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RESUMO: Este trabalho versa sobre as famílias acolhedoras da cidade de 
Cascavel no Paraná. Foi apresentado os primórdios desse programa no 
munícipio, as principais dificuldades enfrentadas para a sua implantação e a 
importância dessa iniciativa para proteger crianças e adolescentes que por 
motivos judiciais foram afastadas por um tempo determinado de sua família 
biológica. Também, foram analisados os requisitos, os impedimentos e as 
garantias que as famílias acolhedoras e os acolhidos possuem. Neste artigo foi 
exposto o desenvolvimento e alguns resultados desse programa em Cascavel, 
por exemplo, o auxílio dado pelo governo e a maneira como esse programa 
tem contribuído para melhorar a vida de várias crianças e jovens. Além disso, 
ao final do trabalho, foi exposta uma entrevista com uma família acolhedora da 
cidade e com a coordenadora do programa, contando com as impressões, 
receios e expectativas do acolhimento visto sob duas óticas: a da família e do 
jovem acolhido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Família, Acolhedora, Cascavel. 

ABSTRACT: The present study is focused on foster care in Cascavel – Paraná. 

It was presented the beginning of this program in the city, the main difficulties 

faced for its implantation and the importance of this initiative to protect kids and 

teenagers, who were kept away from their biologic family for a certain period of 

time because of a judicial decision. Also, it was analyzed the requirements, 

impediments and the guarantees that the foster family and the children have. 

This study exhibited the development and some results of this program in 

Cascavel, for example, the assistance given by the government and how this 
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program has contributed to improve the life of several young kids. Furthermore, 

at the end of this study, it was exposed an interview with a local foster family 

and with the program‟s coordinator, showing their opinions, fears and 

expectations of the foster care, seeing from two points of view: from the family 

and from the kid who is being foster. 
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1 INTRODUÇÃO  

A família acolhedora não pode ser confundida com a adoção. De acordo 

com Stelamaris Ost (2009) adoção „‟ é uma questão de consciência, 

responsabilidade e comprometimento com o próximo. É o ato legal e definitivo 

de tornar filho, alguém que foi concebido por outras pessoas. ‟‟ Por outro lado, 

Souza, Rocha e Barros (2011) definem que:  

 
O termo Família Acolhedora é utilizado para designar um núcleo 
familiar que recebe uma criança necessitada de cuidados e se 
responsabiliza por ela por um período determinado até que seja 
possível a reintegração com a família de origem. 

 

Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, apresentados em notícia publicada no G1 Paraná em 2013, Cascavel é 

uma das cidades com o maior número de famílias cadastradas no programa 

das Famílias Acolhedoras. 

Este trabalho expõe o quão importante é esse serviço para a criança, 

para a família acolhedora e até mesmo para sua família biológica, que poderão 

amadurecer juntos a fim de construírem um ambiente de proteção, 

desenvolvimento espiritual e social de cada indivíduo que participar do 

programa e que estiver envolvido com entusiasmo e responsabilidade para 

assumir esse compromisso.  

O trabalho foi desenvolvido com apoio de pesquisa bibliográfica, artigos 

da internet e pesquisas de campo, por meio de entrevistas com a coordenadora 

do programa e com uma família que participa do projeto, a fim de expor o dia-a-

dia do acolhimento no município e o trabalho das pessoas que contribuem para 

que essa iniciativa tenha efetividade. 

 



2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Características das famílias acolhedoras 

É um programa que visa selecionar e capacitar famílias para receberem 

em suas casas, por tempo determinado, crianças ou adolescentes que estão 

em situação de risco emocional, social e de desenvolvimento com suas famílias 

biológicas, porém a família deverá acolher um jovem por vez, exceto se a 

situação envolver um grupo de irmãos.  

Segundo Cláudia Cabral (2004): 

 
Família acolhedora é aquela que voluntariamente tem a função social 
de acolher em seu espaço familiar a criança ou o adolescente em 
risco pessoal e/ou social e que, para ser protegida foi retirada de sua 
família de origem – desde que respeitada a sua identidade e sua 
história. 

  
 

 Conforme Neusa Cerutti (2010), o serviço de acolhimento familiar é 

considerado como uma prática comum em vários países do mundo. No Brasil 

essa instituição passou a ganhar espaço a partir da Constituição Federal de 

1988, que procurou consolidar os direitos sociais. Além disso, buscando 

efetivar uma maior proteção e desenvolvimento da família, a fim de propiciar 

um ambiente saudável e resguardar os direitos da infância e juventude, foi 

promulgado em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA (Lei Nº. 

8.069/90). 

 Ainda de acordo com Cerutti (2010), visto as dificuldades que as famílias 

de apoio podem enfrentar, devido ao passado de traumas sofridos pelo 

acolhido, é necessário um acompanhamento interdisciplinar com psicólogos, 

assistentes sociais, entre outros profissionais, com o objetivo de manter uma 

boa relação entre os conviventes ou lidar com a saudade da família de origem 

que o acolhido pode sentir, por exemplo. 

 

2.2 O programa de acolhimento em Cascavel - PR 

 

O programa ocorre no município de Cascavel desde 2002 e a sua sede 

na cidade está localizada na Rua Salgado Filho, 1999 no Centro. O projeto 

conta com 40 famílias acolhedoras e 200 acolhidos. 



A lei 6.286/13 revogou a antiga legislação, nº4. 466/2006, que versava 

sobre as famílias acolhedoras em Cascavel. O novo diploma traz em seu artigo 

1º, parágrafo 1º a justificativa para esse programa existir: 

 
A colocação da criança ou adolescente no Serviço de Acolhimento 
em Família Acolhedora trata-se de medida protetiva provisória e 
excepcional, por determinação da autoridade judiciária competente, 
através da guia de acolhimento, conforme preconiza o Art. 101, §1º, e 
3º do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA. 

  

Souza, Rocha e Barros (2011, p.2) descrevem a duração do 

acolhimento:  

 
No modelo atual o tempo é determinado pela evolução do caso, cujo 
acompanhamento deve ser feito Assistentes Sociais e Psicólogos 
para que se possa avaliar a possibilidade de reintegração da criança 
em sua família de origem. 

 

Nesse período, a família de apoio receberá subsídios financeiros, com 

respaldo no artigo 2º, §3º da Lei Nº: 6.286/13: 

Fica assegurada a Bolsa Auxílio às famílias acolhedoras, custeadas 
com recursos da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, 
alocado no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e no 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA. § 3º 
O valor da Bolsa Auxílio será de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta 
reais), mensais, reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado - 
IGPM, devidos a partir da expedição de Guia Termo de Acolhimento 
ou decisão Judicial. 

Ademais, no parágrafo 5º do referido artigo, traz uma ressalva sobre a 

bolsa auxílio recebida pelas famílias quando o acolhido necessitar de algum 

tipo de cuidado especial: „‟ Quando a criança e/ou adolescente necessitar de 

cuidados especiais, receberá o valor de 1 ½ (uma e meia) Bolsa Auxílio‟‟.  

 

3 METODOLOGIA 

  

A metodologia empregada para o desenvolvimento do trabalho foi por 

meio de pesquisas bibliográficas em artigos publicados sobre o tema em pauta. 

Além disso, também foi realizado um estudo campo com entrevistas a fim de 

expor a prática do assunto abordado neste artigo.  

 



4 RESULTADOS ENCONTRADOS ATRAVÉS DAS ENTREVISTAS  

 

É possível considerar a apresentação dos resultados a parte mais 

importante do desenvolvimento de um trabalho, pois é a partir deles que o 

aspecto teórico é analisado na prática.  

Para isso, no presente artigo, foram realizadas entrevistas a fim de 

perceber os desafios, os pontos positivos e negativos do programa, o que 

poderia ser melhorado e, principalmente, ressaltar a importância da 

implantação de iniciativas como a Família Acolhedora.  

A primeira entrevista foi feita com a coordenadora do programa em 

Cascavel, N. C. Ela é formada em Serviço Social pela Unioeste e atualmente 

cursa o primeiro ano de Direito na FAG e está envolvida com o projeto há sete 

anos. N. é uma pessoa imbuída de um forte sentimento de caridade, requisito 

essencial para quem deseja participar ativamente da vida em comunidade e 

lidar com pessoas que necessitam de ajuda. 

No caso das famílias acolhedoras, os beneficiários dessa ajuda são 

crianças e adolescentes, que ao invés que estarem em um abrigo estarão 

sendo acolhidas em uma família que prestará cuidado, amor e proteção.  

Ela relata que o grande diferencial do programa é o intuito de substituir o 

envio desses jovens para abrigos, pois na maioria desses ambientes, a sua 

individualidade é roubada, visto que, não há nada que pertença a alguém, tudo 

é de todos, desde um brinquedo até uma roupa íntima. Nos abrigos, os jovens 

também não têm a possibilidade de criar vínculos de afeto, devido a essa rotina 

de ter tudo dividido com os demais, além da constante troca de funcionários.  

N. explicou que se alguém fosse visitar um amigo que tivesse um filho 

que nunca teve contato com você antes, a criança normalmente não iria sair 

correndo para te abraçar, porém, nos abrigos, esse comportamento é normal, 

pois as crianças e adolescentes nesses ambientes são carentes de carinho. 

Como se nota ser uma família acolhedora é prestar um grande papel 

social e também representar ao acolhido um porto seguro. Para tanto, a 

coordenadora destacou os requisitos a serem preenchidos para quem deseja 

fazer parte do programa. São os seguintes: a pessoa deve ser maior de idade, 

ter vontade e disponibilidade para realizar o acolhimento, além de passar por 

uma capacitação por meio de palestras com duração de 15 horas. Nessa 



habilitação, as pessoas recebem todas as informações e esclarecimentos 

necessários sobre o programa.  

Posteriormente, a entrevistada afirmou que todos os membros da família 

devem apresentar diversos documentos, entre eles as certidões negativas de 

antecedentes criminais, documentos pessoais, comprovantes de renda para 

evitar que as pessoas queiram fazer parte do programa visando um interesse 

econômico. Depois haverá uma etapa de avaliação psicossocial feita pelos 

psicólogos do projeto a fim de atestar a sanidade mental dos integrantes do 

grupo familiar. Se a família for reprovada na avaliação psicossocial ou possuir 

antecedentes criminais não poderá, portanto, participar da Família Acolhedora. 

É importante ressaltar que se essa família possuir algum interesse em adoção 

ela também não poderá se inscrever no programa, caso contrário estaria 

violando o objetivo do mesmo, pois em regra, não é possível adotar um 

acolhido, visto que o acolhimento visa à reintegração.  

Além disso, deverá ser observada a estrutura da casa da família 

interessada. O ambiente deverá ser adequado, oferecer segurança, com 

capacidade de receber mais uma pessoa em seu lar, ou seja, possuir um 

quarto, de preferência individual para o acolhido. 

Sobre o acompanhamento realizado pela equipe técnica, N. comentou 

que ele é feito tanto na casa que está acolhendo quanto na sede do programa, 

resultando, desse modo, em um acompanhamento intensivo. Ela frisou que 

esse processo não é uma maneira de fiscalizar a família acolhedora, mas sim 

para monitorar o desenvolvimento e a adequação da criança ou adolescente 

que está sendo acolhido, afinal, é preciso estabelecer uma relação de 

confiança entre a coordenação do programa e a família que acolhe.  

O perfil das famílias que participam do programa geralmente é de classe 

baixa e média, constituída por pessoas que já criaram ou perderam seus filhos 

e que possuem um grande desejo de ajudar o próximo. N. percebe que a 

caridade envolvida nessa vontade das pessoas vem acompanhada com um 

sentimento de possuir uma dívida com a vida. Sobre isso, ela deu um exemplo 

de uma senhora que estava com uma doença muito grave e pediu a Deus para 

ser curada e caso ela sobrevivesse, ela faria algo de bom para alguém. Então, 

após a sua cura a senhora resolveu se inscrever no programa.  



O sucesso do programa em Cascavel é decorrente do comprometimento 

e organização de toda a equipe do projeto em conjunto com o poder judiciário, 

representado no município pelo Juiz de Direito S. L. K., que está à frente da 

Vara da Infância e Juventude há mais de 18 anos. Além disso, N. destaca que 

os funcionários que se dedicam a esse trabalho são estáveis, ou seja, não 

ficam mudando de atividade a todo momento, desse modo, o servidor pode 

realmente conhecer as dificuldades, medir os resultados positivos, aprender 

com os erros continuamente e saber lidar com os problemas com mais 

facilidade.  

Outro fator de sucesso elencado por N. é que o programa não busca 

famílias perfeitas e também procura não ficar trocando a família que acolhe por 

qualquer motivo. Por isso é tão importante trabalhar com questões árduas que 

são comuns em qualquer grupo familiar como conflitos e separações. 

N. relata que a maior dificuldade do programa são os casos novos que 

permanecem chegando todos os dias, pois os casos antigos já possuem certa 

estabilidade. Outro ponto ressaltado e de grande complexidade são os casos 

em que a reintegração não é possível, devendo ser trabalhado sobre o 

processo de adoção e destituição familiar. Em contra partida, N. exaltou a 

gratificação em ver um acolhido regressando para a sua família biológica, 

relembrando de casos em que o acolhido ainda visita a sua mãe acolhedora, 

evidenciando que o acolhimento é capaz de criar vínculos duradouros e 

especiais para a criança ou adolescente mesmo depois de transcorrido vários 

anos após o acolhimento.  

N. está envolvida com o projeto há vários anos, e mesmo tendo recebido 

propostas de trabalhar em outros lugares, ela escolheu permanecer no 

comando desse programa por acreditar na importância do acolhimento, lutando 

todos os dias para o bem estar de cada criança ou adolescente que está sendo 

acolhido. A coordenadora deseja fazer a diferença na vida das pessoas, 

mostrando para a sociedade que apesar do estresse, pois tiveram épocas em 

que ela chegou a ter queda de cabelo, perda e ganho de peso, N. acredita que 

é essencial ter comprometimento com projetos como esse, sempre procurando 

melhorar e quebrando paradigmas, afinal ela lida com situações que passam 

despercebidas ou são ignoradas pela grande maioria da sociedade, frisando a 

necessidade de abolir os abrigos, exemplificando com o fechamento do Lar dos 



Bebês. Esse desligamento foi respaldado em pesquisas científicas que 

comprovaram um atraso de seis meses no desenvolvimento de bebês que 

permanecem em abrigos. Isso também foi constatado nas observações de N. e 

do juiz S. K., e por isso decidiram, também, dar a oportunidade de acolhimento 

para os bebês.  

De acordo com N., o perfil das famílias biológicas são de pessoas muito 

pobres. Os casos chegam até o programa por meio de denúncias judiciais e 

geralmente são famílias que já vem sendo acompanhadas por outras formas de 

assistência, como o Conselho Tutelar por exemplo. Os principais motivos que 

levam ao acolhimento, segundo dados levantados pelo projeto em 2014 é 

decorrente da negligência: falta de cuidados com a saúde, alimentação e 

abandono. Além disso, ela elencou como causas o abuso sexual, violência 

física ou psicológica e uso de entorpecentes pelos pais.  

Apesar dos jovens ficarem afastados de suas famílias de origem é 

possível realizar visitas que são agendadas conforme cada caso, ou seja, elas 

podem ser semanalmente ou quinzenalmente de acordo com a situação 

jurídica. Por exemplo, nos casos em que há uma grande possibilidade de 

destituição familiar as visitas são realizas quinzenalmente para tornar menos 

traumatizante o afastamento entre pais e filhos.  

Nos casos em que a criança ou adolescente retorna para sua família 

biológica, ela continuará recebendo acompanhamento do programa durante 

seis meses, e após esse tempo o jovem é encaminhado para a Rede de 

Serviço a fim de não cessar o monitoramento. Caso a família de origem volte a 

ter problemas, a criança poderá retornar ao cadastro de acolhimento.  

Sobre a estrutura do programa, a coordenadora acredita que o serviço 

poderia ser melhorado com o aumento da equipe, e, além disso, com o 

processo de extinção dos abrigos, a competência para subsidiar o programa 

poderia ser repassada ao Governo Federal a fim de aumentar os investimentos 

no projeto, pois hoje, essa responsabilidade é da prefeitura.  

A segunda entrevista para a coleta de dados sobre o programa foi 

realizada com uma família acolhedora de Cascavel, sendo esta a primeira 

experiência dessas pessoas no programa. A família é chefiada por S. S. de 46 

anos de idade. Ela é funcionária de um frigorífico da cidade e criou três filhos 

sozinha. Seus filhos são: F., J. e A. de 22, 21 e 26 anos, respectivamente. F. é 



estudante de Direito na Univel, J. é professor e bailarino de hip hop e A. é 

professora.  

A família de S. ficou sabendo desse programa através de A. e J., que 

trabalham no CEMIC (Centro de Estudos do Menor e Integração na 

Comunidade) e que por isso estão sempre em contato com crianças e 

adolescentes.  

A ideia de participar do projeto foi da irmã mais velha, tendo recebido a 

aceitação de toda a família. Então desde o início do ano de 2015 todos tem se 

dedicado a entrar no programa, mas devido ao longo processo de seleção por 

causa dos documentos necessários e o período de capacitação esse desejo só 

foi materializado em agosto de 2015.  

Essa vontade foi motivada devido ao grande envolvimento da família 

com os adolescentes, pois os irmãos sempre participaram de grupos de 

orientação formados por jovens na Igreja, além disso, é comum a família 

acolher adolescentes que estão passando por algum tipo de dificuldade, 

mesmo sem estar participando do programa, ou seja, participar da Família 

Acolhedora foi apenas um meio de oficializar um sentimento de solidariedade e 

amor ao próximo, que é extremamente forte dentro da família de S.  

Um dos membros da família acolhedora relatou que quando a família é 

admitida no programa é possível escolher o perfil do acolhido. Desse modo, a 

família pode optar se prefere receber em sua casa um menino ou uma menina 

e a faixa etária da criança ou adolescente.  

A família, atualmente está acolhendo J., um menino de 12 anos, tímido e 

com um histórico de rejeição por parte de sua família biológica e também pela 

família que o adotou antes de fazer parte do programa.  

Apesar de estar sendo acolhido há apenas dois meses, toda a família e 

o garoto já criaram um forte vínculo, sendo considerado como o irmãozinho dos 

mais velhos e filho de S., por isso a matriarca espera que J. possa permanecer 

com a família até os 21 anos e que deseja ver seu mais novo filho casando e 

constituindo uma família, porém se não for possível acolher o menino até a 

idade limite, ela fará questão de manter contato com J. De acordo com a 

família, eles não ficam sabendo de toda a história que levou ao acolhimento da 

criança. É exposta somente uma parte necessária para que o grupo familiar 

saiba lidar e dialogar com o acolhido.  



A mãe acolhedora considera que a sua família possui o dom do amor, 

por isso eles vivenciam essa realidade de querer ajudar o outro. Para eles, 

esse estilo de vida não é encarado como um sacrifício ou uma aventura, mas 

sim uma experiência de elevar-se espiritualmente, cultivando a caridade, 

respeito, afeto e união dentro do lar. 

Sobre o auxílio financeiro, a família relatou que apesar de ainda não ter 

recebido o subsídio destinado à manutenção do acolhimento, eles acreditam 

que será suficiente para suprir as necessidades do acolhido. J. irá receber uma 

bolsa e meia de subsídio, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 5º da lei 

6.286/13, pois ele necessita de medicamentos. 

O garoto também participou da entrevista. Ele possui 11 irmãos, que 

foram adotados ou estão em outras famílias acolhedoras. O menino chegou em 

Cascavel quando tinha sete anos. Ele conta que está muito feliz na família que 

está o acolhendo. A rotina do garoto é simples, mas muito importante para o 

seu desenvolvimento. Ele frequenta o CEMIC e a escola, participa dos grupos 

da Igreja (Célula e Rede Intensa) e gosta de estar presente nos cultos. Sobre o 

futuro, J. disse que gostaria de continuar morando com a sua família 

acolhedora e ele tem o sonho de seguir a carreira profissional de seu avô e se 

tornar agrônomo.  

F. acredita que o maior desafio para aumentar as participações no 

programa é o medo que as pessoas sentem ao ter que receber em suas casas 

alguém desconhecido e possivelmente com algum histórico de dificuldades, 

abusos e vícios. Apesar disso, a família nunca sentiu esse receio, pois eles 

estavam conscientes dessas possibilidades e, principalmente, com vontade de 

educar e dar carinho para quem quer que fosse o acolhido, pois o importante é 

aceitar o desafio e fazer a diferença na vida de uma pessoa por meio do amor, 

pois eles sabem que por trás do passado de alguém, existe um ser humano 

que precisa de um suporte que somente uma família pode oferecer. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível concluir com este trabalho que o programa Família 

Acolhedora é muito importante para toda a sociedade. Isso é notável para as 

crianças e adolescentes que ao invés de serem mandadas para abrigos, onde 



sofrerão com a falta de individualidade e de afeto, serão destinadas a famílias 

que optaram em participar desse projeto. Os motivos da decisão tomada por 

essas pessoas são variados: seja em decorrência da vontade de ajudar quem 

precisa ou como uma forma de recompensar uma dívida com a vida.  

A relevância da Família Acolhedora também é perceptível dentro dos 

lares que acolhem, pois família se torna unida por um laço de amor ao próximo. 

O respeito e a proteção são fatores que levam a essas famílias a darem 

carinho a jovens que precisam desses cuidados e esse comportamento torna-

se uma constante e mútuo dentro do ambiente familiar. 

Para a família biológica da criança ou adolescente acolhido também é 

benéfico a existência de um programa como esse, afinal, os pais do acolhido 

estarão sendo motivados a superarem suas dificuldades a fim de ter em seus 

braços seu filho ou filhos novamente.  

A sociedade em geral também poderá sentir os efeitos desse projeto, 

pois se as crianças e adolescentes, que são futuros adultos, permanecerem em 

ambientes adequados para o seu desenvolvimento, com educação, carinho e 

livre de qualquer tipo de violência ou negligência, eles aprenderão a se 

comportarem desse jeito perante as outras pessoas, formando, desse modo, 

um ciclo de cuidado e respeito com o ser humano e capazes de acreditar na 

reintegração social e no poder da caridade.  

Por isso, não é possível negar que ser uma família acolhedora é um 

grande desafio, pois envolve o convívio dentro do lar com pessoas 

desconhecidas e com históricos negativos, mas somente o ato de aceitar e 

querer fazer parte disso revela que os abrigos devem ser abolidos e 

substituídos por mais famílias que realizam o acolhimento, sendo o munícipio 

de Cascavel um exemplo dessa evolução, que detém grande destaque em todo 

o Brasil, por possuir uma grande organização e comprometimento em 

aumentar e melhorar a realização do programa. 
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