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RESUMO 

 

O acolhimento de crianças e adolescentes que convivem em uma sociedade na qual 
seus direitos são consequentemente violados, observa-se a contínua discussão no 
âmbito do desenvolvimento de políticas públicas que visam elaborar diretrizes que 
garantam o direito à convivência familiar e comunitária. Em vista disto analisaremos 
os programas de acolhimento vigentes, sendo necessária a compreensão das 
modalidades existentes nas medidas de acolhimento, como também descreveremos: 
o que é a família acolhedora? Qual o seu público alvo? Quais são as principais 
problemáticas? E de que forma essa modalidade de acolhimento vem contribuindo 
para a diminuição dos acolhimentos institucionais. O objetivo deste trabalho foi 
identificar quais os instrumentos teóricos metodológicos utilizados pelo profissional 
de Serviço Social em sua área de atuação no programa Acolhimento Familiar. 
Realizou-se então uma pesquisa quantitativa, utilizando o método dedutivo. Diante 
disso, verifica-se que a utilização dos instrumentais na atuação do Assistente Social 
no programa Família Acolhedora são os mesmos utilizados para atender outras 
demandas.  
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ABSTRACT 

 

The reception of children and adolescents who live in a society whose rights are 
consequently violated is a continuous discussion in the development of public 
policies aimed at elaborate rules that guarantee the right of family and family life. In 
view of this, analyze the current childcare programs, and it is necessary to 
understand the situations that exist in the childcare measures, as well as describe 
what is a welcoming family member? What is your target audience? What are the 
main issues? This form of reception has contributed to the decrease of institutional 
reception. The objective of this study was to identify which are the methodological 
theoretical instruments used by the Social Work professional in his area of activity in 
the Family Welcoming program. A quantitative survey was then performed using the 
deductive method. Given this, make sure that the use of Social Worker performance 
tools in the Family Home program are the same as those used to meet other 
demands. 

 
 

Keywords: Children. Adolescents. Welcoming family. Social worker. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 
1.  INTRODUÇÃO .................................................................................................10 

2.  CONTEXTO HISTÓRICO DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO NO     

BRASIL............................................................................................................11 

2.1 PRIMEIRAS INSTITUIÇÕES .......................................................................... 11 

2.2 INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO NA CONTEMPORANEIDADE ............. 15 

3.  FAMILIA ACOLHEDORA ............................................................................ ...18 

3.1 DEFINIÇÕES DE FAMÍLIA ............................................................................. 18 

3.2 FAMÍLIA ACOLHEDORA ................................................................................ 21 

3.3 REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA .................................... 24 

3.4 POSSÍVEIS DESAFIOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA .......................... 25 

4.  ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL ......................................................... 27 

4.1 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ........................................................................ 27 

4.2 INSTRUMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS UTILIZADOS      PELO 

ASSISTENTE SOCIAL.. ................................................................................. 30 

4.3     PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS........................................................31 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 34 

 REFERÊNCIAS .............................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Como exposto no tema “As atribuições do assistente social no Programa 

Família Acolhedora”, a presente pesquisa busca identificar os instrumentos teóricos 

metodológicos utilizados por profissionais que atuam na área do Serviço Social no 

Programa Família Acolhedora, descrevendo suas atribuições e competências que 

são fundamentais para o funcionamento dessa modalidade de acolhimento. 

Para tanto, será necessário a compreensão da definição do acolhimento 

familiar. Sendo esta uma modalidade de acolhimento, é indispensável o estudo das 

origens das instituições e seu proceder no decorrer dos últimos anos. Analisaremos 

sua funcionalidade para assim chegarmos a algumas considerações acerca da 

pesquisa.   

O primeiro capítulo abordará o contexto histórico dos processos de 

acolhimento de crianças e adolescentes nas primeiras instituições inseridas no Brasil 

no período colonial, quais eram os motivos que levavam seus responsáveis a 

abandoná-los, como funcionavam as instituições nas Santa Casas de Misericórdia, e 

os avanços das leis de proteção das crianças e adolescentes até a 

contemporaneidade. 

O segundo capítulo irá definir o conceito de família, demonstrando de que 

forma o grupo familiar contribui para a formação do indivíduo, como também a 

desestruturação familiar a qual contribui em certos casos para o abandono e a 

situação de risco que ocasiona a intervenção das medidas de proteção para as 

crianças e adolescentes envolvidas nesses casos. Abordaremos também sobre o 

Programa Família Acolhedora, explanando a sua definição e sua importância como 

modalidade de acolhimento. 

E para finalizar, o terceiro e último capítulo é referente às equipes 

multidisciplinares que atuam no acolhimento familiar, e as atribuições do assistente 

social como profissional atuando nesse programa. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO NO 

BRASIL 

 

No decorrer dos anos, as instituições de acolhimento no Brasil, passaram 

por transformações marcantes. Neste contexto explanaremos os modelos primórdios 

de acolhimento, a responsabilidade da igreja com os infantes abandonados no 

período colonial, as instalações das rodas dos expostos e a trajetória dos direitos 

garantidos através do Código de Menores de 1927, da Constituição Federal de 1988 

e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ao adentrarmos nas instituições 

contemporâneas, analisaremos as instituições constitucionais e outras modalidades 

de acolhimento. 

 

2.1 PRIMEIRAS INSTITUIÇÕES 

 

Em meados dos séculos XVII e XVIII durante o período colonial o abandono 

de recém-nascidos ou de crianças no Brasil era comum. “O abandono generalizado 

de bebês no Brasil colonial era o resultado da pobreza e dos preconceitos morais 

daquela época”, TORRES (2007, p. 104, apud VENÂNCIO, 2004). Os infantes 

geralmente eram abandonados em calçadas ou terrenos baldios, acarretando o 

falecimento de muitos, por falta de alimento, como também pelo frio. Aos que 

sobreviviam lhes restavam a opção de morar nas ruas se alimentando dos restos 

encontrados em lixeiras (TORRES, 2007). As irmandades Santa Casa da 

Misericórdia eram associações filantrópicas que amparavam os pobres nesses 

séculos. Tomaschewski (2007, p.20) descreve que, “as Santas Casas acabaram 

assumindo, em muitos casos, até mesmo encargos assistenciais tidos como de 

responsabilidade do Estado, como o atendimento hospitalar aos soldados e os 

cuidados dos expostos.” Funcionavam como auxilio aos que necessitasse, sendo 

assim de forma caridosa e filantrópicas. 

A origem da responsabilidade da igreja com os infantes abandonados 

decorreu-se principalmente pela iniciativa do Papa Inocêncio lll, conforme cita 

VALDEZ (2004, p.112):  

 

O Papa Inocêncio III (1198-1216) dedicou uma atenção especial à infância, 
quando, de acordo com Marcílio, pescadores retiraram do rio Tibre, em suas 
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redes, um número elevado de bebês mortos, vítimas, provavelmente, do 
infanticídio, fato que teria comovido Inocêncio III, fazendo com que 
destinasse um hospital ao lado do Vaticano para receber os expostos e 
abandonados. A Igreja inaugurou, então, a contraditória roda dos expostos, 
que se espalhou para outros locais com a finalidade de frear o abandono e 
as mortes dos bebês. (VALDEZ, 2004) 
 

Sendo importante reafirmar que antes mesmo da instalação das respectivas 

rodas, as Santas Casas já acolhiam as crianças abandonadas. 

Conforme TORRES (2007, p.105):  

  

A Santa Casa de Misericórdia difundida por vilas e cidades brasileiras, foi 
um centro de convergência de ações e contribuições financeiras voltadas à 
guarda e organização dessas ações individuais ou de grupos. A motivação 
inicial de caráter religioso, na densa formação espiritual católica que 
caracterizou a sociedade luso-brasileira, transcendeu a salvação das almas 
e obteve grande repercussão na atitude social perante o menor e o 
abandono. Somente os estabelecimentos da Santa Casa do Rio de Janeiro 
receberam mais de cinquenta mil crianças enjeitadas entre os séculos XVIII 
e XIX, o que assinala a dimensão do problema. Em alguns centros urbanos, 
no século XVIII, até 25% dos bebês eram abandonados e cerca de 70-80% 
faleciam antes de completar sete anos(TORRES, 2007). 

 

Com essa enorme taxa de mortalidade, as santa casa além de acolher os 

infantes, instruía na sua formação espiritual católica. 

Nas áreas rurais esses ocorridos de abandonos sucedia-se em menor 

frequência e quantidade, pois esses enjeitados1 eram adotados como filhos de 

criação ou agregados (TOMASCHEWSKI, 2007). 

Referente à origem dos acolhimentos no Brasil, a Roda dos Expostos2 foi 

uma das instituições mais duradoura. Sendo uma instituição que existiu e foi extinta 

na França, como em Portugal, e foi introduzida no Brasil a partir século XVlll, para 

sermos exatos a primeira roda foi implantada em 1726 na cidade de Salvador/BA. 

Os governantes daquela época alegavam que com a inserção dessas rodas, o 

principal objetivo seria salvar a vida de recém-nascidos abandonados, porém, eles 

 
1 (...) “exposto” e “enjeitado” constituíam termos recorrentes empregados na sociedade brasileira para 
nomear a criança abandonada. “Exposto” e “enjeitado”, segundo o dicionário da língua portuguesa de 
Antonio de Morais Silva, edição de 1831, correspondia àquele (e/ou àquela) que era abandonado(a) 
na Roda (ALVAREZ, 1989). 
2A roda dos expostos, instalada nos muros das Santas Casas de Misericórdia, tinha forma cilíndrica 
com uma divisória no meio. Esse dispositivo era fixado no muro ou na janela da instituição. Na parte 
externa, o expositor colocava a criancinha enjeitada, girava a roda e puxava um cordão com uma 
sineta para avisar o vigilante que um bebê acabara de ser abandonado, retirando-se furtivamente do 
local sem ser reconhecido (VALDEZ, 2004). 
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também mantinham a intenção de quando crescidos encaminhá-los para trabalhos 

produtivos esforçados (LEITE, 1991). 

Na Europa havia uma prática muito usual nos costumes de abandonar os 

filhos, quando estudamos a origem dos abandonos voltados para o Brasil, 

historicamente essa prática iniciou-se a partir do processo de colonização. Tendo 

em vista que não há comprovação de abandono de filhos nos grupos de culturas 

indígenas como também nos escravos provindos da África (VALDEZ, 2004). 

No que se refere aos fatores que contribuíam para os familiares 

abandonarem os recém nascidos e infantes. Algumas pesquisas atualizadas 

remetem a essa pratica não somente na questão da cor ou da legitimidade, mas 

também ao fato da pobreza ser a justificativa mais utilizada nesses abandonos. Na 

maioria das vezes, juntamente com os expostos eram encontrados bilhetes 

explicando o motivo do abandono, as justificativas mais utilizadas era a questão da 

falta de recurso por parte de ambos os genitores, filhos gerados em atos de 

adultério, de concubinato, ou de mães que tinham prestígios na sociedade e não 

poderiam criá-los. Essas rodas também funcionavam como livramentos para a 

escravidão dos filhos das mães cativas, outros eram abandonados por terem algum 

tipo de doença (VALDEZ, 2004). 

Os responsáveis que lançavam as crianças na roda, não tinham nenhum 

contato com quem as recolhia do lado interno do estabelecimento (ALVAREZ, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo da Roda dos Expostos da Santa Casa da Misericórdia na Bahia3 

Fonte:  http://marthamaria11.blogspot.com/2011/12/roda-dos-expostos-da-santa-casa-de.html 

 
3 A institucionalização do abandono de crianças constituiu-se no modelo assistencial da Santa Casa 
da Bahia desde o século XVIII, com a instalação da roda dos expostos (RIBEIRO, 2011). 

http://marthamaria11.blogspot.com/2011/12/roda-dos-expostos-da-santa-casa-de.html
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Ao serem entregues à instituição, os bebês passavam a ser cuidados pelas 

amas-de-leite externas. Muitas mães deixavam um “santinho” ou colocavam uma 

pulseira ou colar na criança como forma de identificá-las futuramente. Essa forma de 

institucionalização ocasionou altos índices de mortes aos bebês, pois as amas não 

tinham muito conhecimento sobre os devidos cuidados ou higiene necessária 

(SANTOS. 2013). 

Por aproximadamente um século a roda dos expostos foi praticamente a 

única instituição que amparou as crianças abandonadas no Brasil, apesar de todas 

as problemáticas (SANTOS, 2013, p.3). Acabou se tornando um negativo paradigma 

de institucionalização, sendo a partir do Código de Menores de 1927, o decreto de 

extinção no “Art.15. A admissão dos expostos à assistência se fará por consignação 

direta, excluído o sistema das rodas” (ALVAREZ, 1989). Apesar de estar prevista em 

lei, sua extinção ocorreu apenas no ano de 1950.  

A Constituição Federal do Brasil de 1946 garantia uma mínima proteção à 

criança no art. 164, que determinavam ser obrigatória a assistência à infância e à 

adolescência, e o amparo às famílias de prole numerosa. Enquanto a Constituição 

de 1946 tinha como idade mínima para trabalhar 14 anos, a Constituição de 1969 

reduziu essa idade mínima para 12 anos. No art. 175 da Constituição de 1969 

preservavam a lei especial para proteção à infância e à adolescência, como também 

o acréscimo da educação de excepcionais. Todavia, esse artigo da Constituição, 

como muitos outros, não foi regulamentado, ficando prejudicada, assim, sua 

aplicação (COELHO, 1998). 

Com a Constituição Federal entrando em vigor no ano de 1988, houve um 

grande marco no que se diz respeito aos direitos das crianças e adolescentes. Os 

deveres de proteção das crianças e adolescentes tornaram-se assegurados por um 

grupo maior. 

Conforme cita o Art. 227 da CF/88: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 2010, p.64). 
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Com Art. 227 compreendemos que essa proteção não compete apenas à 

família das crianças e adolescentes, e sim ao conjunto de toda uma sociedade e 

Estado. Assegurando assim todo um processo de formação do indivíduo de forma 

digna, sendo provido de suas necessidades básicas.   

 

2.2 INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

A partir da Constituição Federal de 1988, houve a formação da Lei que 

protege acriança e o adolescente, regulamentada e de caráter Federal nº 8.069/90 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Segundo o Art. 2°do ECA (BRASIL, 2015): 

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 
de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. Parágrafo único: Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um 
anos de idade (BRASIL, 2015, p.02). 

Essa medida excepcional trata-se de casos de adoção estatutária4 e se 

estende a medida socioeducativas5 (DIGIÁCOMO, 2013). 

Através do ECA, é assegurado os direitos e deveres exercidos em prol dos 

supracitados. Referente aos casos de crianças e adolescentes que convivem em 

situação de risco, lhes é assegurado o acolhimento institucional regularizado por lei. 

Conforme cita o art.101 do ECA (BRASIL, 2015, p.66): 

 

§ 1º O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas 
provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para 
reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família 
substituta, não implicando privação de liberdade. 
§ 2º Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de 
vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 
130 desta Lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é 
de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, 
a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de 
procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao 
responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa.  

 
4 (...) prevê a aplicação da adoção estatutária em se tratando de jovens entre 18 (dezoito) e 21 (vinte 
e um) anos de idade que à época do pedido respectivo já se encontravam sob a guarda ou tutela dos 
adotantes (ou melhor, que ao completarem 18 anos de idade se encontravam sob a guarda ou tutela 
dos pretendentes à adoção, vez que aquelas se extinguem pleno jure com o advento da maioridade 
civil) (DIGIÁCOMO, 2013, p.04). 
5(...) também se estende às demais medidas socioeducativas, e ainda se encontra em pleno vigor, 
apesar da redução da idade da plena capacidade civil pelo art. 5º, caput, do CC) (DIGIÁCOMO, 2013, 
p.05). 
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§ 3º Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às 
instituições que executam programas de acolhimento institucional, 
governamentais ou não, por meio de uma Guia de Acolhimento, expedida 
pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros. 
(BRASIL, 2015). 
 

As principais competências das Casas de Acolhimento, é a proteção dessas 

crianças e adolescentes, garantindo os direitos resguardados pelo ECA. No art.100, 

inciso ll onde as medidas especificas são a: “Proteção integral e prioritária: a 

interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser 

voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes 

são titulares” (BRASIL, 2015, p.65). È dever das instituições garantir essa proteção 

as crianças e adolescentes acolhidos. 

Dados recentes, informados pelo site do Conselho Nacional da Justiça (CNJ, 

2019), relatam que atualmente há cerca de 47.653 entre crianças e adolescentes 

acolhidas em instituições de acolhimento. São medidas de alta complexidade, 

utilizadas através do poder Judiciário como forma de proteção a crianças e 

adolescentes em casos de violação de direitos como: abandono, vulnerabilidade 

social, vivenciando situações de riscos entre outros. As crianças e adolescentes 

permanecem nas instituições por um período provisório, conforme o ECA a 

permanência da criança e do adolescente no programa de acolhimento institucional 

não se prolongará por mais de dezoito anos, salvo comprovada necessidade que 

atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade 

judiciária (BRASIL, 2015), ou até serem resolvidos os processos judiciais, que são 

abertos a partir do momento que os mesmos são acolhidos. Cada caso tem seu 

determinado tempo para ser resolvido, conforme a demanda e sua complexidade, 

alguns são solucionados em poucos dias, porém, a maioria são processos de longo 

prazo. Essa demora geralmente ocorre, porque é preciso ter o parecer técnico de 

profissionais como o assistente social, o Psicólogo entre outros, das instituições que 

acompanham todo o processo. 

De acordo com Rocha (2015, p.102): 

 

(...) a equipe técnica da instituição de acolhimento também passa a ter uma 
posição mais ativa frente aos acolhimentos, uma vez que é ela a 
encarregada pela reavaliação da situação das crianças ou adolescentes e 
cabe a ela julgar se a reintegração na família natural é possível ou não 
(ROCHA, 2015). 
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O parecer favorável só é possível quando o local em que a criança e o 

adolescente residiam, esteja em plenas condições de recebê-lo de volta.  

O processo de acolhimento não é fácil para as partes envolvidas, tanto para 

as crianças e adolescentes como para seus responsáveis legais. De certa forma o 

acolhimento afasta o convívio familiar destes.  

No art. 101 do ECA, inciso IV refere sobre a “inclusão em serviços e 

programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da 

criança e do adolescente”. Através desta, caracteriza-se por lei a inserção de 

programas que viabilizam o não rompimento do vínculo familiar, para aquelas 

crianças e adolescentes cuja avaliação da equipe técnica indique a possibilidade de 

retorno à família de origem, nuclear ou extensa, objetivando a reintegração familiar, 

como também evitando a institucionalização, ou o encaminhamento para adoção. 
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3. FAMILIA ACOLHEDORA 

 

Compreender o que é família tornou-se algo complexo com o passar dos 

anos, embora, para a maioria das pessoas, sua definição seja o mais simples 

possível, voltada para o modelo tradicional: Pai, mãe e filhos. Diante as 

transformações da sociedade a composição familiar tornou-se extensa criando 

assim uma enorme capacidade de se reorganizar, originando variáveis tipos de 

arranjos familiares.  

Para a percepção do que é o Programa Família Acolhedora, adentraremos na 

temática referente à formação do individuo e o papel fundamentar da família em todo 

esse processo. 

 

3.1 DEFINIÇÕES DE FAMÍLIA  

 

O primeiro grupo social que um indivíduo é inserido chama-se família e para 

fins deste, segundo Ferreira (2010, p.781) o significado de Família é: “grupo das 

pessoas que partilham a mesma casa, especialmente os pais, filhos, irmãos etc. 

Pessoas que possuem relação de parentesco.” Apesar de seu significado ser 

simplificado a sua definição é bem mais abrangente.  

A família, unidade representacional da sociedade, é, indiscutivelmente, a sua 

célula mater. A ela compete, portanto, estruturar, alimentar o ser, essência 

formadora da sociedade (RODRIGUES et al., 2000). A importância da família, no 

processo de formação do individuo é fundamental, pois auxilia na sua socialização, 

para Petrini (2003, p.105) “A família permanece como matriz do processo 

civilizatório, como condição para a humanização e para a socialização das pessoas.” 

De certa forma, a formação do cidadão não é uma tarefa fácil, e compete à família 

assegurar as necessidades básicas dessa formalização. 

A constituição familiar é o espaço indispensável para a garantia da 

sobrevivência de desenvolvimento e da proteção integral dos filhos e demais 

membros, independente do arranjo familiar ou da forma como vem se estruturando 

(KALOUSTIAN, 1994). É dever de a família garantir com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
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liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2015). É importante 

ressaltar que a partir dessa proteção, a criança e o adolescente estabelecem os 

vínculos afetivos. 

De acordo com Rodrigues et al. (2000), as competências da família são: 

 

Compete à família assegurar aos seus membros, bem-estar material, 
emocional e espiritual além de convivência em ambiente agradável, como 
forma de garantir, a cada um, conforme os ditames da lei e da moral, 
formação adequada para que possam transmitir aos descendentes uma 
vida perfeitamente saudável. Isso implica em capacidade de amar e de 
sentir-se amado, amparado, útil e valorizado, nas diversas fases da vida. 
Esses valores morais, culturais, cívicos, materiais etc, precisam ser 
transmitidos não só, através da instrução, mas, principalmente, através da 
educação (RODRIGUES et al., 2000, p.41). 

 

Compreender que a questão da afetividade é indispensável para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente é de grande importância, como 

também devemos estar cientes que existem outros fatores contributivos para sua 

formação. 

Não podemos deixar de referir sobre os aspectos econômico-financeiros, 

fator esse fundamental para manutenção das necessidades básicas dos indivíduos. 

Geralmente ocorre desestruturação nas famílias que vivenciam no estado de 

vulnerabilidade. Nas famílias mais pobres, estas trajetórias e movimentos ocorrem, 

muitas vezes, de forma traumática, ditados pelas condições econômicas e a luta 

pela sobrevivência individual e familiar (KALOUSTIAN, 1994). Tratando-se do grupo 

familiar, essa manutenção torna-se comprometida a partir do momento em que os 

provedores dessas necessidades não recebem o valor suficiente para suprir, ou 

como não ter nenhum meio de provisionar.   

Para as famílias que vivem em estado de vulnerabilidade, marcadas pela 

fome e a miséria, a casa representa um espaço fragilizado, como a interrupção de 

laços afetivos e de solidariedade (GOMES, et al, 2005). Dificilmente encontrará 

aqueles que se sintam seguros convivendo em meio ao conflito e miséria.  

Conforme Gomes (2005): 

 

Quando a casa deixa de ser um espaço de proteção para ser um espaço de 
conflito, a superação desta situação se dá de forma muito fragmentada, 
uma vez que esta família não dispõe de redes de apoio para o 
enfrentamento das adversidades, resultando, assim, na sua 
desestruturação. A realidade das famílias pobres não traz no seu seio 
familiar a harmonia para que ela possa ser a propulsora do desenvolvimento 
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saudável de seus membros, uma vez que seus direitos estão sendo 
negados.  (GOMES et al 2005, apud GOMES, 2003, p.6). 

 

É importante ressaltar que não são somente as famílias que vivem em 

estado de vulnerabilidade, que vivenciam esses conflitos de perca de laços afetivos 

ou de desestruturação familiar, essas questões tendem a acontecer em todos os 

tipos de grupo familiar, independentemente de sua situação financeira, porém, nas 

famílias vulneráveis essa questão é mais exposta, pois os mesmos dependem de 

redes de apoio que possam ampará-los na defesa de seus direitos. 

Em alguns casos, os genitores ou responsáveis pelas crianças e 

adolescentes não podem, não querem, ou até mesmo não conseguem suprir as 

necessidades básicas para sobrevivência, apresentando diferentes problemas em 

várias dimensões, como questões sociais6, saúde, econômicas entre outras. Nesses 

casos as crianças e adolescente se encontram em situação de vulnerabilidade, 

estando sujeitas aos maus tratos, faltas escolares, negligencias, dependência 

química por parte dos seus responsáveis entre outros (MARTINS et al, 2010). 

As crianças e adolescentes que são constatadas que vivenciam em situação 

de risco, abandono ou outros, são direcionados na maioria das vezes pelo Conselho 

Tutelar, às instituições de acolhimento. As modalidades de acolhimentos inseridas 

na contemporaneidade objetivam-se na garantia de proteção à infância e juventude, 

criando assim alternativas de programas acolhedores que promovam modelos de 

assistência para aqueles que têm seus direitos violados, ou se encontram em 

situação de vulnerabilidade, e precisam integrar-se na rede de proteção (MARTINS 

et al., 2010). 

Compreender a importância da família na formação do indivíduo, como 

sobre os aspectos econômicos respaldados, e aos motivos que possam levar a 

criança ou o adolescente a serem inseridos em algum modelo de proteção de 

acolhimento, auxilia na compreensão da relevância da execução do programa 

família acolhedora como modalidade de acolhimento. 

 

 
6 Não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de 
seu ingresso no seminário político da sociedade exigindo seu reconhecimento como classe por parte 
do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e 
da repressão (SANTOS, 2017, apud IAMAMOTO; Carvalho, 1995, p.77). 



 
 

21 
 

3.2 FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 

O surgimento do Programa Família Acolhedora como uma alternativa de 

institucionalização, iniciou-se em alguns países no início do século XX como, 

Estados Unidos, no ano de 1910, na Inglaterra em 1940, na Espanha em 1970 e na 

Itália em 1980, através de modificações em suas legislações. Temos o exemplo de 

alguns países de língua inglesa que adotaram essa modalidade, e a princípio seus 

objetivos eram a colocação de crianças em famílias sem relações consanguíneas, 

sendo que essas famílias tornavam-se seus guardiões legais (MARTINS et al, 2010). 

No Brasil o acolhimento familiar tornou-se vigente através do ECA, em seu 

art. 19 discorre que: 

 

É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral. (BRASIL, 2015, p. 27). 

 

Dessa forma, é necessário que haja a manutenção da criança e do 

adolescente no ambiente familiar. Em especifico naqueles momentos em que os 

mesmo estão em situações extremas e graves, no qual sua família de origem ou 

responsáveis legais enfrentam problemas sérios, podendo assim ser encaminhados 

a instituições de acolhimento, família substituta, ou uma família acolhedora 

(MARTINS et al., 2010). 

A origem da iniciativa permeia de igual modo das casas de acolhimento, é 

composta por uma rede no qual estão o poder público, juntamente com os órgãos, 

como Prefeituras, Conselhos Tutelares, Juizados da Infância e Juventude, 

Conselhos de Direitos da Criança e Ministério Público. 

Por garantir a proteção integral das crianças e dos adolescentes, o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) prevê o acolhimento familiar como uma 

modalidade de proteção social especial de alta complexidade7 (RIZZINI, 2007) e tem 

como objetivo oferecer serviços especializados de segurança aos acolhidos. 

 
7 “Na portaria n. 444, de 23 de agosto de 2005, que regulamenta os Pisos da Proteção Social 
Especial estabelecidos pela Norma Operativa Básica – NOB/SUAS, sua composição e as ações que 
financiam. Contempla o serviço de Família Acolhedora no piso da Alta Complexidade” (RIZZINI, 
2007). 
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Essa modalidade de acolhimento surge como uma forma de resposta a 

necessidade de evitar que as crianças e os adolescentes sejam encaminhados para 

instituições, proporcionando assim o convívio familiar, sem afastar os supracitados 

de suas famílias de origem (MARTINS et al., 2010). 

A principal meta é encontrar para a criança e o adolescente outro ambiente 

familiar que a acolha temporariamente, enquanto por outro lado uma equipe 

multiprofissional se esforça para apoiar a família de origem no que for necessário.  

O acolhimento familiar tem como principal objetivo a busca pelos grupos 

familiares que estejam dispostos a acolher. Sendo como primórdio que esses grupos 

residam os mais próximos possíveis de suas famílias de origem, tornando assim o 

menor risco de rompimento dos vínculos afetivos (RIZZINI, 2007). 

Esse acolhimento funciona como uma modalidade de atendimento de 

proteção a crianças e adolescentes que por alguma razão foram afastados de seu 

grupo familiar, provisoriamente e excepcionalmente, e são introduzidos em outro 

grupo familiar, que são muito bem preparadas e acompanhadas através de uma 

proposta de política pública8. A família que acolhe essa criança tem o amparo de 

uma equipe de profissionais que as preparam psicologicamente para lidar com a 

recepção dos mesmos.  

Cabral (2005) cita o conceito de família acolhedora como: 

 

Ato de criar o(s) filho(s) de uma outra pessoa. Uma família que recebe uma 
criança que precisa de cuidados e por ela se responsabiliza. Trata-se de 
uma pratica mediada por uma autoridade, com um plano de intervenção 
definido, administrada por um serviço através de recursos disponíveis, 
conforme política  pública estabelecida (CABRAL, 2005, p. 18). 
 

Em nosso país, o desenvolvimento desse programa tem ressaltado a defesa e 

os direitos das crianças e adolescentes visando, sobretudo, minimizar o 

encaminhamento dos mesmos as instituições de acolhimento. 

Referente ao acompanhamento das crianças acolhidas nessa modalidade, o 

ECA, em seu art. 19 parágrafo 1° discorre que: 

 

§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no 
máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária 

 
8 “As famílias que acolhem crianças recebem várias denominações pelos projetos, tais como "família 
acolhedora”, “família de apoio”, “família guardiã, “família hospedeira”, entre outras (RIZZINI, 2007). 
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competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional 
ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das 
modalidades previstas no art. 28 desta Lei (BRASIL, 2015, 28). 
 

Compete à equipe multidisciplinar acompanhar cada caso específico, 

encaminhando relatórios ao poder Judiciário, e através destes ser decidido o seu 

proceder, tendo como primórdio o retorno da criança e do adolescente para sua 

família de origem, conforme discorre o parágrafo 3° do art. 19 do ECA:  

 

§ 3º A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua 
família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em 
que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e 
promoção, nos termos do § 1º do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 
101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei. (BRASIL, 2015, 
p.28). 

 

Durante todo o processo são utilizados os procedimentos disponíveis para 

que a criança e o adolescente retornem a sua família de origem. Portanto, é 

necessária a compreensão do trabalho conjunto entre os três agentes principais: a 

criança/adolescente, a família de origem e a família acolhedora. 

Referente ao acolhimento em si, cada família poderá acolher uma criança ou 

adolescente por vez, exceto se o caso envolver um grupo de irmãos (CHIARADIA, 

2015). A guarda dos acolhidos nem sempre é direcionada a família que acolhe, em 

alguns casos, ela é destinada ao coordenador ou responsável do programa. 

O financiamento do programa de modo geral é responsabilidade das 

administrações municipais que insere essa modalidade, apesar de alguns casos, 

entidades sem fins lucrativos e convênios com empresas, auxiliam com algumas 

contribuições. De forma que esses recursos são destinados a capacitação técnica 

das equipes e das famílias (RIZZINI, 2007). Conforme é executado o programa nos 

municípios, são criadas leis que disponibiliza toda questão de financiamento, 

direitos, deveres entre outros. 

As famílias cadastradas no programa recebem uma bolsa auxilio9 que 

geralmente é repassado no valor do salário mínimo vigente, esse subsidio pode 

chegar até três salários se no caso a criança ou adolescente tenha alguma 

 
9§ 1º Bolsa Auxílio é o valor repassado à família acolhedora, correspondente a cada criança ou 
adolescente sob sua guarda, cujo valor lhe será destinado a partir do primeiro dia que assume a 
responsabilidade de guarda de criança ou adolescente inserida no Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora (SAPUCAIA DO SUL, 2018, s.p).  
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necessidade especial. De forma geral esse recurso é destinado às despesas básicas 

como, alimentação, roupas, remédios, materiais escolares entre outras, para o 

acolhido (RIZZINI, 2007). É importante ressaltar que as famílias acolhedoras 

precisam ter meios de se prover, para assim utilizar o auxilio somente com as 

necessidades do acolhido.  

Portanto, para a implantação do projeto de acolhimento familiar é necessário 

os seguintes investimentos: 

 

1. Profissionais das áreas de psicologia e serviço social para atendimento 
ás famílias e ás crianças e adolescentes; 2. Capacitação das famílias 
acolhedora; 3. Capacitação dos técnicos envolvidos no programa; 4. 
Incentivo financeiro para as famílias acolhedoras; 5. Locais devidamente 
equipados para o atendimento ás famílias de origem e acolhedora; 6. 
Supervisão da equipe; 7. Transporte para permitir o deslocamento da 
equipe em visitas domiciliares e das famílias até o projeto; 8. 
Sistematização, avaliação e monitoramentos periódicos do projeto(RIZZINI, 
2007, p,72). 

 

Dessa forma os custos que estão relacionados a cada um desses quesitos 

são variados, adequando-se a realidade de cada local. Com isto é construído os 

planejamentos financeiro do projeto. Embora, quanto maior o investimento, maior 

será qualidade dos atendimentos. 

 

3.3 REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA 

 

Para compreendermos como funciona a metodologia e os procedimentos 

necessários para participar do programa, descreveremos algumas etapas que são 

essenciais para esse fim.  

Em primeiro lugar, é feita a divulgação e sensibilização do período de 

cadastramento e capacitação do programa para população. Normalmente, nos 

municípios que tem o programa há mais tempo, não é necessário muito esforço para 

conseguir famílias dispostas a acolher (RIZZINI, 2007). 

Os pré-requisitos são variáveis, mudam conforme o local implantado, embora, 

na maioria deles os cadastros dispõem que as famílias preencham as seguintes 

exigências: 

• Residir no município ou nas proximidades;  

• Ter idade superior a 21 anos;  
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• Alegar atestado de condições de saúde física e mental favorável;  

• Não ter pendências judiciais; 

• Aprovação de todos os membros da família em respeito ao 

acolhimento;  

• Não deve haver problemas com alcoolismo ou usos de entorpecentes 

na família que pretende acolher;  

• Disponibilidade emocional para cuidar dos acolhidos; 

• Disponibilidade de tempo para atender as necessidades dos acolhidos 

(RIZZINI, 2007). 

O cadastro pode ser feito independente do sexo ou estado civil do 

interessado.  

 

3.4 POSSÍVEIS DESAFIOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

A seguir listaremos uma sequência de pontos indicando questões que 

precisam ser aprofundadas em relação ao funcionamento do programa, alguns 

desafios que precisam ser enfrentados, para a melhoria deste. 

De acordo com pesquisas relacionadas aos desafios possíveis, 

encontraremos vários fatores que na execução do programa será necessário uma 

atenção mais aprofundada para o seu melhor funcionamento, tais como: 

• A necessidade de capacitação contínua das equipes técnicas e das 

famílias de origem e acolhedora; 

• Maior divulgação de informações que possam esclarecer e combater 

o preconceito contra crianças e adolescentes acolhidos 

• O baixo conhecimento das famílias acolhedoras referentes às 

legislações do programa; 

• Entraves entre a família de origem para com os técnicos, devido aos 

sentimentos de impotência diante a situação; 

• O fortalecimento dos vínculos familiares da família de origem com a 

criança ou adolescente acolhido; 

• Enfretamento dos preconceitos referentes às diferentes formas de 

arranjo familiar; 
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• As problemáticas no processo de reintegração familiar (ALORALDO, 

2017). 

As famílias que são público alvo destes programas vivenciam situações com 

muitas adversidades, dificultando assim a sua participação. O alcoolismo, doenças 

psicológicas, uso de entorpecentes, desemprego e outros fatores contribuem para 

essa problemática.  

São estes apenas alguns dos inúmeros desafios possivelmente encontrados 

na efetivação do programa, embora o seu enfrentamento seja possível mediante a 

uma boa administração e equipes técnicas capacitadas. 
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4. ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL 

 

Para desenvolver os processos de seleções das famílias acolhedoras, é 

realizada uma capacitação envolvendo os profissionais que trabalharam em equipes 

técnicas multiprofissionais. Além da coordenação do programa são indispensáveis 

os profissionais da área do Serviço Social e da Psicologia para essa equipe.  

Os pólos de atendimentos onde as equipes técnicas organizam, planejam, e 

executam as ações, variam conforme o local onde são implantados, muitos deles 

são em locais individuais, como outros são inseridos em salas nas prefeituras 

municipais.  

 

4.1 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

As equipes técnicas desempenham múltiplas funções, sendo assim 

responsáveis por toda divulgação do projeto, a seleção da família acolhedora, o 

atendimento às famílias acolhedoras, de origem entre outros (RIZZINI, 2007). Desta 

forma, todos os procedimentos realizados no projeto são executados pelas equipes.  

Para a compreensão das etapas do processo começaremos a descrever 

como funciona a seleção.  

Feito o preenchimento do formulário da inscrição e atendendo todos os 

quesitos necessários, o próximo passo é a analise documental. Normalmente são 

requisitados os documentos pessoais de todo o grupo familiar que pretende acolher, 

certidão de nascimento ou de casamento de todos os membros, comprovante de 

residência, titulo de eleitor, certidão negativa, comprovante de atividade remunerada, 

entre outros (SAPUCAIA DO SUL, 2018). 

Passando por essa etapa, as equipes técnicas desempenham suas funções 

na seleção das famílias. São realizadas entrevistas com os voluntários, por 

conseguinte o objetivo destas é colher informações a respeito do candidato, e se 

necessário a entrevista pode ser feita com todos os membros da família. 

Após a entrevista inicial, o assistente social realiza a visita domiciliar na 

residência da família, para ser analisado se há condições físicas do acolhimento. 

Além disso, é observada a dinâmica familiar, o relacionamento afetivo entre os 

membros, a receptividade, o interesse pelo acolhimento, a aceitação de todos. É 
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importante ressaltar que a decisão do acolhimento deve ser aprovada por todos os 

membros da família (RIZZINI, 2007). 

Feito a visita domiciliar e adquirindo a aprovação, o candidato juntamente 

com sua família participará de um curso de capacitação que abordara diversos 

temas referentes ao acolhimento. Cursos esses na maioria das vezes aplicados por 

assistentes sociais e psicólogos. Concluindo essas etapas o candidato será inserido 

em um banco de dados, permanecendo em preparo, estando á espera do 

acolhimento propriamente dito. 

Em relação ao funcionamento do acolhimento familiar, digamos que seu 

processo é semelhante ao acolhimento institucional. Deste modo na maioria das 

vezes ocorrem denúncias feitas ao Conselho Tutelar, que primordialmente trabalha 

na opção da permanência da criança ou adolescente em sua família de origem ou 

extensa. Caso essas opções não sejam positivas, partirá assim para o processo de 

acolhimento. De acordo com Rosa (2010, p.5), “Os encaminhamentos para a 

instituição são realizados pelo Conselho Tutelar e pelo Juizado da Infância e 

Juventude após o recebimento de denúncia e a constatação de violação dos direitos 

das crianças”. A partir disto é feito o acolhimento.  

A equipe técnica é responsável por receber as crianças e adolescentes. 

Realizando o contato com a família, sendo assim feito um diagnostico preliminar. Em 

seguida o técnico do projeto aciona a família acolhedora que mais se identifica com 

o perfil do acolhido, nesse meio termo a criança é preparada para entrar na nova 

família (RIZZINI, 2007). 

Durante a pesquisa não foi identificado uma lei geral que estabeleça o 

período máximo da permanência da criança e adolescente no programa. Nos 

existentes isso é estabelecido de acordo com cada lei implantada nos municípios, 

tendo em vista que a maioria permeia entre seis a doze meses. 

Com o processo do acolhimento familiar em vigor, iniciam-se encontros entre 

a equipe técnica do projeto, família acolhedora, família de origem e a criança ou 

adolescente acolhido, buscando por este a solução dos problemas que gerou ao 

acolhimento, tendo assim o retorno dos acolhidos a sua família de origem no menor 

período de tempo possível. Selmo e Oliveira (2013, p. 09), “(...) a equipe da 
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Instituição deve realizar também o acompanhamento psicossocial10 com famílias de 

origem, visando encontrar estratégias para a reintegração familiar”. Auxiliando assim 

no avanço do processo.   

O processo de retorno a família de origem é conhecido como “reintegração 

familiar”, onde são envolvidas as políticas voltadas para a família e as redes de 

serviços necessárias. Os atores que frequentemente estão envolvidos nessa 

reintegração familiar são: instituições, rede social, técnicos, famílias e outros. 

 De acordo com Valente (2013): 

 

O processo de reintegração familiar deve ser meta do trabalho profissional 
desde a entrada da criança e do adolescente no serviço. No primeiro 
contato com a família de origem, deve se ter em mente o conhecimento da 
situação que originou a medida protetiva, bem como o conhecimento de sua 
rede pessoal e de serviços VALENTE, 2013, p.116). 
 

Através de visitas domiciliares e acompanhamento do desenvolvimento da 

família de origem, são realizados pela equipe técnica estudo social para ser avaliado 

o retorno do acolhido ao seu lar. Porém, a decisão final é aprovado pela Vara da 

Infância e Juventude. 

Com o parecer positivo, a estrutura familiar da família de origem 

restabelecida, e a decisão do(a) Juiz(a) favorável, a criança ou adolescente pode 

então retornar a residir com sua família de origem. Nos casos em que não é 

autorizado o retorno do acolhido a sua família de origem ou extensa, e ocorre à 

destituição do poder familiar11, abre-se então o processo para inserir a criança ou 

adolescente em uma família substitua (RIZZINI, 2007). 

Mediante ao exposto, podemos analisar que a equipe técnica do projeto, 

trabalha em conjunto com redes que podem auxiliá-los em todo o processo.  

 

 

 

 
10Que analisa a correspondência entre as relações sociais no âmbito da psicologia (FERREIRA, 
2010). 
11 (...) por um ato da autoridade judicial ou pela própria emancipação do(a) filho(a), aplica-se a 
destituição do poder familiar, a qual corresponde ao término do poder familiar, seja pela morte dos 
pais ou por causa prevista em lei, podendo haver ou não intervenção judicial (DO LIVRAMENTO, 
2012). 
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4.2 INSTRUMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS UTILIZADOS PELO 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

A colaboração do assistente social é essencial para o funcionamento do 

projeto, sua atuação é iniciada no processo de seleção até o retorno dos acolhidos á 

sua família de origem. Sendo resguardado por lei o Código de Ética do assistente 

social dispõe do art. 2 que prevê na alínea C a “participação na elaboração e 

gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e implementação de 

programas sociais” (CFESS, 2006, p.26). Na realização de suas atribuições, o 

profissional dotado de saberes e posicionamento ético-político12, efetuam medidas 

resguardadas em seu código de ética profissional.  

Selmo e Oliveira (2013) mencionam que: 

 

Dentro do Serviço de Acolhimento o Serviço Social possui atribuições e 
papéis fundamentais, nas quais necessita ter domínio de técnica e 
conhecimento que vão determinar a conquista de respostas profissionais 
sustentáveis. Embora possa encontrar limites institucionais, o profissional 
deve ter a capacidade de encontrar possibilidades e espaços para formular 
repostas que visem superar dificuldades. Isso será possível através de seu 
conhecimento teórico-metodológico, posicionamento ético-político e pró 
atividade, tendo conhecimento profundo do seu objeto, que são crianças e 
adolescentes em situação de acolhimento por determinação judicial 
(SELMO, OLIVEIRA, 2013, p.10). 
 

O profissional deve se atentar aos novos conhecimentos mediantes as 

políticas utilizadas, ao estudo do campo em que está inserido, para o 

aprofundamento de suas teorias empregadas na prática. Essa compreensão auxilia 

na melhoria dos trabalhos realizados. 

No processo da seleção das famílias acolhedoras, o assistente social 

trabalha diretamente com as famílias candidatas, por meio da realização das 

entrevistas que avaliam se a família esta apta para acolher, como também as visitas 

domiciliares juntamente com a equipe técnica (SELMO, OLIVEIRA, 2013). 

Durante o acolhimento, toda parte de acompanhamento das famílias, é 

atribuição do assistente social juntamente com o psicólogo. Desses 

 
12 ...ele se posiciona a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do 
acesso a bens e a serviços relativos às políticas e programas sociais; a ampliação e a consolidação 
da cidadania são explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e sociais das 
classes trabalhadoras (NETTO, 2006). 
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acompanhamentos são realizados estudos de caso13, pontuando o comportamento e 

se há alguma necessidade relacionada ao acolhido. São feitas orientações, e análise 

sobre o acompanhamento escolar, a questão da saúde e outras indispensabilidades. 

Através da dimensão técnico-operativo14 é utilizado um conjunto de 

instrumentos e técnicas para a atuação do assistente social, sendo alguns deles:  

• Visita Domiciliar 

• Relatório Social 

• Parecer Social 

• Observação 

• Mediação  

• Entrevistas  

• Intervenção 

• Encaminhamentos  

Da mesma forma são atribuídos o acompanhamento de processos na vara 

da Infância e Juventude, como o Plano de Atendimento Individual e Familiar (PAIF) e 

a realização do Plano Individual de Atendimento (PIA). 

Segundo Dos Santos (2013): 

  

Como os instrumentos são considerados meios de se alcançar uma 
finalidade, ao escolher um determinado instrumento de ação o profissional 
deve ter clareza da finalidade que pretende alcançar: se está coerente com 
as finalidades da profissão e se o instrumento escolhido permitirá a 
efetividade de tais finalidades – sabendo que essa efetividade é 
aproximativa. Por isso, o profissional deve estar em sintonia com o 
movimento da realidade, considerando as particularidades dos diferentes 
espaços em que intervém e, também, estar orientado pelos fundamentos e 
princípios éticos que norteiam a profissão (DOS SANTOS, 2013 p.04). 
 

È importante ressaltar a necessidade do trabalho exercido pelo assistente 

social na questão do rompimento dos preconceitos e alienação existente em suas 

perspectivas pessoais, como também nas famílias que serão trabalhadas.  

Conhecer a realidade concreta da sociedade em que o indivíduo está 

inserido, em uma visão crítica voltada para o individual e coletivo, contribui para o 

 
13 O Estudo de Caso "... não é uma técnica especifica. É um meio de organizar dados sociais 
preservando o caráter unitário do objeto social estudado" (GOODE & HATT, 1969, p.422). 
14...Incorpora objetos, objetivos, valores, racionalidades, técnicas, instrumentos, conhecimentos, 
teorias (NETTO, 1996). 
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aprimoramento em sua atuação. Salientando na conquista dos direitos sociais, e 

auxiliando para a diminuição das desigualdades sociais. 
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4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A presente pesquisa bibliográfica foi embasada em 35 referenciais teóricos, 

com o auxilio de leitura de outros referenciais. A construção do projeto permeou 

entre o mês de Julho á Dezembro de 2019.  

De acordo com Rodrigues (2007), a metodologia cientifica em sua definição 

“é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para 

formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma 

maneira sistemática.”  

Utilizando assim a pesquisa quantitativa que se organiza da seguinte forma 

• É descritiva 

• As informações obtidas não podem ser quantificáveis 

• Os dados obtidos são analisados indutivamente 

• A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo de pesquisa qualitativa (RODRIGUES, 2007). 

O procedimento técnico utilizado foi à pesquisa bibliográfica, que segundo 

Rodrigues (2007) recupera o conhecimento científico acumulado sobre um 

problema. Diante disto, realizamos a pesquisa com embasamento teórico em livros, 

artigos científicos, legislação vigente no país e sites da internet, relacionados ao 

tema. 

A pesquisa se enquadra no método dedutivo, que segundo Rodrigues 

(2007), “Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira, 

toda a informação ou conteúdo factual da conclusão já estava, pelo menos 

implicitamente, nas premissas.” O pesquisador parte por princípios reconhecidos 

como verdadeiros. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante a pesquisa exposta podemos constatar que os objetivos deste 

trabalho foram alcançados.  

Utilizamos como referencial principal o livro “Acolhendo Crianças e 

adolescentes: Experiências de promoção do direito á convivência familiar e 

comunitária no Brasil” da autora RIZZINI 2007, que auxiliou na compreensão do 

projeto família acolhedora e a atuação do assistente social. 

 A presente pesquisa analisou algumas questões com foco na percepção da 

atuação do assistente social no projeto. Por outro lado nos proporciona uma visão 

ao qual podemos identificar sua importância ao ser executada.  

Constatou-se, inicialmente a relevância do acolhimento familiar no sentido 

dos vínculos afetivos e convívio familiar, ao qual a criança ou o adolescente vivencia 

mesmo estando longe temporariamente de sua família de origem.  

A referida pesquisa buscou também analisar a atuação do assistente social 

na execução do projeto, explicitando a importância no conhecimento da dimensão 

teórico-metodológico e os instrumentos técnicos utilizados em sua prática, pois o 

profissional deve estar dotado de saberes e posicionamentos ético-politico, 

desprendendo das concepções pessoais e da visão voltada para o senso comum, 

assim ele estará exercendo com excelência sua prática profissional.  

Diante isto, é notável a importância da implantação do Projeto Família 

Acolhedora nos demais municípios do país. Sua aplicabilidade vêm em constante 

crescimento, tendo em vista que na atualidade o maior índice desta modalidade em 

execução está localizado na região Sul do Brasil. Tal crescimento está sendo 

possível por referências positivas dos projetos já implantados, juntamente com as 

políticas e suas execuções nas atividades desenvolvidas em prol das famílias. 
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