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O Acolhimento em Família Acolhedora (também chamado 
de acolhimento familiar) é uma modalidade de serviço 
socioassistencial destinado a crianças e adolescentes que 
estão sob medida de proteção. Essa medida protetiva é prevista 
no Artigo 101, Inciso VIII, incluído pela Lei n º 12.010/2009 
no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). 
Já o serviço de acolhimento é caracterizado de acordo com a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução 
nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 
cuja oferta deve estar de acordo com as “Orientações Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” – 
Resolução Conjunta nº 01/2009, do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e do CNAS.

O acolhimento familiar deve ser temporário e precisa atender 
aos requisitos presentes no Artigo 19 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, que afirma: “a permanência da criança e 
do adolescente em programa de acolhimento institucional 
não se prolongará por mais de dois anos, salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente 
fundamentada pela autoridade judiciária” (incluído pela Lei nº 
12.010 de 2009). 

Para sabermos “o que é Família Acolhedora?”, precisamos ter em 
mente alguns conceitos relacionados a famílias.
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“A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e 
tem direito à proteção da sociedade e do Estado”. É o que afirma 
o Artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
1948. A família pode ser compreendida como a rede de vínculos 
essenciais, consanguíneos ou não, dentro da qual as pessoas se 
desenvolvem. É na família que recebemos os primeiros cuidados 
e espera-se que seja também por ela que os direitos das pessoas 
sejam garantidos. Portanto, é a família que pode e deve ensinar o 
valor da educação e do amor e criar as condições essenciais que 
garantam uma infância e uma adolescência saudáveis. Assim, 
é possível proporcionar crescimento e desenvolvimento de 
qualidade às crianças e aos adolescentes e a futura emancipação 
desse público-alvo. 

É a rede de vínculos, composta pelos cuidadores naturais das 
crianças e adolescentes, e envolve todos os membros com os 
quais o acolhido mantém contato mais íntimo. Geralmente, é a 
família nuclear, formada pelo pai e/ou mãe, responsáveis pelos 
cuidados.

São as pessoas que mantêm algum vínculo de afinidade com 
o acolhido, como tios e tias, avós e avôs e até padrinhos sem 
vínculos consanguíneos. Essas pessoas, geralmente, convivem 
com o acolhido e auxiliam nos seus cuidados.
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A família acolhedora é uma pessoa ou família, previamente 
cadastrada, selecionada e capacitada, que se dispõe a acolher 
crianças e adolescentes que foram afastados do convívio com 
sua família de origem e estão sob medida protetiva.

É por meio das famílias acolhedoras que o serviço de 
acolhimento familiar é prestado. A família acolhedora não 
tem vínculos prévios – consanguíneos ou de afinidade – 
com a criança ou adolescente acolhido que está sob medida 
protetiva. Essa família tem a função de assumir os cuidados 
temporários até que sejam criadas as condições para que as 
crianças ou adolescentes possam retornar às suas famílias de 
origem ou ser encaminhados para a família extensa ou até 
mesmo a uma família substituta (adoção). 

Os cuidados que a família acolhedora deve oferecer visam 
assegurar os direitos básicos, como saúde, educação, moradia, 
segurança alimentar e, principalmente, um ambiente afetuoso 
e atencioso para as crianças e adolescentes acolhidos. A família 
acolhedora recebe auxílio material, na forma de bolsa, para 
atender às necessidades da criança ou do adolescente que 
acolheu. Dependendo da legislação municipal, essa família 
pode receber incentivos fiscais na forma de isenção de alguns 
impostos municipais, como o IPTU. 
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Em situações excepcionais, algumas crianças e adolescentes 
precisam ser afastados do convívio com suas famílias porque 
tiveram seus direitos violados, ou seja, sofreram negligência, 
violência (física, psíquica ou sexual) ou abandono. Essas crianças 
e adolescentes são o público-alvo do serviço de acolhimento 
familiar, pois apesar do afastamento da família de origem, eles 
precisam de afeto, carinho e cuidado. Enfim, precisam de amor.  

Quando acolhidos em um ambiente que seja o mais adequado 
possível, as crianças e os adolescentes têm mais chances de 
receberem esse amor de que tanto precisam e que atenda às 
necessidades e desejos individuais. Crianças e adolescentes, por 
estarem em condição peculiar de desenvolvimento, precisam 
ter vínculos estáveis de afeto, o que um ambiente familiar pode 
proporcionar, visto que os membros de uma família não são 
funcionários de uma instituição sujeitos à rotatividade própria 
daquele tipo de serviço.  É importante dizer que o afastamento 
da criança ou do adolescente do convívio com a família de 
origem para o acolhimento familiar só se dá a partir da aplicação 
de medida protetiva pelo Poder Judiciário. 

Além disso, é preciso compreender que o acolhimento em 
família acolhedora precisa ser feito de forma cuidadosa e que se 
trata de uma medida a ser tomada somente quando as crianças 
e adolescentes que tiveram seus direitos violados ou foram 
abandonados estão muito fragilizados, em situação de risco 
iminente da continuidade da violação de direitos ou, ainda, 
quando não há outra possibilidade de cuidado na família extensa. 
O acolhimento deve ser utilizado como último recurso, 
durar o menor tempo possível e ficar o tempo necessário até 
que sejam superadas as condições que levaram à violação do 
direito, incluindo-se o atendimento e o acompanhamento do 
agente violador. É preciso considerar, sempre, os princípios da 
excepcionalidade e da brevidade.
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• Executar a medida protetiva determinada pelo Poder 
Judiciário para proteger e restituir os direitos da criança e 
do adolescente que foram violados;

• Garantir, temporariamente, o acolhimento às crianças e 
aos adolescentes que necessitam de proteção, respeitando 
o direito deles à convivência em ambiente familiar e 
comunitário, e o direito às suas individualidades. Deve 
ser acolhida apenas uma criança ou um adolescente por 
família, a menos que o processo de afastamento da família 
de origem tenha envolvido um grupo de irmãos, quando 
será priorizado que os irmãos sejam acolhidos todos juntos, 
conforme o Inciso V, do Art. 92 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente;

• Oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo o 
seu fortalecimento e a preservação dos vínculos com 
as crianças e adolescentes afastados (a não ser que haja 
determinação judicial em contrário), visando propiciar 
o retorno do acolhido para suas famílias de origem ou 
extensa sempre que possível, articulando os serviços 
necessários para atender as demandas destas famílias e 
a superação dos motivos que levaram ao acolhimento da 
criança ou adolescente;

•  Contribuir para a superação da situação vivida pelas crianças 
e pelos adolescentes, com o menor grau de sofrimento e 
perda, preparando-os para a reintegração familiar ou para 
a adoção;

• Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede 
de serviços das políticas públicas, tanto para as crianças e 
adolescentes acolhidos quanto para as famílias de origem.
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Para a criança ou adolescente:

• O acolhimento familiar é mais personalizado às 
necessidades e desejos individuais do acolhido, 
permitindo a organização de uma rotina focada na criança 
ou no adolescente e não voltada às obrigações de uma 
instituição, na qual há a prevalência de uma rotina coletiva;

• O direito à convivência familiar é preservado e o acolhido 
tem maiores chances de estabelecer vínculos afetivos mais 
estáveis e de identificar referências de papéis maternos 
e paternos (mesmo que centrados numa única pessoa), 
favorecendo seu desenvolvimento psicológico de forma 
saudável;

• A possibilidade da oferta de afeto e carinho é mais 
individualizada e a criança ou o adolescente pode ter menos 
chances de desenvolver estratégias disruptivas para obter 
aquilo que precisa e mais oportunidades de estabelecer 
vínculos significativos com as pessoas próximas a eles. Isso 
quer dizer que, como a atenção já é individualizada por parte 
dos cuidadores, o acolhido tende a se sentir mais protegido 
e apresentará menor necessidade de criar estratégias para 
“chamar a atenção”, o que ocorre costumeiramente nos 
serviços mais coletivizados, nos quais os acolhidos podem 
apresentar comportamentos agressivos, causar danos ao 
patrimônio, descumprir regras de convivência, dentre 
outros exemplos que poderiam ser citados;

• O acolhido tem maior acesso à comunidade, e 
consequentemente, uma maior possibilidade de 
vivenciar vínculos com os membros dessa comunidade. 
Isso também é importante para garantir ao acolhido 
crescimento, desenvolvimento e futura emancipação. 
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Para quem executa o serviço:

• Seu custo é menor do que o do acolhimento institucional 
porque não há despesas oriundas da oferta ininterrupta do 
serviço, como tarifas de água, luz, aluguel, manutenção de 
imóvel, pagamento de pessoal permanente (educadores, 
cuidadores, auxiliares, serviços gerais), dentre outros 
custos.  No caso do acolhimento familiar, há poucos gastos 
diretos, sendo os mais significativos para o órgão executor 
o pagamento da bolsa-auxílio para a família acolhedora e 
as remunerações da equipe de referência (assistente social, 
psicólogo e coordenador). Seja qual for o tempo de duração 
do acolhimento familiar, ele sempre terá menor custo para o 
órgão gestor do serviço do que o acolhimento institucional.

Para as famílias que acolhem a criança ou o adolescente:

• Oportunidade de oferecer auxílio e cuidado diretamente a 
quem necessita, recebendo também reconhecimento e afeto 
por parte do acolhido, que tem na família acolhedora a sua 
referência. Este compartilhamento de afeto e carinho entre 
família acolhedora e acolhido é saudável e benéfico para todos 
os envolvidos. Além disso, a presença de uma criança ou 
adolescente modifica e movimenta positivamente a rotina de 
uma casa. Com uma criança, é possível viver as peculiaridades 
desta fase, como o brincar, o imaginar, o criar, vivenciando a 
alegria e a vivacidade deste período. Com um adolescente, é 
possível acompanhar o processo de construção da identidade 
por meio das diversas identificações que vão se formar 
nesse período e ainda ter acesso à cultura da juventude atual, 
permeada pelos novos recursos tecnológicos disponíveis. Isso 
possibilita à família aprender sobre esses recursos e trocar 
experiências com os adolescentes;
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• O serviço de acolhimento familiar permite às famílias 
contribuírem de forma cidadã, pois ele garante a existência 
de vínculos sociais de boa qualidade entre o acolhido e 
a família acolhedora. Por consequência, isso auxilia no 
desenvolvimento saudável dessa própria família. Prestar esse 
serviço de utilidade pública é uma ótima forma de contribuir 
com a sociedade e, especialmente, com uma parte dela 
que necessita muito de atenção: nossas crianças e nossos 
adolescentes.

O município é o responsável pela execução desse serviço. 
Cabe a ele contratar uma equipe técnica para selecionar, 
capacitar e acompanhar as famílias acolhedoras e as 
famílias de origem e, ainda, gerir os recursos financeiros e 
humanos necessários para a boa prestação desse serviço. 
Aos governos estadual e federal, competem o apoio técnico 
e o cofinanciamento para o serviço. Vale ressaltar que, para a 
execução do serviço, o gestor da política de assistência social 
poderá estabelecer termo de parceria com Organizações 
da Sociedade Civil (OSCs), que compõem a sua rede 
socioassistencial, desde que estas estejam registradas nos 
respectivos conselhos, referenciadas pelo órgão gestor e 
qualificadas para executar tal serviço.  
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Não. De acordo com a Resolução nº 113/2006 do Conanda, a 
política de garantia de direitos das crianças e adolescentes deve 
ser executada na forma de um Sistema de Garantia de Direitos 
(SGD), composto por órgãos de promoção, proteção e defesa 
dos direitos, bem como, pelos órgãos que devem exercer o 
controle social da execução desta política. Logo, para a execução 
do serviço de acolhimento familiar, é necessário estabelecer 
uma rede de parceiros para atendimento aos acolhidos e 
às famílias de origem e acolhedoras, de forma a articular a 
rede de serviços públicos em prol da garantia de direitos das 
crianças e adolescentes, estabelecendo, inclusive, protocolos e 
fluxos junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho 
Tutelar, dentre outros atores do SGD. Nesse sentido, as crianças 
e adolescentes acolhidos devem ser atendidos na integralidade 
das suas demandas, articulando as políticas da saúde, educação, 
assistência social, trabalho, cultura, esporte e lazer, dentre 
outras, além dos já citados Poder Judiciário, Ministério Público e 
Conselhos Tutelares, destacando também o papel fundamental 
dos Conselhos de Direitos estadual e municipais na deliberação, 
cofinanciamento e controle social das ações. A intersetorialidade 
na prestação do serviço é imprescindível para que o público-alvo 
seja acompanhado, orientado e atendido em suas necessidades.
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• Elaborar lei municipal criando o serviço de acolhimento 
familiar e instituindo o pagamento de bolsa-auxílio para 
as famílias acolhedoras que venham a ser selecionadas e 
capacitadas para o acolhimento familiar;

• Regulamentar a lei na forma prevista pelo Poder Executivo 
Municipal;

• Inserir o serviço no Cadastro Nacional do Sistema Único de 
Assistência Social (CadSuas);

• Registrar o serviço nos conselhos municipais de assistência 
social, quando necessário, e nos conselhos municipais de 
direitos da criança e do adolescente;

• Contratar equipe de referência exclusiva para o serviço, que 
deve ser composta por um coordenador por serviço, com 
formação em nível superior; um profissional psicólogo e 
um profissional assistente social, ambos com carga horária 
mínima de trinta horas semanais, para atender até quinze 
famílias de origem e quinze famílias acolhedoras.
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A equipe de referência deve executar diversas funções, como 
seleção, cadastro, capacitação e acompanhamento das famílias 
acolhedoras; articulação com o Sistema de Garantia de Direitos, 
acompanhamento psicossocial da família de origem com vistas 
à reintegração familiar, acompanhamento psicossocial das 
crianças e adolescentes acolhidos; elaboração de prontuários, 
de relatórios e do Plano Individual de Atendimento ou Plano de 
Acolhimento, preparação dos acolhidos, da família de origem e da 
família acolhedora para o desacolhimento, dentre outras funções 
estratégicas. Ao realizar estas funções, a equipe de referência 
garante que as crianças e adolescentes acolhidos tenham uma 
atenção ainda mais personalizada e as famílias acolhedora e de 
origem possam ser acompanhadas e orientadas de forma mais 
eficiente.

Deve haver critérios para o município selecionar famílias 
acolhedoras e compor um cadastro dessas famílias. Estes critérios 
dizem respeito às características das famílias que estejam aptas a 
acolher uma criança ou adolescente em situação de violação de 
direitos. De acordo com o documento “Orientações Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescente”, estas 
características mínimas incluem:

• Disponibilidade afetiva e emocional;
• Padrão saudável das relações de apego e desapego;
• Relações familiares e comunitárias bem estabelecidas;
• Rotina familiar estável;
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• Não envolvimento de nenhum membro da família com uso/abuso 
de álcool e/ou outras drogas;

• Espaço e condições gerais da residência confortáveis e adequados;
• Boa motivação da família para a função de acolhimento;
• Aptidão para o cuidado com crianças e adolescentes;
• Capacidade de lidar com separação;
• Flexibilidade;
• Tolerância;
• Capacidade de escuta de crianças e adolescentes;
• Estabilidade emocional;
• Capacidade de pedir ajuda e de colaborar com a equipe técnica 

responsável pelo acompanhamento do acolhimento.

Além destas características colocadas pelas Orientações Técnicas, 
também tem sido usual nos serviços existentes a recomendação de 
que a família acolhedora esteja domiciliada em comunidade com 
características e condições socioeconômicas similares à da família 
de origem do acolhido. Ademais, tem sido prática recorrente a 
proibição do cadastramento de famílias que estejam inseridas nos 
cadastros de adoção ou que manifestadamente tenham o desejo de 
adotar uma criança ou adolescente. 

É importante salientar que, para ser selecionada, a família sempre 
irá passar por avaliação psicossocial da equipe técnica do serviço 
de acolhimento familiar e/ou por profissionais da rede municipal. 
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Qualquer processo de seleção sempre começa com a divulgação 
de informações sobre uma oportunidade a um público dirigido. 
As informações devem ser mantidas enquanto a oportunidade 
estiver sendo oferecida. Logo, para encontrar famílias dispostas 
a participarem do serviço de família acolhedora, é necessária 
uma divulgação de forma permanente, ampla e em parceria com 
instituições que possam alcançar as famílias de modo eficiente, 
tais como as escolas, as igrejas, os clubes, os fóruns, dentre outras. 
Devem ser divulgadas informações sobre o serviço que sejam 
pertinentes para as famílias que se interessarem no cadastro, 
considerando as características de famílias aptas a acolherem 
crianças e adolescentes. Uma informação que não pode faltar é 
que atuar como família acolhedora não é adotar uma criança e 
tampouco é um teste para a adoção. 

• Responsabilizar-se pela assistência material (utilizando-
se da bolsa-auxílio), moral, educacional e afetiva à criança 
e ao adolescente acolhidos, levando-os às suas atividades 
rotineiras e a eventuais atendimentos na rede de políticas 
públicas local e regional, se necessário;

• Participar do processo de acompanhamento e capacitação 
continuados desenvolvidos pela equipe de referência;

• Prestar informações sobre a situação da criança ou do 
adolescente acolhido à equipe de referência;

• Contribuir na preparação da criança ou do adolescente para 
o retorno à família de origem e, na impossibilidade disso, a 
colocação em família substituta, sempre sob orientação da 
equipe de referência;

• Comparecer às audiências de reavaliação ou outras a que 
forem designadas em função do acolhido.
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Para capacitar as famílias, tanto as de origem quanto 
as acolhedoras, é importante contar com uma rede de 
parceiros bem estabelecida, visto que a equipe técnica 
ou os gestores do município podem precisar de apoio 
para executar ações de capacitação. O objetivo dessas 
ações deve ser sempre preparar as famílias para aquilo 
que lhes cabe, tais como cuidados parentais, questões 
relativas ao período da infância e adolescência, dentre 
outros. Alguns assuntos que podem ser abordados na 
capacitação incluem:

•  Direitos da criança e do adolescente;

• Aspectos jurídicos e legais do serviço de família 
acolhedora;

• Papéis da família acolhedora;

• Etapas do desenvolvimento da criança e do adolescente 
e suas características;

• Comportamentos frequentes de crianças e adolescentes 
que sofreram violação de direitos;

• Práticas educativas adequadas para atender às 
necessidades e responder aos comportamentos das 
crianças e adolescentes que podem ser acolhidos.

O Plano Individual de Atendimento (PIA) é a ferramenta 
de excelência para acompanhamento das crianças e 
adolescentes acolhidos e é um dever da equipe técnica 
elaborá-lo. 
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Além da elaboração do PIA, algumas estratégias podem ser adotadas 
pelo serviço de acolhimento familiar para auxiliar o acompanhamento 
das famílias atendidas, tais como: 

Com as famílias acolhedoras
• Elaborar um Plano Individual de Atendimento (PIA) para a 

criança ou adolescente acolhido;

• Realizar reuniões quinzenais ou mensais com a equipe técnica 
na casa da família;

• Atender os membros da família individualmente em caso de 
necessidade de acompanhamento mais personalizado;

• Estruturar grupo de apoio para atendimento grupal das famílias 
acolhedoras do município, a fim de trocar experiências e 
dificuldades vivenciadas. Também é preciso oferecer apoio 
técnico em grupo para demandas gerais das famílias.

Com as famílias de origem
• Apresentar o processo de acolhimento a ser realizado em 

famílias acolhedoras;

• Realizar reuniões quinzenais ou mensais com a equipe técnica 
na casa da família;

• Atender aos membros da família individualmente caso haja 
necessidade de acompanhamento mais personalizado;

• Encaminhar os membros da família para serviços de saúde e 
serviços socioassistenciais que podem auxiliar o processo de 
reintegração familiar;

• Estruturar grupo de trabalho para capacitação das famílias de 
origem que passaram por desacolhimento, com objetivo de 
desenvolver práticas educativas mais adequadas de cuidados 
com as crianças e adolescentes.
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• Nesta capacitação, é importante trabalhar a estruturação de 
uma rotina e de uma dinâmica familiar que permita a recriação 
e o fortalecimento do laço afetivo dos pais ou cuidadores com 
a criança ou adolescente que foram afastados. O trabalho deve 
dar atenção especial às trocas de afeto entre pais ou cuidadores 
e a criança ou adolescente;

• É importante que os membros da família de origem não sejam 
culpabilizados pela equipe por terem violado os direitos da 
criança ou do adolescente pelos quais eram responsáveis. Esses 
membros, provavelmente, agiram dessa forma porque não 
foram devidamente orientados e capacitados para exercerem 
suas funções enquanto família e precisam, portanto, de um olhar 
e de uma atenção especiais. É preciso compreender que a família 
que viola direitos também está em situação de vulnerabilidade e 
precisa de acompanhamento adequado para superar os fatores que 
levaram às práticas de violação de direitos. 

Em casos de encaminhamento do acolhido para uma família substituta 
(adoção), o trabalho de aproximação progressiva do acolhido com 
a família também deve ser parte do processo de desacolhimento da 
família acolhedora.

Veja no link  www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/modeloleifa o 
modelo de Lei Municipal de Acolhimento Familiar para criar o serviço 
em seu município.




