós teríamos que abrir registro, para o Conselho Tutelar acompanhar, ir lá 
visitar, vê se está precisando de alguma coisa com relação à saúde, com tudo. Não 

haveria uma ruptura, eu deixei na casa da família acolhedora e há uma ruptura, não. O 
Conselho Tutelar tem que estar lá sempre acompanhando, vai lá visitar, saber como está, 

a gente sabe que é uma coisa que exige muito das famílias que se credenciam para ser 
famílias acolhedoras. Quando precisa de uma coisa com urgência o sistema de saúde 
não funciona, o Conselho Tutelar tem um certo poder pela lei, de cobrar com mais 

veemência. 
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Tal concepção se encontra parcialmente em consonância com as atividades a serem 

desempenhadas pelo Conselho Tutelar, pois de acordo com as Orientações Técnicas para os 

Serviços de Acolhimento, a função deste órgão é o apoio na implementação do Plano de 

Atendimento Individual e Familiar, acompanhamento da situação familiar das crianças e 

adolescentes acolhidos, auxílio no processo de reintegração familiar, assim como, aplicação das 

medidas protetivas que se fizerem necessárias (CONANDA & CNAS, 2009). Nesse sentido, 

parece necessária uma reflexão mais ampla por parte desse órgão, para que sejam realizadas as 

demais atividades que também são de sua competência e contribuem para o sucesso da medida 

protetiva.  

Ademais, José explicou que atualmente o Conselho Tutelar não participa diretamente 

do acompanhamento das crianças acolhidas nem das suas famílias de origem, não sabendo 

informar onde se encontram acolhidas. Sobre essa questão, Monalisa pontuou: 

Quando chega na família acolhedora a gente chama [o Conselho Tutelar] só se realmente 

precisar, por exemplo se houvesse uma denúncia de que a família acolhedora está 
fazendo isso e isso, é onde eu acho que eles entram de novo. Até porque eles dizem que 

o Conselho vai atuar quando tem uma denúncia. Se precisar de alguma informação a 
gente vai, procura, e eles dão as informações direitinho. 

 

Assim, observa-se a existência da delimitação de um espaço de atuação em que, 

aparentemente, a equipe técnica entende que o papel de acompanhamento das crianças 

acolhidas compete a elas, com exceção dos casos em que há suspeita de alguma violação de 

direito, ou necessidade de obter informações e requisições de serviços. Por outro lado, José 

demonstrou possuir o entendimento de que o acompanhamento da criança acolhida compete 

também ao Conselho Tutelar. Assim, observa-se que o diálogo entre estes atores necessita ser 

estreitado, podendo ser estabelecidos acordos e fluxos que favoreçam a participação do 

Conselho Tutelar dentro parâmetros indicados nas normativas vigentes, podendo assim, 

contribuir positivamente no período de acolhimento. 
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 Pedro explicou que a atuação do Ministério Público envolve especialmente os 

momentos que precedem o acolhimento da criança em uma Família Acolhedora:  

Então, seja denúncia do Disque 100 ou seja denúncia ao Conselho (Tutelar), instaura-se 

um procedimento aqui, e aí a gente pede, começa a cobrar que os órgãos de proteção, 
comecem a agir. Conselho Tutelar ir fazer uma visita para averiguar se realmente aquela 

denúncia é verdadeira ou não. Conselho tutelar chegando lá e verificando que é, o 
primeiro passo que a gente faz é cobrar se ele, como Conselho tem poder de requisição, 

se o próprio Conselho já requisitou estudo social, acompanhamento pelo CREAS, pelo 
CRAS. E daí, com o estudo social do CREAS chegando, informando que aquela família 

não tem condições, óbvio, o simples lado financeiro em nenhum momento é fator 
determinante para você retirar a criança daquela família. Se o problema é financeiro, a 

gente cobra que o município tente melhorar o lado financeiro daquela família (...) o 
ponto que entra alcoolismo, uso de drogas (...) nessas situações mais graves, quando se 

verifica que é algo que é meio rotineiro, aí é quando a gente dá entrada na ação de 
destituição do poder familiar, sempre cumulada com a colocação dos filhos em uma 

família acolhedora ou em abrigo institucional.  

Então, o processo passa a tramitar judicialmente e caso o pedido do Ministério Público 

seja acatado pela autoridade judiciária local, a criança ou adolescente é acolhido. 

A fala de Pedro revela um aspecto existente na PNAS, que é o princípio da 

matricialidade sociofamiliar, que objetiva suprir as necessidades das famílias, buscando 

promover condições de sustentabilidade para a proteção de seus membros (MDS, 2004). Assim, 

ao expor que cobra do poder público o fornecimento de auxílios financeiros e inclusão dessa 

família nos serviços socioassistenciais, em vez de ingressar imediatamente com o pedido de 

destituição do poder familiar, Pedro demonstra possuir conhecimento acerca das políticas de 

atendimento à população em situação de vulnerabilidade. 

Paulo aponta como ocorre sua atuação no âmbito da aplicação da medida protetiva de 

acolhimento: 

É ajuizada a ação pelo Ministério Público de destituição do poder familiar, ou mesmo 

de suspensão, com o pedido de acolhimento. Não há por parte do Ministério Público 
um direcionamento, mas eu acredito que poderia existir. A equipe que acompanhou, em 
regra já vem acompanhando aquela família há algum tempo, aquela equipe, 

conhecedora dos dois serviços [acolhimento familiar e institucional], já deveria sugerir. 
Então após chegar o pedido do Ministério Público, quando deferida a medida liminar, 

aí é determinado o encaminhamento (…) Até antes da aplicação da medida, quando 
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possível, eu faço a escuta da criança ou do adolescente em audiência, antes da análise 

da medida até para ouvir daquela criança ou adolescente, para ter uma ideia maior. 
 

Além disso, o magistrado relata a realidade de grande parte das comarcas do Rio Grande 

do Norte: 

Na maioria das comarcas do interior, comarcas de primeira entrância, o juiz tem 
atribuição para tudo, como a minha aqui, é uma vara cível, não é uma vara de infância 

e juventude, apesar da lei determinar que criança e adolescente tem prioridade absoluta, 
mas termina que as vezes os profissionais da área, cheios de coisas, com dez advogados 

esperando, ele termina colocando em segundo plano (...) Tanto é que em eventos de 
infância e juventude, os juízes não participam, qualquer tipo de evento, os promotores 

tem uma participação maior, Conselho Tutelar tem uma participação muito grande, 
psicólogo, assistente social, judiciário praticamente não tem participação. 

 
Por meio de sua fala, Paulo sinaliza o distanciamento que ocorre frequentemente entre 

os magistrados e os demais atores do SGD, especialmente no tocante à participação em eventos 

da área. Tal distanciamento, é um aspecto a ser considerado, pois pode prejudicar o acesso a 

discussões, conhecimentos e experiências importantes para a atuação dos operadores do Direito 

e demais profissionais.   

Pedro (promotor de justiça) também aponta realidade semelhante. Ele comentou que 

atualmente é responsável por várias temáticas além da infância e juventude, o que impacta em 

sua atuação junto aos serviços destinados ao público infantojuvenil:  

Quando você está numa promotoria das grandes cidades, e existe uma só para aquilo, só 

para a infância, é diferente, você tem um tempo maior, você tem como ter uma 
participação mais ativa para aquele ponto. Mas quando você tem mais atribuições, aí 

fica mais nessa linha de verificar se tem o serviço, e se alguém está reclamando, se foi 
bem, mais ou menos isso. 

Além disso, Paulo (juiz) apontou outra dificuldade, que seria a questão da troca de 

equipes mediante a mudança do gestor municipal. Paulo explica: 

 
Um grande problema que a gente passa, inclusive esse ano passou um pouco menos, é 

a transição de equipes. Geralmente nos anos de eleição municipal, de outubro até 
fevereiro, ninguém é de ninguém... no acompanhamento dessas crianças. Aqui no 

município, esse ano nós tivemos uma transição boa. 
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Assim, observam-se questões políticas interferindo nos serviços prestados à sociedade, 

mediante a precarização dos vínculos trabalhistas ainda bastante frequente no âmbito da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS). 

Paulo (juiz), por sua vez, pontuou a existência de uma articulação entre alguns atores, o 

que facilita seu trabalho: 

Aqui eu tenho uma facilidade, uma felicidade grande de ter profissionais com 
sensibilidade, que independentemente de capacitação, que eles não recebem 

formalmente, mas existe um canal muito aberto de diálogo no sentido de dizer "a 
situação é delicada, é assim", há um canal entre o conselho tutelar, os agentes judiciários 

de proteção, aqui nós temos uma equipe excelente de agentes, polícia, oficiais de justiça. 
Todos esses atores participam, apesar de não serem formalmente capacitados. 

 
 

Assim, percebe-se que essa rede de profissionais (agentes judiciários de proteção, 

policiais, conselheiros tutelares e oficiais de justiça) que contribui para o bom desempenho da 

atividade judiciária, colaboram, também, para o sucesso das medidas protetivas, pois fornecem 

informações importantes para uma melhor compreensão dos casos. 

 

c) Capacitação 
 

No que se refere à capacitação, observou-se que a maior parte dos entrevistados não 

recebeu uma orientação sistematizada acerca do SAF, contando apenas com o suporte de quem 

obteve uma formação específica e buscou compartilhar o conhecimento adquirido. 

 Monalisa (assistente social), que compõe a equipe desde o início do SAF, explicou:  

Recebi três capacitações com o pessoal da Terra dos Homens, do Rio de Janeiro, uma 

vez foi em Guamaré, outra em Apodi e outra em Portalegre. Essas três capacitações, 
com certificados do CAOP/Ministério Público, temos tudo documentado (...) Eu me 
sinto preparada. Claro que com suas limitações, suas dificuldades, suas dúvidas que cada 

dia mais vai aumentando porque cada caso é um caso. Vem um caso novo, vai surgindo 
as dúvidas e a gente vai... Mas me sinto capacitada sim, segura até.  
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 Gabriela (psicóloga) pontuou que ao chegar ao SAF, recebeu orientações da equipe 

técnica que compunha o Serviço: 

O que eu recebi foi o que Monalisa me passou e Patrícia (psicóloga). Teve um dia, a 

gente marcou, elas me passaram como era. Elas me repassaram que na prática eu ia 
pegando mais, porque realmente, quando você vai para a prática é diferente, porque na 

teoria é tudo muito bonito, quando você chega na prática é que se depara com algumas 
questões, desafios em que você tem que ver o que está acontecendo ali. Me sinto 

preparada, porque como eu falei, desde o princípio eu vi como uma grande 
responsabilidade. Mas até o momento eu não vi nenhum obstáculo que me impedisse de 

continuar, até porque eu me comunico muito bem com Monalisa, que está à frente desde 
o início, aí qualquer coisa eu recorro a ela, ela é muito acessível. Patrícia também se 

colocou à disposição, mas eu ainda não tive necessidade de procurar Patrícia. 

 Já Fernanda, passou por um processo semelhante ao de Gabriela: 

O conhecimento que foi me passado quando eu cheguei aqui foi a exposição de Monalisa, 

foram uns textos, e eu também fui pesquisar na internet sobre famílias acolhedoras. 

Isabel considerou que a capacitação recebida por meio da equipe técnica do SAF, foi 

suficiente para atuar como família acolhedora, e falou um pouco acerca desse processo:  

No treinamento a gente aprende várias coisas para ajudar, vai impor regras, você 

conquista a criança e aí você vai colocando e ela vai se adaptando à idade, à infância 
dela. Mais ou menos assim... A gente ia fazer o papel de família por um certo tempo, 

mas que a criança não é nossa (...) Isso foi bastante trabalhado para que não tenha 
nenhum problema. 

A fala de Isabel reflete novamente uma preocupação da equipe técnica em trabalhar com 

as famílias acolhedoras a questão do vínculo estabelecido entre elas e a criança/adolescente 

acolhida, bem como a conscientização da provisoriedade do acolhimento. Nesse sentido, sabe-

se que a ruptura na estrutura familiar é prevista em virtude do caráter temporário e excepcional 

da medida, devendo-se atentar ao impacto que possa causar na criança ou na família acolhedora. 

Tal aspecto, bastante discutido neste trabalho, ainda é um desafio para as equipes técnicas, que 

precisam atuar no processo de desligamento, favorecendo a ressignificação das relações e 

experiências vivenciadas nesse contexto (Mariano et al., 2014).  

Destaca-se que: 
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Em função de sua importância, o educador/cuidador e a família acolhedora devem ter 

clareza quanto a seu papel: vincular-se afetivamente às crianças/adolescentes atendidos 
e contribuir para a construção de um ambiente familiar, evitando, porém, ‘se apossar’ 

da criança ou do adolescente e competir ou desvalorizar a família de origem ou 
substituta. O serviço de acolhimento, não deve ter a pretensão de ocupar o lugar da 

família da criança ou adolescente. (CONANDA & CNAS, 2009, p. 47) 

Desse modo, reflete-se que para se alcançar o sucesso da proposta do acolhimento 

familiar, é necessário que as famílias acolhedoras participem de um processo de seleção e 

capacitação criterioso, podendo, assim, cumprir o delicado papel que lhes é atribuído. 

José (Conselheiro Tutelar), explicou que recebeu uma visita da equipe técnica do SAF 

há algum tempo, e quando questionado se as informações fornecidas haviam suprido a 

necessidade do órgão, pontuou:  

Não foi suficiente, confesso que não. Para a gente dizer que está preparado tem que ter 

todas essas informações, pra, em uma necessidade nós sabermos como atuar. Eu queria 
mais informações para ver como seria, para funcionar tudo nos trâmites legais.  

Fernanda (coordenadora) também destacou a necessidade de mais aprimoramentos. Já 

Pedro (promotor de justiça) relatou não ter recebido nenhuma capacitação acerca do SAF 

especificamente: 

Só o estudo mesmo que se faz do ECA, da doutrina comum, algo específico, nunca 
participei. Pode ser que tenha ocorrido aqui no âmbito do Ministério Público, porque 

sempre tem cursos, normalmente ocorrem na segunda ou sexta-feira em Natal, mas que 
eu tenha participado não. Eu acredito que o conhecimento que eu mencionei unido à 

prática, me embasa suficientemente para dizer se algo é bom ou não. Agora, óbvio, 
consequências mais profundas, aí carece de estudos mais profundos, aí realmente a 

gente não teria como dar um posicionamento mais profundo. Mas, superficialmente 
falando, e verificando que ocorre cotidianamente, então uma criança que vai para um 

abrigo ou para uma família acolhedora, o processo tramitando de forma célere, eu creio 
sim que o lado da família acolhedora é bem mais proveitoso. 

Paulo (juiz), também pontuou a inexistência de capacitações sobre o acolhimento 

familiar: 

Não teve nenhum tipo de capacitação, e aí é um dos grandes desafios do programa de 
família acolhedora (...) Nos últimos anos, a legislação estabelecendo prazos específicos 
e tal, termina que tá dando uma ajudada, mas na prática eu não vejo realmente criança 
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e adolescente como prioridade, como deveria. Aí não havendo a capacitação dificulta 

ainda mais. 
 

Nesse sentido, reflete-se que a ausência da capacitação para os atores envolvidos, direta 

ou indiretamente, no acolhimento das crianças e adolescentes, pode interferir 

significativamente no funcionamento do SAF, uma vez que cada ator deve ter clareza quanto 

ao seu papel e ao processo que as crianças e adolescentes acolhidos vivenciam, para que 

consigam dar a sua parcela de contribuição junto ao SAF.  

 

5.1.3. Eixo III – O SAF no contexto local 

  

No tocante ao entendimento que os entrevistados possuem acerca do SAF, como uma 

possível alternativa de cuidados para crianças e adolescentes, destacaram-se dois pontos: a) 

SAF como uma alternativa de cuidados ao público infantojuvenil; b) experiências de 

funcionamento do SAF. 

 

a) SAF como uma alternativa de cuidados ao público infantojuvenil 

 

De forma geral, a maioria dos entrevistados demonstraram abertura à proposta do SAF, 

quando questionados se o serviço poderia ser considerado uma alternativa de cuidados ao 

público infantojuvenil do município:  

 Sim. Dá certo, com a experiência que agora nós temos, estar com uma família, a criança 
e o adolescente acolhidos. Em menos de três meses a gente já viu a evolução dessas 

crianças. É um ponto muito positivo. Do que ela chegou e do que ela está hoje, entendeu? 
É uma evolução muito grande. É uma coisa muito boa para elas, para a criança e o 

adolescente numa situação dessa, sabe? E eu acho que as famílias têm que ser bem 
preparadas realmente, daí começa porque aí vai funcionando tudo, as crianças vão ter 

bons resultados, assim como a gente está vendo com elas agora. (Monalisa) 

  Sim. Porque é uma casa que acolhe, é um lar, é onde tem mais cuidado. É onde a criança, 

pelo menos eu acredito, e foi a percepção que eu tive, está se sentindo acolhida mesmo, 
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se sentindo protegida, cuidada e até mesmo amada, porque quando cuida né? Existe um 

amor ali. Então eu notei isso assim nas crianças. Uma felicidade, um prazer em estar ali, 
não percebi que estavam tristes, infelizes. Com certeza existem várias dores ali, mas 

elas me passaram muita tranquilidade. (Gabriela) 

A fala da psicóloga Gabriela novamente traz à tona a questão da afetividade no contexto 

da família acolhedora, especialmente relacionando o cuidado recebido ao afeto construído na 

relação com a criança, o que seria refletido no comportamento das crianças, que aparentavam 

estar se sentindo bem, tranquilas e felizes. Entende-se que o bem-estar da criança é um aspecto 

preponderante a ser considerado quando se vislumbra a implementação de alguma proposta de 

atendimento. 

Fernanda (coordenadora) ressalta ainda a questão da individualidade presente nesse 

contato, na proximidade estabelecida com a criança: 

Esse serviço pode ser considerado uma alternativa sim. Acho que uma das primeiras 

alternativas porque é melhor do que o abrigo. E famílias acolhedoras é uma alternativa, 
tem o lado do aconchego, do cuidado, de estar mais próximo da criança, de conversar 

com a criança, colocar no quarto para dormir, então eu acho que é a melhor alternativa.  

 Nesse sentido, destaca-se que o pensamento apresentado pelas profissionais do SAF se 

coaduna àquele exposto pelos psicólogos do SAF de cidades do Rio Grande do Sul, os quais 

mencionaram entender o acolhimento familiar como uma oportunidade de crianças e 

adolescentes vivenciarem o cuidado individualizado e personalizado, em um ambiente familiar 

disposto a acolher, fornecendo afeto e atenção de forma diferente do contexto institucional. 

Assim, é percebido como uma alternativa extremamente saudável para os acolhidos, uma vez 

que assegura seus direitos à proteção, afeto, educação e saúde de qualidade. Além disso, os 

profissionais acreditam fortemente nessa nova modalidade de acolhimento, pois tem se 

revelado positiva para o desenvolvimento das crianças na medida em que preserva o convívio 

familiar e comunitário, assegura a atenção individualizada e a continuidade da socialização dos 

acolhidos (Luz et al., 2016).        
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 Durante a entrevista, tanto a equipe técnica como a coordenadora destacaram a 

possibilidade de uma família acolhedora responsabilizar-se por qualquer perfil de criança e 

adolescente. Porém, reconhecem que isso depende das características e disponibilidade das 

famílias acolhedoras, sendo importante o fornecimento de subsídios que deem condições para 

que assumam tal função.        

 Mantendo um pensamento semelhante, Isabel (família acolhedora), ressalta a existência 

de cuidado, atenção e afetividade na família acolhedora: 

Acredito que sim. Por conta desses pontos positivos, em relação a essa atenção que a 

criança merece, chega muito carente. Eu acho que por esses pontos mesmo, a assistência, 
a atenção, o amor, o carinho, os cuidados básicos que uma criança precisa.  

 Isabel (família acolhedora) apresentou um discurso contundente quanto ao acolhimento 

de crianças e adolescentes dos mais variados perfis, afirmando que a capacitação recebida 

fornece condições para isso: “A família acolhedora está preparada para isso. O treinamento foi 

muito bom”. 

 José (Conselheiro Tutelar) destacou que entende o SAF como uma alternativa de 

cuidados: 

Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente pede que preferencialmente eles não 
saiam do seio familiar para não perder a questão de afeto, de família. Quando ele se 

habituar, a família dele já vai ser a família acolhedora. Quando na verdade a família 
acolhedora foi só feita num momento de dificuldade em que ela não poderia 

permanecer na família legítima dela (...) Se a família acolhedora aceitar receber grupo 
de irmãos, daria certo, no meu ponto de vista. Eu vejo mais a família acolhedora para 

as crianças menores de 12 anos, certo? Porque adolescente é mais complicado, 
adolescente é, nós sabemos, todo mundo que trabalha nessa área, tem rebeldia, não 

querem obedecer. E pegar uma criatura dessa que não obedece aos pais e levar para 
uma pessoa que eles não conhecem... eu não estou dizendo que... não tenho nada contra, 

mas eu vejo só a dificuldade de ambientação de um adolescente. 
 

 José expõe uma preocupação com relação aos adolescentes, em virtude do 

comportamento “rebelde” que apresentam. Tal discurso não é atípico, pois perpassa o senso 

comum de que a adolescência é uma etapa crítica do desenvolvimento humano, em que os 
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relacionamentos se tornam mais complicados, embora os profissionais que atuem com esse 

público devam possuir uma compreensão mais ampla acerca dessa fase. Na experiência 

brasileira, alguns serviços relataram dificuldades para conseguir famílias disponíveis ao 

acolhimento de adolescentes com mais de 14 anos de idade, os quais, geralmente, também 

resistem ao acolhimento e visam conquistar sua autonomia (Rizzini et al., 2006). No 

levantamento nacional realizado por Avanci et. al. (2013) também se identificou uma maior 

resistência por parte das famílias acolhedoras em receber adolescentes e pré-adolescentes por 

entenderem que eles seriam mais “trabalhosos” que as crianças. 

Pedro (Promotor de Justiça) aponta que o SAF pode ser considerado uma alternativa no 

contexto local: 

Pode ser perfeitamente, não só pode como deve (...) Tanto por preservar os direitos das 

crianças e dos adolescentes, colocá-los no seio familiar, para que tenham a ideia do que 
é uma família de verdade, como também da questão da diminuição da presença do 

Estado na vida dessas crianças. Tanto no que concerne ao próprio custeio, o custeio do 
programa é mais barato, como da própria institucionalização, aquela coisa mais fechada, 

quase que uma pena, praticamente. A vida da família acolhedora é uma vida cotidiana, 
a vida do dia a dia que ela vai ter e vai presenciar. (Pedro) 

 

Pedro (promotor de justiça) também ressaltou a importância de haver uma organização 

no cadastro das famílias acolhedoras que permita à equipe técnica identificar quais famílias 

estão disponíveis para acolher os diversos perfis de criança e adolescente. 

Paulo (juiz) aponta que o SAF pode ser considerada uma alternativa de cuidados à 

população infantojuvenil local. Todavia, assim como José (Conselheiro Tutelar), apresentou 

preocupação quanto ao público adolescente: 

Uma alternativa muito positiva. O meu sonho é que isso se espalhe pelo Brasil todo, é 
uma alternativa muito positiva. Eu acho que se existisse acolhimento familiar em todas 
as cidades do RN, bastava que existissem quatro instituições de acolhimento no estado 

todo, na região Seridó tem um, na região Alto Oeste tem outro, Mossoró tem outro e 
Natal tem outro, serviriam de suporte. O grande problema são os adolescentes, porque 

receber uma criança de dois ou três anos de idade, cinco, todo mundo recebe. Eu 
acredito que dificilmente alguém vai receber um menino de 15 anos de idade que está 

cumprindo medida socioeducativa e que foi destituído do poder familiar. 
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O juiz pontuou que os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes deveriam 

ser em uma modalidade “institucional-familiar”, como ocorria informalmente na cidade. Ele 

explicou que a criança/adolescente frequentaria a escola, e no contraturno escolar, permaneceria 

em um contexto institucional, junto com outras crianças e adolescentes acolhidos, indo para a 

residência de uma família previamente cadastrada apenas no período noturno. Desse modo, a 

criança/adolescente vivenciaria ambos os contextos de acolhimento. 

 

 
b) Experiências de funcionamento do SAF 

 

Também se obteve dados acerca do funcionamento do SAF de forma mais ampla, 

considerando-se a adaptação das famílias acolhedoras, famílias de origem, 

crianças/adolescentes, a relação entre os atores do SGD, dentre outros aspectos. Nessa 

perspectiva, também foram elencadas algumas falas ilustrativas sobre as experiências 

vivenciadas.  

No tocante ao acolhimento propriamente dito, Monalisa (assistente social) ressaltou 

que as famílias acolhedoras e as crianças acolhidas precisaram de um tempo para se adaptar à 

situação do acolhimento, vez que ambas não haviam vivenciado essa experiência anteriormente:  

 
No começo é difícil. As famílias ainda não eram acostumadas. A gente fala é bom 

demais, mas na hora da prática é difícil (...) Teve uma família que ficou só com uma, é 
mais fácil, é mais tranquila, já tinha uma certa experiência, gostava de tá cuidando, já 

sabe mais ou menos os passos. A outra já teve um pouco mais de dificuldade. Mas hoje 
já é outra coisa, tanto para elas quanto para as crianças. As famílias acolhedoras falavam 

da maneira delas, da comida, de xingar, não tinha limites, choravam, não dormiam 
direito à noite. Aí sempre as orientações para ter paciência. Hoje está bem mais tranquilo, 
tem o respeito, elas estão aprendendo os limites, a rotina, a hora de dormir, a hora de 

brincar. 
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Nesse sentido, observa-se um processo de construção nos modos de cuidar, de se 

relacionar, de estipular limites e organizar a rotina da criança, com o suporte da equipe técnica 

nessa etapa de adaptação. Do ponto de vista da família acolhedora, Isabel destacou que se 

surpreendeu com o comportamento da criança, o que lhe demandou muitos cuidados: 

É uma coisa tão... às vezes até meio surreal porque você nem acredita que está 

acontecendo aquilo ali, porque ela chegou realmente com muitas dificuldades, muito 
lesionada, faminta, bem maltratada mesmo. A preocupação foi cuidar, cuidar, cuidar (...) 

logo que ela chegou, era muito violenta, muito agressiva, muita coisa assim que para a 
idade dela me surpreendeu, para a idade dela eu não pensei que ela tinha uma bagagem 

tão grande, tanta coisa de adulto, muito violenta. Se você contrariasse ela reagia, pegava 
faca e isso está sendo devagarzinho... está estudando, deu uma melhorada. Não dormia 

bem, quando você ia cobrir ela se assombrava, se assustava, ela chegou fazendo vários 
relatos acerca de determinada violência [sexual].  

 Isabel também pontuou que observa progressos no desenvolvimento de Lis: 

A criança que estou com ela tem três aninhos, mas meu Deus do Céu, você já vê uma 
diferença, (…) o estado como ela chegou e o estado como ela está, você já vê uma 

diferença grande (...). Tinha dificuldade de falar, mas a fala já melhorou bastante. Era 
bem perturbada, não dormia direito. Hoje ela dorme de tarde, dorme à noite.  

Tal comentário corrobora com o que vem sendo discutido a respeito das famílias 

acolhedoras, que geralmente demonstram satisfação ao observar os progressos da 

criança/adolescente acolhido (Mariano et al., 2014), acompanhando o seu crescimento e 

desenvolvimento de forma construtiva, oferecendo-lhe acolhida, proteção e cuidado (Avanci et 

al., 2013). 

Isabel acrescentou: 

A nossa vida passa a girar em torno da criança, se tiver vida social é com aquela criança, 

se deixar de ter também é em razão daquela criança, tudo o que a gente faz é com a 
criança. Enfim, complica tudo (risos) e você até abre mão, acaba abrindo mão de 

algumas coisas em razão da criança. Eu acho que essa valorização das pessoas que 
realmente abraçam o programa é…  a gente pega a peça bruta mesmo, do jeito que vem, 

e os cuidados específicos são nossos. Eu sou comerciante, foi uma reviravolta na minha 
vida. Eu tenho uma filha adotiva que tem 13 anos de idade, ela participou do treinamento 

(...) aí ela acolheu bem a criança lá em casa. Graças a Deus ela ajuda muito.  
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Nesse sentido, é possível observar que a criança passa a fazer parte do dia a dia da 

família, desfrutando da convivência comunitária e demandando alterações na rotina familiar 

para atender às suas necessidades. Também se ressalta o salutar envolvimento da filha 

adolescente, que demonstrou disponibilidade afetiva para acolher a infante, contribuindo nos 

cuidados dirigidos a ela. 

Quanto à convivência com a família acolhedora, Monalisa pontuou que tem observado 

que: “Elas [crianças] estão como se estivessem na casa delas, normal, se forem viajar ou para 

um lazer elas estão com eles em todos os momentos”. Assim, observa-se que, na visão da 

profissional, essas crianças se encontram adaptadas à família acolhedora, aspecto importante 

para o bem-estar delas ao longo do período de acolhimento. 

No tocante ao que tem observado em relação às crianças acolhidas, Gabriela pontua: 

 
De um modo geral, eu percebi que todas se sentiram acolhidas, cuidadas, bem tratadas, 

realmente perceberam o sentido e o significado de uma família, de como é viver em 
família, de ter regras, de ter limites, de ter horários. Uma questão muito forte foi a 

religiosidade, que as famílias acolhedoras tinham e as crianças acabaram pegando, mas 
a gente percebe que não era nada forçado, as Famílias Acolhedoras já tinham o hábito 

de frequentar a igreja, iam, levavam as crianças, e elas foram aprendendo isso também. 
(Gabriela) 

 
 

Gabriela também ressalta a adaptação das crianças acolhidas por meio do cuidado e 

acolhimento que tem recebido nas famílias acolhedoras. Interessante notar que as crianças, ao 

ingressarem na família acolhedora, apropriaram-se dos hábitos deste núcleo, participando das 

atividades rotineiramente realizadas por elas, como a prática de alguma religião. Contudo, 

cumpre realçar que, deve se atentar para que seja assegurada a liberdade de crença e religião a 

todas as crianças e adolescentes acolhidos. 

Acerca do primeiro desligamento vivenciado enquanto família acolhedora, Isabel 

pontou: 
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Ele [criança] era tão calmo que a gente não teve muita dificuldade. Geralmente menino 

danado é que marca mais. Sente falta, assim, mas não teve aquela dificuldade não, de 
desapego não, foi tranquilo. Quando elas [equipe técnica] chegaram para pegar ele ficou 

meio arredio assim, de imediato, depois quando elas disseram que ele ia para a casa do 
avô ele foi, não chorou. 

 Quanto às expectativas do desligamento de Lis, com quem conviveu mais tempo, 

aproximadamente 10 (dez) meses, comentou: 

Aconteceu recentemente a possibilidade de ela sair, eu nem penso nisso não, mas toda 
vez que Monalisa liga, que eu vejo o nome, eu digo: “é agora”. Fico aguardando o que 

vai acontecer. Só espero que aconteça o melhor, né? O foco é só esse mesmo. A gente 
espera que aconteça o melhor para ela.  

Quanto aos cinco desligamentos já realizados, a equipe pontuou que transcorreram bem, 

pois nos quatro casos em que houve a reintegração familiar, não surgiram dificuldades 

significativas quanto ao rompimento do convívio com a família acolhedora, citando um 

exemplo: 

Quando ele chegou [na casa da família extensa] já queria descer do carro sozinho, 
porque conheceu a casa, aí desceu todo feliz, todo satisfeito. Depois a gente conversou 

com Isabel, dissemos que foi tudo tranquilo, que ele ficou muito satisfeito e feliz (...) 
foi bem acolhido, a irmã dele o sorriso não cabia no rosto. Aí ela [Isabel] disse: “Ai, 

Graças a Deus!”. Eu percebi que ela ficou aliviada em saber que ele estava voltando 
para um lugar tranquilo. (Gabriela) 

 
 

A respeito disso, Luz et al. (2016) apontaram que os psicólogos entrevistados em 

pesquisa realizada em serviços de acolhimento familiar do Rio Grande do Sul, relataram que o 

processo de desligamento da criança/adolescente nos casos de reinserção familiar, 

frequentemente transcorre mais tranquilamente, pois já existe um vínculo primário e, muitas 

vezes, o forte desejo de retornar para sua família. 

Por meio da fala de Gabriela observa-se também quão envolvidas emocionalmente as 

famílias acolhedoras podem se encontrar, uma vez que dedicam tempo e afeto à criança 

acolhida e, como Isabel mencionou, anseiam que “que aconteça o melhor”.  



151 
 

 
 

No tocante ao processo de desligamento de uma criança para adoção, foi pontuado um 

trabalho mais cuidadoso, ao longo de 10 (dez) encontros com os adotantes: 

A família acolhedora a gente já foi preparando, relembrando que o acolhimento era 

temporário, que ela ia para adoção ou voltava para a família. Foi muito legal, ela ajudou 
a gente, sempre conversava com a criança, dizia “Eu estou aqui, eu sou sua tia, mas 

você vai morar com seus novos pais, em outra cidade, você vai ficar mais livre, você 
vai poder brincar, vai poder sair, vai ser muito bem cuidada”, que se algum dia ela 

quisesse vir visitar ela, podia vir. Porque a criança tinha consciência que aqui ela não 
podia sair muito, ir para todos os lugares por conta do pai. (Monalisa) 

 

Nessa perspectiva, ressalta-se que a família acolhedora deve colaborar no processo de 

transição da criança/adolescente para a família substituta, pois esse apoio tem sido considerado 

uma forma importante de amenizar os efeitos oriundos dessas mudanças na vida da 

criança/adolescente acolhido (Valente, 2013). Outrossim, essas situações demandam maior 

atenção e uma maior participação da família acolhedora, que deve conversar com os acolhidos, 

buscando transmitir segurança e tranquilidade (Luz et al., 2016). A psicóloga pontuou: 

 

Quando foi para mediar os encontros, nos primeiros dias a tia [da família acolhedora] 
vinha acompanhando, conheceu o casal também, até para passar segurança para a 

criança. Ficou um tempinho com eles, aí depois a gente saiu e a deixou a sós com o 
casal. Ela e o casal tiveram uma empatia muito boa. (Gabriela) 

 
 

Assim, percebe-se um zelo nesse momento de aproximação, de modo que a equipe e a 

família acolhedora se colocaram como uma fonte de apoio enquanto necessário, abrindo espaço 

para o estreitamento do vínculo da criança com o casal adotante.  

Sobre o rompimento da relação com a família acolhedora, foi relatado: 

 
A família acolhedora disse que ela falou: “Olhe Tia, eu vou deixar essa roupa aqui para 

a próxima criança que chegar, e vou deixar essa boneca também, porque eu não vou 
precisar não”. E deixou lá. Foi uma saída muito tranquila, mas quando foi nos outros 

dias ela quis ligar para a família acolhedora, eles [pais adotivos] ligaram, aí ela falou. 
No outro dia, quis ligar de novo, eles se angustiaram e ligaram para mim, e eu orientei 

que eles fossem cortando aos poucos (...) A intenção não é quebrar os vínculos, um dia 
até pode a família acolhedora ir lá, vocês virem aqui, mas nesse momento é interessante 

interromper essas ligações, e em outro momento vocês podem retomar esse contato. 
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Depois das orientações, ela não voltou a chorar e nem pediu para voltar para a família 

acolhedora. Ela [mãe adotiva] disse que quando acontece alguma coisa que faz lembrar 
o tempo que passou na família acolhedora, a menina fala, mas muito tranquila, sem 

chorar e nem fala em voltar. A gente se colocou à disposição deles, para acompanhar 
durante um tempo no que eles precisarem. (Gabriela) 

 

 A fala da criança, ao deixar alguns objetos pessoais na casa família acolhedora, parece 

remeter a um processo de luto, o qual é inerente ao rompimento dos vínculos afetivos e deve 

ser respeitado e estimulado para que ela tenha a possibilidade de elaborar essa vivência. 

Outrossim, tal relato também é significativo sob o prisma da experiência da criança, que estava 

“deixando para trás” um determinado ambiente familiar, seus vínculos, aprendizados, vivências, 

para fazer morada em outro contexto, no qual ela não “precisaria” mais daquilo, porque sua 

necessidade seria suprida por outra via, sua nova família (a adotiva). 

Cumpre destacar que, assim como pontuado por Gabriela, sobre um possível encontro 

futuro entre a criança e a família acolhedora, as normativas vigentes indicam que o contato 

posterior ao desligamento entre a criança e a família acolhedora, ou outros profissionais do 

serviço, podem ocorrer sempre que se verificar que é positivo para ela (CONANDA & CNAS, 

2009). 

Gabriela acrescentou:  

A gente conversou com eles [pais adotivos], explicamos que era uma questão de 

adaptação. Quando ela foi para família acolhedora ela não sentiu falta do pai porque ela 
era maltratada, porque ela não queria estar ali, porque ela tinha medo dele. E na família 

acolhedora foi a primeira casa em que ela foi bem tratada, bem cuidada, acolhida, eles 
[família adotiva] estavam sendo a segunda. Então é natural que ela sinta saudade e 

queira voltar porque ela foi acolhida lá. A mãe [adotiva] disse assim: “É sinal que ela 
foi bem cuidada”. Eu disse: “Exatamente, ela estava sendo bem cuidada”.  

 
 

Nesse sentido, cumpre refletir que o desligamento deve ser compreendido como o 

resultado de um processo contínuo de desenvolvimento da autonomia daquela 

criança/adolescente acolhido, além de ser o produto de um investimento no acompanhamento 

de cada caso em particular (CONANDA & CNAS, 2009). Logo, esse desligamento é construído 
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paulatinamente, de acordo com as vivências e o ritmo de cada criança ou adolescente, pois o 

acolhimento é uma experiência subjetiva, que desperta sentimentos e pensamentos diversos. 

Monalisa destacou que apesar da existência de vínculos afetivos, ainda não se 

manifestou o desejo de adoção por parte das famílias acolhedoras: “Elas já são bem conscientes 

de que não podem e até agora nenhuma deu a entender que queria ficar com as meninas”.   

Todavia, a equipe técnica pontuou que duas famílias acolhedoras, dentre elas a Sra. 

Isabel, apresentaram resistência à ideia da reintegração familiar, mesmo sem manifestarem o 

interesse de elas próprias adotarem as crianças acolhidas, por acreditarem que a família não 

possuía condições de cuidar das meninas, expondo-as novamente a situações de risco: 

 

A criança não estava apta para adoção, mas eu acho que mesmo assim elas ficaram 
fantasiando. Como criaram uma resistência com a família de origem em virtude da 

forma como as crianças chegaram... porque o maior receio de Isabel é que ela volte a 
sofrer o que sofria, porque Lis chegou com marcas de queimadura, de assadura, bem 

maltratada mesmo, além dos abusos. Então o receio maior de Isabel, é que volte a sofrer 
as mesmas consequências. Mas a gente já conversou bastante, já disse que a gente fica 

acompanhando, a gente está entrando sempre em contato com o município, e não é 
assim, dar a guarda para a irmã, e vai permanecer para o resto da vida não. Dá um prazo 

de 90 dias sendo acompanhada, se realmente não tiver nenhum risco para a criança 
permanece. A gente não pode garantir que vai ser um conto de fadas, felizes para sempre, 

alguma coisa pode acontecer. Mas o que a gente está tentando é reconstituir esses laços 
e que elas fiquem bem. Se a gente visse que tinha hoje alguma coisa que impedisse o 

retorno, lógico que a gente não ia dar um relatório favorável a isso. 
 

Mariano et al. (2014) e Selmo e Oliveira (2013), em suas investigações, pontuaram que 

a maioria das famílias acolhedoras preferiam o encaminhamento para adoção em detrimento do 

retorno às famílias de origem. Selmo e Oliveira (2013) observaram que havia o receio da criança 

ou adolescente retornar à situação de vulnerabilidade e a ideia de que a família adotiva 

proporcionaria melhores condições de vida para eles. Contudo, a realização de encontros entre 

as famílias acolhedoras e a equipe técnica demonstrou ser uma alternativa viável para promover 

a reflexão e o amadurecimento das famílias acolhedoras. Logo, tal estratégia pode ajudar na 

superação da dificuldade apresentada pela equipe técnica. 
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As profissionais referiram que as duas famílias acolhedoras que se mostraram inseguras 

diante da possibilidade de reintegração familiar, acolhiam crianças oriundas de uma mesma 

família de origem, que residia em outro município e não havia recebido um acompanhamento 

sistemático da equipe do SAF, embora os órgãos de proteção municipal afirmassem que a 

família extensa poderia cuidar das crianças.  

As duas famílias acolhedoras se articularam e chegaram a buscar informações sobre a 

situação da família de origem e extensa por conta própria, comportamento que teria sido 

questionado pela equipe técnica, uma vez que essa não era função delas. Avelino e Barreto 

(2015), em investigação conduzida em Belo Horizonte, identificaram que a fragilidade no 

acompanhamento da equipe técnica à família de origem é um aspecto que resulta em uma 

dificuldade de assertividade das famílias acolhedoras em relação ao seu papel. Assim, a 

insegurança quanto ao acompanhamento realizado com as famílias de origem, pode influenciar 

no comportamento da família acolhedora e, consequentemente, no processo de desligamento 

da criança. 

Todavia, Gabriela mencionou que as duas famílias acolhedoras que se mostraram 

resistentes à reintegração, não possuíam proximidade com as famílias de origem e, algum tempo 

após as crianças terem sido desligadas do SAF, foram visitá-las em seu contexto familiar de 

origem. Por meio dessa visita, aproximaram-se de seus familiares, desconstruindo preconceitos 

em relação a eles, e buscando, inclusive, auxiliá-los em algumas dificuldades de ordem material, 

como a aquisição de uma geladeira.  

Também foi pontuado pela equipe que, em um dos casos atendidos no SAF foi 

observado o surgimento de um vínculo de confiança entre a família acolhedora e a família 

extensa da criança, ainda no início do relacionamento entre elas, no período de acolhimento. A 

partir desse laço, mesmo após a reinserção familiar da criança, a família acolhedora continuou 

sendo uma referência de cuidados para a extensa, sendo convidada a cuidar da criança em uma 
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ocasião em que seus familiares necessitaram se ausentar da cidade durante um final de semana. 

Assim, observa-se a formação ou a ampliação de uma rede social de apoio que se mostra 

interessante tanto para a criança quanto para sua família. 

Diante desses relatos é possível refletir que a aproximação entre a família acolhedora e 

a família de origem/extensa, demonstra ter contribuído para a quebra dos estigmas em relação 

às famílias que possuem seus filhos acolhidos. Assim, promover esse contato durante o período 

do acolhimento pode ser uma estratégia interessante para dirimir possíveis resistências e 

entraves no processo de reintegração familiar. 

Para mais, foi mencionada pela equipe técnica a existência de uma boa relação com as 

famílias acolhedoras. Isabel (família acolhedora) também destacou o bom relacionamento entre 

ela e as profissionais: 

A relação com a equipe técnica é boa, eles dão assistência de acordo com a necessidade 

da família, tudo em harmonia, trabalhando em conjunto mesmo. É uma equipe realmente, 
contatos, telefones, se a gente tiver necessidade de alguma coisa, alguma dúvida, alguma 

questão para ser resolvida, eles estão ali dando assistência. 

Por meio da fala de Isabel, é possível observar uma aparente sensação de segurança ao 

afirmar que a equipe “está ali” para o que precisarem. Assim, considera-se importante o 

estabelecimento de uma boa relação entre a família acolhedora e de origem, as crianças 

acolhidas e a equipe técnica, uma vez que os profissionais precisam acompanhá-las e assisti-las 

em suas necessidades. Estabelecendo-se um vínculo positivo entre esses atores, é possível que 

exista uma maior abertura à escuta de suas dificuldades, à proposição de sugestões e orientações.  

Também foi pontuada pela equipe técnica a necessidade de realizar o desligamento de 

uma família acolhedora, pois além dela demonstrar um interesse aparentemente excessivo pelo 

recurso financeiro recebido, apresentava inconstância em seu comportamento vez que em 

determinados momentos se mostrava muito cuidadosa e disponível para o acolhimento e, em 

outras ocasiões, apresentava-se impaciente, expressando insatisfação diante do papel 
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desempenhado. Logo, a equipe observou que a referida família não reunia mais condições para 

o acolhimento, uma vez que poderia até colocar em risco o bem-estar da criança acolhida.  

Com relação às famílias de origem, foi pontuado por Gabriela (psicóloga) que os 

encontros entre elas e as crianças acolhidas aconteciam à medida que se mostrava possível a 

reinserção familiar: 

  

Duas das quatro famílias de origem poderiam manter contato tranquilamente com a 
criança durante o acolhimento. O caso mais longo (10 meses) teve um encontro com a 

família de origem na sede de serviço, com a irmã. Foi tranquilo, as meninas ficaram bem. 
Não fizemos outros encontros porque a gente começou a analisar a situação, e ficou no 

impasse se teria condições de voltar ou não, por causa do comportamento da mãe, que 
era muito instável, aí a gente parou de promover os encontros. Já com outra criança, 

como a gente viu a possibilidade de retorno, os encontros estavam sendo tranquilos, com 
uma frequência semanal. A partir do momento que ele foi acolhido eles não sabiam onde 

ele estava, até a gente conversar com eles, ver como era. No caso dele, em que a gente 
viu que eram pessoas que não ofereciam risco, a gente não via nenhum motivo para a 

criança ir para a adoção, se ele tinha quem queria cuidar e tinha condições de fazer isso. 
Quando a gente percebeu isso e já havia comunicado ao juiz, emitido relatório, aí foi 

quando a gente disse onde ele estava e começamos a mediar esses encontros com a 
madrinha e a família, os irmãos. 

 

Valente (2013) ressalta que o contato entre a família de origem e a criança/adolescente 

acolhido deve ser assegurado e estimulado, pois promove o fortalecimento dos vínculos de 

confiança entre eles, assim como aproximam a família de origem e os profissionais do serviço. 

A autora também aponta ser interessante a promoção de encontros com outras pessoas que 

sejam significativas para a criança/adolescente, as quais podem compor uma rede de apoio 

importante para a sua reinserção na família e na comunidade. 

Quanto ao trabalho realizado com as famílias de origem, a equipe mencionou ter mantido 

contato com três das quatro famílias, pois uma delas encontrava-se detida em um presídio 

situado em outra cidade, não tendo sido viável, ainda, a realização de um encontro. Contudo, 

uma delas foi acompanhada pela rede do município no qual residia, e as outras duas pela equipe 
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técnica do SAF. No tocante a esse aspecto não foram mencionadas dificuldades, sendo afirmado 

que tem se alcançado o retorno da criança para o seio familiar.  

Todavia, observou-se que esse retorno tem ocorrido majoritariamente para as famílias 

extensas, o que denota a possível existência de obstáculos para a superação das dificuldades 

vivenciadas pelos pais biológicos, seja por fragilidade na rede de atendimento intersetorial a 

essas famílias (saúde, educação, emprego e renda, assistência social) ou por outras dificuldades 

possivelmente enfrentadas pela equipe como, por exemplo, a ausência de condições de trabalho 

adequadas. Desse modo, esses profissionais podem enxergar a inserção da criança/adolescente 

na família extensa como a possibilidade mais viável de cuidados à criança/adolescente acolhido. 

 Cumpre realçar que a inserção da criança na família extensa é uma alternativa 

interessante para abreviar a sua permanência no acolhimento. Porém considera-se pertinente 

que a rede de proteção local continue auxiliando a família de origem a alcançar condições de 

reaver a guarda de seus filhos sempre que possível. Caso contrário, os serviços de acolhimento 

estariam apenas intermediando a saída da criança de sua família de origem e a inclusão na 

família extensa, de forma mais cuidadosa e protegida.  

Isabel pontuou haver a necessidade de estreitar os vínculos entre os diversos atores que 

estão envolvidos direta ou indiretamente com o acolhimento das crianças: 

Acho que deveria melhorar essa interação, encontros mais frequentes com as famílias 

acolhedoras, conselho tutelar, promotor, juiz, todo mundo junto, pois a família 
acolhedora se sentiria mais valorizada… você que está prestando um serviço, modéstia 

à parte, excelente (…) Se tivesse essa interação de se encontrar, conversar, trocar 
experiências, eu acho que seria legal, ajudaria demais. 

 
José (conselheiro tutelar) compartilha do pensamento de Isabel:  

 
Não é um trabalho que é divulgado. Eu acho assim, que é um direito deles, né? Que 

quando a criança está aqui é responsabilidade nossa, quando passa para lá, é 
responsabilidade deles, né? Aí já dá informação ao Conselho Tutelar se acharem que 

deve fazer, se não, continua. Mas sempre seria bom ter essa interação. Que de repente, 
um pode precisar do outro, né?  
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Quanto ao relacionamento com a equipe técnica do SAF, Paulo comentou: 

Tenho proximidade total, antes, durante e depois da aplicação das medidas, a gente 
conversa, são as primeiras pessoas que eu costumo ouvir em audiência, até antes de 

ouvir os pais e testemunhas. Os profissionais que atuam no acolhimento familiar ou 
institucional eu faço questão de ouvir até porque são eles que tecnicamente 

acompanharam aquelas crianças que tem a sensibilidade, inclusive em razão da 
capacitação técnica, de mostrar ao juiz, alguns aspectos que para mim, a minha função, 

é técnica, legislativa, de analisar a lei com base naquele caso concreto. Eu costumo dizer 
que termina que quem dá a palavra final no julgamento é o juiz, mas aquela sentença é 

construída durante o processo, e sendo pessoas que eu confio, e são, aqui eu nunca tive 
problema com nenhum profissional, tenho problema as vezes com os municípios que 

não dão o suporte necessário.  
 

Por outro lado, as profissionais da equipe técnica mencionaram terem sido ouvidas pelo 

juízo em audiência apenas em um caso. Todavia, referiram ter mantido alguns contatos com o 

magistrado, ocasiões em que discutiram um pouco acerca da situação das crianças acolhidas, 

relatando a importância de que haja uma maior abertura para o diálogo e para o SAF.  

Cumpre ressaltar que, como a própria fala do magistrado aponta, frequentemente as 

decisões judiciais sobre o futuro das crianças e adolescentes são tomadas com base em subsídios 

oferecidos por equipes multidisciplinares demandadas pela autoridade judiciária, pautados na 

busca “melhor interesse da criança” (Mariano et al., 2014). Logo, se faz importante que estes 

atores se coadunem quanto a essa busca em suas atuações. 

 No tocante ao relacionamento com o Ministério Público, foi pontuado pela equipe 

técnica que: 

Não tem essa ligação ainda, nós só fizemos o relatório e mandamos para lá para dizer o 
que era o serviço, tudo bem direitinho, o contato e o relacionamento da gente, pessoal, 

de conversar, ainda não teve isso. Mas ao mesmo tempo ainda não senti aquela 
dificuldade da promotoria, porque o que a gente precisa vai para o juiz e do juiz para lá. 

Não prejudica o Serviço. 
 
 

 De acordo com Valente (2013), deve existir uma relação estreita entre a equipe técnica 

do serviço, o Ministério Público e o Judiciário, na qual os diálogos sejam mais horizontais, visto 
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que o SAF mobiliza vários equipamentos de assistência à criança/adolescente acolhido e sua 

família, demandando o estabelecimento de relações de cooperação em que o único objetivo seja 

a prioridade absoluta no atendimento ao público infantojuvenil. 

 

5.2. O SAF sob a perspectiva dos “acolhidos” 

 

 Ao longo da investigação, observou-se que os relatos da família de origem e da criança 

acolhida apresentavam traços singulares e delicados. Assim, considerou-se importante 

assegurar um espaço dedicado exclusivamente a suas falas, de modo que não sucumbissem 

diante de tantos relatos de outros participantes, já que estes atores, em especial, a criança ou 

adolescente, devem ser “acolhidos” e escutados prioritariamente.  

 

5.2.1. Família de Origem 

 

Joana (genitora) demonstrou possuir desconhecimento quanto à proposta do SAF: 

 

Eu não estou sabendo de nada. A única coisa que eu queria era elas virem e eu tomar de 
conta delas. Disseram que elas estavam na Casa de Apoio, que elas estavam sendo bem 

cuidadas, que eu não me preocupasse que elas iam vir. O juiz também disse que eu ia 
conseguir a guarda, só que eu não voltasse para o meu ex, que eu não entrasse em contato 

com ele (...) nem em contato com ele eu entro mais. Estou mudando porque agora eu 
não bebo nem fumo. Eu não nego para ninguém, aqui acolá eu bebia, mas agora eu 

mudei muito minha vida. 
 

 
  Por meio da fala da genitora observa-se que ela aparentemente faz referência à unidade 

de acolhimento institucional da cidade, que denomina Casa de Apoio, enfatizando o desejo de 

reinserir as filhas no seu núcleo familiar e as orientações repassadas pelo juiz para que alcance 

êxito na reintegração familiar.  

  Cabe destacar que frequentemente as relações familiares, especialmente aquelas entre 

genitores e filhos, estão sendo reguladas judicialmente, pautadas na ideia da garantia e 
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restituição de direitos das crianças e dos adolescentes. Mesmo reconhecendo-se a grande 

importância do ECA na proteção de crianças e adolescentes, é importante atentar para a forma 

com que a Lei pode estar se transformando em um modelo de gestão das relações afetivas e 

familiares. Em muitos contextos, a intervenção judiciária tem se tornado cada vez mais 

frequente, mas ainda não possui condições de esgotar a complexidade das relações 

estabelecidas no âmbito de tantas famílias (Moreira et al., 2014).  

  Nesse sentido, as vulnerabilidades às quais estas famílias muitas vezes estão 

submetidas, extrapolam as condições objetivas frequentemente observadas pelo Sistema de 

Justiça para avaliar sua capacidade de proteção ou de mudança.  

 Quando questionada acerca da sua opinião no que diz respeito à permanência de suas 

filhas em uma família temporariamente, enquanto aguarda um posicionamento da Justiça, Joana 

ficou alguns instantes em silêncio, e depois respondeu: “Sei lá”. A sua postura e fala denotaram 

a possível inexistência de uma opinião formada, ou até mesmo o desejo de não responder a essa 

pergunta, por remeter a um aspecto difícil para ela.  

 Diante disso, vale salientar que frequentemente a atitude de algumas famílias, 

especialmente das mães, de “deixarem” seus filhos acolhidos, não apresentando mudanças 

significativas, é interpretada como um comportamento negligente, de abandono, de falta de 

afeto e responsabilidade para com os filhos. Todavia, passa despercebido que tal postura pode 

evidenciar a internalização do sentimento de impotência e incompetência desses familiares, que 

frequentemente se encontram sem possibilidades de lidar com as condições de sua existência 

(Mariano et al., 2014). 

 Em outro momento da entrevista, a própria genitora mencionou quão delicado é para 

ela o afastamento de suas filhas: “Está uma coisa muito ruim para mim, né? Muito triste porque 

sem os filhos a gente não é nada”. Logo, apesar dela não ter apresentado um determinado 
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discurso ao ser questionada quanto à permanência de suas filhas no acolhimento, em outro 

momento, demonstra, espontaneamente, os seus sentimentos.  

Por meio de sua fala e de sua postura durante a entrevista percebeu-se uma 

desvitalização, enfraquecimento da genitora diante desta realidade, como frequentemente 

ocorre em muitas famílias brasileiras, que se deparam com questões provenientes de um 

contexto de vulnerabilidades sociais para as quais não enxergam possibilidades de superação. 

Nessa perspectiva, Dias (2009), em pesquisa realizada no município de São Paulo, identificou 

a existência de sofrimento nas famílias de origem das crianças e adolescentes inseridos no SAF 

em virtude da situação de vulnerabilidade que experimentavam, sendo observado que 

vivenciavam os sentimentos de humilhação, culpa e de descrença nelas próprias, o que interferia 

no modo com que cuidavam dos filhos. 

 Quanto ao encontro com as filhas, na ocasião da audiência judicial, Joana disse: 

Estava bem cuidada elas, só que a única coisa que eu queria era que elas viessem. Elas 

disseram que queriam vir para minha companhia, porque sabia que a única pessoa que 
não batia nelas era eu, quando eu convivia com elas dava amor e carinho a elas. Nunca 

bati nelas, eu tinha raiva quando ele batia, eu entrava no meio. Padrasto, se quer criar, 
a pessoa tem que ficar comigo dentro de casa, não deixar sair para o meio da rua e dar 

amor e carinho, e não estar batendo. Eu quero botar elas no colégio, ir buscar, ir deixar. 
 

 
A genitora reconheceu que as filhas se encontravam bem cuidadas na família 

acolhedora, porém ressaltou seu desejo de que elas voltassem ao seu convívio, pois se considera 

uma mãe afetuosa, reconhecendo que seu ex-companheiro errou no tratamento dispensado às 

suas filhas. Sua fala reflete a realidade de muitas mulheres que vivenciam novos 

relacionamentos tendo filhos de uma relação anterior e, se veem “reféns”, em um novo contexto 

familiar, no qual tentam mediar as relações em meio à violência doméstica e outros problemas 

graves.  
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Joana também relatou um pouco sobre o que achou do atendimento que foi realizado 

pela equipe técnica do SAF: 

De umas partes assim, gostei! Eu me lembro que elas disseram que não era para eu beber 

nem fumar, porque se chegasse a vontade de me levantar, podia ser que elas [filhas] iria 
cair do mesmo jeito. Isso aí eu botei na minha cabeça, que é mesmo, porque hoje em dia 

as crianças tudo que vê quer fazer. 
 

 
Apesar da genitora ter mencionado a reflexão promovida pela equipe técnica, a qual 

afirma ter internalizado, cumpre destacar que Joana disse ter conversado com as profissionais 

do SAF somente em uma única ocasião, durante os 7 (sete) primeiros meses de acolhimento de 

suas filhas. Como residia em outro município, seu acompanhamento foi realizado pela equipe 

do CRAS: 

 

Me dou muito bem com ela [assistente social]. Ela me dá muito conselho né? Que eu 
não devo ir para a rua de baixo, e é isso mesmo que eu estou fazendo. Eu andava na rua 

de baixo, não nego para ninguém, mas depois que eu me juntei eu mudei muito, nem 
para a rua de baixo eu vou. 

 

 De acordo com Joana, ela recebeu duas visitas do CRAS ao longo desses meses. Logo, 

é possível observar uma fragilidade no tocante ao acompanhamento da família de origem, o que 

pode prejudicar o processo de reflexão, empoderamento e mudanças na dinâmica familiar. 

Cumpre realçar que tal fragilidade no acompanhamento das famílias de outro município foi 

mencionada por alguns entrevistados ao longo da pesquisa, que enxergavam o acolhimento de 

crianças e adolescentes de outra localidade com preocupação, especialmente por conta desse 

aspecto. 

 Nessa perspectiva, destaca-se que a atenção à família de origem é de extrema 

importância para que possa ocorrer a reintegração familiar pois, nos casos em que a violação 

de direitos ocorre no contexto familiar, o apoio sociofamiliar é fundamental e, na maioria das 

vezes, é o que pode conduzir ao resgate dos direitos e fortalecimento dos vínculos familiares. 



163 
 

 
 

A sociedade, os outros membros da família, a comunidade e o Estado possuem a missão de 

contribuir para o sucesso desse processo (Furlan & Souza, 2013). 

 Outrossim, por meio da fala de Joana, observa-se que esses diálogos com a equipe 

psicossocial foram pautados numa questão mais relativa a uma conscientização moral sobre 

seus atos do que propriamente à busca pela resolução dos problemas ali envolvidos, não se 

evidenciando o encaminhamento da genitora para serviços de saúde ou socioassistenciais que 

pudessem assisti-la e fortalecê-la diante de suas dificuldades. Nesse sentido, para que a família 

possa transcender suas fragilidades e romper com o ciclo de violência e/ou dependência química 

no qual se encontra inserida, são necessárias ações mais articuladas e direcionadas, que podem 

ir além de “aconselhamentos”. 

 No tocante ao que acreditava que deveria fazer para reaver a guarda das filhas, Joana 

explicou: “Não deixar elas no meio da rua né? Do colégio para casa. Não faltar nada para elas. 

O que depender de mim e eu puder fazer para elas voltarem, eu faço”. Indagada se enfrentaria 

alguma dificuldade para fazer isso, respondeu: “Não. Por umas partes assim, eu não vou dizer 

que a pessoa tem muitas coisas né? Mas de fome, até aqui ninguém passa, porque eu recebo o 

dinheiro da Bolsa [Família], vou fazer a feira, a minha sogra também ajuda”.  

 Por meio de seu relato, observa-se a dificuldade financeira para assegurar as condições 

mínimas de sustento de seus filhos, uma vez que só contava com o recurso do Programa Bolsa 

Família, necessitando do apoio da sogra para seu sustento. Tal realidade é vivenciada por muitas 

famílias que veem seus filhos sendo acolhidos. Embora o ECA afirme que a falta ou carência 

de recursos materiais não pode levar à suspensão ou perda do poder familiar, devendo a 

criança/adolescente permanecer no seio da sua família, recebendo proteção e assistência do 

Estado, frequentemente esse contexto da pobreza é interpretado como uma negligência dos pais 

para com sua prole. Logo, ao se entender que a família pobre não tem condições de cuidar de 
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seus membros, inicia-se a fragmentação desse núcleo familiar por meio das 

suspensões/destituições do poder familiar. 

 Joana referiu que após o acolhimento de suas filhas os conselheiros tutelares não 

mantiveram mais contato com ela. Quanto aos contatos anteriores ao acolhimento, pontuou: 

Só quando os meninos começavam a dar trabalho. Ele ia lá em casa, aí conversava, só 

que agora eles, os dois mais velhos, estão com o pai e eles estão muito mudados. 

 

 Assim, observa-se a fragmentação do trabalho nos órgãos do município no qual reside, 

posto que a partir do acolhimento das crianças, o Conselho Tutelar se isentou da 

responsabilidade de acompanhar a situação da família.  

 Quanto ao contato que manteve com o juiz, Joana disse: 

 

Achei, assim, por umas partes bom, né? Porque ele disse que ia conseguir, só que eu 
não descesse para a rua de baixo, que eu não falasse com ele [ex-companheiro], porque 

teve muita ameaça dele também contra mim. No dia que minha irmã sofreu um acidente 
ele foi bater no hospital para me ameaçar. Ele dizia que se eu não voltasse para ele 

garantia que ia me matar. Aí eu disse que mostrava para ele que para ele eu não voltava 
mais, que era uma coisa que eu vi que não tinha futuro, por conta dele eu tinha perdido 

meus filhos. 

 

Nessa perspectiva, reflete-se que as diversas dificuldades na convivência familiar muitas 

vezes se convertem em contextos de violência doméstica e negligência, os quais são 

compreendidos como violação de direitos (Mariano et al., 2014). Ao mencionar o contexto de 

violência doméstica no qual esteve inserida, a genitora apresenta a suspensão do poder familiar 

como um fator decisivo que a motivou a romper com esse ciclo. Desse modo, evidencia-se que 

a situação de sua família envolvia problemáticas que ultrapassavam a sua conduta, a qual fora 

considerada negligente. 
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5.2.2. Criança 

 

No que se refere à inserção de Pérola no SAF, a menina explicou que chegou ao 

acolhimento por intermédio do juiz e que não lhe explicaram porque ela estava sendo acolhida, 

porém entendia que era por conta da conduta do seu padrasto.  

Sobre sua estadia na família acolhedora, disse que estava sendo “ótima”. Quando 

questionada se preferia ter ficado sob os cuidados da genitora ou ter ido para a família 

acolhedora, respondeu: “Ainda bem que eu estou lá [na família acolhedora]”. Todavia, Pérola 

explicou que sua irmã não quer permanecer no acolhimento, desejando voltar a morar com a 

mãe. 

Assim, por meio do relato da criança é possível observar que ela considera positiva a 

sua permanência na família acolhedora. Na entrevista, inicialmente Pérola expressou o desejo 

de continuar na família acolhedora e não retornar para a sua família. Todavia, depois disse que 

só desejava retornar se fosse para ficar sob os cuidados do genitor, demonstrando fragilidade 

no vínculo com a figura materna, embora a genitora tenha mencionado ser uma mãe afetuosa e 

que nunca bateu nas filhas: 

- Se sua mãe não estiver mais com seu padrasto, você gostaria de voltar a morar com 
ela? 

- Ela não está mais com meu padrasto, o juiz tirou. 
- Então mesmo ela não estando com seu padrasto, você quer morar com seu pai? 

- É, ou com outra família. 
- Pode ser qualquer família? 

- Qualquer não, as que for boa. 
- E como é uma família boa para você? 

- É fazer que nem tia faz. 
 

 Quando indagada a respeito do que a tia [família acolhedora] fazia, a menina explicou: 

“Ela dá carinho a gente, não briga com a gente e não bate na gente”. Além disso, referiu que às 

vezes saem juntos para passear na praça de skate ou na casa de uma amiga da família. Por meio 

de seu relato, observa-se que a família acolhedora passou a ser uma referência de cuidados para 
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Pérola, pois gostaria de morar com alguma família que reunisse as qualidades que ela identifica 

na acolhedora. Ao mencionar que recebe carinho e não apanha, realça a existência do respeito 

e da afetividade nesse convívio, aspecto salutar para a continuidade do seu desenvolvimento e 

adaptação ao momento vivenciado. Outrossim, também aponta o convívio comunitário ao 

afirmar que passeiam na praça e visitam conhecidos. 

 No tocante à experiência do acolhimento em uma família acolhedora, Pérola diz: “É 

bom. Ela [tia da família acolhedora] faz coisa engraçada com a gente”. Sobre as coisas das quais 

não gosta, a menina fala que não se sente bem nas ocasiões em que a tia acolhedora grita. Ao 

ser indagada sobre o que motiva a tia acolhedora a gritar, Pérola responde: “A gente arenga. É 

porque às vezes minha irmã arenga e eu sou chata com ela, com tia. Eu respondo ela. Quando 

a gente não arenga ela fica feliz”. 

 Por meio dessa fala de Pérola, é possível observar que o contexto da família acolhedora, 

apesar de ser positivo em alguns aspectos, também possui seus conflitos, divergências próprias 

dos relacionamentos humanos. Logo, não se apresenta como um contexto “perfeito”, isento das 

situações cotidianamente vivenciadas no âmbito familiar ou institucional. 

 Questionada acerca de outras pessoas do núcleo familiar no qual está acolhida, Pérola 

mencionou a existência de uma filha da tia acolhedora, a qual é adulta, mas brinca com ela “de 

cozinha”.  

Quando indagada se se sentia bem na casa da família acolhedora e se se sentia protegida, 

Pérola disse que sim. Outrossim, ao ser questionada se achava que as crianças que estão com 

problemas em casa deveriam ir para uma família parecida com a que ela se encontrava, também 

respondeu afirmativamente. Assim, Pérola parece reconhecer o papel da família acolhedora, de 

cuidado e proteção, e considerar esse atendimento algo positivo para outras crianças que possam 

necessitar do acolhimento. 
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 Quanto aos vínculos com a família de origem, mencionou sentir saudades do pai, dos 

irmãos e da mãe. Nesse sentido, observa-se que embora aprecie a convivência com a família 

acolhedora, ainda mantém vinculação afetiva com seus familiares, mesmo não tendo tido a 

oportunidade de revê-los durante quase todo o período de acolhimento, uma vez que a sua 

situação familiar se encontrava muito instável para que as visitas pudessem ocorrer.  

 Assim, observa-se que os vínculos construídos com a família acolhedora não aparentam 

ter substituído aqueles constituídos entre Pérola e sua família de origem, como Valente (2013) 

e Dias (2009) haviam constatado. Além disso, observa-se que apesar de ter sofrido violações 

de direitos no seio de sua família, não se percebeu a ausência de vínculos afetivos com a figura 

materna, uma vez que Pérola menciona sentir saudades da mesma. De acordo com Pelissa et al. 

(2017), as experiências negativas vividas com a família de origem, não determinam a 

inexistência de vínculos afetivos entre a criança/adolescente e seus familiares.  

 Sobre o convívio com a irmã caçula, Lis, que estava em outra família acolhedora, Pérola 

mencionou que já se encontrou com ela e que chegaram a passear e tomar banho de piscina 

juntas. Porém, disse sentir saudades de Lis pois já fazia um certo tempo que não a via. Assim, 

é possível identificar a necessidade de promover mais encontros entre ela e a irmã mais nova, 

uma vez que o vínculo e convivência entre irmãos e parentes (primos, sobrinhos) devem ser 

preservados, ainda que o acolhimento seja realizado por famílias diferentes (CONANDA & 

CNAS, 2009). 

Quanto ao acompanhamento recebido, Pérola disse ter recebido a visita de duas 

profissionais (equipe técnica) que foram até lá saber como ela e a irmã estavam, e nessa ocasião 

ela teria respondido que estava bem. Também relatou que receberam visita de Conselheiros 

Tutelares, os quais teriam levado algumas roupas para elas. 
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Assim, é possível perceber que Pérola demonstrou estar adaptada ao contexto da família 

acolhedora, reconhecendo aspectos negativos e positivos nessa relação, embora estes últimos 

tenham se sobressaído em sua fala.  
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Considerações Finais 
            

 Ao longo desta investigação buscou-se analisar um panorama específico, em que o 

Serviço de Acolhimento Familiar vem se desenhando na rede municipal de atendimento à 

criança e ao adolescente de forma pioneira no estado do Rio Grande do Norte. Assim, a maioria 

dos relatos obtidos dá conta de concepções ainda em construção.    

 Por meio da fala dos entrevistados, foi possível observar as nuances de cada ponto de 

vista, os quais se mostraram mais distintos entre os que trabalham na execução direta do serviço 

e os que atuam na aplicação das medidas protetivas, talvez por aqueles estarem mais próximos 

da realidade do acolhimento de crianças e adolescentes.      

 Os atores entrevistados consideraram o acolhimento familiar como uma interessante 

alternativa de atendimento às crianças e adolescentes do contexto local, tendo a maioria deles 

ressaltado seus aspectos positivos, especialmente a atenção individualizada, a afetividade 

existente no convívio entre a criança/adolescente e a família acolhedora, bem como a 

permanência da criança/adolescente em um ambiente familiar, o qual consideraram mais salutar 

que o institucional. Ressalta-se que a criança entrevistada destacou que no contexto do 

acolhimento familiar recebia carinho, e desejava encontrar um lar definitivo em que também 

pudesse vivenciá-lo. Assim, verifica-se que na perspectiva de quem é acolhido, tal aspecto 

encontra relevância.          

 Todavia, observou-se que ainda há uma resistência quanto ao acolhimento de 

adolescentes e pré-adolescentes, ponto que também se destacou ao longo do estudo. Desse 

modo, aparentemente ainda existem ideias preconcebidas quanto a esse público, que dificultam 

o acolhimento dos mesmos.   
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Além disso, a questão dos vínculos afetivos construídos no contexto da família 

acolhedora foi um aspecto paradoxal na investigação, pois houve uma ênfase nesses laços, tanto 

como algo positivo, que favoreceria a adaptação e o bem-estar da criança; como negativo, uma 

vez que poderia interferir no processo de reinserção familiar ou colocação em família substituta, 

em virtude de possível dificuldade para o rompimento do vínculo da criança/adolescente com 

a família acolhedora.  

Nesse sentido, questiona-se se, ao se tentar evitar que uma criança/adolescente 

estabeleça laços afetivos saudáveis durante o acolhimento, não se limitaria a sua liberdade de 

conviver e construir sua afetividade da forma como lhe é possível, especialmente em um 

momento em que estão privadas de seus vínculos familiares e comunitários? Negar o 

“aconchego” a quem não pode o encontrar em outro lugar, que não aquele em que está vivendo 

temporariamente (numa família acolhedora ou em uma instituição), seria a melhor forma de 

lidar com esse aspecto? Agindo dessa forma, não privaríamos essa criança/adolescente de 

receber o amparo afetivo do qual necessita para se reorganizar psicologicamente em um 

momento tão delicado de sua vida? Estaríamos pensando no “melhor interesse da criança”, 

como preconiza o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ou em outros interesses? Tais 

questões demandam uma reflexão crítica daqueles que atuam na área.   

 Pensar e cuidar desses laços afetivos mostra-se um desafio e uma tarefa essencial, que 

envolve a responsabilidade daqueles que produzem conhecimento acerca do tema, e dos 

profissionais que lidam diretamente com as crianças/adolescentes e famílias. Logo, este aspecto 

demanda uma atenção especial para que essas relações sejam trabalhadas adequadamente, 

construindo-se, assim, a possibilidade da ampliação da rede social de apoio da 

criança/adolescente reintegrado à família de origem/extensa ou colocado em família substituta, 

em vez de ocorrer, obrigatoriamente, o rompimento definitivo de vínculos afetivos ou outras 

perdas oriundas desse distanciamento entre criança/adolescente e família acolhedora. 
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 Desse modo, existindo um trabalho cauteloso, atento às necessidades de cada família e 

de cada criança/adolescente, acredita-se ser possível, na maioria dos casos, o estabelecimento 

e a manutenção de uma relação positiva entre a família de origem/extensa e a acolhedora, 

mantendo, assim, uma rede de apoio, bem como evitando o surgimento de resistências da 

família acolhedora em relação à reintegração familiar. Quando tal relação se mostrar inviável, 

há de se proporcionar um suporte adequado àqueles que vivenciam o luto pela perda do 

convívio diário, seja no contexto do acolhimento familiar ou institucional, para que possam 

ressignificar suas experiências e lidar com seus sentimentos de forma mais saudável. 

Nesse sentido, considera-se relevante a realização de mais estudos acerca deste aspecto, 

pois a vinculação afetiva é uma experiência inerente aos relacionamentos humanos, tendo sua 

importância reconhecida para a saúde mental dos indivíduos, especialmente no contexto dos 

serviços de acolhimento, em que seu público-alvo se encontra em um momento importante do 

seu processo de desenvolvimento humano.        

 Também se constatou que o “fazer” algo novo, como o acolhimento familiar, tem 

provocado algumas inseguranças àqueles que atuam na aplicação e na execução da medida 

protetiva de acolhimento. Tais inseguranças se refletem na própria dificuldade de expansão do 

SAF, o qual não tem sido amplamente divulgado no município e, consequentemente, se 

encontra com potencial de atendimento reduzido, em virtude do pequeno número de famílias 

acolhedoras cadastradas atualmente.         

 Por outro lado, tal aspecto pareceu estar associado a uma conduta cautelosa por parte 

do órgão executor do serviço, que teme um crescimento desordenado no número de famílias 

acolhedoras, o que poderia impactar na qualidade do serviço prestado. Todavia, se vê com 

preocupação a pouca disseminação de informações sobre o SAF na sociedade e entre os 

profissionais do SGD, uma vez que tal desconhecimento pode favorecer uma atuação 
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equivocada e a desarticulação da rede de atendimento. Logo, mostra-se interessante a realização 

de ações de divulgação e a execução de uma política de capacitação permanente no município.  

Assim, a prática do acolhimento familiar está sendo construída paulatinamente, a partir 

do “saber” adquirido pela equipe técnica no plano teórico e aquele edificado durante o cotidiano 

do trabalho. O conhecimento teórico adquirido previamente demonstrou não dar conta da 

variedade de situações que envolvem um serviço de alta complexidade, havendo uma 

contribuição significativa do conhecimento construído na experiência cotidiana, aquele que se 

aprende e se compartilha com as famílias, crianças e adolescentes integrantes do SAF.  

 Foi possível observar, ainda, que os atores entrevistados têm construído seus saberes e 

concepções isoladamente, pois cada um tem executado o papel que entende ser de sua 

competência, sem o suporte de uma política de educação permanente. Logo, observa-se um 

certo distanciamento entre esses atores, não se identificando uma efetiva articulação no que 

concerne ao compartilhamento de informações ou estudos de caso, por exemplo.   

Nesse contexto, para que o SAF possa funcionar plenamente, ofertando às crianças e 

adolescentes um atendimento de qualidade, em que suas necessidades e interesses sejam 

integralmente respeitados, também é importante que seja ampliado o diálogo acerca da 

modalidade de acolhimento, de modo que sejam dirimidas dúvidas, construídas estratégias e 

fluxos de trabalho entre os atores envolvidos na medida protetiva de acolhimento.  

Logo, considera-se importante que a relação entre todos os atores envolvidos no 

acolhimento seja estreitada, pois essa aproximação poderia fomentar trocas de experiências e 

ricas reflexões, que possivelmente contribuiriam para o aprimoramento da atuação de cada um 

deles, e consequentemente, para uma maior qualidade no atendimento ofertado.   

Ademais, a inserção da modalidade do acolhimento familiar na rede socioassistencial, 

tem sido vivenciada com reservas por alguns atores entrevistados, apesar dos acolhimentos 

realizados até o momento terem sido considerados bem sucedidos, de maneira geral. Como toda 
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prática nova, que exige um saber diferenciado e estratégias de atuação diversificadas, são 

despertadas incertezas quanto à sua efetividade. Tais questionamentos possivelmente só 

encontrarão resolução com a continuidade do SAF, quando será possível a esses atores, 

analisarem com maior propriedade o seu funcionamento.  

Nessa perspectiva, considerando-se as inseguranças que ainda permeiam o SAF, bem 

como a pouca disseminação das informações para a sociedade civil e os órgãos integrantes do 

SGD, verifica-se que o serviço ainda tem um caminho a ser percorrido para alcançar a sua 

solidificação na rede de atendimento local. Esse percurso tem sido trilhado com algumas 

facilidades e dificuldades particulares ao contexto local, desafios que são acentuados por tratar-

se da primeira experiência desta modalidade de acolhimento no RN.    

 No que concerne à rede de atendimento ao público infantojuvenil disponível no 

município, identificou-se a existência de uma unidade de acolhimento institucional, o que pode 

ser considerado um aspecto positivo, pois permite que as crianças e adolescentes sejam 

atendidas por meio da modalidade de acolhimento que melhor atenda às suas necessidades. 

Todavia, no contexto local, aparentemente ainda não existe total clareza, para alguns 

profissionais do SGD, quanto à modalidade de acolhimento mais indicada à situação particular 

de cada criança/adolescente e sua família.       

 Ademais, para alguns atores entrevistados, a existência de uma unidade de acolhimento 

institucional tem se tornado um obstáculo para o fortalecimento do acolhimento familiar no 

município, pois estão sendo estabelecidas comparações entre as modalidades de acolhimento, 

que aparentemente não têm contribuído para a melhoria dos serviços prestados. Tal postura foi 

interpretada por alguns atores como uma resistência de determinados profissionais à 

modalidade do acolhimento familiar, o que pode ter sido influenciado pela implantação do SAF 

no mesmo período em que se estabelecia um convênio entre a Prefeitura e a instituição sem fins 
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lucrativos que executa o acolhimento institucional, instalando-se, assim, alguma disputa de 

interesse.  

Por outro lado, compreende-se que o surgimento de comparações entre os serviços é 

algo esperado, uma vez que se trata da inserção de um novo serviço na rede socioassistencial, 

com a mesma finalidade do acolhimento institucional, porém com um funcionamento 

consideravelmente distinto deste. Desse modo, a forma como cada ator enxerga o acolhimento 

familiar se encontra atrelada aos valores e ideias preconcebidas de cada um deles, às quais 

também podem estar relacionadas à própria história das políticas de atendimento à criança e 

adolescente no Brasil, que é marcada pelas práticas institucionalizantes.   

 Ao longo do estudo foi observada a existência de alguns entraves no diálogo entre o 

Sistema de Justiça e o Poder Executivo. Tais limitações na comunicação parecem ter 

prejudicado o início das atividades do SAF e, caso persistam, podem comprometer o pleno 

funcionamento do serviço.         

 Nesse sentido, cumpre destacar que as relações entre os representantes dos diversos 

Poderes (executivo, legislativo e judiciário), são perpassadas por questões políticas e de poder, 

atravessamentos esses que podem interferir na concretização das políticas públicas. Tais 

políticas se encontram em uma arena de disputas na qual existem interesses, nem sempre 

confluentes, entre aqueles que as elaboram, as executam e as administram. Logo, tal aspecto 

não deve ser desconsiderado quando se vislumbra a efetivação de uma política pública, bem 

como a execução de um serviço, especialmente quando se trata do público infantojuvenil, que 

goza de prioridade absoluta no atendimento e na promoção de políticas públicas voltadas à sua 

proteção.          

 Quanto aos desafios que se observam no contexto investigado, identificou-se a 

necessidade de maior divulgação do SAF, tanto para a sociedade civil como para os órgãos do 

SGD, maior investimento em recursos materiais (veículo para a equipe técnica), a elaboração e 
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utilização de um fluxo de atendimento para os casos que demandam acolhimento, bem como 

um maior diálogo entre todos os profissionais envolvidos na aplicação e execução da medida. 

 Outrossim, o investimento no acompanhamento e formação constante das famílias 

acolhedoras, é um aspecto que também demanda atenção, por ser um papel novo e complexo a 

ser desempenhado por essas famílias. No tocante às famílias de origem, importa atentar para a 

assistência ofertada às mesmas, não só no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, 

mas das demais políticas que necessitam ser acionadas para que esses indivíduos encontrem 

alternativas de superação das dificuldades vivenciadas, fortalecendo, também, seus vínculos 

familiares. No que se refere às crianças e adolescentes acolhidos, revela-se imprescindível a sua 

escuta durante o período de acolhimento, uma vez que a externalização de seus pensamentos e 

sentimentos, esclarecem suas necessidades, favorecendo um atendimento mais rápido e efetivo.

 Diante do exposto, evidencia-se que o contexto explorado nessa investigação ainda se 

encontra em processo de construção, logo, as arestas a serem aparadas fazem parte do curso da 

maturação das concepções e práticas de cada ator envolvido, das quebras de paradigmas e da 

edificação de novos modos de atenção à criança/adolescente afastado do convívio familiar. 

Portanto, acredita-se que os desafios que se apresentam à modalidade do acolhimento familiar 

no município, podem ser transpostos à medida que o interesse e dedicação destes atores 

confluam para o mesmo objetivo: promover um atendimento integral de qualidade ao público 

infantojuvenil. 
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Apêndices 
 

Apêndice A 

 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

Parte I - Questionário sociodemográfico 

1. Idade: 

2. Sexo: 

3. Estado Civil: 

4. Escolaridade: 

5. Profissão: 

6. Formação Acadêmica: 

7. Formação Complementar: 

8. Tempo de atuação na área da Infância e Juventude: 

9. Responsável legal pelo acolhimento*: 

10. Renda familiar*: 

11. Composição familiar*: 

12. Religião*: 

* Apenas para família acolhedora. 

 

Parte II – Histórico do SAF 

1. Como se iniciou o seu contato com o SAF? 

2. Me conta o que você conhece a respeito do SAF. 
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Parte III - Acolhimento Familiar no Município 

 

1. Qual a sua primeira impressão a respeito do serviço? Com o passar do tempo ocorreu 

alguma alteração?  

2. Quais são os aspectos que você considera positivos e negativos no SAF? 

3. Você acredita que o SAF pode ser considerado uma alternativa de cuidados à população 

infantojuvenil do município? Por quê? 

4. Você acredita que o SAF é o tipo de atendimento adequado a todas as crianças e 

adolescentes afastados do convívio familiar? Se não, qual seria uma alternativa adequada? 

 

Parte IV - Papel desempenhado no processo de Acolhimento em Família Acolhedora 

 

1. O que lhe motiva a atuar junto ao SAF? 

2. Descreva a sua participação no serviço de acolhimento familiar. 

3. Quais são as dificuldades/facilidades encontradas em seu cotidiano no que se refere ao SAF? 

4. Você recebeu alguma orientação/assistência com relação ao SAF? Sente-se preparado para 

atuar neste campo? 

5. Como tem sido a experiência desta modalidade de acolhimento (em relação às famílias 

acolhedoras, famílias de origem, crianças, relação com a rede)?  
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Apêndice B  

 

Roteiro de Entrevista para a Criança 

 Apresentação da pesquisadora; 

 Apresentação da pesquisa; 

 Compromisso do sigilo; 

 Explicar que a criança pode expressar aquilo que não tiver entendido durante o diálogo 

ou que não saiba responder; 

 Explicar que ela é quem sabe coisas que são importantes e que a pesquisadora gostaria 

de entender o que ela pensa sobre elas. 

Quebra-gelo: Me fala um pouco sobre o que você gosta de fazer. Onde você mora/estuda? 

 Me fala um pouco como foi quando você chegou na família acolhedora.  

 E hoje, o que você acha de estar em uma família acolhedora (o que acha bom e o que 

acha ruim)?  

 Alguém conversa com você sobre porque está em uma família acolhedora?  

 Como estão sendo os contatos com a equipe técnica/ conselho tutelar/ diversos órgãos/ 

juiz?  

 O que você acha que deve acontecer daqui pra frente? 

 

Fechamento: Diálogo sobre assuntos neutros. 
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Apêndice C 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia da 

pesquisa intitulada “ACONCHEGO DO LAR”: DESVELANDO O ACOLHIMENTO 

FAMILIAR NO RN, coordenada pelo (a) Prof(a) Ilana Lemos de Paiva junto a sua orientanda 

Laís Fernandes Jacobina, concordo em autorizar a realização da(s) etapa(s) de acesso às 

famílias acolhedoras, famílias de origem, equipe técnica e gestor municipal, bem como a 

realização de entrevistas com os mesmos, nesta Instituição que represento. 

Esta Instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição coparticipante 

do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar 

dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia 

de tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada por um 

Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas propostas na 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS e suas complementares. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha 

anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

Local, _____/_____/_________. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura 

Nome do responsável pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social  

Carimbo do responsável 
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Apêndice D 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “ACONCHEGO DO LAR”: DESVELANDO O 

ACOLHIMENTO FAMILIAR NO RN, que tem como pesquisador responsável Laís Fernandes Jacobina. 

Esta pesquisa pretende analisar a implantação do Serviço de Acolhimento Familiar, sob a perspectiva dos 

diversos atores envolvidos em sua execução. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é compreender como o Serviço de Família Acolhedora tem se 

estruturado no município, vez que é parte de um processo de reestruturação das políticas de atendimento à criança 

e ao adolescente no Brasil. 

Caso você decida participar, você deverá participar de uma entrevista, na qual será gravada apenas a sua 

voz para facilitar a transcrição do conteúdo, não sendo realizada nenhuma divulgação dos áudios gravados.  

Durante a realização da pesquisa, os riscos previstos aos participantes são mínimos, estando relacionados 

apenas a algum incômodo ou constrangimento em reportar sua participação ou concepção acerca do Serviço de 

Acolhimento Familiar durante a entrevista. Visando minimizar tais riscos, a pesquisadora buscará estabelecer uma 

relação amistosa com o participante para que o mesmo se sinta mais confortável, além de lhe assegurar que não é 

obrigado a responder a alguma pergunta que, porventura, venha a lhe causar constrangimento. 

Os dados que você nos fornecerá serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Caso você tenha algum problema relacionado a esta pesquisa, terá direito a assistência gratuita que será 

prestada no Serviço de Psicologia Aplicada - UFRN.   

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Laís Jacobina por meio 

do telefone (84) 98857-5490. 

________________________________________________________ 

(rubrica do Participante/Responsável legal) 

 

________________________________________________________  

(rubrica do Pesquisador)                             



186 
 

 
 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável 

Laís Fernandes Jacobina. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos 

os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “ACONCHEGO DO LAR”: DESVELANDO O 

ACOLHIMENTO FAMILIAR NO RN, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

  

 Local/RN, _____ de _______________ de ______. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “ACONCHEGO DO LAR”: DESVELANDO O 

ACOLHIMENTO FAMILIAR NO RN, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

  

Local/RN, _____ de _______________ de ______. 

  

 

Assinatura do pesquisador  
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Apêndice E 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “ACONCHEGO DO LAR”: 

DESVELANDO O ACOLHIMENTO FAMILIAR NO RN coordenada pela pesquisadora Laís 

Fernandes Jacobina (telefone: 98857-5490). Seus responsáveis legais, permitiram que você participe.  

Queremos saber sua opinião sobre o Serviço de Acolhimento Familiar.   

Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema 

se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 10 a 12 anos de idade.  

A pesquisa será feita no/a sede do Serviço de Acolhimento Familiar, onde as crianças 

participarão de uma entrevista. Para isso, será usado/a um roteiro com algumas perguntas, ele é 

considerado (a) seguro (a), mas é possível ocorrer algum desconforto diante delas. Para evitar que isso 

ocorra, conversaremos de forma tranquila e amigável, para que você se sinta mais à vontade. Além disso, 

você pode se recusar a responder a qualquer pergunta em qualquer momento da entrevista. Caso 

aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones que tem no começo do texto.  

 Se você morar longe do local da entrevista, nós daremos a seus responsáveis legais dinheiro 

suficiente para transporte, para também acompanhar a pesquisa.  

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados no 

meio científico, mas sem identificar as crianças que participaram.  

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu _____________________________________________________ aceito participar da 

pesquisa “ACONCHEGO DO LAR”: DESVELANDO O ACOLHIMENTO FAMILIAR NO RN.   

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

Local, ____de ___________________de __________. 

______________________________________ 

Assinatura do menor  

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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Apêndice F 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, (nome do participante da pesquisa), depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa 

intitulada “ACONCHEGO DO LAR”: DESVELANDO O ACOLHIMENTO FAMILIAR NO RN” 

poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, 

estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, as 

pesquisadoras Ilana Lemos de Paiva e Laís Fernandes Jacobina a realizar a gravação de minha entrevista 

sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima 

citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui 

relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

coordenador(a) da pesquisa Laís Fernandes Jacobina, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar 

a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Local, _____/_____/___________. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM O 

PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 

 


