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Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Serviço do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) que organiza e acompanha o acolhimento
temporário, de crianças e adolescentes, na
residência de famílias acolhedoras selecionadas,
capacitadas e acompanhadas por equipe técnica do
serviço.

Visa oferecer proteção integral às crianças e aos
adolescentes até que seja possível a reintegração
familiar segura ou, na sua impossibilidade,
encaminhamento para adoção.



Como Estamos: 
Dados dos 
Serviços de 
Acolhimento em
Família
Acolhedora no 
Brasil



2.798 Unidades de Acolhimento
Institutional, sendo 2.017 Abrigo 
Institucional, 747 Casa_Lar e 34 outra
modalidade de acolhimento

Acolhimento Institucional

25.534 crianças e adolescentes acolhidas

Acolhimento Familiar

2.536 famílias acolhedoras

1.876 crianças e adolescentes acolhidos

Fonte: Censo Suas, 2020.

432 serviços de familia acolhedora

Total de Crianças e 
Adolescentes Acolhidas

• 27.410 crianças e 
adolescentes

• 7.359 na Primeira Infância
(26,84%)

Serviços de Acolhimento de crianças e 
adolescentes no Brasil



Crescimento do 
Número de SAF ao
longo dos anos

Fonte: Censo SUAS/Ministério da Cidadania
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2019 2020 Diferença

Total de crianças/adolescentes acolhidos 31.533 27.410 Diminuição de 13%

Total de crianças na Primeira Infância acolhidos 9.115 (29%) 7.356 (27%) Diminuição de 19%

Nº de crianças/adolescentes em Acolhimento 
Institucional

29.998 25.534 Diminuição de 15%

Nº de crianças/adolescentes em Família 
Acolhedora

1.535 1.876 Aumento de 22%

Nº de Famílias Acolhedoras Cadastradas 1.467 2.536 Aumento de 73%

Nº de Unidades de Acolhimento Institucional 2.801 2.798 Diminuição de 0,1%

Nº de Serviços de Acolhimento em Família 
Acolhedora

381 432 Aumento de 13%

Nº de Municípios com Serviços de Acolhimento 
em Família Acolhedora

361 409 Aumento de 13%

Mudanças no Panorama do Acolhimento de Crianças e 

Adolescentes entre 2019 e 2020



PROJETO CRESCER EM FAMÍLIA

➢ Identificar os gargalos/refletir sobre questões essenciais e estratégias necessárias

➢ Transição do modelo de atendimento em acolhimento institucional para o familiar: Como “Ganhar Escala”

sem perder a qualidade? Aprender com as experiências internacionais

➢ Sensibilização e formação

➢ Fortalecer a CULTURA DO ACOLHIMENTO FAMILIAR: Necessidade de engajar a comunidade

➢ Parceria com grupos comunitários que possam contribuir na mobilização das famílias

➢ DIÁLOGO E ARTICULAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES ATORES:

Governos – todas esferas / Sistema de Justiça / Organizações da Sociedade Civil

A Coalizão pelo Acolhimento em Família 

Acolhedora, é um exemplo de como esse 

trabalho articulado pode dar muitos frutos! 

Busca superar o hiato entre a Lei e a Prática



Guia sobre Acolhimento Familiar



O Ministério da Cidadania está desenvolvendo, ainda, por meio da Secretaria de Avaliação

e Gestão da Informação - SAGI e apoio técnico da SNAS, outros materiais baseados no

conteúdo do Guia de Acolhimento Familiar:

• Dois cursos em formato EAD sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora,

um curso Básico (que será lançado ainda no primeiro semestre) e outro Intermediário

(previsto para ser lançado no segundo semestre).

• RED: Recursos Educacionais Digitais: seis vídeos curtos, em motion graphics, com o

intuito de difundir conhecimentos sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora

(Previsão de finalização: junho / 2022).

• Uma Cartilha Digital, interativa.



Dois cursos - em fase de elaboração - desenvolvidos a partir do conteúdo do Guia:

• Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora – Curso Básico: Conhecendo o serviço,

seus benefícios e como implementar. Carga horária 20 horas

Baseado no conteúdo dos fascículos 1, 2 e 3 do Guia.

Previsão de lançamento: Julho.

• Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora – Curso Intermediário: Aprendendo a

operar o serviço. Carga horária 30 horas

Baseado no conteúdo dos fascículos 4, 5 e 6 do Guia.

Previsão de lançamento: Novembro.

Ambos estarão disponíveis no Portal EAD do Ministério da Cidadania

Cursos EAD



Vídeos (Motion Graphics)

VÍDEO - 1 O QUE É O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

VÍDEO - 2 FAMÍLIA ACOLHEDORA NÃO É ADOÇÃO NEM É ABRIGO

VÍDEO - 3 CONHECENDO OS BENEFÍCIOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

VÍDEO - 4 VAMOS FALAR SOBRE VÍNCULO, APEGO E TRANSIÇÕES NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

EM FAMÍLIA ACOLHEDORA?

VÍDEO - 5 ASPECTOS IMPORTANTES PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM 

FAMÍLIA ACOLHEDORA

VÍDEO - 6 PRINCIPAIS PASSOS PARA IMPLEMENTAR UM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA 

ACOLHEDORA



Cartilha Interativa

Cartilha que conta com um resumo dos principais conteúdos do Guia de 

Acolhimento Familiar, de forma digital e interativa, podendo ser 

acessada de maneira prática e fácil por smartphones, tablets ou

computadores.

Foi elaborada a partir da contratação da Universidade Federal de 

Goiás, pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do 

Ministério da Cidadania, e contou com o apoio da Secretaria Nacional 

de Assistência Social no seu desenvolvimento.

https://novoead.cidadania.gov.br/webview.php/srv/www/htdocs/badiunetdat
a/files/1/363a3u465xyixzslctzv_packge/uni1/inicio.html

https://novoead.cidadania.gov.br/webview.php/srv/www/htdocs/badiunetdata/files/1/363a3u465xyixzslctzv_packge/uni1/inicio.html


Obrigada!

Site do Ministério da Cidadania 
(link de acesso: http://cidadania.gov.br ) 

Portal de Serviços
(link de acesso: https://www.servicos.gov.br )

Blog da Rede SUAS
http://blog.mds.gov.br/redesuas/

http://cidadania.gov.br/
http://blog.mds.gov.br/redesuas/


Benefícios do acolhimento familiar



Os fundamentos de nossa personalidade e 
desenvolvimento
o "Para se desenvolver normalmente, toda criança precisa que 

alguém esteja louco por ela" (Bronfenbrenner)

o Na resposta às necessidades das crianças, esta "loucura" significa:
• Afeto

• Disponibilidade

• Sintonia

• Conhecimento da criança

• Eficácia na resposta às suas necessidades

o Podemos estar aqui hoje porque em nossa infância havia pessoas 
que eram incondicionalmente "loucas" por nós, comprometidas em 
nos fazer avançar

Carinho, atenção e cuidados 

fortemente personalizados



o O que uma criança aprende nas relações e interações com 
aqueles que se preocupam com ela, a amam e a estimulam?

• Desenvolvimento de uma vinculação emocional intensa e personalizada (a 
base de nossa saúde emocional posterior)

• Desenvolvimento de sua inteligência, sua linguagem, sua capacidade de 
relacionamento com os outros

• Auto-regulação: esperar, formular objetivos e rever seu cumprimento, 
inibindo reações que perturbam os outros

o Os primeiros anos de vida (os primeiros 1000 dias, diz-se) são 
essenciais para todos esses processos

o A ciência nos tem ensinado como tudo isso acontece

Os fundamentos de nossa personalidade e 
desenvolvimento





o Estas interações ação-reação ocorrem no contexto de relações 
individualizadas e altamente personalizadas

o Ocorrem principalmente nas rotinas da vida cotidiana (rotinas para 
acordar, comer, limpar-se e tomar banho, descansar, brincar)

o Sua repetição pelas mesmas pessoas, nas mesmas 
circunstâncias, nestes estágios de máxima receptividade do 
cérebro, assegura uma base sólida para o desenvolvimento 
posterior

Os fundamentos de nossa personalidade e 
desenvolvimento



Inícios com sérias dificuldades
o Medidas de proteção são tomadas quando os cuidadores primários 

(geralmente os pais) não apresentam características desejáveis
• Em sua própria história não tiveram o aprendizado e a modelagem 

adequados

• Fechados em seu próprio mundo, com problemas de saúde mental, que 
interagem pouco ou de forma desorganizada, perturbadora ou prejudicial

• Com uma interpretação destorcida da realidade ("quer me perturbar", "quer 
me controlar")

• Sem capacidade para a enorme carga física, emocional e social da 
maternidade e paternidade

• Nenhuma consciência dos problemas, nenhuma vontade de mudança

• Com muita frequência, trio tóxico: dependência de álcool e drogas, 
problemas de saúde mental e violência doméstica, um perfil com um 
prognóstico muito negativo



o As crianças que crescem nestas circunstâncias freqüentemente
apresentam problemas em todos os três domínios acima 
mencionados

• Comportamentos de vinculação desorganizados e representações 
negativas dos seus cuidadores e de si próprios (desconfiança, ansiedade 
pela proximidade, analfabetismo emocional, visão negativa de si próprios)

• Problemas de desenvolvimento (inteligência, linguagem, relações com os 
outros)

• Comportamento descontrolado e perturbador com os outros 

o A partir daí, se não receberem proteção e cuidados adequados, os 
problemas emocionais, de desenvolvimento e comportamentais 
seguem em cascata, tornando-se cada vez mais graves e 
perturbadores

História prévia



o Para as crianças que, temporária ou permanentemente, não 
puderam crescer na família em que nasceram, a resposta 
tradicional tem sido colocá-las em instituições (abrigos, casas-
lares...)

o Décadas de pesquisa mostraram que o cuidado coletivo não é um 
contexto apropriado para o desenvolvimento infantil

o Nos anos da infância, precisamos de:
• Cuidados fortemente individualizados e personalizados

• Laços emocionais que nos permitam segurança e confiança

• Estimulação personalizada no modo ação-reação

• Regulação do exterior que mais tarde se torna auto-regulação

Alternativas de proteção



Alternativas de proteção

o Os cuidados institucionais são mais fáceis de organizar, mas:
• Não podem responder às necessidades de afeto, estímulos e regulação 

fortemente personalizadas das crianças

• Levam facilmente à “invisibilidade” da criança, que não é mais uma prioridade 
porque já está protegida

• São financeiramente muito mais caros que o acolhimento familiar, tanto em 
termos de custos na infância quanto na adolescência e na vida adulta (custos 
sociais)

• Acima de tudo, não respondem às necessidades atuais das crianças e dos 
jovens, e levantam muitas incógnitas para o futuro

o As instituições para crianças não devem ser demonizadas, pois elas 
protegem. Mas seu uso deve ser evitado a todo custo, particularmente 
na infância



o Para as crianças que não podem crescer na família em que 
nasceram, as alternativas não institucionais são duas:

• Alternativa temporária, quando existe a possibilidade de retorno à 
família biológica ou quando a possibilidade de adoção está sendo 
decidida

• Alternativa permanente = adoção

o Olhando para as estatísticas internacionais, a adoção 
corresponde a 5-20% das crianças sob proteção

o Para todos os outros, se não queremos cuidados institucionais, 
o acolhimento familiar é a resposta

o É, portanto, a resposta adequada para o maior número de 
crianças que necessitam de proteção

Alternativas de proteção



o Evita cuidados coletivos, nos quais as necessidades das crianças 

não são adequadamente atendidas e onde se tornam invisíveis

o O acolhimento familiar não só garante proteção, mas também 

fomenta de uma forma personalizada:

• Vinculação emocional

• Estimulação do modo de ação-reação

• Regulação comportamental

Benefícios do acolhimento familiar



Vinculação emocional em famílias 
acolhedoras: solução ou problema?
o E se forem formados vínculos emocionais entre acolhedores e 

acolhidos?

o Vínculos emocionais positivos nunca são o problema: eles são a 

solução

o Sem eles, todos os fundamentos do nosso mundo emocional (dos 

circuitos cerebrais à o bem-estar pessoal e às relações com os 

outros) estarão severamente comprometidos

o Se estes vínculos não estiverem presentes (se não aprendermos a 

ser amados e a amar) o fundamento de nossa saúde mental fica 

comprometido



o A solução não pode ser a ausência de carinho ou "carinho de baixa 

intensidade“

o A solução são vínculos emocionais. Quanto mais cedo melhor, 

quanto mais intensos melhor, quanto mais personalizados melhor

o A alternativa não é a ausência de vínculo, mas garantir a transição 

de um bom vínculo para outro bom vínculo

o Transições bem organizadas e programadas, com contato entre as 

duas famílias, se possível com contato posterior entre acolhidos e 

acolhedores (físicos ou não físicos)

Vinculação emocional em famílias 
acolhedoras: solução ou problema?



Pequena pausa introspectiva

o Proponho um exercício muito simples. Você pode me 

acompanhar?

o São menos de 5 minutos

o Se você não se importa, por favor, feche os olhos. Eu vou dizer 

quando abri-los

oO exercício é tão simples que pode ser resolvido com os olhos 

fechados



Pequena pausa introspectiva

o Por favor, identifique um menino ou uma menina em sua família. 
Um filho ou filha, neto, sobrinho... 

o Concentre-se em seu olhar, por favor, em seus olhos 
provavelmente muito expressivos. Você vê o olhar dele(a)? Você 
pode olhar para ele(a) por 5 segundos?

o Agora eu vou dar uma notícia e pedir que você tome uma decisão 
em relação a esse menino ou essa menina

o Você pode me acompanhar, por favor? Obrigado por manter os 
olhos fechados e sua mente focada no olhar da criança



Pequena pausa introspectiva

o Primeiro vou dar a notícia: a sua família tem que ir para um lugar 
distante. Ficarão de 1 a 2 anos. Então eles vão voltar

o A família toda vai viajar, exceto o menino ou menina cujo olhar 
você está focando

o Agora você tem que tomar uma decisão entre as duas alternativas 
que proponho



Pequena pausa introspectiva

o O menino ou menina pode ficar em uma boa residência, junto com 
outras 15 ou 20 crianças. Será bem cuidado. Seus cuidadores são 
profissionais que trabalham em turnos de 8 horas e também variam 
aos finais de semana. Alguns aprenderão o nome do menino ou da 
menina, outros se dirigirão a ele como "o menino de óculos" ou "a 
menina de cabelo curto”

o A criança também não terá certeza dos nomes de algumas das 
pessoas que cuidam dela. Um, por exemplo, será a do "Domingo de 
manhã“ 

o Você poderá telefonar a cada dois dias, entre 4 e 6 da tarde e 
poderá falar com ele ou com ela

o Você pode ficar tranquilo. A criança será bem cuidada



Pequena pausa introspectiva

o Mas ele/ela também poderia ficar com uma família. Uma família que se 

ofereceu generosamente para cuidar de crianças como a sua

o Quando o menino ou a menina chega, eles já sabem seu nome e algumas de 
suas características, porque já lhe pediram todos os detalhes. A criança leva 
seu travesseiro, fotos de sua família, alguns de seus brinquedos favoritos 

o É uma família acolhedora. Ali não há horários e as pessoas da manhã são as 

mesmas da noite, as mesmas da quarta e do domingo

o O menino ou menina não terá que se revezar, porque ele ou ela sempre será o 

primeiro

o Você pode estar em contato com ele ou ela a qualquer hora, em qualquer dia

o A família acolhedora lhe contará todos os detalhes e mostrará quanto carinho 

eles têm por ele ou por ela



Pequena pausa introspectiva

oEu poderia fazer uma pergunta muito simples: qual alternativa você 
escolheria? Qual você mais gostaria para aquele menino ou aquela menina 
com o olhar expressivo?

o Mas não lhe vou perguntar isso. Para lhe agradecer sua cooperação, minha 
pergunta é ainda mais fácil

o A pergunta é: o que você acha que é melhor para o menino ou para a menina? 
Onde todas as suas necessidades serão melhor atendidas? É bom para ele se 
sentir tão querido, tão importante? E quando chegar a hora de se despedir, não 
será bom para ele guardar a memória daquela família, daqueles momentos, 
daquela relação?

oÉ sobre isso que falamos quando falamos de acolhimento familiar

oPequeno exercício acabado, olhos abertos, por favor. Obrigado por sua 
cooperação



o Para acolher não há necessidade de famílias heróicas e 
excepcionais

o São necessárias famílias com motivação adequada, com saúde 
mental e capacidade educacional suficientes, dispostas a receber 
uma criança, integrá-la em sua família e depois facilitar a transição 
e despedir-se

o Embora sejam muitas as famílias que não atendem a estas 
características, há também muitas que podem fazê-lo

o Famílias que precisam ser selecionadas, formadas, avaliadas 
como adequadas e depois apoiadas profissionalmente durante todo 
o processo de acolhimento e na transição da criança para outra 
família

Requisitos para o acolhimento familiar



Das instituições às famílias acolhedoras

o A transição de um sistema de proteção à criança fortemente 
baseado em instituições para um sistema baseado em famílias 
acolhedoras é necessária 

o Requer um compromisso das autoridades de proteção, mas 
também do sistema judicial e de todos os profissionais de saúde 
mental e educação envolvidos, assim como das organizações 
ligadas à infância

oDeve ser cuidadosamente planejada, mas executada com 
convicção e determinação



o O lançamento neste Encontro do Guia de Acolhimento Familiar é 

uma notícia fantástica. Aqueles que promoveram e elaboraram 

esses materiais devem ser calorosamente parabenizados

o Parabenizo também a Coalizão pela Família Acolhedora por todos 

os materiais que vão apresentar aqui, fruto de um fantástico trabalho 

cooperativo

o Demonstra que no Brasil existem a convicção, o conhecimento e a 

determinação

o Este Encontro serve não apenas para lançar o Guia e apresentar os 

materiais, mas também para incentivar e iluminar a sua aplicação

Das instituições às famílias acolhedoras



Acolhimento familiar

o Nenhuma criança sem uma família, sem uma boa família

o As famílias acolhedoras são um elemento chave no sistema de 

proteção à infância, o que convém ao maior número de crianças 

com necessidade de proteção

o Promover as famílias acolhedoras e assegurar sua boa qualidade 

nos compromete a todos





Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora: 

O Que é / Como funciona / 
Porque é importante

Jane Valente
Doutora em Serviço Social

Coautora e Organizadora do Guia de 
Acolhimento Familiar

16.03.2022



Objetivos

O Caderno 1 apresenta o Serviço de
Acolhimento em Família Acolhedora (SFA),
abordando: o contexto histórico em que se
encontra no Brasil e no mundo, os fatores
que o inserem na proteção integral de
crianças e adolescentes, seus objetivos,
principais características e parâmetros,
bem como os benefícios que proporciona
às crianças e adolescentes acolhidos



O Que é / Como funciona / 
Porque é importante



Medida protetiva

Acolhimento provisório de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar  
daqueles que não podem cumprir suas funções de cuidado e proteção. 

Cuidado compartilhado na casa de famílias acolhedoras.

Realiza acompanhamento com objetivo de restabelecer as condições e 
potencialidades da família de origem ou extensa.

Cada ação reverbera em todas as outras. 

O QUE É O SERVIÇO



São famílias ou pessoas da comunidade que acolhem em suas casas, por um 
período provisório, as crianças ou adolescentes atendidos pelo Serviço. 

Para isso elas são formadas e acompanhadas durante todo o processo de 
acolhimento. 

É imprescindível esse acompanhamento, pois a proposta precisa ser 
reavivada em cada ato de cuidado coletivo. 

O Acolhimento Familiar não é adoção.

QUEM SÃO AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS 



Existem hoje no Brasil aproximadamente 30 mil 
crianças e adolescentes acolhidos, entre os 

quais 5% são atendidos em Serviços de 
Acolhimento em Família Acolhedora.



COMO FUNCIONA

O Que é / Como funciona / Porque é 
importante





O Que é / Como funciona / Porque é 
importante





Anos 40/50 do século XX 

Pós guerra

Influência de estudos como de Clare Winnicott, Donald Winnicott, John Bowlby, Mary 
Ainsworth, Anna Freud, Rene Spitz e outros

Porque é importante





OBRIGADA!

JANE VALENTE
janevalente@gmail.com

mailto:janevalente@gmail.com


Fatores que favorecem e 
dificultam a implementação de 

serviços de acolhimento em 
família acolhedora nos 
municípios brasileiros:

Luciana Cassarino-Perez
Doutora em Psicologia 

Responsável pela pesquisa e projeto editorial do 
Guia de Acolhimento Familiar

perspectiva de gestores e equipes técnicas



Esta pesquisa foi realizada no período entre 23 de novembro 
de 2020 e 23 de fevereiro de 2021. Trata-se de um 
diagnóstico encomendado pela Coalizão Pelo Acolhimento 
Familiar, em parceria com a Secretaria Nacional de 
Assistência Social, com a finalidade de embasar a produção 
de um Guia para Implementação de Serviços de Acolhimento 
em Família Acolhedora nos municípios brasileiros. 



Objetivo Geral

Compreender os processos 
envolvidos na implementação de 
serviços de famílias acolhedoras 
nos municípios brasileiros, através 
de um diagnóstico dos fatores que 
favorecem e dificultam a 
implantação e consolidação dos 
mesmos



Composição do Diagnóstico

Estudo I: Gestores

Questionário Online 

Estudo II: Equipe 

Questionário Online

Estudo III

Entrevistas
semi-estruturadasQ

U
A
N
T
I

SFA em funcionamento SFA em três fases

Q
U
A
L
I



Estudo I: Gestores 
“Fatores que favorecem e dificultam a 

implementação de serviços de 
acolhimento em família acolhedora nos 
municípios brasileiros: perspectiva dos 

gestores municipais”
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Anova medidas repetidas com correlação Greenhouse Geisser (p<0,01)
Post Hoc Bonferroni identifica que CDM e RH diferenciam de todos os demais 

Dificuldades mais encontradas pelos Gestores 
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Estudo 2: Equipes Técnicas 
“Fatores que favorecem e dificultam a 

implementação de serviços de 
acolhimento em família acolhedora nos 
municípios brasileiros: perspectiva das 

equipes técnicas”
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Dificuldades mais encontradas pelas Equipes Técnicas 
por domínios

ANOVA medidas repetidas com correlação Greenhouse Geisser (p<0,05)
Post Hoc Bonferroni aponta diferenças em todas as medidas (exceto AJR e ASF)
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Estudo 3: Qualitativo
“Fatores que favorecem e dificultam a 

implementação de serviços de 
acolhimento em família acolhedora nos 

municípios brasileiros: perspectiva de 
gestores e equipes em diferentes fases 

da implementação”
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Captação, Seleção e Formação de novas Famílias
– 10 subtemas

Processos de 
formação 

falhos

Busca ativa 
por famílias

RISCO

PROTEÇÃO



A PESQUISA E O GUIA



Expertise 
Profissional

Preferências 
do público 

alvo

Evidência de 
Pesquisa

Intervenção baseada
em evidência

Fonte: Marcie Hopkins, U of U Health





Obrigada!

lucicaspe@gmail.com

mailto:lucicaspe@gmail.com


Compondo e 
formando a equipe 
do serviço de 
Acolhimento em 
Família Acolhedora

Julia Salvagni
Março/2022



Parâmetros 
Equipe Mínima:

- Coordenador Técnico
- Equipe técnica (Assistente Social e 

Psi)

Profissionais complementares:
- Diversas experiências em território 

nacional: pedagogo, educador social, 
advogado.

Qual a realidade do meu território e as 
especificidades do público atendido?



Atribuições da Equipe





Compreender o serviço e seu

funcionamento.

“A divisão de funções entre os membros

da equipe técnica é condição para um

trabalho organizado e otimizado. No

entanto, cabe destacar a importância da

articulação entre os membros da equipe,

que devem estar alinhados quanto aos

objetivos a serem buscados para cada

caso, quanto às estratégias de trabalho,

além de apoiarem-se para o

enfrentamento de desafios e na busca de

soluções. (Capítulo 3) ”

Frente a complexidade, por onde

começar a composição e formação de

uma equipe?

Abril/2018



O que está além dos 
parâmetros técnicos?

(ou em suas entrelinhas)



Vínculos, identidade e missão institucional

• Porque executar um serviço de família acolhedora?

• O que a organização prega?

• Quem são as pessoas que se identificam com isso

• Planejar a implementação – compor a equipe

• Organicidade e fluidez

• Com quem nos identificamos e com quem podemos/queremos 
aprender?



Onde essa equipe vai estar? 

Esse processo de reflexão incide nos parâmetros de seleção!

No caso de um serviço de execução direta, como trabalhar a identidade da 
equipe? 

Onde essa equipe vai estar? 

Esse processo de reflexão inci

No caso de um serviço de execução direta, como trabalhar a identidade da equipe?

de nos parâmetros de seleção



Selecionei a equipe e agora?

Embasamento teórico-técnico

• ECA

• OT

• PNCFC

• No caso do Aconchego: Pikler, Wallon, 
Winnicott, Moreno.

• Especificidades do serviço: instrumentais, 
Genograma, mapa de rede, PIA

Quais as experiências que podem 
agregar à minha?



Formação, funcionamento e cotidiano

• Estabelecer o escopo de funcionamento: padrão, emergencial, 
plantão.

• Debater fluxo com a rede

• Conhecer os gargalos e as potencialidades

• Respeitar os limites pessoais

• Reunião de equipe em horário permanente

• SUPERVISÃO!



E a vinculação Equipe técnica 
com FA,FO, 

criança/adolescente?



• Conversar sobre as relações da equipe, garantir espaços de 
comunicação, escutar a rede parceira, ter um olhar profissional 
externo são meios de investir na qualidade do serviço. 

• A equipe técnica está em relação com todos os pontos que 
compõe o SFA, é portanto o seu alicerce e não pode ser 
negligenciada.

• O investimento em formação técnica/em direitos humanos, bem 
como o cuidado relacional são essenciais



Cap. 6



Muito obrigada!

JULIA SALVAGNI
famíliacolhedora.aconchego@gmail.com
jusalvagni@gmail.com

mailto:famíliacolhedora.aconchego@gmail.com
mailto:jusalvagni@gmail.com


Mobilização, 
seleção, formação e 
acompanhamento 
das famílias 
acolhedoras

Adriana Pinheiro
Assistente Social

Coautora e Organizadora do Guia de 
Acolhimento Familiar

16.03.2022



Objetivos

O Caderno 4 descreve os processos de 
mobilização, seleção e formação de 
famílias para acolher crianças e 
adolescentes no SFA, detalhando suas 
especificidades por meio de um passo-
a-passo. 

O Caderno 5 traz subsídios teóricos e 
metodológicos para a qualificação da 
atuação de profissionais da equipe do 
SFA no acompanhamento dos atores 
envolvidos no SFA.



Mobilização, seleção e 
formação de famílias 

acolhedoras



SFA - política pública que depende diretamente da participação da sociedade

A DIVULGAÇÃO é uma parte fundamental do trabalho

❖ Disseminação da cultura de acolhimento em família acolhedora

❖Mobilização e engajamento das famílias da comunidade

MOBILIZAÇÃO



MOBILIZAÇÃO

DIVULGAÇÃO e MOBILIZAÇÃO é um dos grandes desafios dos SFAs já implantados

❖ Ausência de recursos financeiros
❖ Necessidade de ações mais expressivas
❖ Confusão entre os objetivos do SFA e de outros programas e formas de atenção à 

criança e/ou adolescente e famílias

Apenas uma porcentagem das famílias que têm contato com alguma ação de divulgação 
se tornam acolhedoras

❖ Na Espanha estima-se que 10% das pessoas que acessam a divulgação da modalidade 
permaneceram no serviço



MOBILIZAÇÃO

DIVULGAR O SFA É FUNDAMENTAL!

Necessidade, em âmbito nacional e/ou local, de uma atenção direcionada aos aspectos 
relacionados à divulgação da modalidade

❖ Plano de Divulgação
❖ Ações permanentes e contínuas
❖ Estratégias diversificadas
❖ Participação de profissionais de Comunicação
❖ Sob responsabilidade da gestão municipal, com a participação ativa do SFA, das 

famílias acolhedoras e de atores do SGD



Pessoas e famílias interessadas – diversos arranjos 
familiares

❖ Inscrição permanente e de simples acesso

❖ Critérios mínimos exigidos apresentados de forma clara

❖ Acolhida e esclarecimentos

❖ Apresentação da proposta do SFA

INSCRIÇÃO DE FAMÍLIAS CANDIDATAS



Equipe técnica e coordenador do SFA - responsáveis 
diretos pela seleção e formação inicial de famílias 
candidatas

Preparação e qualificação dos profissionais do SFA

• Seleção, formação inicial e permanente

• Estabelecimento de consensos metodológicos para 
uma atuação qualificada

SELEÇÃO E FORMAÇÃO 
Quem?



SELEÇÃO E FORMAÇÃO
Como?

PROCESSO CRITERIOSO COM DIVERSAS 
ETAPAS

❖ Alinhado com as demandas e 
especificidades locais

❖ Período de aproximação entre os 
envolvidos

❖ Aquisição de novos conhecimentos e 
esclarecimento de dúvidas 



SELEÇÃO E FORMAÇÃO

Avaliação / estudo psicossocial do SFA e autoavaliação das famílias

Utilização de metodologia participativa e reflexiva



SELEÇÃO E FORMAÇÃO

• Famílias não chegam ao SFA “prontas” para acolher

• Singularidade de cada pessoa / família – com suas potencialidades / recursos / 
dificuldades / impedimentos e momento do ciclo de vida

• Nem todas as famílias apresentam o perfil necessário ou estão no melhor momento 
para participação

• Desligamento – pode ocorrer em qualquer momento do processo

Avaliação / estudo psicossocial do SFA e autoavaliação das famílias



SELEÇÃO E FORMAÇÃO

Critérios – objetivos e subjetivos durante todo o processo:

❖ Internalização e respeito às leis, normativas e diretrizes que orientam o SFA
❖ Respeito e valorização da história de crianças e adolescentes e suas famílias
❖ Empatia e comunicação não violenta
❖ Abertura para novas aprendizagens e experiências diferenciadas no cuidado e proteção
❖ Flexibilidade, disponibilidade, proatividade, parceria e corresponsabilização no cuidado

❖ ....

Identificar características e aptidões dos candidatos para desenvolver, por meio da 
formação continuada, novas competências necessárias para a função de família 

acolhedora

Avaliação / estudo psicossocial do SFA e autoavaliação das famílias



Acompanhamento das 
famílias acolhedoras



ACOMPANHAMENTO

Família acolhedora – parceira e corresponsável pelo cuidado e proteção da criança e/ou 
adolescente

Cuidado compartilhado 

Acompanhamento sistemático e estreito durante toda a participação da família no SFA
• Plano de acompanhamento discutido e revisado constantemente
• Profissionais de referência 
• Contatos, atendimentos, visitas domiciliares e atenção ao grupo familiar
• Formação continuada em espaços grupais do SFA e externos da localidade

Relação de confiança e respeito, abertura para trocas e pedidos de apoio, clareza 
quanto ao papel de cada um e desenvolvimento de novas competências



OBRIGADA!

ADRIANA PINHEIRO
dri.pinheiro68@gmail.com

mailto:dri.pinheiro68@gmail.com


Chegadas e Partidas: 
trabalhando as 

transições

Lara Naddeo
Psicóloga - Instituto Fazendo História

Coautora do Guia de Acolhimento Familiar



Objetivo

• O Caderno 6 trata dos processos de chegadas e partidas que 
fazem parte do SFA, delineando a importância de que 
possam ser vivenciados como transições suaves, a partir de 
experiências positivas de vinculação e afeto. 





O ACOLHIMENTO COMO LUGAR TRANSITÓRIO

Todo o acolhimento é provisório, em qualquer modalidade

de acolhimento, seja familiar ou institucional, e

consequentemente a separação também o é!

Diferença entre ruptura e separação

A separação deve sempre ser trabalhada de forma 
respeitosa e gradual.

Transição é processo, precisa de metodologia e 
planejamento.



• O momento de chegada e adaptação da criança e/ou 
adolescente à família acolhedora.

• O processo de elaboração da separação da família de 
origem (luto)

• O processo de reintegração a sua família 

• A integração em uma família por adoção

• Saída pela maioridade

• Transferências de famílias e serviços

• Mudanças de profissionais

AS TRANSIÇŌES NO SFA



O MOMENTO DA CHEGADA

• Preparar o local – ambiente acolhedor.

• A equipe técnica deve explicar ao bebê, criança e/ou adolescente
sobre o local e por que ele está lá,́ escutando suas possíveis duvidas
com uma postura muito acolhedora e afetiva.

• Informações sobre a família acolhedora.

• Falas verdadeiras, linguagem simples e objetiva.

• Equipe faz o acolhimento, de preferencia na sede, antes da chegada
da FA.

• O primeiro encontro com a família acolhedora e o primeiro contato
com o lugar em que acontecerá o acolhimento é bastante
significativo, devendo ser acompanhado pela equipe técnica.

• A importância dos objetos pessoais



Chegar no acolhimento é
chegar em um pais
desconhecido, para o qual
não queríamos viajar. Outro
idioma, costumes, hábitos,
cheiros, comidas.



• Entender com empatia e sensibilidade o momento da
criança – luto.

• A chegada não deve ser marcada por muitos
questionamentos sobre a situação que gerou o
acolhimento, a menos que a criança e/ou adolescente
traga essas informações.

• Mostrar a casa, falar sobre a rotina da família e demonstre
que há um espaço para ela e/ou ele.

• Visitas técnicas mais frequentes.

• Cuidar das idealizações da FA! Ideal de um primeiro
encontro afetivo, alegre, carinhoso e marcado por
sentimentos como gratidão, e amor

A ADAPTAÇÃO NA CASA DA FA



A SAIDA COMO PROCESSO

• Conversas frequentes com a 
criança/adolescente.

• Acompanhamento da FA – apoio 
emocional e orientações para as 
conversas.

• Participação da criança/adolescente em 
seu processo.

• Álbum de história de vida e outras 
estratégias 



TRABALHANDO A SAIDA

Reintegração familiar - família de origem ou 
extensa;

→ Adoção - nacional ou internacional;

→ Maioridade - 18 anos ou, 
excepcionalmente, aos
21 anos.

Ao contrário da chegada ao SFA, momento 
marcado pela urgência e necessidade de 
atuação estatal para a proteção da criança e do 
adolescente, a saída pode (e deve!) ser 
planejada!



TRABALHANDO A SAIDA

• Importância da comunicação entre equipe do Judiciário, 
equipe técnica do SFA, família acolhedora e criança e/ou 
adolescente.

• Reconhecer a criança, adolescente enquanto parte 
principal de seus processos.

• Momento complexo cheio de sentimentos contraditórios.

• Não há tempo determinado. Respeitar o tempo da 
criança/adolescente.

• Contato com a família acolhedora após o encerramento da 
medida protetiva. 

• Não há substituição ou competição entre uma vinculação e 
outra. 



TRABALHANDO A SAIDA

• Processo gradual, que possibilite à criança e/
ou adolescente vivenciar pouco a pouco as mudanças
cotidianas.

• Participação na rotina de cuidados e espaços de 
convivência da criança e adolescente. 

• Todos precisam  se despedir! 

• Objetos pessoais.

• Álbum e registros. 

• Importância dos rituais.





OBRIGADA!
lara@fazendohistoria.org.br



Comentários finais 
e chamada ao 
engajamento

2022/Claudia Cabral



A Criação de Serviços de Família Acolhedora

TRABALHO EM REDE

Conselhos 
Tutelares

Juizados da 
Infância e 

Adolescência

PREFEITURAs



7 Princípios para Construção de Redes

1 - Construir Confiança;
2 - Compartilhar valores;
3 - Dar e receber;
4 - Criar Produtos e Eventos;
5 - Investir em Lideranças;
6 - Sistematizar Conhecimentos;
7 - Aprender Fazendo.

Fernando Rosseti – Ex-Secretário Geral do GIFE



O Brasil todo unido para 
diminuir Acolhimento Institucional e 

aumentar o Acolhimento em Famílias Acolhedoras



A Lição dos Gansos
https://youtu.be/CEwcPiJF4KI

https://youtu.be/CEwcPiJF4KI

