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RESUMO 

 

Este artigo vem nos mostrar a história da Unidade de Acolhimento Institucional Masculina 
dentro do Município de Cascavel-PR. A importância de ter esta Unidade voltada ao 
acolhimento desses adolescentes, os quais acabam sendo negligenciados por seus 
familiares, por abandono, maus tratos, entre outros casos mais graves. Com todos esses 
acontecimentos, perdem o Direito Constitucional de conviverem em família. Mostraremos as 
Politicas Públicas da Assistência Social. Revelaremos também a importância de um 
profissional de Serviço Social, dentro da instituição, qual o trabalho desenvolvido por este 
profissional junto com a equipe interdisciplinar. O objetivo geral deste artigo refere-se à 
análise da pesquisa feita com todos os que compõem a equipe interdisciplinar dentro da 
Unidade, buscando com isso apresentar a história da política do acolhimento. 
 
Palavras-chaves: Acolhimento Institucional, Assistente Social e Atendimento. 
 

 

ABSTRAT:  

This article comes to show us the history of the Men's Home Institutional Unit within 

the Cascavel-PR. The importance of having this unit dedicated to host these 

adolescents, which end up being neglected by their families, by abandonment, 

abuse, among other more serious cases. With all these events, they lose their 

Constitutional right to live together as a family. Show Public Policies for Social 

Assistance. Also reveal the importance of professional social work, within the 

institution, which the work of this professional along with the interdisciplinary team. 

The aim of this article refers to the analysis of the survey of all who make up the 

interdisciplinary team within the Unit, seeking thereby present the history of the 

admissions policy. 

Keywords: Home Institutional, Social Worker and Attendance. 
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INTRODUÇÃO 

 

É através de histórias vividas e contadas que se constitui o presente de 

um povo. É por meio da curiosidade e da busca que somos despertados a alcançar 

novos valores. Conhecer um povo, sua história, cultura e sua língua contribuirá para 

o resto de nossas vidas, pois, nos trará conhecimento e suporte para que possamos 

nos tornar formadores de opinião. É através do desconhecido que somos atraídos e 

desafiados a buscar novos horizontes almejando o despertar de um potencial que 

antes estava oculto. 

Vivemos em um mundo onde num piscar de olhos tudo se inova. É de 

suma importância caminhar lado a lado com a evolução, mas sem deixar para trás 

aspectos culturais de nossa vivência. Acredita-se que um dos maiores objetivos do 

ser humano é a compreensão de si mesmo e daqueles que o cercam para que 

possa tentar assim amenizar as diferenças que se sobrepõem. 

Para descobrir e compreender o valor essencial da humanidade é 

necessário, primeiramente, que seja descoberta e analisada a origem e a prática 

assistencial que foi sendo cultivada e transmitida de geração em geração. Através 

da Politica Pública de Assistência, da formação e da cultura, ou seja, do exemplo de 

vida de um povo é que se compreende sua história, pois, a educação e o homem 

sempre andam juntos. 

A percepção que se tem do homem não está relacionada apenas ao seu 

valor, mas também a sua concepção, e isto só se torna possível pelo fato de ter no 

seu âmago o princípio da “ajuda”. Tudo na vida está condicionado a ajuda mútua, 

desde o princípio da geração até o ingresso no mundo material, cultural e social. 

Assim sendo, busca-se com este trabalho alcançar o objetivo proposto 

que é descrever a História da Politica de Acolhimento, destacando sua evolução e 

as conquistas alcançadas até os tempos atuais, principalmente no que se refere ao 

acolhimento masculino, contribuindo assim, como informação para muitos que ainda 

desconhecem esse mundo tão encantador da Politica Pública de Assistência Social.  

Com base neste cenário, a pesquisa desenvolveu-se dentro da Unidade 

de Acolhimento Institucional Masculina no Município de Cascavel-PR, a qual possui 

11 funcionários que estão envolvidos neste belíssimo trabalho. Desse modo, o 

universo da pesquisa foi composto por todos os envolvidos na Unidade. 
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A pesquisa seguiu metodologia descritiva com enfoque qualitativo e 

quantitativo, pois envolveram entrevistas com profissionais que possuíam 

experiências teóricas e práticas com a realidade social pesquisada. Esta pesquisa 

teve por objetivo proporcionar uma visão geral do atendimento e do desenvolvimento 

dentro da Unidade, fornecendo dados quantitativos e qualitativos. 

O trabalho está dividido em cinco (05) capítulos. O primeiro refere-se ao 

Resgate Histórico das Politicas para Crianças e Adolescentes no Brasil; o segundo 

consta história das Instituições de Acolhimento; no terceiro foi abordado o Histórico 

da Unidade de Acolhimento Institucional Masculina do Município de Cascavel-PR; no 

capitulo quarto  voltado às crianças e adolescentes no Município de Cascavel-PR;  o 

resultado e discussão dos dados e o último capítulo consta a conclusão. 
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1 RESGATE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

NO BRASIL 

 

Apesar dos dias de hoje serem conhecidos como, tempo da “era dos 

direitos”, as crianças e adolescentes são considerados sujeitos de direitos 

amparados pela Carta Magna do país e ter estatuto próprio, apesar do grande e 

difícil caminho percorrido até este ponto. 

Neste sentido, ao longo da história houve grande número de crianças 

bastardas, a maioria mulatos1 e mamelucos2 que durante a colonização do Brasil 

eram fruto da relação dos senhores com as escravas, negras ou indígenas sendo 

que seus filhos eram abandonados à própria sorte, dependendo de caridade de 

poucos e com único direito assegurado o qual era o recolhimento. A finalidade de 

acolher as crianças índias e negras que eram separadas de seus pais era a  forma 

de isolá-las da influência dos costumes e tradições de seus antepassados e facilitar 

a assimilação da cultura e da religião dos portugueses, com trabalho árduo e castigo 

severo, Pizeta (2011). 

Com trabalho agrário-escravocrata, a criança, pobre ou negra era 

negligenciada pela mãe, pois deixava de alimentar seu filho para ser ama de leite 

dos filhos dos coronéis. Apesar de imoral, as práticas sexuais entre senhores e 

escravas ou índias era comum, sendo que com essa prática surgia à demanda dos 

filhos ilegítimos, os quais eram abandonados ou até mesmo serviam de alimento 

para os animais, Berge (2005). 

No livro “A história social da criança” de Aries (1975), é possível perceber 

que as crianças não tinham valor, os conhecimentos às crianças eram passados de 

modo geral, a socialização não era assegurada nem controlada pela família. Desta 

forma, ainda segundo o autor, durante séculos a educação foi garantida pela 

aprendizagem do convívio com adultos, por isso, as crianças viviam no anonimato, 

mas lhe eram cobradas atitudes de adultos. 

Conforme Berge (2005), em 1726 o vice-rei ordenou que fossem feitas 

coletas de esmola para socorro das crianças, porém, com a visão de proteger a 

honra privada, sendo este ato assistencialista e religioso, naquela época foi 

                                                           
1
 Mulato é o cruzamento do homem branco com Negro seus filhos são denominados mulatos. 

2
 Mameluco é o cruzamento do homem branco com indígena seus filhos são denominados 

Mamelucos. 
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considerada uma das primeiras políticas públicas no Brasil voltada às crianças.  

As crianças de famílias pobres eram consideradas como perigosas ou 

delinquentes, então, para a higienização da sociedade foram criadas as Rodas dos 

Expostos3 que tivera grande duração. Segundo Viegas (2007), a primeira iniciativa 

de atendimento à criança abandonada no Brasil se deu, seguindo a tradição 

portuguesa, instalando-se a Roda dos Expostos nas Santas Casas de Misericórdia. 

Em princípio eram 03 (três): Salvador (1726), Rio de Janeiro (1738), Recife (1789) e 

ainda em São Paulo (1825), já no início do império.  

Ainda de acordo com Viegas (2007), no sistema de recebimento e 

encaminhamento à Roda dos Expostos, os bebês institucionalizados eram cuidados 

pelas amas-de-leite externas. Mais tarde, quando as crianças completavam  sete 

anos, retornavam para a Roda dos Expostos, que procuravam caminhos para 

colocá-las em casa de famílias onde serviam de empregados ou outras formas,  a 

fim de serem criadas.  Caso a criança tivesse alguma deformidade era mais difícil a 

colocação em alguma família, pois se pensava que a deformidade seria alguma 

maldição. Atualmente existem as famílias acolhedoras e instituições que atuam 

como casa lar para os adolescentes.  

Otenio (2008), afirma que “a deformidade da criança ou a pobreza da 

família bastavam para que a justiça doméstica decretasse sua morte ou seu 

abandono”,(OTENIO, 2008, p.2). Não existiam leis de proteção à criança e ao 

adolescente  e, a família é quem por meio de suas decisões fazia o que queria com 

a criança e o adolescente.  “O aborto era legítimo e o infanticídio admitido a família 

não se responsabilizava em cuidar, dar carinho e/ou atenção às crianças, suas 

responsabilidades ficavam apenas alimentar e manter em local protegido para 

sobreviver”, (OTENIO,2008, p.2). 

No Brasil, além dos abusos e abandono das crianças, desde o século 

XVII, a exploração de mão de obra infantil em atividades produtivas, persiste em se 

fazer presente. O trabalho infantil passou a ser lucrativo para os senhores, pois, 

apesar de apenas crianças escravas e abandonadas serem permitidas para o 

trabalho, as crianças abandonadas nas rodas dos expostos também passam a ser 

adotadas para trabalhar, não apenas como servas, mas como escravas, Alverga e 

                                                           
3
 Uma infinidade de crianças eram jogadas em rios ou deixadas ao tempo onde morriam por ataque 

de animais, doenças e fome. Diante disso o papa Inocêncio III instaurou a Roda dos Expostos ou 
Roda da Misericórdia, um cilindro de madeira que fora colocado nos Conventos e Casas de 
Misericórdia a fim de receber crianças enjeitadas frutos de gravidez indesejada.    
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Campos (2001).  

Dado como erradicado, no início do século XX o trabalho infantil sempre 

esteve presente no campo mesmo com a Lei do Ventre Livre assinada pela Princesa 

Isabel onde considerava livres da escravidão os filhos de escravas nascidos a partir 

dessa lei e após os 21anos. Uma vez que estes acabavam acompanhando suas 

mães durante seus trabalhos e acabavam auxiliando nas suas atividades, entende-

se que o trabalho infantil continuava, porém em outro prisma, Alverga e Campos 

(2001). 

Devido à dificuldade financeira, as denúncias de abusos e desvios de 

verbas, entre outras situações, a Roda dos Expostos passou a ser controlada pelo 

governo, que implantou mudanças na atuação da mesma, pois havia muitos casos 

de morte e negligência por parte dos funcionários. Esta foi praticamente a única 

instituição de assistência à criança abandonada em todo o Brasil e que foi extinta em 

1950. 

Na história, as famílias da velha sociedade tradicional, não se importavam 

com as crianças que eram mal vistas, se ficassem doentes não eram cuidadas e, se 

viessem a óbito ninguém se importava, pois logo outra criança a substituiria, Ariés 

(1975, p.10). Os animais nesse período tinham mais valor do que as crianças, pois, 

logo que a criança adquiria desempenho físico adequado para trabalho, misturavam-

se aos adultos no trabalho, nos jogos, casamentos e rituais de passagem4 sendo 

que, as crianças pobres ou abandonadas pela família eram taxadas como desvalido 

depois para delinquentes, surgindo, então, o termo menor5 no século XIX, levando a 

marginalização daqueles que não faziam parte de determinado enquadramento 

social: classe, etnia, gênero e cultura. 

As relações familiares eram pautadas pela inferioridade infantil, pois 

naturalmente mudam-se as condições de história e cultura, mas ainda é viva a 

herança cultural de subserviência da criança em sua rotina, descaso e violência. 

Não havia a intenção de sensibilidade e aprendizagem com a criança, apenas a 

transmissão de nomes e valores e isso afastam a relação de pais e filhos, fazendo 

com que o Estado intervenha com instituições filantrópicas, Rizzini (2004, p.22). De 

                                                           
4
 Segundo Faleiros (2004, p. 2) era realizado pelos padres jesuítas os quais tinham por objetivos 

batizá-los e incorporá-lo ao trabalho. 
5
  Até os dias atuais a palavra “menor” passou a referir e indicar a criança em relação à situação de 

abandono, marginalidade, além de definir sua condição civil e jurídica e os direitos que lhe 
correspondem, consolidando-se com o Código de Menores em 1927. 
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acordo com Rizzini (2008), o período do século XIX a XX foi denominado século 

perdido pois as crianças pobres eram vistas como delinquentes  que cometiam 

pequenos delitos e viviam em situação precária  no meio de muitas epidemias, 

superstição materna e pátrio poder impermeável às orientações quanto às 

providências básicas de saúde e higiene. Devido à taxa de mortalidade infantil 

elevada, principalmente nas instituições que cuidavam dos expostos, ficou 

conhecido como século perdido, pois as crianças e adolescentes não eram pessoas 

de direito e sempre tratadas de forma repressiva e punitiva. As crianças em que a 

família não cuidava estavam nas ruas nos becos marginalizadas cometendo desde 

pequenos furtos até se prostituindo, sendo que como já citado anteriormente neste 

trabalho, a Roda dos Expostos tinha o papel de encaminhar os mesmo para as 

escolas a fim de aprender a trabalhar e, na situação em que se encontrava estavam 

totalmente fora dos padrões que a sociedade exigia e também não  tinham nenhuma 

assistência por parte do Estado. 

O Brasil possui uma longa tradição de internação de crianças e jovens em 

instituições. Desde o período colonial, foram sendo criados no país colégios 

internos, seminários, asilos, escolas de aprendizes de artífices, educandários, 

reformatórios, dentre outras modalidades institucionais surgidas ao sabor das 

tendências educacionais e assistenciais de cada época, Rizzini e Rizzini  (2004, 

p.22). 

Para atender essa demanda de crianças, no século XIX no Brasil haviam 

três asilos de órfãos, sete escolas industriais e de artífices e quatro escolas 

agrícolas, todas voltadas para a aprendizado do trabalho subalterno, pois se a 

criança estivesse inserida no mercado de trabalho não estaria nas ruas, todavia, não 

se pensava no bem estar da criança apenas na produção e nos lucros a se ganhar.  

No final do século XX os médicos passam a se preocupar com o grande 

número de mortalidade infantil, com amamentação, pois muitas crianças morriam de 

desnutrição, onde as mães deixavam de alimentar seus filhos para amamentar os 

filhos dos senhores. Neste período surgem os primeiros pediatras e as primeiras 

creches públicas 6 somente para as mães que trabalhavam, substituindo a Roda dos 

                                                           

6
 As instituições educacionais destinadas as crianças de 0 a 6 anos de idade (educação infantil), 

surgiram na primeira metade do séc. XIX, em vários países. No Brasil, ela só se difundiu no ano de 
1870. Seu aparecimento se deve à  grande industrialização  da época e consequentemente a 
urbanização, devido à lei do ventre livre, sendo suas propostas pedagógicas profundamente 
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Expostos Rizzini (2004). 

Em 1888 com o fim da escravidão também sancionada pela Princesa 

Isabel, a Lei Áurea marcou a libertação dos escravos, esse sistema cruel de trabalho 

deixou herança até hoje, inclusive quando se discute o trabalho infantil.  Segundo 

Martins “[...] na antiguidade, o trabalho do menor se dava, basicamente, no âmbito 

doméstico, com vistas à aprendizagem de um ofício e de caráter artesanal.” 

(MARTINS, 2002, p.45). Com a revolução industrial há uma predileção por parte dos 

donos de fábricas, por mulheres e crianças contratadas, devido aos baixos salários e 

por serem de fácil controle.  

No Brasil historicamente a política de atendimento à infância e ao 

adolescente em situação de abandono foi sofrendo diversas transformações, 

conforme aponta Rizzini (2007). Com a implantação da política de atendimento 

mudou gradualmente sendo a criança pessoa com direitos e deveres e 

principalmente digna de proteção integral passando do domínio da igreja para 

entidades filantrópicas até se tornar responsabilidade do Estado. 

Em 1891 foi determinada a idade mínima para o trabalho no Brasil, por 

meio do Decreto nº 1.313 de 17 de janeiro de 1891  que determinava a idade mínima 

de 12 anos para o trabalho. Em 1919, na primeira convenção da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), com a participação de representantes de nove 

países: Bélgica, Cuba, a antiga Checoslováquia, Estados Unidos, França, Itália, 

Japão, Polônia e Reino Unido7, o trabalho realizado por crianças e adolescentes 

com menos de 14 anos passa a ser proibido. O Brasil, nesse momento ainda não se 

fez presente nesta discussão. 

 

1.1  BREVE RESGATE: O INÍCIO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE NO BRASIL 

 

                                                                                                                                                                                     
influenciadas pelas culturas anteriores a este período.  O surgimento de creches ou asilos da primeira 
infância no Brasil, veio para solucionar o problema das mães pobres que necessitavam trabalhar para 
auxiliar na renda da família, e não tinham a quem confiar seus filhos, pois devido à pouca idade, não 
poderiam ser enviados a escola. 

7
 Surge na Inglaterra a primeira entidade internacional cuja missão era proteger e cuidar das crianças 

vítimas da I Guerra Mundial. A entidade, chamada "Save the Children" ('Salvem as Crianças', em 
português), foi fundada pela pacifista inglesa Eglantyne Jebb com a finalidade de arrecadação de 
dinheiro para envio de alimento às famílias européias depauperadas pela guerra.  
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Segundo Julião e Pizeta (2011) na primeira metade do século XX, a 

criação de instituições distintas para menores abandonados e para os delinquentes 

evidencia a preocupação dos juristas e do governo da época com as questões do 

aumento da criminalidade infanto juvenil, trazendo a  regulamentação da idade penal 

e os dispositivos para suspensão, perda ou devolução do pátrio poder, resultando na 

regulamentação de uma legislação relativa à infância e juventude a partir da década 

de 1920.  

Em 1923 foi criado no Brasil o primeiro Juizado de Menores o qual 

defendia os direitos da criança que pode ser considerado algo bem avançado para a 

época e através dele surge o Código Mello Mattos que foi feito para crianças 

abandonadas ou delinquentes menores, na idade de zero (0) até dezoito (18) anos. 

O nome é uma homenagem ao primeiro juiz de Menores da América Latina, que em 

1927 foi promulgado o primeiro Código de Menores do Brasil 8 no qual a criança 

merecedora de tutela do Estado era o "menor em situação irregular", (SILVEIRA, 

1984, p. 57)  

Silveira (1984), afirma que o Código de Menores preconizava  

providências  que iriam desde a criança abandonada, doada a pessoa conhecida 

para ajudar no trabalho doméstico ou agrícola, que precise de amamentação por 

outra pessoa que não a mãe, até aos adolescentes que eram cúmplices ou 

cometiam algum ato de contravenção os quais eram qualificados por categorias de 

vadios9, mendigos10,e libertinos11 com objetivo de assistência e proteção. 

Em 1927, as crianças pobres eram vistas como delinquentes e consolida-

se o Código de Menores, Código de Mello Mattos - CMM, onde o Estado assume a 

responsabilidade legal pela tutela da criança órfã e abandonada. A criança 

desamparada era institucionalizada e recebia orientação e oportunidade para 

trabalhar, pois assim, deixaria de estar nas ruas. As crianças pobres e abandonadas 

eram marginalizadas, e consideradas perigosas e, aos olhos do Estado precisava 

ser corrigida ou reeducada, então, uma pequena parcela da comunidade, a elite, 

fazia as leis e normas para a higienização da sociedade, Rizzini (2004). 

                                                           
8
 (Decreto nº 17943-A, de 12 de outubro de 1927)  

9
 Vadios: são aqueles mesmos possuindo um lar deixavam seus lares, não possuíam trabalho e se 

recusavam  a aceitar o mesmo, ficavam perambulando pelas ruas ou logradouros públicos. 
10

São aqueles que ficam nas ruas pedindo esmola pra si ou par outrem, mesmo que fossem seus 
pais. 
11

 São aqueles que praticam atos obscenos nas ruas ou que se praticassem prostituição em seus 
lares ou fora deles e que tirassem vantagem financeira.  
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Segundo Moraes (1992), as primeiras instituições para educação dos 

órfãos eram elaboradas em caráter assistencialistas, creches, orfanatos asilos, os 

quais auxiliavam as viúvas e as mulheres que trabalhavam nas industrias. Em 1927 

através de leis para a proteção e assistência a infância como códigos de menores 

Mello Matos,  surge  o Ministério da Educação Decreto nº 19.402, que foi criado no 

Brasil em 14 de novembro de 1930 como o nome de Ministério da Educação e 

Saúde Pública (MES). Sua criação foi um dos primeiros atos do Governo Provisório 

de Getúlio Vargas, que havia tomado posse em 03 de novembro, seu próximo ato 

voltado as crianças foi a criação do Serviço de Assistência a Menores (SAM)  em 

1942. 

Durante a Revolução do chamado Estado Social12, um Estado 

paternalista de bem estar social, o qual se tentou copiar nos países europeus 

Welfare State. As décadas de 30 e 40 foram marcadas pela ênfase na assistência, 

que se realizava prioritariamente em instituições fechadas. As críticas a este modelo 

seguiram toda sua trajetória e propuseram várias mudanças até a década de 50, 

quando as denúncias de superlotação, maus tratos e a corrupção, se fizeram mais 

fortes, Rizzini (1997-c, p. 44 e 45). 

Segundo Rizzini (2004), as instituições tinham como modelo 

assistencialista e repressivo, funcionava como uma penitenciária, um depósito de 

menores, cujo objetivo era a correção e repressão coordenado pelo órgão do 

Ministério da Justiça sendo que neste período também foi criado a Legião de 

Assistência Brasileira (LBA), que assegura estatutariamente sua presidência às 

primeiras damas da República, imprimindo dessa forma a marca do “primeiro-

damismo” junto à assistência social e estende sua ação às famílias da grande 

massa, não previdenciária, atendendo na ocorrência de calamidades com ações 

pontuais, urgentes e fragmentadas “Foi instituída para apoiar os familiares dos 

combatentes da Segunda Guerra Mundial, depois para toda a sociedade civil”. 

(RIZZINI, 2004,p. 33). 

                                                           
12

 Estado Novo a revolução de 1930 inaugura politicamente o chamado "Estado social" brasileiro, que 
atende a muitas reivindicações históricas dos trabalhadores e da população em geral como legislação 
trabalhista, ensino básico obrigatório e seguridade social, apesar de que de forma a tentar cooptar 
movimentos sociais importantes num projeto político centralizador e paternalista. 
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Em 1950 é instalado em João Pessoa-PB o primeiro escritório do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância13 - UNICEF, com programas de proteção à 

saúde de crianças e gestantes nos estados do nordeste brasileiro a fim de ajudar na 

redução da mortalidade infantil e desnutrição infantil, em municípios, semiárido 

brasileiro, nas regiões mais pobres e mais vulneráveis do Brasil como Ceará, 

Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. 

Com a Declaração dos Direitos da Criança em 1959, estas, passam a ter 

a proteção especial garantida em decorrência de sua imaturidade física e mental, 

pois, pela noção de fraqueza e inocência era moldada conforme sua classe social. 

Aqueles que não possuíam família ou eram pobres eram chamados de “menor” 

dando a ideia de delinquência e abandono, conceitos trazidos por uma pequena 

parcela da sociedade capitalista urbana, que visava a higienização das cidades a 

preocupação do governo em retirar do meio social, as crianças pobres que 

circulavam pelas ruas, o que causava desconforto à população Rizzini (2008). 

Em 1964 surge a Fundação Nacional de Bem Estar do Menor - 

FUNABEM com a missão de ser um Anti- SAM, o modelo foi seguido até o 

surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA em 1990, Rizzini (2004), 

o qual será abordado nos próximos itens.  

De acordo com Silva,  "um movimento social com uma nova visão sobre 

crianças e adolescentes considerando-os sujeitos de sua história, que apontava a 

perspectiva e a ineficácia da prática de confinamento de crianças e adolescentes em 

instituições”, (SILVA, 2004, P.12). 

Em 1964 com regime militar no poder foram impostas novas pedagogias 

na FUNABEM e as correlatas Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - 

FEBENS, estaduais tiveram diferentes evoluções, enquanto outras mantiveram a 

linha autoritária e repressiva, configurando um espaço de tortura e de 

desumanização autorizado pelo Estado contra as crianças e adolescentes vistos 

como menores que saem das mãos dos policiais direto para as FEBENS, conforme 

menciona, Paes (2013). 

                                                           
13

 UNICEF está presente no Brasil desde 1950, liderando e apoiando algumas das mais importantes transformações na 

área da infância e da adolescência no País, como as grandes campanhas de imunização e aleitamento, a aprovação do 
artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o movimento pelo acesso universal à 
educação, os programas de combate ao trabalho infantil, as ações por uma vida melhor para crianças e adolescentes 
no Semiárido brasileiro.Hoje está presente em praticamente todo o território nacional.  
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Segundo Julião e Pizeta, (2011) durante o período de vigência do Código 

de Menores (1927-1979), as políticas de atenção a crianças e adolescentes 

pautaram-se na concepção de tutela e coerção e, neste sentido, a internação em 

instituições para “menores” era uma prática corrente. A existência de uma legislação 

e de serviços específicos para proporcionar assistência social aos menores 

abandonados e infratores, só foi possível depois da Constituição e do Estatuto da 

Criança e do adolescente, onde houve o reconhecimento do Estado e da sociedade, 

e a criança passa a ser vista como pessoa de direitos mesmo que apenas os 

básicos,  o problema do “menor” se torna  questão social. 

Revogado, o Código de Menor Mello Mattos - CMM é substituído pelo 

Código de Menores de 1979, (Lei nº6.697/79) mantendo, no entanto, a mesma linha 

de arbitrariedade, assistencialismo e repressão às crianças e adolescentes, não 

diferenciando o menor abandonado do menor delinquente, sendo todos tratados 

como irregulares, apesar de já ter a linha de proteção integral com intervenção do 

Estado sobre a família pelo abandono sentenciando a criança e o adolescente ao 

internato até a maior idade,  Paes, (2013). 

Os autores, Julião e Pizeta, (2011) afirmam que as políticas voltadas para 

a infância e juventude mantinham o caráter assistencialista, compensatório, 

centralizado e sem articulação com as demais políticas sociais.  

Em 1983 é fundada, em nome da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil - CNBB, a Pastoral da Criança.14 Uma organização não governamental que 

tem um importante engajamento onde desenvolve uma metodologia própria em que 

redes de solidariedade formadas para a proteção da criança e do adolescente 

através de voluntários que levam fé e vida, em forma de solidariedade e 

conhecimentos sobre saúde, nutrição, educação e cidadania para as comunidades 

mais pobres com orientações sobre a saúde da gestante, aleitamento materno, 

vigilância nutricional, reidratação oral e vacinação (CNBB, SD. Pastoral).  

                                                           
14

 Em 1983, a pedido da CNBB, a Dra. Zilda Arns criou a Pastoral da Criança juntamente com Dom 

Geraldo Majela Agnello, Cardeal Arcebispo Primaz de São Salvador da Bahia, que na época era 

Arcebispo de Londrina. Foi então que desenvolveu a metodologia comunitária de multiplicação do 

conhecimento e da solidariedade entre as famílias mais pobres, baseando-se no milagre da 

multiplicação dos dois peixes e cinco pães que saciaram cinco mil pessoas, como narra o Evangelho 

de São João (Jo 6, 1-15). A educação das mães por líderes comunitários capacitados revelou-se a 

melhor forma de combater a maior parte das doenças facilmente preveníveis e a marginalidade das 

crianças.  
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Ainda voltado ao atendimento da criança em situação de vulnerabilidade 

no país, em 1985 é fundado em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, 

do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua - MNMMR, entidade sem 

fins lucrativos que nasce com o compromisso de garantir os direitos das crianças e 

dos adolescentes brasileiros e com especial atenção aos meninos e meninas em 

situação de rua, porém não trabalham diretamente com o menino (a) de rua, e sim, 

com diferentes técnicos, educadores, diretores, funcionários. A perspectiva era de 

formar ou rever as práticas de atuação e também reuni-los para discutir em conjunto 

suas práticas e se organizarem para interferir na Política Nacional, Brasil, (1988)  

Na década de 1980 deu-se o início da abertura democrática. Em 1986 

cria-se a Comissão Nacional da Criança, a FUNABEM que sai da Previdência Social 

e passa para o Ministério do Interior responsável pelo desenvolvimento social.   

Na construção da nova Constituição Federal de 1988, vários movimentos 

organizados participaram diretamente da elaboração da Constituição cidadã, seu 

cumprimento afirma o respeito para com a dignidade da pessoa humana, SILVA 

(2004). 

Segundo Bidarra, (2007) após o Estado aderir à convenção sobre os 

direitos da criança em 1989, muitas foram às mobilizações que culminaram com a 

promulgação da Lei Federal n°8.069/1999, Estatuto da criança e Adolescente - ECA, 

que dispõe sobre a proteção integral a criança e ao adolescente através de medidas 

de proteção. 

 

1.2 A POLÍTICA SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ECA. 

 

No Brasil, historicamente a política de atendimento à infância e ao 

adolescente em situação de abandono vem sofrendo diversas transformações. A 

igreja passou o domínio para o Estado o qual vem desenvolvendo política pública 

para o atendimento das crianças e adolescentes em conflito com a lei ou em 

abandono, conforme, Rizzini (2007).  

Em 1988, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

(1990) a nova Constituição Federal conhecida como cidadã, tem um olhar 

diferenciado a criança e adolescente e contempla a “proteção integral a criança e ao 
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adolescente e reconhece pela primeira vez a criança como cidadão de direitos e 

contempla em seus artigos 227, 228, 229,” (ECA, 1990, p.7).    

Com relação aos direitos da criança e do adolescente, Sampaio [s.d.] 

discorre: 

 

A Assembleia nacional Constituinte, composta por 559 congressistas, foi 
instalada em 1º de fevereiro de 1987, sendo presidido pelo deputado 
Ulysses Guimarães. Um grupo de trabalho se reuniu para concretizar os 
direitos da criança e do adolescente na Constituição Brasileira.  

 

Segundo Vilela, com a Constituição Federal de 1988, a criança e o 

adolescente passaram a ter proteção integral, passando a ser reconhecida como 

sujeitos de direitos tendo tratamento especial a condição de pessoa em 

desenvolvimento e merecedoras da proteção integral do Estado, da família e da 

sociedade em geral como visto no item anterior. 

Segundo Santos (2013), em 1990 é implantado o Estatuto da Criança e 

do Adolescente através da Lei Federal nº 8.069/90 que trata dos diretos da criança e 

adolescente em todo Brasil como sujeito de direitos e deveres sem distinção por cor, 

raça ou etnia, através de proteção integral do menor com prioridade absoluta, das 

ações mediante a criação dos Conselhos Municipais e Conselhos Tutelares, das 

Curadorias da Infância e da Juventude, da redefinição da atuação dos Juízes de 

Direito, Juízes da Infância e da Juventude, cabendo, ao Conselho Municipal definir 

as políticas de atendimento, e, ao Conselho Tutelar, a sua execução. 

O Estatuto da Criança e do adolescente em seu Art.4 destaca, 

 

é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, 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 liberdade e à 
convivência familiar e comunitária ( ECA BRASIL, 2012, P.7).  

 

As crianças ou adolescentes são acolhidos devido às negligências 

sofridas por parte da família, sendo estas enquanto vítimas de violência, terem seus 

direitos violados ou ameaçados, por motivo de abandono, maus tratos ou 

negligência. Para isto é necessário à proteção integral para seus direitos violados ou 

ameaçados, por motivo de abandono, maus tratos ou negligência, Brasil (1990). 

 



26 
 

 Toda criança ou adolescente tem o direito a ser criado e educado no seio 
da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substancias entorpecentes (ECA BRASIL, 1990, 
p. 17). 
  

Para Viegas, (2004) o ECA preconiza a desinstitucionalização  no 

atendimento de crianças e adolescentes em situação de abandono, 

responsabilizando a família, as ações locais e as parcerias no desenvolvimento de 

atividades de atenção, trazendo mudanças no panorama do funcionamento das 

instituições de abrigo. 

Ainda segundo o ECA, norteando as novas leis de proteção à Criança e 

ao Adolescente traz em sua perspectiva a valorização à criança e ao adolescente 

em Cascavel. Para tanto, foram estruturadas as instituições de acolhimento 

existentes a fim de garantir os direitos da criança e do  adolescente a qual faz parte 

as modalidades que serão abordadas no item a seguir, Brasil (1988). 

Segundo Cerutti (2010), com o objetivo de normatizar as formas de 

garantir o Direito Fundamental a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, 

aprovada em 2004, elaborou uma Norma Operacional Básica - NOB-SUAS e um 

Guia de Orientação Técnica para os Serviços de Acolhimento para crianças e 

adolescentes. A PNAS organiza a matriz de funcionamento do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS, pautada no paradigma de defesa dos direitos 

socioassistenciais. 

O SUAS pressupõe a articulação da rede socioassistencial com as 

demais políticas públicas e com o Sistema de Garantia de Direitos - SGD15e elege a 

família como foco central de atenção. Sendo assim; 

 

a previsão de serviços de caráter preventivo e de fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, de atendimento especializado a indivíduos e 
famílias em situação de ameaça ou violação de direitos e de serviços de 
acolhimento para crianças e adolescentes tem importância basilar no que 
diz respeito à concretização do direito à convivência familiar e comunitária 
(CNAS/CONANDA, 2009, p.19). 

 

                                                           
15

 Sistema de Garantia de Direitos (SGD) - Conjunto de órgãos, entidades, autoridades, programas e 

serviços de atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, que devem atuar de 
forma articulada e integrada, na busca de sua proteção integral, nos moldes do previsto pelo ECA e 
pela Constituição Federal.(Guia de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes, 2009: 22). 
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Conforme Julião e Pizeta, (2011) os recursos institucionais de atenção 

voltados para crianças e adolescentes em situação de abandono, bem como para 

suas famílias, passaram a se configurar como medidas de proteção e acolhimento.  

A principal novidade desse modelo diz respeito ao caráter provisório da 

medida de acolhimento institucional, bem como a preocupação com a reinserção 

familiar. 
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2 INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO VOLTADAS A CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL – PR. 

  

Segundo Geraldi, (2008) a primeira instituição de acolhimento a se formar 

em Cascavel foi a Fundação da Indústria Turística para Reclusos e Menores de 

Cascavel - FITURMEL, fundada em 1972 com objetivo de retirar das ruas crianças e 

adolescentes principalmente “adolescentes entre 14 a 17 anos que se prostituiam no 

centro da cidade” e familiares de presos que eram marginalizados. Um grupo de 

senhoras da sociedade se sentiram na obrigação de fazer a higienização do centro 

além de dar um lugar decente para que os adolescentes pudessem ter dignidade. 

Através de movimentos e projetos realizados pelas mesmas foram até o fórum da 

cidade e, em contato com Juiz de Direito de Vara Criminal e de Menores da comarca 

Dr. Hélio Henor Engelhardt,  elaboraram um estatuto. Foi alugado uma residência na 

qual iniciou-se  os primeiros acolhimentos. Na residência para cuidar dos 

adolescentes havia uma pessoa responsável e também um policial, pois muitos 

adolescentes expressavam sentimentos de rebeldia e almejavam voltar para as ruas.  

A Sra. Iraci Cesnik Hermoso que foi coordenadora da instituição, destaca, 

“com o passar dos anos também eram encaminhados para a FITURMEL filhos de 

detentos e de pais separados com idade de 0 a 18 anos.” Na instituição por ter 

muitas crianças e adolescentes em idade escolar e com dificuldades de 

aprendizagem foi contratada uma professora para orientar e acompanhar as tarefas 

escolares. 

A instituição tinha o objetivo de “visar à integração ao meio social, ao 

maior número de menores e familiares de presos marginalizados,” para isso, foi 

realizada uma parceria com o Serviço Social do Comércio - SESC apontando o 

encaminhamento às atividades esportivas e de recreação e que permitiu participar 

de várias atividades desportivas e também receberam convite do Instituto de 

Assistência ao Menor - IAM para participar das Olimpíadas na cidade de Curitiba.    

Segundo relato de Silva, (2015/1990), para atender as crianças e 

adolescente era o “lar dos meninos” que funcionou até o ano de 1997.  Foi fechado 

por ordem judicial sendo que este trabalho era desenvolvido por entidades não 

governamentais que atendiam crianças e adolescentes de 12 a 18 anos e “lar das 

meninas” que finalizou suas atividades em 2004 onde atuava em caráter reparatório 

de reformar os meninos para o mercado de trabalho e as meninas para serem boas 
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donas de casa. Não era feito a separação das crianças e adolescente que eram 

negligenciados, das que cometiam algum tipo de ato infracional, estas, eram vistas 

como sombra dos adultos e respondiam como tal. 

Silva (2004), ainda relata que em Cascavel havia um grande número de 

crianças e adolescentes que moravam nas ruas e faziam uso de substâncias 

psicoativas, ou seja, “cheira cola”. Algumas famílias tradicionais da cidade 

começaram a fazer um trabalho visando a higienização das ruas em conjunto com 

as igrejas principalmente a católica para enfrentar a questão das crianças e dos 

adolescentes em situação de rua. 

O autor ainda menciona que as crianças e adolescentes eram rebeldes, 

revoltados consigo e com os outros, havia sinais de que tinham sofrido algum tipo de 

violação de sua própria identidade física, psicológica, moral e social, viviam 

trancados em seu próprio mundo, falavam apenas o necessário com expressões de 

alienação ou perdas emocionais, inseguros, desconfiados, com medo,  agressivos, e 

quando chegavam ao abrigo eram inquietos, pois ali se sentiam presos e não 

estavam acostumados com tanta atenção. Em sua maioria eram crianças e 

adolescentes vítimas de negligência, abuso ou maus tratos na família e nas 

instituições, abandonadas, vítimas do tráfico, exploração sexual, e em conflito com a 

lei. Um levantamento feito na época mostrou que, a maioria era de família pobre, 

submetida a condições precárias de sobrevivência. 

Asciutti afirma que,  

  

[...] não constituem e nem são um grupo especial. Foram tornadas especiais 
porque as políticas públicas que, além de seu caráter excludente e 
concentrador, tornam imperceptíveis as diferenças entre ser marginalizado e 
ser marginal. A ausência de alternativas de ação que levem em conta 
simultaneamente a especificidade do real e a dimensão dos direitos dos 
beneficiários, apenas recentemente, começam a ganhar novos contornos , 
com a  implantação do Estatuto da criança e do adolescente (ASCIUTTI, 
1997,p.43). 

 

O autor enfatiza que as crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal ou social, sendo vítimas ou vitimizadores, em situação de rua recebiam 

tratamento de libertação através do controle social o que é tradicional nos programas 

do governo, principalmente nas instituições de atendimento com caráter reformador 

com tendência a universalizar o atendimento em todos os níveis de atuação. 

Para compreender melhor como acontece o atendimento no município de 
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Cascavel hoje, se faz necessário inicialmente situar o município em seus aspectos 

gerais.  

Cascavel é uma cidade jovem e promissora, o nome segundo a lenda, 

surgiu de um grupo de colonos que, pernoitando nos arredores de um rio, 

descobriram um grande ninho de cobras cascavéis, denominando então o local 

como “Cascavel”.  Com seus 300 mil habitantes, consolidou a posição de pólo 

econômico regional. A cidade destaca-se como pólo universitário, com mais de 21 

mil estudantes de ensino superior em sete instituições de ensino. É também 

referência na medicina e na prestação de serviços. Seu comércio e grande 

infraestrutura industrial e de serviços demonstram toda a grandiosidade tecnológica 

da cidade. 

As forças que tornaram Cascavel um pólo regional também estão ligadas 

ao agronegócio, desde a presença de culturas agroindustriais, passando pela 

comercialização, até o desenvolvimento da oferta de serviços cada vez mais 

especializados. Somente no setor de avicultura, um dos mais expressivos da região, 

mais de 2 milhões de aves são abatidas diariamente. 

O município de Cascavel/PR, no ano de 2013 teve população estimada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, em 305.615 habitantes, 

sendo destes, 87.774 crianças e adolescentes. Observa-se que o número de 

acolhimentos registrados no município no ano de 2013 equivale a 0,60% das 

crianças e adolescentes, ou seja, foram acolhidas 500 crianças e adolescentes. 

Para atender a demanda de crianças vulneráveis que sofreram algum tipo 

de violência ou negligência por parte de seus familiares o município de Cascavel 

dispõe atualmente de uma rede de acolhimento para crianças e adolescentes 

composta por cinco Serviços (governamentais e não governamentais), distribuída 

em 03 modalidades de acolhimento, sendo elas: Acolhimento Institucional, Casa-Lar 

e Acolhimento Familiar. 

 

Art.34.do Eca dispõe sobre o poder público estimulará, por meio de 
assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a 
forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. 
§1° a inclusão da criança ou adolescente em programa de acolhimento 
familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observando, em 
qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos 
da lei 12.010/2009 vigência (BRASIL, p.17 1990). 
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O Acolhimento Familiar de crianças e adolescentes constitui-se numa 

prática bastante antiga, em diversos países e contextos foi um meio utilizado por 

membros da comunidade para cuidar quando a família, de alguma forma, não dava 

conta de seus filhos. 

O Art. 86. do ECA preconiza que “A política de atendimento dos direitos da criança e 

do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais 

e não governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

(BRASIL, 1990, p.40.)  

Conforme Cerutti (2010), e, em consonância com o disposto no ECA, o 

encaminhamento da criança e do adolescente para serviços de Acolhimento, seja 

ele Institucional ou Familiar deve ser tomado como última alternativa ou, somente, 

quando esgotados todos os recursos para a manutenção na família de origem ou 

comunidade. Busca-se superar a “velha cultura” brasileira que, por muitos anos, se 

utilizava do abrigamento como a primeira medida frente à situação de pobreza, 

vulnerabilidade e risco que vitimiza crianças e adolescentes. 

De acordo com Bento (2010), nessa modalidade de instituição, o coletivo 

se sobrepõe ao individual e impossibilita que crianças e adolescentes expressem 

sua singularidade. A autora reproduz a posição de Bernal, para quem “a 

massificação institucional tende a desconsiderar a herança sócio-histórica que traz a 

possibilidade de pertencimento social com perspectivas de presente, passado e 

futuro” (BERNAL apud BENTO, 2010, p.15). 

 

No Art. 91 do Eca dispões sobre as entidades não governamentais somente 
poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho 
Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade (BRASIL, 1990,  p. 
43,). 

 

A importância do abrigo na manutenção dos vínculos familiares é 

importante nas decisões judiciais, com princípios do ECA Lei 8069/90 que devem 

ser respeitados pelas instituições de abrigo. 

 

Art. 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar 
ou institucional deverão adotar alguns princípios aos quais norteiam o fazer 
profissional  mediante a proteção integral e prioridade de atendimento ao 
adolescentes pela Lei nº 12.010, de 2009)(BRASIL, 1990, p.44,). 
 



32 
 

De acordo com o ECA, existem dois tipos de acolhimento, o acolhimento 

institucional e o acolhimento familiar que se constituem com medidas protetivas 

provisórias e excepcionais, que devem ser aplicáveis como forma de transição para 

a reintegração familiar ou, quando esta não é possível, para a colocação em família 

substituta. Contudo, essa forma de Acolhimento não pode implicar na privação da 

liberdade, e deve assegurar a preservação dos vínculos familiares. A promoção e 

integração em Família Substituta devem ocorrer quando esgotados todos os 

recursos para a manutenção na família natural ou extensa (ECA, art.92 I e II). 

Conforme Brasil, (1990) no artigo 92 assegura os direitos a criança e 

adolescente com os seguintes itens: 

 

I - preservação dos vínculos familiares; 
I - preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar; 
(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência.  
II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 
manutenção na família natural ou extensa; (Redação dada pela Lei nº 
12.010, de 2009) Vigência. II - integração em família substituta, quando 
esgotados os recursos de manutenção na família de origem;  
III - atendimento personalizado e em pequenos grupos;  
IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação;  
V - não desmembramento de grupos de irmãos;  
VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de 
crianças e adolescentes abrigados;  
VII - participação na vida da comunidade local; VIII - preparação gradativa 
para o desligamento; 
 IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 
Parágrafo único. “O dirigente de entidade de abrigo e equiparado ao 
guardião, para todos os efeitos de direito” (BRASIL, 1990, p.44). 

 

É dever do abrigo e dirigentes o cumprir esses princípios, Mello e Silva, 

(2004) ressaltaram que o dirigente do abrigo tem várias atribuições que vão desde o 

cuidado com higiene corporal, educacional, com alimentação, prestação de 

assistência material e moral, além  da segurança da criança e do adolescente no 

espaço abrigado,  incluindo as responsabilidades administrativas fazendo cumprir os 

princípios que se encontra no artigo 92, do Eca, em especial, aqueles que visam à 

convivência familiar e comunitária.   

No município, há a oferta de Serviços não governamentais de 

acolhimento, sendo eles: Associação Recanto da Criança, Lar dos bebês Pequeno 

Peregrino o qual foi fechado há poucos meses e a Guarda Mirim. A rede 

governamental é integrada por: Unidade de Acolhimento Institucional Feminina, 
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Serviço de Acolhimento Familiar e Unidade de Acolhimento Institucional Masculina a 

qual será explanada no capitulo 03.  

O trabalho desenvolvido pela Associação Recanto da Criança trata-se de 

é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que tem por finalidade atender a 

Crianças e adolescentes de 02 a 18 anos os quais necessitem de acolhimento por 

medida de proteção expedida por determinação judicial ou por requisição do 

Conselho Tutelar, sendo que o ingresso nas Unidades serão até 12 anos 

incompletos. A Entidade possui capacidade de atendimento para até 30 acolhidos, 

distribuídos em 03 casas-lares dentro do Município de Cascavel-PR, sendo que a 

capacidade máxima para cada casa-lar é de 10 acolhidos (CASCAVEL, 2014, p.15). 

A Entidade iniciou seus atendimentos em 1983, porém, com outras 

denominações presta serviços a comunidade cascavelense desde 1971. Contando 

com apoio de diversos parceiros, voluntários e funcionários que colaboram com o 

desenvolvimento do trabalho prestado e a garantia dos recursos físicos, humanos, 

materiais e técnicos necessários para garantir um serviço de qualidade às crianças e 

adolescentes. 

O Serviço oferece o acolhimento provisório para crianças e adolescentes 

que por medida de proteção necessitam ser afastadas do convívio familiar, em 

função de abandono, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, ou até que seja 

viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem. Quando da 

impossibilidade de retorno, o encaminhamento é feito para família substituta, 

(CASCAVEL, 2014, p.16).   

Atualmente a entidade atende em média 30 crianças/adolescentes, 

prestando acolhimento “formal”, como se refere o Plano Nacional de Promoção 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária, que corresponde à modalidade de atendimento de serviço de proteção 

especial de alta complexidade que garanta a proteção integral, incluindo a moradia, 

alimentação, higienização, bem como os demais cuidados para crianças e 

adolescentes que se encontram sem referência e/ou em situação de risco, que não 

possam permanecer em seu núcleo familiar e comunitário. (CASCAVEL, 2014, p.16). 

Visando a importância que este serviço exerce na formação das crianças 

e adolescentes atendidos, são muitos os esforços que devem ser empenhados que 
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visam minimizar o sofrimento psíquico de nossas crianças. (CASCAVEL, 2014, 

p.16). 

O Recanto da Criança é mantido em parte por verbas públicas que não 

são suficientes para manutenção da entidade. O restante dos recursos é obtido por 

doações espontâneas da comunidade e por eventuais festas e promoções, 

(CASCAVEL, 2014, p.16). 

Seus trabalhos deram inicio na década de 90, onde um casal 

compadecido por ter tantas mães sem condições de cuidarem de seus filhos, os 

quais ficavam expostos a todo tipo de situação, teve a ideia de abrigar de maneira 

solidária duas crianças que estavam correndo risco social. Com o passar do tempo 

perceberam que algumas mães não voltavam para buscar seus filhos, e, as crianças 

só aumentavam. Foi então que perceberam que, essas crianças “abrigadas por eles” 

não tinham só alguém para lhe dar segurança e sim um refugio. (CASCAVEL, 

2014,p.16). 

No dia 20-02-1994 Cascavel funda a Instituição Lar dos Bebes Pequeno 

Peregrino, trata-se de uma Entidade Civil, filantrópica, assistencial, sem fins 

lucrativos, devidamente registrados junto ao Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS, reconhecida atualmente junto ao Paraná, atendendo crianças de 0 a 

05 anos de idade, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em situação de 

risco social ou pessoal sob medida de proteção por terminação da Vara da Infância 

e da Juventude da Comarca de Cascavel-PR. 

Há vinte e um anos, esta entidade que inicialmente funcionava como uma 

“Família Acolhedora”, porém, com a grande procura e o aumento da demanda além 

da complexidade dos casos, viu-se a necessidade de uma estrutura maior e com 

isso houve a institucionalização do serviço ofertado, passando a atender então as 

questões voltadas a alta complexidade decorrente de situação de violação de 

direitos, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Art. 98 

e Art. 101. (CASCAVEL, 2014, p.16). 

Desde então a entidade contava com trabalho voluntário, pessoas 

dispostas a desenvolver ações, serviços junto às crianças abrigadas, recebem 

doações de alimentos, vestuários, produtos de higiene, essas doações vêm de toda 

a sociedade, alem de eventos. 

Durante este ano (2015), o Lar dos Bebes foi fechado, toda a equipe 

técnica foi demitida, a alegação foi falta de verba para manter essas crianças 
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abrigadas. O Município juntamente com a Vara da Infância e da Juventude 

encaminhou essas crianças a Família Acolhedora. 

Em 11 de fevereiro de 1979, a “Associação Educacional Espirita Lins de 

Vasconcellos” (Guarda Mirim), que é uma entidade religiosa, filantrópica sem fins 

lucrativos, iniciou os atendimentos voltados para as crianças e adolescentes 

somente masculinos, depois, com grande demanda passou a atender ambos os 

sexos, buscando como finalidade assistir crianças e adolescentes que se 

encontravam em situação de risco pessoal e social.  

Um dos principais objetos da Guarda Mirim é apoiar e respeitar a proteção 

de direitos humanos reconhecidos internacionalmente, incentivando o 

desenvolvimento e a difusão das tecnologias ambientais amigáveis, eliminar a 

discriminação no emprego, abolir o trabalho infantil, eliminar todas as formas de 

trabalho forçado ou compulsório, apoiar a liberdade de associação e o 

reconhecimento efetivo do direito a negociação coletiva.  

Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e 

propina, buscando sempre o bem estar social destas crianças e adolescentes, 

tirando-os da rua e da criminalidade, dando-lhes a garantia de Direitos. 

A Unidade de Acolhimento Institucional Feminina tem caráter 

governamental e oferece acolhimento institucional a adolescentes do sexo feminino, 

de faixa etária entre 12 e 18 anos incompletos. Possui capacidade para 10 

acolhimentos. (CASCAVEL, 2014, p.18). 

Visa garantir proteção integral como preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, a Política Nacional de 

Assistência Social e em conformidade com a Constituição Federal - CF de 1988, 

auxiliando assim, na formação crítica e criativa, na convivência em grupo, na 

preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, (CASCAVEL, 

2014, p.18 ). 

A Unidade tem como finalidade proporcionar às adolescentes em situação 

de risco pessoal e social, proteção integral de acolhimento em caráter provisório, 

excepcional e transitório, sob medida de proteção cujas famílias encontram-se 

temporariamente impossibilitadas de cumprir sua função de cuidado e proteção, 

(CASCAVEL, 2014, p.18). 
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Seus principais objetivos são: Acolher e garantir proteção integral; contribuir 
para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e 
ruptura de vínculos; restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 
Possibilitar a convivência comunitária; promover acesso à rede 
socioassistencial, aos órgãos do sistema de garantia de direitos e às demais 
políticas públicas setoriais; favorecer o surgimento e o desenvolvimento de 
aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam 
escolhas com autonomia; promover o acesso a programações culturais, de 
lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a 
interesses, vivências, desejos e possibilidades do público; Preservar 
vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 
desenvolver com as adolescentes condições para a independência e o auto-
cuidado. Contribuir para o desenvolvimento saudável das adolescentes, 
protegendo-as das situações de violência ou outras vulnerabilidades às 
quais possa estar sendo submetido; fazer cumprir as medidas de proteção 
expedidas pelos órgãos de defesa de direitos; oferecer proteção integral as 
adolescentes em situação de risco, propiciando condições de vida digna e 
humana, garantindo a efetivação dos direitos e deveres sociais; garantir a 
continuidade ou o acesso aos estudos, a cursos profissionalizantes e a 
preparação para o mercado de trabalho; preparar a adolescente para o 
desligamento institucional (CASCAVEL, 2014, p 18. – da copia do plano 
municipal). 

 

O Programa Família Acolhedora é uma modalidade de acolhimento 

familiar que constitui a Rede de Abrigos do Município de Cascavel. É um Serviço 

governamental e oferece acolhimento familiar a crianças e adolescentes. A inclusão 

no programa é uma medida de caráter excepcional voltado à proteção de crianças e 

adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados e que se faça 

necessário o afastamento temporário do convívio familiar de origem. (CASCAVEL, 

2014, p,19). 

O encaminhamento é realizado exclusivamente pela Vara da Infância e 

Juventude, possibilitando a inserção em Família Acolhedora até que a família de 

origem assistida tenha condições de receber o dependente de volta ou até que a 

equipe técnica do Programa realize encaminhamento para outra modalidade de 

abrigo de permanecia continuada, (CASCAVEL, 2014, p 19). 

A proposta de criação do programa se deu no final de 2002, a partir do 

reordenamento dos Abrigos na cidade de Cascavel, buscando substituir grandes 

abrigos e valorizando a convivência familiar e comunitária e o trabalho com a família 

para o fortalecimento dos vínculos, superação das dificuldades e sempre que 

possível, o retorno da criança ou do adolescente ao convívio familiar biológico, 

(CASCAVEL, 2014, p.19). 

 

Tem como principais objetivos: Promover o acolhimento familiar, de forma 
singularizada, às crianças e adolescentes afastados temporariamente de 
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sua família de origem, em espaço com padrões de qualidade quanto a: 
higiene, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto para cuidados 
pessoais, repouso e alimentação adequada, em ambiente acolhedor e 
saudável; preservar a identidade, integridade e história de vida das crianças 
e adolescentes acolhidos; preservar vínculos com a família de origem, salvo 
determinação judicial em contrário; possibilitar a convivência comunitária e o 
acesso à rede de políticas públicas; apoiar à família na sua função protetiva; 
apoiar o retorno da criança e do adolescente à família de origem, ou na 
impossibilidade, buscar sua integração em família substituta; promover o 
acompanhamento psicossocial e pedagógico ás crianças e adolescentes 
deste Serviço. (CASCAVEL, 2014,  p.19 – copia do plano municipal). 

 

O acolhimento familiar é uma experiência exitosa no município e o 

Serviço conta com o maior número de acolhimentos da rede de acolhimento. Cerca 

de 160 crianças e/ou adolescentes acolhidos e 87 Famílias Acolhedoras. O 

Município possui a Lei Municipal 6.286/2013, que dispõe sobre a implantação de 

bolsa auxílio para o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal e social, inseridas no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

(CASCAVEL, 2014, p.19). 

Estas instituições têm o mesmo propósito, visam a melhoria da condição 

de vida dos usuários que chegam de famílias desestruturadas por inúmeros motivos, 

muitas ameaçadas e com seus direitos violados. Contudo, isso se vê a importância 

do acolhimento digno, buscando sempre  trabalhar de acordo com a necessidade de 

cada caso. 
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3 HISTÓRICO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MASCULINA 

DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL – PR. 

 

Tudo começou com grande demanda que existia de crianças e 

adolescentes de ambos os sexos, as quais moravam na rua, onde as senhoras da 

sociedade, fizeram um abaixo assinado querendo a remoção dessas crianças de rua 

para um lar provisório, e que ainda não existia.  

Logo após o pedido, o Dr. Hélio Henor Engelhardt, Juiz de Direito de Vara 

Criminal e de Menores da Comarca de Cascavel, solicitou a ajuda das Senhoras da 

Legião de Maria da Paróquia Nossa Senhora Aparecida para a abertura deste 

abrigo. 

Alugaram uma casa e fizeram um abrigo para esses adolescentes, a qual 

foi chamada de Fundação da Indústria Turística para Reclusos e Menores de 

Cascavel – FITURMEL.  Devido à grande procura e a demanda que só aumentava, 

decidiu-se separar os meninos e as meninas, a casa já não comportava tantas 

crianças. 

A partir desta separação, foi inaugurado o Lar dos meninos, conhecido 

até hoje como CAOM Portal do Sol, o qual atendia meninos de todas as idades, que 

eram abandonados por seus familiares.  

Com o aumento da demanda, em meados de 1989 a primeira Dama Sra. 

Idalina Barreiros, iniciou um trabalho com as pessoas carentes do município de 

Cascavel voltado para a área social quanto à educação, dando sequência e maior 

atenção a Instituição dos meninos - CAOM portal do Sol.  Seu objetivo era a busca 

de um ofício que consistia não apenas a retirada dos mesmos da rua, mas sim dar a 

oportunidade de uma vida digna. Através do trabalho desenvolvido na Instituição, 

deu-se prestigio ao atual prefeito da época Sr. Salazar Barreiros, e até nos dias 

atuais a Sra. Idalina é lembrada como “Mãe dos Pobres”.  

O CAOM era assistido pelas outras primeiras Damas, uma entidade não 

governamental onde ficou aberto de 1989 a 2010 relacionado à proteção integral, 

sempre com o intuito do assistencialismo, ou seja, era como se fosse um albergue 

para menores, onde ficavam até os 18 anos e havia dois alojamentos – Um feminino 

e outro masculino com capacidade de até 100 atendimentos tendo comida, roupa 

lavada, cama e cursos profissionalizantes, para aqueles que buscavam a mudança 

de vida. 
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Segundo Cerutti  (2010), com a implantação do Eca em 1990, o  CAOM, 

ampliou as atividades, implementando o contra turno social inserindo as crianças e 

adolescentes das localidades próximas.  

O objetivo do CAOM era de resgatar as crianças de rua, zelando e 

cuidando, proporcionando-lhes um completo atendimento emocional, social, 

comunitário e educativo.  Essas crianças e adolescentes recebiam atendimentos 

especializados nas áreas de Saúde, Escola, trabalho e, quando possível reatava o 

vínculo com a família, sendo que havia uma escola dentro da Instituição, onde 

atendiam de 1ª a 4ª série e Escolas Oficinas de: Produto de Limpeza, Serigrafia, 

Marcenaria, Corte e Costura, Trabalhos Manuais como bordados, crochê, tricô e 

pintura em tecido, Horta e Confecção de cobertor de lã de ovelha. 

A Instituição contava na época com profissionais que trabalhavam na 

Coordenação, Administrativo, Psicóloga, Assistente Social, Pedagoga, Monitores 

Educacionais, Auxiliar de Enfermagem, Cozinheiras, Lavadeira, Serviços Gerais, os 

quais eram mantidos na instituição através de Convênios Estaduais conforme 

projetos encaminhados e aprovados. Também havia repasse mensal da Prefeitura 

Municipal da Secretaria de Assistência Social e a Comercialização de produtos 

confeccionados na Instituição. 

Em Janeiro de 2010, a Delegacia da Receita Federal de Cascavel, 

notificou a Entidade, levando como base no resultado do Mandado de Procedimento 

Fiscal. A auditoria fiscalizou a documentação entre os anos de 2005 a 2008, neste 

período, a entidade era dirigida pela ex-primeira-dama da gestão de 16/01/2005 a 

04/04/2006, posteriormente, quem assumiu a frente foi à ex-secretária de Ação 

Social a qual ficou na gestão de 05/04/2006 a 18/11/2007, e por último o ex-

secretário de Ação Social de 19/11/2007 a 15/01/2009.  

Com a gestão do ex-prefeito em exercício de 2005 a 2008, o CAOM 

chegou a perder o direito à isenção de contribuições sociais, por não cumprir 

requisitos previstos em lei e não possuir o CEAS (Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social), passando a ser considerada uma empresa 

comum, o que acarretou na cobrança dos tributos atrasados retroativos aos anos de 

2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.  

No dia 08 de abril de 2010, foi realizada pelo CMAS - Conselho Municipal 

de Assistência Social, uma reunião ordinária para tratar da apreciação e aprovação 

do parecer da Comissão de Avaliação de documentos, projetos, serviços e 
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inscrições a respeito do CAOM Portal do Sol, além de debater a capacitação de 

conselheiros e informes gerais. 

De acordo com informações repassadas pelo Sr. Vanderley Augusto da 

Silva, que na época era presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS), atual Vereador da Comarca de Cascavel-PR, o CAOM apresentou 

problemas e dificuldades para efetuar os pagamentos salariais, e solicitou ao 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, a autorização para que uma 

reformulação do plano de trabalho e aplicação de recursos referentes ao convênio 

de 2010 fosse realizada. O objetivo era que as rescisões dos contratos dos 24 

funcionários da entidade fossem feitas e as atividades pudessem ser encerradas.  

O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou e autorizou a 

reformulação do plano de trabalho e marcou para o dia 19 de abril do mesmo ano a 

deliberação sobre a autorização de R$ 160 mil para os acertos salariais. Depois de 

ocorridos esses pagamentos e acertos, a entidade encerrou as atividades enquanto 

ONG, e quem assumiu o local foi a Secretaria Municipal de Educação, que o 

transformou em uma escola de educação em tempo integral. A previsão é atender 

aproximadamente 400 alunos.  

Esta aprovação se deu, pois a entidade operava com funcionários 

voluntários, além de possuir uma dívida de aproximadamente R$ 1 milhão com o 

INSS e a Receita Federal, o que inviabilizava o funcionamento do CAOM.  Após  o 

encerramento das atividades, o Município assumiu os serviços prestados, segundo 

relato do  Sr. Vanderlei . Vanderlei também relatou que as pessoas atendidas no 

local não foram prejudicadas. “Um plano de trabalho já foi traçado e as crianças com 

até 11 anos serão atendidas pelo ensino em tempo integral, acima de 11 anos o 

atendimento será feito pelos programas e serviços de Assistência Social. Entre eles 

Eureca, Pro Jovem, CEMIC e demais entidades que atendem o contra turno 

escolar”, declarou. 

 

3.1 HISTÓRICO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

MASCULINA NOS DIAS ATUAIS. 

 

O acolhimento Institucional é voltado a crianças e adolescentes, por meio 

de medida protetiva, oferecidos em diferentes equipamentos como Abrigo 

Institucional para pequenos grupos e Casa-Lar, de forma temporária até a 
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reintegração da criança à sua própria família ou seu encaminhamento para família 

substituta.  

Em Cascavel a Unidade de Acolhimento Institucional Masculina oferece 

um serviço de acolhimento provisório para adolescentes afastados do convívio 

familiar por meio de medida protetiva de abrigo, que atende um público especifico de 

adolescentes que se encontram em situação de risco social, onde a vida deste 

adolescente, está sendo negligenciada pela família, pelo uso de substâncias 

psicoativas e até mesmo  abandono. Essas famílias ou responsáveis encontrem-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até 

que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na 

impossibilidade da família adequar-se é feito encaminhamento para família 

substituta ou até mesmo adoção. 

A Unidade tem aspecto semelhante ao de uma residência e está inserida 

na comunidade, na área residencial, próximo de escola, da Unidade Básica de 

Saúde, mercado, igreja  onde é  ofertado um  ambiente acolhedor e  com condições 

institucionais para o atendimento com padrões de dignidade e atendimento 

personalizado, ou ainda, em pequenos grupos onde  favorece o convívio familiar e 

comunitário das crianças e adolescentes atendidos, bem como a utilização dos 

equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local como UBS, CRAS, CAPS 

i, CAPS ad, e escola. 

 

 As instituições são localizadas em áreas residenciais, sem distanciar-se 
excessivamente, do ponto de vista geográfico e sócio-econômico, sem 
placa de identificação do local para salva guardar  crianças e adolescentes 
acolhidos e não sair da realidade de origem dos acolhidos  seguindo as 
normas de orientação de acolhimento.(BRASIL,2008,p.32).  
 

O atendimento na unidade possibilita ao adolescente a constância e 

estabilidade na prestação dos cuidados, vinculação com o educador/cuidador de 

referência e previsibilidade da organização da rotina diária. Os 

educadores/cuidadores trabalham, preferencialmente, em turnos fixos diários, de 

modo que o mesmo educador/cuidador desenvolva determinadas tarefas da rotina 

como a preparação do  café da manhã, almoço, jantar, acompanhar  a escola nos 

cursos, nos atendimentos fora da instituição, nas horas de lazer, durante a visita a 

família. Desta forma, torna-se referência para os  adolescentes  e previsibilidade no 

contato com os mesmos. São profissionais preparados para receber o adolescente 
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em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo detalhado de 

cada situação para os encaminhamentos necessários. 

A Unidade conta com equipe formada por um Coordenador, um agente 

administrativo sendo que a equipe técnica é apenas a Assistente Social que trabalha 

30 horas semanais, conta também com oito agentes educador/cuidador que 

trabalham 12 por 36, tem também motorista de plantão e uma zeladora que ajuda a 

manter a limpeza da unidade, respeitando o número mínimo de profissionais 

necessários para o atendimento de até 10 adolescentes. 

Atuando na Proteção integral do adolescente, preconizada pela PNAS, e 

pelo ECA, através do Programa de Proteção em Regime de Acolhimento 

Institucional. É um serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da 

Assistência Social. 

Seu objetivo é proporcionar aos adolescentes em situação de risco 

pessoal e social, proteção integral provisória, excepcional e transitória, sob medida 

de proteção, pois suas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 

Dentre suas características o Acolhimento, tem como objetivos principais: 

a garantia e efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente 

expressos no ECA, com especial atenção ao direito de convivência familiar e 

comunitária; contribuição para o desenvolvimento saudável dos adolescentes, 

protegendo-os das situações de violência ou outras vulnerabilidades às quais 

possam estar sendo submetido; acolher e garantir a proteção integral; incentivar o 

fortalecimento dos vínculos familiares, salvo determinação judicial ao contrário; 

garantir a continuidade ou o acesso aos estudos; favorecer o surgimento e o 

desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos 

façam escolhas com autonomia; preparar o adolescente para o seu desligamento; 

inserir os adolescentes em cursos profissionalizantes; promover acesso à rede sócio 

assistencial, aos demais órgãos do sistema de garantia de direitos e às demais 

políticas públicas setoriais; promover o acesso a programações culturais, de lazer, 

de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, 

vivências, desejos e possibilidades do público e desenvolver com os adolescentes 

condições para a independência e o auto cuidado. 

Quando se trata de acolhidos ameaçados de morte, sua manutenção no 

contexto familiar e comunitário de origem pode representar sério risco a sua 
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segurança. Trata-se de uma situação particularmente delicada, na qual pode ser 

necessário o encaminhamento para serviço de acolhimento em localidade distinta do 

município de residência habitual. Nestes casos, é preciso considerar que a 

proximidade do serviço de acolhimento com a comunidade de origem, a manutenção 

das atividades rotineiramente desenvolvidas e o convívio com sua rede social local – 

parâmetros que devem orientar os serviços de acolhimento em geral – não são 

aconselháveis, por colocarem em risco a segurança da criança ou adolescente 

ameaçado podendo também representar risco para as demais crianças e 

adolescentes atendidos no mesmo serviço.  

A Unidade de Acolhimento também atende aos parâmetros referentes a 

recursos humanos e infraestrutura física, constantes, devendo ser avaliada, ainda, 

de acordo com a realidade local, a necessidade de disponibilização de profissional 

específico, que possa se responsabilizar por uma articulação mais próxima do 

serviço com o Sistema de Justiça, o Sistema de Segurança Pública e programas de 

proteção aos quais as crianças e adolescentes atendidos estejam vinculados.  

Finalmente, ressalta-se que o encaminhamento do adolescente 

ameaçado de morte para serviço de acolhimento deve ser considerado apenas 

quando esgotadas alternativas que preservem seus vínculos familiares, como, por 

exemplo, a mudança de contexto ou cidade acompanhado da família, de familiar ou 

responsável. 

Após todo o trabalho desenvolvido pela profissional de Serviço Social, o 

adolescente acolhido é levado para a família, através de uma visita domiciliar, onde 

se pode observar através do contato a realidade da situação, buscando conhecer 

melhor a história da família, para uma possível reintegração. 

Quando há possibilidade desta reintegração familiar, considera-se a 

melhor medida. A preparação para o retorno deverá incluir uma crescente 

participação da família na vida do adolescente, inclusive no cumprimento das 

responsabilidades parentais, buscando  propiciar a inserção da família em atividades 

que envolvam o adolescente como, por exemplo, reuniões escolares, consultas de 

saúde, comemoração do aniversário, atividades na comunidade, escola, etc.  

Do mesmo modo, os adolescentes devem ter a oportunidade de uma 

reinserção gradual no contexto de origem, passando finais de semana ou datas 

comemorativas na casa da família, por exemplo. Nesse momento é importante, 
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ainda, que sejam fortalecidas as redes sociais de apoio da família, fundamentais 

para o exercício de seu papel de cuidadora. 

Vale destacar que a reintegração com familiares com o qual o 

adolescente não possui vínculo afetivo deve ser cuidadosamente avaliada, não 

devendo ser conduzida meramente com base em uma “supervalorização dos laços 

consanguíneos”. Neste caso, deve-se avaliar a possibilidade de construção de 

vinculações significativas e de aceitação mútua do convívio, para se decidir quanto à 

melhor alternativa a ser recomendada à autoridade judiciária: reintegração com 

família extensa, colocação com pessoa significativa da comunidade ou adoção. 

Quando a colocação com familiar sem vinculação prévia representar a 

melhor medida, deve-se preparar previamente todos os envolvidos, por meio de uma 

gradativa aproximação que possibilite a construção da vinculação afetiva, 

fundamental para prevenir situações futuras de rejeição e, até mesmo, de retorno da 

criança ou adolescente ao serviço de acolhimento. 

Após a reintegração familiar é importante que o período de adaptação 

mútua entre o adolescente e a família seja acompanhado no mínimo por seis meses, 

após os quais deverá avaliar  a necessidade de sua continuidade. Nesse momento, 

devido às mudanças ocorridas em cada um dos membros durante o período do 

afastamento e o descompasso entre expectativas construídas e realidade, podem 

ocorrer entre os integrantes da família, insegurança e conflitos na relação devido à 

necessidade de readaptação da rotina e regas familiares. Por isso, é preciso que 

sejam desenvolvidas estratégias para conciliar os cuidados com a criança e o 

adolescente com as demais responsabilidades da família. 
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4 A PRÁTICA PROFISSIONAL DENTRO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL MASCULINA DE CASCAVEL – PARANÁ. 

 

4.1 ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL EM ÂMBITO GERAL. 

 

Para compreender a prática profissional do assistente social na Unidade 

de Acolhimento Masculina em Cascavel se faz necessário inicialmente abordar a 

prática profissional do serviço social em duas dimensões teórico-práticas. 

Neste sentido, é possível destacar a prática do profissional, suas 

atribuições e competências, sejam aquelas realizadas na política de Assistência 

Social ou em outro espaço sócio ocupacional, são orientadas e norteadas por 

direitos e deveres constantes no Código de Ética Profissional e na Lei de 

Regulamentação da Profissão, que devem ser observados e respeitados, tanto pelos 

profissionais, quanto pelas instituições empregadoras. No que se refere aos direitos 

dos assistentes sociais, o artigo 2º do Código de Ética assegura: 

 

Que nos direitos e das responsabilidades gerais do/a assistente social 
Art. 2º - Constituem direitos do assistente social:  
a) garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na 
Lei de Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados neste 
Código;  
b) livre exercício das atividades inerentes à profissão; 
c) participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na 
formulação e implementação de programas sociais;  
d) inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e 
documentação, garantindo o sigilo profissional;  
e) desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional; 
 f) aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos 
princípios deste Código;  
g) pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se 
tratar de assuntos de interesse da população;  
h) ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar 
serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou 
funções;  
i) liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os 
direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus 
trabalhos. CFESS,1993, p.26). 
  

No que se refere aos deveres profissionais, o artigo 3º estabelece:  

 

Art. 3º - É dever do assistente social: 
 a) desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e 
responsabilidade, observando a Legislação em vigor;  
b) utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da 
profissão; 
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 c) abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a 
censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, 
denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes;  
 d) participar de programas de socorro à população em situação de 
calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e 
necessidades. 
 

As competências permitem ao profissional realizar a análise crítica da 

realidade, para, a partir daí, estruturar seu trabalho e estabelecer as competências e 

atribuições específicas necessárias ao enfrentamento das situações e demandas 

sociais que se apresentam em seu cotidiano. As competências específicas dos 

assistentes sociais, no âmbito da Política de Assistência Social, abrangem diversas 

dimensões interventivas, complementares e indissociáveis. 

A intervenção profissional, na perspectiva aqui assinalada, pressupõe 

enfrentar e superar duas grandes tendências presentes hoje no âmbito dos CRAS. A 

primeira é de restringir a atuação aos atendimentos emergenciais a indivíduos, 

grupos ou famílias, o que pode caracterizar os CRAS e a atuação profissional como 

um “grande plantão de emergências”, ou um serviço cartorial de registro e controle 

das famílias para acesso a benefícios de transferência de renda. A segunda é de 

estabelecer uma relação entre o público e o privado, onde o poder público 

transforma-se em mero repassador de recursos a organizações não 

governamentais, que assumem a execução direta dos serviços sócioassistenciais.  

Esse tipo de relação incorre no risco de transformar o profissional em um 

mero fiscalizador das ações realizadas pelas ONGs e esvazia sua potencialidade de 

formulador e gestor público da Política de Assistência Social. 

 

4.1.1 A Atuação do Assistente Social dentro da Unidade de Acolhimento 

Institucional Masculina no Município de Cascavel-Pr.  

 

O profissional técnico de Serviço social para desenvolver suas ações 

dentro da Unidade de Acolhimento Masculino, precisa conhecer as normativas que 

envolvem diretamente o usuário de assistência social, tais como: Constituição 

Federal de 1988; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS; a Politica Nacional de Assistência Social – PNAS; 

Sistema Único da Assistência Social – SUAS; Recursos Humanos do SUAS – NOB-

RH – SUAS; o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da 
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Criança e do Adolescente a convivência familiar e comunitária; a Tipificação 

Nacional de Serviços Sócioassistenciais; Serviços de Acolhimento para crianças e 

adolescentes; Projeto de Diretrizes das Nações Unidas sobre Emprego e Condições 

Adequadas de cuidados Alternativos com Crianças.   

Este assistente social irá atuar na realização de sua prática profissional 

desenvolvendo os seguintes tópicos: captar recursos através de projetos, estimular a 

conservação do vínculo, na qual realiza atendimento individualizado através de 

entrevista, no atendimento grupal dos usuários, colhendo elementos para o estudo 

social da família por meio de visita domiciliar, encaminhamentos diversos destes 

acolhidos ao mercado de trabalho, a convivência a comunidade, encaminhamento a 

cursos profissionalizantes, atendimento médico, psicológico, psiquiátrico e 

odontológico, providenciar os documentos que são necessários para a cidadania. 

Diante do exposto acima, percebe-se que o serviço social emprega vários 

instrumentais técnicos, que são subsídios para sua intervenção, conforme diz “a 

instrumentalidade é uma propriedade e ou capacidade que a profissão vai 

adquirindo na medida em que concretiza objetivos. Ela possibilita que os 

profissionais objetivem sua intencionalidade em resposta profissional” (GUERRA, 

2013, p.2).  

Amaro (2003), diz que a visita domiciliar é um instrumento técnico-

operativo que define como uma prática profissional, investigativa ou de atendimento, 

que pode ser realizada por um ou mais profissionais, com o individuo em seu próprio 

meio social ou familiar.  

A assistente social durante a visita domiciliar tem que ter uma abordagem 

cuidadosa com os familiares do acolhido, esse cuidado estende-se ao individuo 

mostrando interesse em suas necessidades relatadas, ganhando confiança e 

respeitando a sua realidade. 

O Município de Cascavel oferece o acolhimento institucional no qual a 

unidade pública que presta serviço integral como preconiza o Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, a Política 

Nacional de Assistência Social - PNAS e em conformidade com a Constituição 

Federal de 1988, auxiliando assim, na formação crítica e criativa, na convivência em 

grupo, na promoção da qualificação para competir no mercado de trabalho e na 

convivência familiar e comunitária materializada através do protagonismo juvenil. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DOS DADOS. 

 

Com base no referencial teórico desenvolvido no decorrer deste artigo a 

discussão referente ao atendimento prestado pela Unidade de Acolhimento 

Masculina, a pesquisa primária foi aplicada, junto aos profissionais que desenvolvem 

um trabalho interdisciplinar. Foram entrevistados 10 profissionais de todas as áreas.  

 

Tabela 1 A percepção do profissional de Serviço Social em relação ao Acolhimento 

Institucional de Cascavel – PR, segundo os profissionais pesquisados. 

 

Características sociais e caridades Indicadores Porcentagem 

Tempo de trabalho 

01 mês a 01 ano 30% 

01 ano a 03 anos 30% 

03 anos a mais 40% 

   

   

Visão sobre o Serviço Social 

Assistentencialismo 40% 

Caridade 30% 

Garantia de Direitos 30% 

   

   
Qual a importância do Assistente Social  
dentro da Instituição. 

Básico 20% 

Necessário 35% 

Essencial 45% 

   

   

Importância do trabalho da equipe interdisciplinar. 

Bom 55% 

Adequado 45% 

Péssimo 0% 

   

   

Pontos positivos do Acolhimento 

Afastamento de risco 45% 

Convívio Social 35% 

Retorno familiar 20% 

   

   

Pontos negativos do Acolhimento 

Negar ao atendimento 50% 

Perfil dos Acolhidos 30% 

Tirar o poder da família 20% 

   Fonte: Resultado da Pesquisa, 2015.     
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Quando questionados sobre quanto tempo esses profissionais trabalham 

na área de acolhimento, percebe-se que, 40% dos entrevistados estão nessa área 

há mais de 03 anos. 

Outra questão abordada e questionada, diz respeito à visão que estes 

profissionais têm em relação ao trabalho desenvolvido pelo Assistente Social, dentro 

da Instituição, surpreendentemente 40% dos entrevistados, ainda tem a ilusão de 

que a Garantia de Direitos está relacionada ao assistencialismo. Neste sentido, 

podemos afirmar a falta de informação que a população sente em relação ao 

trabalho do Assistente Social, ainda nos vemos como “as mocinhas boas”. 

Esta visão assistencialista é uma das principais preocupações dos 

Assistentes Sociais, em pleno século XXI ainda preconiza esta visão, a qual o 

profissional serve somente para dar “cesta básica”. 

Quando se trata da opinião dos profissionais em relação à importância do 

Assistente Social dentro da Unidade, 45% dos entrevistados acham essenciais, 

levando em consideração seu trabalho desenvolvido com as famílias, e os próprios 

acolhidos às relações de trabalho são baseadas na colaboração para que as 

demandas sejam atendidas de forma efetiva e eficaz. Percebe-se que esta 

colaboração é mútua entre os profissionais envoltos neste processo de trabalho, de 

fato consta-se que existe um trabalho interdisciplinar. 

A Unidade de Acolhimento Masculina é a única que realiza um trabalho 

diferente com as famílias levando o acolhido para visitar sua família em sua própria 

casa e as outras instituições de acolhimento já fazem trabalho com a família dentro 

da instituição. De acordo com a Assistente social da Unidade, é nesta visita que ela 

consegue fazer uma observação maior sobre a família e o acolhido. 

Ao analisar, juntamente com os outros profissionais a importância do 

trabalho desenvolvido pela equipe interdisciplinar, 55% dos entrevistados 

responderam que o trabalho é bom, levando em consideração que, as alternativas 

eram péssimas e adequadas. Partindo deste pressuposto, vê-se a necessidade de 

melhorias nas informações que são transmitidas pelo atendimento do profissional de 

Serviço Social, pela qualidade no atendimento com atenção e dedicação aos 

acolhidos, não apenas durante os atendimentos, mas também durante toda a 

permanência na Unidade, nas refeições, no lazer, nas atividades desenvolvidas, 

sendo que outros profissionais de Serviço Social não trabalhavam desta forma, 

fazia-se a observação apenas no atendimento individual. 
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Quando se fala em pontos positivos do acolhimento, 45% dos 

entrevistados, demostram que estar acolhido diminui o risco social, pois lá fora estão 

correndo risco de vida, podendo estar praticando atos ilícitos, ou seja, a lei da vida, 

“ou você morre ou você mata”. Eles, estando acolhidos o olhar é outro, passam a ser 

considerados como pessoas de direitos, estão inseridas na escola, atendimentos 

especializados. 

Outra questão abordada são os pontos negativos do acolhimento, 50% 

negam este atendimento, eles já estão acolhidos, porém se negam a fazer parte, a 

aderir ao programa, ou seja, a qualquer momento os acolhidos podem sair e não 

voltar mais. Não há nada que os motive a ficar ali.  

Assim, com base nestas argumentações, conclui-se que são necessárias 

politicas públicas mais eficazes que abranjam os adolescentes acolhidos e também 

a melhoria das condições de acolhimento para garantir a efetivação dos direitos 

sociais desta parcela da população. 
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CONCLUSÃO 

 

Como podemos observar no decorrer deste artigo, a questão do 

Acolhimento Institucional Masculino, é uma demanda do serviço social. É o resultado 

da pesquisa realizada mediante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. 

O artigo foi desenvolvido priorizando o direito de proteção integral ao 

adolescente, na condição de acolhido, no processo de fortalecimento de vínculos 

familiares e na integração em família substituta, quando necessário, ressaltando a 

grande importância do assistente social e da rede de serviços no enfrentamento 

desta demanda, a qual vem crescendo substancialmente. 

Podemos observar a grande importância que é discutir a questão do 

Acolhimento Institucional Masculino, no momento em que se podem problematizar 

os inúmeros desafios que cercam essa demanda, sendo que este objetivo é de 

ampliar o leque de possibilidades que possam garantir ao adolescente a promoção, 

proteção e defesa dos seus direitos.  

Refletir nessas possibilidades significa considerar que o adolescente tem 

prioridade absoluta, o qual necessita de proteção por parte da família, do Estado e 

da sociedade visando assegurar o seu pleno desenvolvimento. 

A partir deste pressuposto, entendemos no discorrer do texto que a 

questão do Acolhimento Institucional foi marcada durante muito tempo por violações 

de direitos, privando o adolescente ao direito do convívio social e comunitário, 

seguindo padrões hierarquizados e paternalistas que implicaram em grandes 

prejuízos a essa parcela da população.  

Com o passar dos anos, houve um grande avanço na legislação, que 

possibilitou mudanças significativas no trabalho envolvendo a questão do 

Acolhimento Institucional Masculino. Esses avanços se referem a dar ao 

adolescente que se encontra nessas condições de risco social e pessoal o 

atendimento digno e a proteção necessária possibilitando o seu pleno 

desenvolvimento, respeitando a sua condição de sujeito de direito e a preservação 

da sua individualidade.  

Com os avanços também veio à possibilidade a condição da construção 

de um novo projeto de vida no que tange a possibilidade do retorno do acolhido a 

sua família de origem, através do trabalho de fortalecimento de vínculos que deve 
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ser realizado com a família, amparando esta a superar as condições de 

vulnerabilidade e ainda todo o trabalho que é desenvolvido com o acolhido.  

O Acolhimento Institucional Masculino é pautado como um desafio, pois 

apesar dos avanços na legislação há inúmeras lacunas entre esta e a sua 

materialização que extrapola a própria área. É sabido que a violação de direitos 

acontece frequentemente, a questão da institucionalização ainda é cercada por 

diversos problemas e muitas mudanças ainda precisam ser vislumbradas, tais como: 

mudanças de valores culturais que cercam a institucionalização, a família. 

O profissional do serviço social pode proporcionar grande contribuição na 

construção desse processo, a direção social estratégica a qual está pautada o seu 

projeto profissional lhe oferece subsídios de fazer essa construção crítica no sentido 

de dar resposta a essa demanda. Vale ressaltar que este profissional sozinho não 

conseguirá atender esse conjunto de necessidades sociais, por isso a importância 

de um trabalho articulado com a rede de serviços para compor o sistema de garantia 

de direitos e garantir a eficácia dos resultados.  

Diante disto, podemos concluir que deve ser realizado um trabalho de 

prevenção junto à família e a comunidade no sentido de caminhar para o fim do 

Acolhimento Institucional Masculino, dando ao adolescente o direito de ser criado no 

seio da sua família de origem, independente de seus arranjos, levando em 

consideração que a família é o melhor lugar para o seu desenvolvimento, desde que 

ela cumpra a sua função de proteção. 
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