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RESUMO 

 

A reintegração familiar é um dos maiores desafios que se encontram na 

institucionalização de crianças e adolescentes. São comuns as dificuldades em 

decorrência da família se encontrar em vulnerabilidade social e da falta de estratégias 

que contribuam para a preservação dos vínculos familiares. Embora a legislação 

determine os princípios fundamentais e a permanência dos filhos junto aos pais e dispõe 

que os problemas de natureza socioeconômica devem ser cuidados e atendidos pelo 

Estado e a sociedade, a realidade mostra que as políticas públicas existentes não alteram 

o quadro de pobreza e exclusão das famílias vulnerabilizadas. São políticas 

fragmentadas e assistencialistas, que contribuem efetivamente para a destituição do 

poder familiar, naturalizando esta prática. O objetivo deste trabalho é discutir a 

produção de subjetividades em famílias de classes menos favorecidas, enfatizando as 

rupturas dos vínculos afetivos e a fragmentação das assistências relacionadas à 

reintegração familiar.   As famílias, ao se depararem com estas dificuldades, deixam de 

cumprir perante os filhos seu papel de proteger e prover, evidenciando o abandono, 

tendo por resultado um acúmulo de relações de culpabilização que estas famílias vêm 

vivenciando. Este trabalho também sugere a necessidade do desenvolvimento de 

práticas direcionadas ao momento de saída do abrigo e a reinserção familiar, que se 

configurou por meio da experiência vivenciada com crianças e adolescentes 

institucionalizados, constatando que a afetividade e os vínculos não são destituídos, o 

que demonstra a necessidade de se implementar políticas capazes de promover a 

reintegração familiar em diferentes contextos. 

 

Palavras-Chave: Reintegração familiar, Institucionalização e Destituição do Poder 

familiar.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The family reintegration is one of the biggest challenges is the 

institutionalization of children and adolescents. Are common difficulties as a result of 

the family is on social vulnerability and the lack of strategies that contribute to the 

preservation of family ties. Although the law predominate the fundamental principles 

and the permanence of children with parents and provides that the socioeconomic nature 

of problems should be maintained and serviced by the State and society. The reality 

shows that existing policies do not change the poverty and exclusion of families made 

vulnerable, such policies are fragmented and welfare. And effectively promote the 

removal of the family power, naturalizing this practice. The objective of this paper is to 

discuss the production of subjectivities in lower classes of families, emphasizing the 

breaks of affective bonds and the fragmentation of assistance related to family 

reintegration. Families when faced with these difficulties fail to fulfill before the 

children their role to protect and provide, causing the abandonment. Result of an 

accumulation of guilt relations, experienced by these families. This work also suggests 

the need to develop practices aimed at the exit point of shelter and family reintegration, 

which is setting experience, lived with institutionalized children and adolescents, noting 

that the affection and the bonds are not destitute. Demonstrating the need to implement 

policies promoting family reintegration in different contexts.  

 

 

Keywords: Family reintegration, Institutionalization and Dismissal of family 

power. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho foi elaborado através de experiências vivenciadas no estágio 

supervisionado específico em Psicologia Social e Comunitária numa 

instituição filantrópica, na Baixada Fluminense, de acolhimento de crianças e 

adolescentes em risco pessoal e social, na faixa etária de zero a doze anos. A instituição 

tem por finalidade abrigar crianças e/ou adolescentes, sob medida protetiva de Abrigo, 

que tiveram os direitos violados, e foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar e Vara 

da Infância e Juventude, oferecendo-lhe: proteção em moradia dentro de um clima 

residencial, alimentação e vestuário. Este trabalho foi iniciado com o acolhimento de 

sete irmãos em situação de suspensão do poder familiar, cuja família encontrava-se em 

vulnerabilidade social e, após denuncia, foram acolhidos nesta instituição na qual pude 

presenciar a evolução do processo durante o estágio supervisionado.  

 O acolhimento de criança e adolescente em entidade de abrigo apresenta-se, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, como medida de proteção (Art. 101, § VII. p. 43) 

e deve ocorrer quando se verificar uma situação de risco social ou pessoal, definida na 

lei, em razão da ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou 

abuso dos pais ou responsável; e em razão da conduta da criança ou do adolescente. 

O primeiro capítulo apresentará a evolução histórica da institucionalização de 

crianças e adolescentes. Durante a vigência do Código de Menores houve uma adesão à 

prática de institucionalização onde criança em situação irregular estaria mais bem 

institucionalizada em poder do Estado do que com suas famílias, o que seria a melhor 

maneira de educar seus filhos e de obter inserção social. Esta prática, ainda hoje, se 

torna uma importante discussão no que diz respeito à institucionalização de crianças e 

adolescentes, devido à grande incidência de abandono, negligência e de destituição do 

poder familiar na classe pobre, o que ainda hoje motiva esta prática, apesar do avanço 

que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos trouxe em 1990.  

O segundo capítulo apresentará o conceito de medida protetiva, poder familiar, 

destituição do poder familiar e a reintegração familiar, discutindo a relação da tutela do 

Estado em relação ao poder familiar enquanto poder/dever, sendo o poder familiar um 

conjunto de obrigações que deve ser exercido no interesse dos filhos menores não 

emancipados. O Estado controla-o, escrevendo normas que atribuem aos pais, em casos 

de descumprimento dos seus deveres e obrigações. A experiência de separação e 

rupturas dos laços afetivos com a mãe biológica desenvolvida durante o acolhimento 
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institucional pode interferir na reintegração familiar?  Assim, discutiremos a 

importância da reintegração do poder familiar, pensando sobre o papel do Estado na 

reintegração. Neste sentido, pensa-se que a subjetividade não é algo interno ao sujeito. É 

um modo de existência produzido, que impõe as formas de sobreviver e de permanecer 

dentro dos padrões que o Estado exige enquanto fiscalizador do exercício do poder 

familiar. Desacreditar em si mesmo são resultados de um acúmulo de relações de 

culpabilização que estas famílias vêm vivenciando. 

O terceiro capítulo apresentará uma experiência na institucionalização, 

abordando a destituição do poder familiar por negligência e vulnerabilidade social 

enquanto benefício para a criança e adolescente. Sabendo-se que por determinação do 

Estado que exercerá a tutela destas crianças e adolescentes, existe também a ineficácia 

dos sistemas de saúde, educação e políticas públicas, o que contribui para a 

desestabilidade das famílias e, por consequência deste processo de negligência estatal, 

as crianças e adolescentes perdem suas referências familiares, o que causa um grande 

impacto em seu desenvolvimento. Após a destituição do poder familiar, algumas 

medidas de proteção e inclusão foram implantadas às crianças, como a socialização na 

comunidade com a volta às aulas regulares e a assistência multidisciplinar. Portanto, 

pôde-se perceber que a questão da destituição do poder familiar pouco interferiu no 

comportamento dos pais biológicos, fazendo com que essas crianças permanecessem no 

abrigo vivenciando incertezas de uma volta para casa. Se o convívio familiar oferece 

riscos aos filhos, de nada adianta afastá-los deste ambiente se não houver modificação e 

trabalho para transformações estruturais, inclusive nos serviços públicos e na 

efetividade da assistência.  

A contribuição deste trabalho se faz na compreensão de que a exclusão social, a 

falta de assistências integradas e o rompimento dos laços afetivos com a família 

necessitam muito mais do que um julgamento judicial e a institucionalização de crianças 

e adolescentes como resolução da ausência do poder/dever familiar. 
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1. A TRAJETÓRIA DO PODER DO ESTADO EM RELAÇÃO À CRIANÇA E 

AO ADOLESCENTE INS TITUCIONALIZADOS: O QUE MUDOU? 

 

O Brasil possui uma longa tradição de institucionalização de crianças e 

adolescentes. Desde a época do Império, o poder judiciário brasileiro vem buscando o 

direito de proteção às crianças carentes, órfãos e abandonados. A rigidez na educação 

das crianças e a influência da igreja eram pontos marcantes nos valores morais e 

patriarcais onde o pai era a autoridade maior na família tradicional e responsável pelo 

seu sustento. No século XVIII, quando a Roda começou a funcionar no Brasil, a família 

brasileira era marcada pela rigidez nos valores morais, patriarcal e hierarquizado 

segundo(LEITE,2001,P.11) 

A Roda dos Expostos1 foi o primeiro programa de assistencialismo envolvendo 

acolhimento institucional no século XVIII, por iniciativa da Santa Casa de Misericórdia, 

que acolhia os bebês enjeitados deixados nos muros de suas instalações. Em 

contrapartida, historicamente, a garantia do direito de a criança estar com suas famílias 

trilhou por um árduo caminhar, já que as crianças deixadas na Roda dos Expostos eram 

crianças rejeitadas pelos padrões da sociedade, denominadas filhos de ”mães solteiras”, 

crianças geradas no adultério ou filhos da pobreza. Neste contexto, vale ressaltar que 

também era uma prática muito comum as escravas abandonarem seus filhos na Roda 

para que eles crescessem livres do cativeiro.  

Em 1871 a Lei do Ventre livre2 tornou livres todos os filhos de escravas 

nascidos a partir daquela data. Porém estas crianças ficavam com suas mães até 

atingirem oitos anos, sob a autoridade dono da fazenda. Ao completar oito anos essa 

criança deveria ser entregue ao poder do estado ou seus serviços seriam contratados 

pelo senhor da fazenda. Este seria beneficiado por uma indenização do Estado, 

conforme relata Lígia C. Leite (2001).                                                                   

O texto final dessa lei determinava que os senhores criassem os filhos 

de seus escravos até oito anos de idade; uma vez que a criança 

                                                           
1 Roda dos Expostos: O nome roda se refere a um artefato de madeira fixado ao muro ou janela do 

hospital, no qual era depositada a criança. Ao girar o artefato a criança era conduzida para dentro das 

dependências dos asilos de crianças abandonas e órfãs, sem que a identidade de quem ali colocasse o bebê 

fosse revelada. (LEITE,2001) 
2 A Lei do Ventre Livre, também conhecido como “Lei Rio Branco” foi uma lei abolicionista, 

promulgada em 28 de setembro de 1871 lei nº 2040 (assinada pela Princesa Isabel). Esta lei considerava 

livre todos os filhos de mulher escravas nascidos a partir da data da lei.  
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atingisse essa idade, o governo imperial se comprometia a pagar ao 

senhor uma indenização de 600$000(seiscentos mil réis) por meio de 

títulos de renda fixa de trinta anos, com juros de 6% ao ano ( LEITE, 

2001 p. 12). 

 

Em 1888, com a abolição dos escravos, não houve uma orientação destinada a 

integrar os negros (escravos) às novas regras de uma sociedade baseada no trabalho 

assalariado, moradia e educação, conforme apresenta matéria da revista de informações 

e debates do IPEA (2011). 

INDESEJADOS DOS NOVOS TEMPOS Os ex-escravos, 

além de serem discriminados pela cor, somaram- -se à 

população pobre e formaram os indesejados dos novos 

tempos, os deserdados da República. O aumento do número 

de desocupados, trabalhadores temporários, lumpens, 

mendigos e crianças abandonadas nas ruas redunda também 

em aumento da violência, que pode ser verificada pelo maior 

espaço dedicado ao tema nas páginas dos jornais. (IPEA 2011 

apud MARINGONI 1927). 

 

Após a abolição dos escravos o número de mortalidade infantil, crianças 

abandonadas e famílias em vulnerabilidade social cresceram assustadoramente, pois não 

havia mais responsabilidade dos senhores das fazendas com essas crianças e suas 

famílias, o que se tornou um problema de saúde e segurança pública. As crianças 

abandonadas viviam como andarilhos, ameaçando a segurança da sociedade, levantando 

questionamentos sobre o papel do Estado nas questões sociais. A partir deste momento 

houve um aumento de instituições para abrigamento de crianças, para repressão e 

assistência, segundo Leite. 

Mas o número de crianças e jovem abandonado material e 

moralmente, aumentava a cada dia, o que acabou dando 

origem a outras instituições voltadas para o atendimento 

dessa população, quase todas usando métodos repressivos e 

de correção dos comportamentos irresponsáveis (LEITE, 

2001, p.16). 

Porém, as mudanças de paradigmas enfrentados no decorrer do tempo foram 

fundamentais para a criação de políticas públicas assistenciais. Com estas questões, as 

práticas de detenção de “menores” juntamentamente com adultos geraram conflitos 

entre o poder público e as entidades religiosas. Havia muitos casos de abusos aos 

menores nas instituições, gerando uma urgência na assistência ao menor e é nesse 

contexto que se iniciaram as intervenções como forma de normas jurídicas, que 

atribuíam ao Estado o poder de atuar sobre o menor e intervir sobre a família. Foi então 
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criado no Brasil, em 1923, o primeiro Juizado de Menores sendo José Candido 

Albuquerque Mello Mattos o primeiro juiz de Menores da América Latina. Em 1927 foi 

promulgado o primeiro Código de Menores do Brasil, pelo Decreto nº 17943-A, de 12 

de outubro de 1927, conhecido como Código Mello Matos, estabelecendo assistência e 

proteção às crianças, adolescentes delinquentes e abandonados menores de dezoito anos 

que estivessem em “situação irregular”. Seu objetivo era unificar as leis de assistência e 

proteção aos menores de dezoito anos que estivessem sob a responsabilidade do Juizado 

de menores. A partir do Código de Menores o termo “Menor” passou a denominar 

crianças e adolescentes abandonados, delinquentes e os filhos da pobreza em situação 

irregular. O Código propunha a substituição das expressões  abandonado” e "infrator" 

por menor em situação irregular. (FERRAREZI, 1995, p.31).  Esta denominação 

passou então a construir um novo grupo estigmatizado pela sociedade como sinônimo 

de ameaça, pobreza, delinquência e exclusão social. Com o Código de Menores a 

legislação moralista e punitiva se tornou a solução, tendo em vista que o Estado passou 

a ter poder sobre os menores com o objetivo de corrigir e reprimir, como relata 

Nascimento. 

A figura principal era o Juiz, pois ele detinha todo o poder de decisão quanto 

ao melhor destino (abrigo ou internação) a ser dado a essa população. Tais 

decisões baseavam-se na personalidade, na índole, ou seja, em estereótipos e 

em estigmas associados à pobreza que, consequentemente patologizavam e 

culpabilizavam o modo de vida das famílias pobres. A noção de periculosidade 

era a justificativa para as sentenças, muitas vezes absurda, do Juiz a quem 

ninguém poderia questionar. (NASCIMENTO, 2008, p.11).  

Durante a vigência do Código de Menores, as crianças que se encontravam em situação 

irregular estaria mais bem institucionalizada em poder do Estado do que com suas 

famílias, para as famílias pobres seria a melhor maneira de educar seus filhos e de 

oferecer inserção social. Entretanto nas famílias pobres foi introduzido um sentimento 

de incapacidade de cuidar dos filhos, possibilitando ao Estado intervir na família 

considerada em situação de pobreza. Para os pais ou responsáveis pelo menor em 

situação irregular, o Código propunha as seguintes medidas: advertência, obrigação de 

submeter o menor a tratamento, perda ou suspensão do pátrio poder, destituição da 

tutela e perda da guarda(FERRAREZI, 1995,p.32).  Enfim, a culpa sobre as famílias 

desfavorecidas e as formas de intervenção que desautorizavam os pais em seu papel 

parental foram estratégias assumidas pelo Estado e que justificavam a 

institucionalização, afirma Nascimento. 

Dentro desse contexto, a questão financeira torna-se o principal 

motivo para a desqualificação da família pobre e a produção de uma 
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subjetividade que diz serem elas incompetentes para o cuidado dos 

filhos, o que justifica uma intervenção técnica e estatal 

(NASCIMENTO, 2008, p.9). 

Esses foram pontos centrais das políticas públicas fundamentadas no Código de 

Menores (1927) que favoreciam a institucionalização e evidenciavam a falta de políticas 

assistenciais em relação às famílias e à reintegração familiar.  Importante ressaltar que 

esta pesquisa se baseia no histórico da institucionalização de crianças e adolescentes em 

destituição do poder familiar, definida como suspensão da autoridade parental atribuída 

na Constituição Federal de 1937. 

A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias 

especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas 

destinadas a assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de 

harmonioso desenvolvimento das suas faculdades. 

O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude 

importará falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e 

cria ao Estado o dever de provê-las do conforto e dos cuidados 

indispensáveis à preservação física e moral. 

Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção 

do Estado para a subsistência e educação da sua prole. (BRASIL, 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1937. Art. 127). 

   

Com a necessidade da elaboração de um Código que disciplinasse as condutas 

passíveis de penalização de crianças e adolescentes, foram instituídas diversas 

organizações para o atendimento à infância e à juventude. O governo federal constituiu 

em 1940 o Departamento Nacional da Criança. Em 1941, criou o Serviço de Assistência 

a Menores (SAM) através do Decreto n°. 3.799, que adotava internações, 

assemelhando-se a um sistema penitenciário. 

1.1 Serviço de Assistência ao Menor – SAM  

Na década de 40 o Estado da maior espaço para regulamentação da vida social 

da criança e do adolescente, através do Decreto Lei Nº 2.024, de 17 de fevereiro de 

1940, que fixava as bases da organização da proteção à maternidade, a infância e à 

adolescência em todo país. Um novo olhar direcionado às instituições responsáveis, 

naquela época, para a infância e adolescência, articuladas entre entidades 

governamentais e não governamentais foi inaugurado. As políticas sociais do governo 

de Getúlio Vargas tornaram-se políticas públicas mais abrangentes, devido às leis 

trabalhistas e consequentemente a política de educação e de saúde. No Estado Novo, 

como ficou conhecido este período, que vigorou entre 1937 e 1945, foi que surgiram as 

primeiras equipes técnicas para dar assistência na execução de cunho social junto às 
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áreas de saúde, educação, previdência e assistência, chamada Assistência Centralizada. 

Assim foi criado o Serviço de Assistência ao Menor – SAM. Tratava-se de um órgão do 

Ministério da Justiça que funcionava como Sistema Penitenciário para a população 

menor de idade, conforme decreto Lei nº 3.799 de 05 de novembro de 1941, art. 2º, com 

as seguintes finalidades: 

a. Sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores desvalidos e 

delinquentes, internados em estabelecimentos oficiais e particulares; 

b. Proceder a investigação social e o exame médico psicopedagógico dos 

menores desvalidos e delinquentes; 

c. Abrigar os menores, à disposição do Juízo de Menores do Distrito 

Federal; 

d. Recolher os menores em estabelecimentos adequados, a fim de ministrar-

lhes educação, instrução e tratamento somatopsíquico, até o seu 

desligamento; 

e. Estudar as causas do abandono e da delinquência infantil para a 

orientação dos poderes públicos; 

f. Promover a publicação periódica dos resultados de pesquisas, estudos e 

estatísticas. 

Nenhuma finalidade foi direcionada à assistência e reintegração familiar para 

que esses menores pudessem retornar às suas famílias. As ações de atendimento eram de 

privação da liberdade dos menores, objetivando sua proteção com medidas punitivas, 

aplicadas pelo Juiz, mesmo que os menores (denominados menores em situação 

irregular) não tivessem praticado qualquer ato ilícito, fazendo uma relação entre ser 

pobre e ameaçar a sociedade. 

 O SAM foi uma tentativa frustrada de diferenciar o adolescente infrator do 

menor carente e abandonado de organizar e normatizar os diversos internatos e 

instituições públicas que desenvolviam ações com crianças e adolescente neste período, 

como relata Lígia Costa Leite: “Entretanto, não apena o SAM não conseguiu cumprir a 

função para o qual foi criado, como acabou se tornando conhecido como o Internato de 

horrores” (LEITE, 2001 p.32).  A solução inovadora do Estado em forma de serviço de 

assistência ao menor fortaleceu a institucionalização como recuperação da pobreza, da 

miséria, e da carência assistencial dos pais. A vulnerabilidade social, o abandono, a 

criança órfã, eram motivos suficientes para a intervenção judicial, que determinava a 
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internação como forma de recuperação da criança e do adolescente. As injustiças 

exercidas sobre os menores nas instituições gerenciadas pelo SAM perduraram por vinte 

anos e, após várias denúncias de violências contra menores por parte da imprensa e dos 

internos, um verdadeiro caos instalou-se nas instituições subordinadas ao SAM. Leite 

(2001) cita em seu livro “Meninos de Rua” um parágrafo do livro de Paulo Nogueira 

Filho, diretor de um internato na década de 1950, em que relata as denúncias por ele 

realizadas. 

Ocupando o Serviço de Assistência aos Menores, tive o 

ensejo de conhecer um dos maiores dramas do povo 

brasileiro. Considerei de perto a verdadeira vida de milhares 

de transviados e desvalidos que transitaram pelo SAM. 

Atentei para a monstruosa corrupção que viceja a custa de 

miserandos marginais. Aquilatei a incúria criminosa dos 

governos diante dessa horripilante tragédia social. 

(NOGUEIRA 1950 apud LEITE, 2001 p. 32) 

A doutrina implantada pela institucionalização do SAM, principalmente em 

relação à família em vulnerabilidade social, onde a pobreza era sinônima de 

impotencialidade, subjetivou a cultura do confinamento institucional no país como 

perspectiva de ressocialização e reintegração, mesmo após tantas atrocidades. Em 20 de 

novembro de 1959, por meio da Resolução n° 1.386, cria-se a normativa internacional 

com a Declaração dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, a qual continha uma carta de direitos sem precedentes para os cidadãos desde a 

sua infância. Apesar de interrompido pelo golpe militar no Brasil, o conteúdo da 

Declaração contrastava com todas as políticas assistenciais aplicadas no Brasil, 

principalmente no que dizia respeito à institucionalização. 

 

1.2. Fundação Nacional do Bem-estar do Menor – FUNABEM 

 

Entre 1964, o Brasil vivenciou o golpe militar, em que este regime procurou criar e 

aperfeiçoar instituições sociais de controle como forma de garantir, frente à opinião 

pública, a eficácia do atendimento em assistência ao menor através da FUNABEM, 

conforme Lei Federal 4.513 de 01/12/1964. A referida lei criou a Fundação Nacional do 

Bem-estar do Menor, que estava submetida ao Ministério da Previdência e Assistência 

Social, com o objetivo de formular e implantar a Política Nacional do Bem-estar do 

Menor PNEBEM, realizando estudos sobre o problema dos “menores” e planejando 
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soluções; treinamento e aperfeiçoamento de técnicos; fornecendo assistência, 

orientando, coordenando e fiscalizando as entidades (públicas e privadas) que 

executassem suas políticas através de convênios e contratos. As atividades de 

elaboração e normatização seriam funções específicas da FUNABEM, a qual teria como 

principais objetivos: pesquisar métodos, testar soluções, estudar técnicas que 

conduzissem à elaboração científica dos princípios que deveriam presidir toda a ação 

que visasse à reintegração dos menores à sociedade (FERRAREZZI, 1995.p.23 apud 

FUNABEM, 1975: p.35). 

A FUNABEM surgiu não só como uma proposta de reintegração e 

ressocialização do “menor” abandonado e marginalizado no governo militar, mas 

também como forma de garantir a difusão dos valores do regime, garantindo seus 

objetivos e estratégias de coerção e controle da população.  

De acordo com o referencial da Escola Superior de Guerra - ESG, formularam-

se os pressupostos teóricos da PNBM. Estabeleceu-se uma relação entre o bem-

estar nacional e o do menor, através de sua vinculação aos objetivos nacionais 

permanentes, do mesmo modo como eram tratados os problemas sociopolíticos 

pelo regime militar, ou seja, dentro dos parâmetros da ideologia de segurança 

nacional. (FERRAREZZI, 1995,p.25). 

 

Durante três anos, a FEBEM ficou mais voltada à recuperação da infraestrutura 

do antigo SAM e menos preocupada com o acolhimento dos menores. Entretanto, a 

remodelação do SAM era uma proposta de assistência integral ao menor, sob o modelo 

de vigilância, disciplina e punição em instituições fechadas. A marginalidade 

representava, portanto, um fator de risco para a harmonia e o bem-estar social, se 

tornando uma ameaça à segurança nacional.  O bem-estar social na verdade era “a 

responsabilidade do Estado” pelo bem-estar da sociedade, principalmente da família 

pobre e desestruturada, o que levou entre os anos de 1967 e 1972, segundo Rizzini e 

Rizzini (2004), à internação de cinquenta e três mil crianças provenientes das favelas 

brasileiras. 

A antiga prática do recolhimento de crianças das ruas foi 

intensificada, conforme atesta o Boletim Informativo da 

MUDES (nº.8, nov. 1972), citado pelo sociólogo e assessor 

da presidência da FUNABEM, José Arthur Rios, em palestra 

no Centro-Piloto. O objetivo da citação (reproduzida na 

revista da FUNABEM, Brasil Jovem) consistiu em ilustrar a 

dimensão do problema das crianças abandonadas nas ruas e a 

ação efetiva da FUNABEM, que de 1967 até junho de 1972, 

havia recolhido cerca de 53 mil crianças, a maioria 
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procedente das favelas cariocas, do estado do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Espírito Santo. Todos pediam esmolas, 

roubavam, vendiam bugigangas para sobreviver. (RINZZINI, 

RINZZINI 2004, p.37) 

Em 1979, com a lei 6.697, houve a promulgação do novo Código dos Menores, que 

dispunha sobre a assistência, proteção e vigilância de acordo com Código de Menores. 

Com a Doutrina da Situação Irregular do Menor, não havia uma distinção entre menor 

abandonado e infrator. O novo Código dos Menores dava ao Estado o poder de aplicar 

medidas de caráter preventivo a todo menor de dezoito anos, independente de sua 

situação. O Estado poderia retirar crianças de famílias pobres e criminalizadas, sob o 

discurso de cuidar e proteger. O menor abandonado era institucionalizado porque seus 

pais viviam em estado de pobreza; o órfão era institucionalizado porque não tinha 

família responsável; o menor infrator era institucionalizado porque havia cometido um 

crime, o que contribuiu consideravelmente para o aumento da institucionalização.  

A nova concepção de reeducação não se pautou apenas na internação, 

prevendo, inicialmente, o apoio à família e à comunidade. Mas, seu campo de 

atuação voltasse primordialmente aos menores abandonados e infratores de 

conduta anti-social. (FERRAREZZI, 1995.p.23) 

O governo de João Figueiredo, que marcou o fim da ditadura entre 1979 e 1985, 

foi marcado por muitas reivindicações e muitas militâncias políticas. A trajetória de 

fugas, rebeliões e violência contra os menores internos, tais como abuso sexual, 

medicalização indevida, espancamentos, encarceramento, entre outros; tornou a 

FEBEM uma referência negativa para o Brasil em relação à proteção ao menor frente à 

Comissão de Direitos Humanos. O menor em situação irregular, de acordo com o 

código de menores, estigmatizou o estado de pobreza, como uma patologia social, em 

que sua situação irregular fosse uma ameaça à sociedade, como Leite (2001) relata:  

Como essa “doença” não era fácil de ser diagnosticada – até 

porque não era doença, as autoridades judiciárias tiveram de 

se valer na maioria parte dos casos de “situação irregular” 

para afastar os jovens do convívio social, a fim de reprimir e 

corrigir comportamentos que não se adaptavam ao padrão 

científico de “normalidade” (LEITE, 2001, p.39). 

Essa estigmatização patológica do termo “situação irregular” acabou por se 

tornar uma epidemia, já que não havia uma definição clara deste termo, ou critérios para 

a aplicação da lei e diretrizes para prevenção e tratamentos efetivos de recuperação 

dessas crianças e adolescentes. Essa preocupação se tornou discussão na sociedade, 
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movimentos sociais, organizações não governamentais em defesa dos direitos da criança 

e do adolescente e em 1986 na Convenção dos direitos da Criança da ONU - 

Organizações das Nações Unidas.  Com a Constituição Federal de 1988, avanços 

significativos foram direcionados para a situação do menor no Brasil, abrindo 

efetivamente discussões e estratégias para reestruturar a proteção e a recuperação de 

crianças e adolescentes institucionalizados e em situação de risco social.  

Até a aprovação do ECA as políticas dirigidas à infância e à adolescência eram 

elaboradas pela esfera federal, cuja concepção da questão deu origem a 

diferentes modelos de atendimento. Assim, o "problema do menor" variou de 

uma questão de polícia a uma questão de carência, corroborando políticas com 

abordagens repressivas e assistencialistas ineficazes quanto aos seus objetivos. 

A partir da década de 80, o problema começou a ser concebido como uma 

questão de cidadania, requerendo ações que considerassem as crianças e os 

jovens como sujeitos detentores de direitos. (( FERRAREZZI, 1995.p.3) 

 

Neste contexto surgem novos avanços em relação à implementação de políticas 

baseados na destitucionalização, proteção integral à criança e ao adolescente e na 

reintegração familiar no Estatuto da Criança e ao Adolescente - ECA. 

1.3. Estatuto da Criança e ao Adolescente - ECA. 

 

No Brasil, diversos atores contribuíram para a defesa dos direitos da criança e do 

adolescente na década de 80. O processo de elaboração da constituição Federal de 1988 

se deu a partir da emenda popular “Criança, prioridade nacional”, liderada pelo 

Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua – MNMMR e pela Pastoral do 

Menor, que mobilizou a sociedade com 1,5 milhão de assinaturas, o que efetivamente 

contribuiu para a elaboração do artigo 227 da constituição Federal. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. (BRASIL, Constituição federal 1988). 

Eram movimentos sociais expressivos, que defendiam o direito da criança e do 

adolescente em fase de desenvolvimento a estarem com a família e terem proteção 
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integral, e contestavam o poder autoritário do Estado em relação ao código de Menores. 

Pela primeira vez na história brasileira, a Constituição Federal aborda a questão da 

criança como prioridade absoluta, e a sua proteção é dever da família, da sociedade e do 

Estado, rompendo definitivamente com a doutrina do Menor em situação irregular. 

Neste contexto foi elaborado o Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a coordenação 

do Fórum Nacional de Entidades de Defesa da Criança e do Adolescente articulado com 

o MNMMR (Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua) e apoio de um 

grupo de juízes e promotores da própria FUNABEM. Com o objetivo de regulamentar o 

Art. 227 da Constituição Federal 1988, foi aprovada a Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 

1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do  Adolescente – ECA. 

As consequências da mobilização - por um lado, a cobrança de mudanças das políticas 

por parte do Estado e, por outro, o desenvolvimento de atendimentos alternativos-, fez 

com que a problemática do menor começasse a ser percebida como um tema mais 

amplo e complexo do que aquele que constava do diagnóstico realizado pela PNBM, 

que tinha na carência elou na delinquência, seu fulcro central. Ademais, construía-se 

outra postura nas relações dos movimentos sociais com o Estado (FERRAREZZI, 1995, 

p. 68). 

 

O termo menor é totalmente excluído de qualquer referência à infância e 

considerado inapropriado por ter sentido de exclusão e de caráter pejorativo. Desta 

forma chega ao fim a doutrina da situação irregular exercida pelo código de menores, 

dando início à nova perspectiva de assistência e proteção à criança e ao adolescente 

através do ECA, com a doutrina da proteção integral, onde crianças e adolescentes se 

tornam sujeitos autônomos de direitos especiais e específicos, pela condição de pessoas 

em desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social até dezoito anos, não 

apenas incluindo o aspecto penal do ato praticado pela criança ou contra ela, mas 

também o direito à vida, saúde, liberdade, educação e a convivência familiar. A 

distinção de criança – com faixa etária até doze anos, e adolescente – com faixa etária a 

partir de doze anos até dezoito anos completos, também foi vista como uma grande 

importância na contribuição do Estatuto da Criança e do Adolescente.  Entre os direitos 

fundamentais da criança e do adolescente citados no art. 4º, o papel do Estado, pela 

primeira vez, se apresenta participativo e cooperativo em relação à gestão de recursos 

públicos e assistência à família, garantindo condições de alimentação, educação e 

proteção à criança e ao adolescente. É indispensável que os recursos públicos cheguem 

diretamente às famílias e todos os centros assistenciais se integrem e suas ações sejam 

fiscalizadas para que se faça cumprir o estatuto.  A questão sobre o poder do Estado em 

relação à criança e ao adolescente no direito à convivência familiar e comunitária e a 
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prática de institucionalização é o tema abordado no art.19, do Estatuto que dispõem da 

seguinte forma: 

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem 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 substâncias entorpecentes. 

A prática repressora e violenta de vigiar e punir para moldar comportamentos 

agora dá espaço ao direito à liberdade e à vida, com o direito de ser criado e educado no 

seio de sua família, assegurando o direito à convivência na comunidade. A necessidade 

de reformulação das práticas assistenciais de todas as instituições de internação, 

governamentais e não governamentais, passa a ser de responsabilidade do Conselho 

Municipal do Direito da Criança e do Adolescente CMDCA3. Cabe a ele registrar todas 

as entidades e fazer cumprir a lei, garantindo qualidade e resultados que beneficiem a 

criança ou adolescente como um todo e a suspensão do pátrio poder, que, 

diferentemente da lei anterior no código de menores, só poderá ser executada após 

decisão judicial conforme Art. 19: 

Toda criança ou adolescente tem 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 substâncias entorpecentes. (BRASIL, Lei Nº 

8.069, de 13 de Julho de 1990). 

Já no artigo Art. 22 desta Lei – “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 

educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais” (BRASIL, Lei Nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do  Adolescente – ECA) se dá a 

autonomia familiar para a guarda e educação dos filhos, ao contrário da Lei anterior que 

participava a guarda dos filhos apenas pelo pai, dito o pátrio poder. Mas em que 

condições esta família cumprirá o estatuto? Baseando-se na família da classe pobre, que 

tem uma dinâmica própria, afetada pelo processo de desenvolvimento social, 

econômico, cultural e pelo impacto das ações do Estado através das suas políticas 

econômicas e sociais durante séculos, permanecer dentro das leis do estatuto, mantendo 

o bem-estar de seus filhos, se manifestará de forma a manter condições de 
                                                           
3 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA é o órgão que reúne 

representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a política 

voltada para a criança e o adolescente no município. 
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“sobrevivência”, evitando assim a desestruturação familiar. Embora o Art. 23 disponha 

sobre: “A falta ou a carência de recursos materiais, não constitui motivo suficiente para 

a perda ou a suspensão do poder familiar” (BRASIL, Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 

1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), cabe resaltar 

que situação da família em vulnerabilidade social está diretamente associada à situação 

de pobreza e à falta de assistência e políticas públicas por parte do Estado.  

 As contribuições do estatuto em relação ao poder do Estado no que diz respeito à 

criança e ao adolescente institucionalizado se dispõem no Capitulo II, da Lei Nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre as Entidades de Atendimento: 

Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela 

manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e 

execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a 

crianças e adolescentes, em regime de:I - orientação e apoio sócio-

familiar; II - apoio sócio-educativo em meio aberto;III - colocação 

familiar; IV – Abrigo; IV - acolhimento institucional; (Redação dada 

pela Lei nº 12.010, de 2009)4 V - prestação de serviços à 

comunidade; (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012)5 VI - 

liberdade assistida;   (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) VII - 

semiliberdade; (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012).  BRASIL, 

Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do  Adolescente – ECA), 

Neste contexto, a institucionalização de crianças e adolescente acaba com a 

problemática de internação em massa, sem distinções de infrações.  Com a criação do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, e a implementação 

de políticas públicas especificamente destinadas ao atendimento de adolescentes autores 

de ato infracional se inicia o fim da marginalização de crianças e adolescentes pobres e 

abandonados. Até então o Estado tinha o pressuposto de que abandono e pobreza eram 

                                                           
4 Lei Nº 12.010 de 03 de Agosto de 2009 Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre o aperfeiçoamento da sistemática 

prevista para garantia do direito à convivência familiar a todas as crianças e adolescentes, na forma 

prevista pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. § 1o  A 

intervenção estatal, em observância ao disposto no caput do art. 226 da Constituição Federal, será 

prioritariamente voltada à orientação, apoio e promoção social da família natural, junto à qual a criança e 

o adolescente devem permanecer ressalvada absoluta impossibilidade, demonstrada por decisão judicial 

fundamentada.                  

5 Lei Nº 12.594, de 18 de Janeiro de 2012. Art. 1o  Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato 

infracional. § 1o  Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que 

envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, 

distrital e municipal, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a 

adolescente em conflito com a lei. § 2o  Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 

da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
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uma ameaça à segurança nacional e a internação tinha o objetivo de vigiar e punir para a 

formação de cidadãos exemplares da sociedade, subjetivando um conceito entre as 

famílias pobres de que institucionalizar era o melhor meio de educar seus filhos.  

Ao romper definitivamente com a doutrina da situação irregular, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente devolveu às crianças e aos adolescentes, o direito à infância e 

o direito de serem sujeitos autônomos de direitos especiais e específicos universais, 

porém a necessidade de profissionais técnicos capacitados entre os conselhos tutelares e 

em outros centros de assistências se faz urgente para que se possa garantir o 

cumprimento das leis e a qualidade na assistência. Ao que tudo indica as causas 

predominantes da institucionalização não se alteraram muito ao longo do tempo; estas 

continuam ligadas à falta de condições por parte dos pais para cuidar e proteger os 

filhos. O que ocorre é uma farta clientela, com necessidades de moradia, alimentação, 

educação e proteção, e as instituições também são mantidas porque atraem doadores e 

recebem muito mais do governo do que iniciativas que apoiem as famílias 

restabelecendo os vínculos familiares e o poder familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2. DO PÁTRIO PODER AO PODER FAMILIAR 

 

Para conceituar o Pátrio Poder de forma mais abrangente e não apenas pelo 

conceito do Direito Civil e pela literatura usada, totalmente voltada para seu conceito 

jurídico, teremos que recorrer à etimologia da palavra “pátrio”. O adjetivo pátrio pode 

ser referência tanto de pátria quanto de pai. Ambas as palavras têm em comum o radical 

patr ou pater que são elementos da composição de pai do latim pater > padre> pade> 

pai. E de pátrio do latim patrius, a, um que pertence ao pai, do pai da pátria6. Partindo 

deste conceito, a definição de pátrio pode configura-se por todos os direitos concedidos 

ao pai: “Pai/Estado e Pai de Família”. Algumas teorias atribuem o pátrio poder a origens 

religiosas, sendo o pater o chefe do ritual religioso, o pontífice como fruto de 

superioridade preexistente, o que posteriormente configura juridicamente o pátrio poder 

como  direito e obrigação paterna sobre seus filhos e sua família como relata Santos 

Neto (1994).   

É mais lógico entender a dignidade de pontífice como fruto 

de uma superioridade preexistente, determinada pela própria 

natureza. A natureza fez o homem mais forte que a mulher, 

mais forte que sua prole. (SANTOS NETO 1994.p.19). 

É essa crença que indica na família o lugar de cada um.  Na família romana, 

onde nasceu a origem jurídica brasileira, a figura paterna tinha o poder absoluto na 

estrutura familiar em relação a outros membros: mulher e filhos, sendo seu poder 

vitalício. Somente em 1916, o Brasil passou a contar sua própria normatização 

codificada no Direito Civil. O código revogado expressava a ideia de família do século 

XIX, tradicional, baseada no casamento formal, na qual o homem obtém a 

predominância. O Código Civil de 1916 estabelecia regras gerais quanto ao pátrio 

poder. A mulher casada não poderia exercer profissão e era totalmente submissa ao 

marido, junto aos filhos. O pai detinha todo poder e direito sobre os bens de sua família 

e apenas em sua falta ou algum impedimento  eles passavam à mulher, porém, esta 

perdia se casasse novamente. 

                                                           
6 Dicionário da Língua Portuguesa (2010). 
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 O direito Civil fez do direito natural da instituição familiar, um poder com 

encargos de direitos e deveres fiscalizados pelo Estado, com interesse social. Eram de 

ordem pública as disposições sobre a organização da família, a indissolubilidade do 

casamento, o pátrio poder, os direitos e deveres dos cônjuges, filhos, entre outros. A 

preservação dos interesses da família acarretava a preservação dos próprios interesses 

da sociedade e qualquer desrespeito aos direitos legais inerentes à família, 

imediatamente estaria afetando a sociedade como um todo. O direito do pátrio poder 

tinha vinculações com a ordem social, devido à posição do Estado em relação às 

crianças abandonadas, órfãs e em situação irregular, que precisavam de assistência e 

proteção, e que, por sua vez, o Estado era o órgão tutelar. As transformações 

implementadas no Direito de Família, ocasionadas pela nova Constituição Federal de 

1988, estabeleceram a igualdade de pátrio poder, que passa a ser exercido por ambos os 

conjugues, não cabendo a nenhum o poder de decisão e sim ao poder judiciário. A 

proteção especial conferida à infância, seja na Constituição Federal, seja no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, foi resultado de pressão de vários setores da sociedade e foi o 

ECA, em 1990, que passou a vigorar dois anos após a Constituição Federal, que trata o 

poder familiar nos art. 21. 

O pátrio poder será exercido. Em igualdade de condições, pelo pai e 

pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurando a 

qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrerá a 

autoridade judiciária competente para a solução da divergência 

(BRASIL, Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), 

No dia 11 de janeiro de 2002, o Diário Oficial da União publicou o decreto do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso que sancionou a Lei de número 10.406, 

estabelecendo o novo Código Civil no País, e assim foi suprimido o chamado pátrio 

poder, que deu vez à expressão poder familiar, a ser exercido igualmente pela mulher e 

pelo homem.  

2.1. O Poder Familiar 

 

O poder familiar previsto pelo Código Civil visa, única e exclusivamente, 

proteger os filhos menores, com apoio da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e pode ser definido da seguinte forma, segundo Diniz: 
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Um conjunto de direitos e obrigações, quando à pessoa e bens do filho 

menor não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por 

ambos os pais tendo em vista o interesse e a proteção do filho. 

(DINIZ, 1993 apud ATAIDE JUNIOR, 2009, p.29). 

Sendo o poder familiar um conjunto de obrigações que deve ser exercido no 

interesse dos filhos menores não emancipados, o Estado controla-o escrevendo normas 

que atribuem aos pais, em casos de descumprimento dos seus deveres e obrigações. O 

poder familiar não é absoluto. O Estado fiscaliza seu exercício, podendo suspendê-lo ou 

até mesmo destituí-lo. Por isso, já se cogitou chamá-lo de "pátrio dever”, por atribuir 

aos pais mais deveres do que direitos. As características do Poder Familiar são segundo 

Santos Neto: “irrenunciável, indelegável, intransferível, obrigatório e imprescritível” 

(SANTOS NETO 1994 p. 62 ). Os pais não podem renunciar a ele, nem transferi-lo a 

terceiros.  A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram o 

poder familiar, com exceção da guarda, que representa uma pequena parcela desse 

poder e fica com um deles (CC, art. 1.632), assegurando-se ao outro o direito de visita e 

de fiscalização da manutenção e educação por parte do primeiro. A circunstância do 

filho se achar sob a guarda de um dos genitores não retira do outro o poder familiar. 

Quem perde a guarda nem por isso é destituído das faculdades inerentes ao poder 

familiar.  

A ruptura como passado exemplificado no art. 21 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente gerou muitos conflitos através das mudanças socioeconômicas e culturais 

do país. O desenvolvimento acelerado urbano e industrial que o país atravessou no 

século XX associou-se à importantes mudanças na incapacidade do homem exercer o 

papel de principal provedor das necessidades assistenciais e econômicas da família e 

simultaneamente propiciou o ingresso da mulher no trabalho fora de casa, gerando um 

número significativo de famílias chefiadas por mulheres.    

A ênfase nos aspectos  histórico-culturais que têm marcado a organização das 

famílias no Brasil justifica-se por observar-se que a formulação de conceitos em relação 

ao pátrio poder ou poder familiar está de acordo com as classes mais abrangentes de 

assistência e não as organizações de famílias que estão às margens da sociedade em 

situação de vulnerabilidade social. O aumento das famílias chefiadas por mulheres 

unicamente e pelo tempo ausente fora do lar atinge alguns membros, tornando-se 

motivo de desestruturação do espaço doméstico, devido a dificuldade de gerenciamento 
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dos filhos na escola, da higienização do ambiente, de orientação alimentar e de toda 

assistência que se possa oferecer ao filho, o que se configura como abandono, segundo 

Satto (2013). 

O abandono do filho pode dar-se ainda pela ausência ou 

rompimento de vínculos afetivos, ou violência doméstica, 

mas as pessoas que perdem o poder legal sobre os filhos, em 

maioria estão envolvidas em precárias condições de vida, sem 

acesso ou dificuldade de acesso aos direitos humanos e 

sociais (SATTO, 2013, p.20). 

Estas são questões que afetam diretamente o ambiente familiar principalmente as 

famílias em vulnerabilidade social que estão dia a dia frente ao tráfico de drogas, e 

fazendo uso abusivo de álcool como suporte de suas frustrações e impotência em busca 

de sobrevivência. 

A pobreza está inserida num quadro de extrema violência 

social, sendo entendida como um conjunto de ausência de 

políticas sociais referente à renda, trabalho, saúde, moradia e 

rede de apoio. Atingida pela precarização das relações de não 

inserção à cidade, ao trabalho e até mesmo de relações com 

suas próprias famílias, essa realidade mostra a forma de 

sobrevivência dos sujeitos que perdem o poder familiar 

(SATTO, 2013, p.19). 

Embora na legislação predominem os princípios fundamentais de permanência 

dos filhos junto aos pais e dispõe que os problemas de natureza socioeconômica 

deveriam ser cuidados e atendidos pela sociedade como um todo, a realidade mostra que 

as políticas públicas existentes não alteram o quadro de pobreza e exclusão das famílias 

vulnerabilizadas. São políticas fragmentadas e assistencialistas. As famílias, ao se 

depararem com dificuldades, deixam de cumprir perante os filhos seu papel de proteger 

e prover, evidenciando o abandono. 

Nesse contexto é irreal atribuir às famílias empobrecidas a função de provedoras 

e de proteção dos seus membros, sem lhes oferecer condições para isso. Se o abandono 

existe não se trata apenas do abandono dos pais, mas também do abandono dessas 

famílias pelas políticas públicas (Estado) e pela sociedade. O pátrio poder envolve-se 

mais do poder/dever e obrigação unilateral em relação a organização familiar, que um  

conjunto de interesse de forma protetiva. 
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2.1.2. A destituição do poder familiar: sanção ou punição? 

 

Partindo do pressuposto de que os pais são responsáveis pela criação, 

desenvolvimento e proteção de seus filhos e o poder familiar é um conjunto de direitos e 

obrigações inerentes ao Poder Judiciário, o que caracteriza a destituição do poder 

familiar é a suspensão ou perda familiar deste poder. A destituição do poder familiar é 

uma sanção pela violação dos deveres jurídicos estabelecida aos pais, segundo Ataíde 

Junior (2009). 

A destituição ou perda do poder familiar, por sua vez, é a 

espécie de sanção pela violação dos deveres jurídicos pré 

estabelecidos aos pais e somente se verifica por ato judicial, 

em procedimento contencioso, garantidos o contraditório e a 

ampla defesa[...] (ATAIDE JUNIOR, 2009, p.44). 

A suspensão ou perda do poder familiar também se caracteriza como sanção 

imposta em decorrência do abuso ou negligência dos pais no exercício do poder 

familiar, segundo Ataíde Junior (2009). 

Juridicamente a Destituição do Poder Familiar:  

 Não impede que os pais destituídos, no futuro, venham a requerer a adoção do 

filho, uma vez cessada a causa que deu origem à ação, desde que a criança não 

esteja sob adoção;  

 O direito dos pais em terem os filhos sob sua guarda e companhia não é 

absoluto e resulta do correto exercício do poder familiar, prevalecendo a 

necessidade da criança ou adolescente;  

 A condição econômica dos pais não pode ser fator determinante da perda ou 

suspensão do poder familiar (artigo 23, Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

Cabe ressaltar a importância de avaliação da equipe técnica responsável em cada 

situação, em cada caso junto ao Poder Judiciário. Considerando também as condições 

de moradia, ambiente familiar, política publica de assistência e todo o contexto em que 

reside esta criança ou adolescente. O pressuposto neste contexto é que, se não há 

educação, moradia, saneamento básico, postos de saúde e políticas assistenciais por 

omissão do Estado, como cobrar destas famílias que cumpram seus deveres? O Estado 

também não estaria deixando de cumprir o seu dever?  
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As mudanças ocorridas na política econômica do Brasil produziram mudanças 

na vida econômica, social e cultural da população, gerando altos índices de 

desigualdade social e estabelecendo uma ligação entre o desemprego, falta de moradia, 

alimentação e a família em vulnerabilidade social. À medida que a família deixa de 

cumprir com suas responsabilidades de prover o sustento básico  de seus filhos, produz 

sentimentos de descrença de si mesma e uma situação que a princípio poderia ser 

temporária passa a ser efetiva. Este estado de privação de direitos atinge toda família na 

medida em que esta vulnerabilidade passa ser a mola propulsora para desestruturação 

familiar. A família deixa de ser o lugar de proteção para dar lugar ao conflito, privação e 

abandono, resultando na descrença e impotência por parte dos pais. A falta de condições 

financeiras para que a família possa cumprir com as determinações do poder Judiciário 

são os mais importantes fatores que contribuem para a destituição do poder familiar, 

segundo Nascimento (2008). 

Dentro desse contexto, a questão financeira torna-se o principal 

motivo para a desqualificação da família pobre e a produção de uma 

subjetividade que diz serem elas incompetentes para o cuidado dos 

filhos, o que justifica uma intervenção técnica e estatal.  

(NASCIMENTO, 2008, p.9). 

 

Se o estado destitui o poder familiar por negligência e omissão dos pais e não 

garante políticas públicas para que esta reintegração seja restaurada com mínimo 

prejuízo psíquico para estas crianças e adolescentes, seria esta então uma punição para 

os pais? O que se observa, além da omissão do Estado, é uma distorção do conceito de 

abandono e pobreza, pois as crianças abrigadas devido à destituição do poder familiar 

possuem vínculo afetivo e familiar. Os motivos que as levam a essa situação de risco, na 

maioria das vezes, não é rejeição ou negligência por parte dos pais e sim as alternativas 

em busca de sobrevivência. 

Tendo em vista que a pobreza exerce uma significante função na destituição do 

poder familiar, seria importante refletirmos sobre os conceitos de família que perpassam 

as transformações sociais e culturais, as práticas dos profissionais que trabalham com 

essas famílias, o papel da instituição de acolhimento e da rede de atendimento como um 

todo, em relação à manutenção dos vínculos familiares e à promoção da reintegração 

familiar. 
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2.1.2.3 A Reintegração Familiar e o Papel do Estado 

 

A palavra reintegração significa voltar a ter a posse ou direito a algo ou alguma 

coisa; tornar a ser investido, ou seja, juntar o que foi separado. No caso das crianças e 

adolescentes em destituição do poder familiar, significa retornar à família de origem ou 

para outras pessoas próximas à criança (irmãos, avós, tios), que tenham vínculos de 

afinidade com ela e que reúnam condições para assumi-las. Se a reintegração não for 

realmente possível, a criança ou adolescente deve ser encaminhado a uma família 

substituta, com o objetivo de garantir o seu direito à convivência familiar, que é um 

direito garantido na Constituição Federal de 1988. 

Quando a criança permanece institucionalizada, estes familiares são 

condicionados a visitações semanais de acordo com as regras das instituições e muitas 

vezes essas famílias não possuem situação financeira para custear o transporte público 

ou os dias de visitação são em horários comercias em que seus pais estão em serviço, 

dificultando ainda mais a aproximação da família. Tendo em vista que a afetividade nas 

relações é efetivamente comprovada, a falta de condições financeira para que a família 

possa cumprir com as determinações do poder Judiciário é um importante fator que 

contribui para a dificuldade da reintegração do poder familiar, segundo Nascimento, 

(2008). Quando se destitui uma criança ou adolescente de sua família, surge perante esta 

a despersonalização7 diante do abrigamento e o ambiente institucional. Por esta razão o 

grande desafio da instituição é o de preservar os vínculos familiares durante a 

permanência no abrigo e minimizar as influências do novo convívio. Todas as 

transformações em sua rotina no convívio com a equipe técnica, cuidadores, oferta de 

alimentação, dormitórios, ou seja, situações muito diferentes do seu contexto familiar, 

por um longo período de institucionalização, irão enfraquecer o vínculo com a família e 

proporcionar maior absorção da cultura institucional. No antigo código de menores 

admitia-se a reintegração do poder familiar destituído, desde que os pais cumprissem 

com as determinações do Juiz e recorressem ao Ministério Público, segundo art. 45:  

O pai ou mãe inibido do pátrio poder não pode ser reintegrado senão 

depois de preenchidas as seguintes condições: I) serem decorridos 2 

anos, depois de passada em julgado a respectiva sentença, no caso de 

suspensão, e 5 anos, pelo menos, no caso de perda; II) provar a sua 

regeneração ou desaparecimento da causa da inibição; III) não haver 

inconveniência na volta do menor ao seu poder; IV) ficar o menor sob 

                                                           
7 Perda da própria identidade, segundo Dicionário da Língua Portuguesa (2010). 
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a vigilância do juiz ou tribunal durante um ano”. (BRASIL, 

Constituição Federal de 1927) 

 

Atualmente a legislação brasileira se silencia quanto a esta questão. Embora a 

destituição do poder familiar seja uma medida definitiva, não se encontram no Código 

Civil nem no Estatuto da Criança e do Adolescente, medidas que proíbam o 

restabelecimento do poder familiar. Assim, se não houver os motivos que levaram ao 

decreto judicial de perda do poder familiar e sendo a restituição do poder familiar um 

benefício prioritário à criança e ao adolescente, a necessidade de se discutir estratégias 

de preservar os vínculos familiares na reintegração se faz urgente. O pai ou mãe que são 

condenados por não possuírem condições para exercer o poder familiar e serão 

totalmente impossibilitados de reaver seus filhos. Não há nenhuma medida que possa 

promover a reintegração do poder familiar, de acordo com Santos Neto, (1994) que 

relata sobre a convincente pergunta de Walter Moraes: “Os pais que perdem o pátrio 

poder, dado o caráter definitivo da destituição, poderão reavê-lo futuramente”? A lei 

atual é omissa a respeito. (WALTER MORAES apud SANTOS NETO 1994 p.192). 

O poder do Estado vem aqui representado na forma da Deusa Themis8, o 

símbolo da justiça segundo a mitologia grega. A espada representando a forca, 

prudência, ordem e regras. A balança representando o equilíbrio, a ponderação, a 

equidade e a justiça na aplicação da Lei. A venda nos olhos representa o desejo de 

imparcialidade nas decisões judiciais, aplicando o que é justo. Neste contexto, sobre a 

atuação do Estado em relação à destituição do poder familiar, a espada  pune, dilacera 

sentimentos, ameaça o desenvolvimento emocional destas crianças e adolescentes, sem 

ponderação, sem equidade. São vínculos rompidos de ambos os lados, onde há também 

o desequilíbrio psíquico da família, representado na balança da Deusa Themis. Partindo 

do princípio de que estas famílias em destituição do poder familiar vivenciam uma 

realidade socioeconômica desprovida de recursos garantidos pelo art.226 da  

Constituição Federal (1988) que diz: “ A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado”, pode-se perguntar quem está de olhos fechados? 

                                                           
8 Themis era guardiã da consciência coletiva e personificava a lei, a ordem social, a lei espiritual e a 

justiça divina. Era frequentemente invocada na corte quando se faziam os juramentos perante os 

magistrados, pois representava o ajuste das divergências para estabelecer a paz. Por isso Themis passou a 

ser considerada a Deusa da justiça e protetora dos oprimidos que os romanos chamavam de Deusa 

Justitia. (http://eventosmitologiagrega.blogspot.com.br/2013/11/themis-e-zeus-o-casamento-que 

inseriu.html Acesso em 26/04/2015,11;18 min.) 
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A destituição do poder familiar não é objeto da ação penal, sendo caso de afronta 

à norma constitucional, portanto, as únicas penas que os pais destituídos sofrem são de 

impotência culpabilidade e exaustão. Portanto, pensar em práticas efetivas que 

favoreçam a reintegração do poder familiar e iniciar uma discussão sobre a necessidade 

de uma legislação para esta restituição, com programas sociais e políticas públicas 

integradas, que esclareçam aos pais principalmente seus direitos, é exercer o artigo 227 

da Constituição Federal: 

"É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão." 

(BRASIL, CONSTITUIÇAO FEDERAL 1988). 

 

A reintegração familiar não é uma tarefa simples e o retorno dessas crianças e 

adolescentes destituídos ao lar pode acontecer em circunstâncias desfavoráveis, tendo 

em vista que as condições que impediram a convivência familiar podem ainda não ter 

sido superada, mas podem contribuir gradativamente para motivação dos pais, e para 

minimização de prejuízos psíquicos das crianças e dos adolescentes.  
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 3. UMA EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS 

 

A tradição de institucionalização de crianças e adolescente, o abandono das 

famílias em vulnerabilidade social e a omissão do Estado são aspectos que perpassam a 

evolução histórica desta prática, apesar do avanço que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente trouxe em 1990. Durante a vigência do Código de Menores, criou-se uma 

subjetivação de que a criança em situação irregular estaria melhor institucionalizada em 

poder do Estado do que estando com suas famílias, sendo esta a melhor maneira de 

educar seus filhos e de obter inserção social.  Através do SAM e da FUNABEM a 

institucionalização deixou um legado de fragmentação e extinção do convívio familiar, 

perda da identidade familiar, perda da liberdade, subjetivação da pobreza como 

abandono e negligência e a culpabilização da família pela busca de sobrevivência. Esta 

subjetivação ainda hoje se torna uma das principais discussões no que diz respeito à 

institucionalização de crianças e adolescente, devido à grande incidência de abandono, 

negligência e de destituição do poder familiar na classe mais vulnerável socialmente, 

como relata Rizzini (2004).  

Com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

esta prática foi coibida e os orfanatos caíram em desuso; 

porém, a cultura resiste em ser alterada. Em parte, porque 

práticas tão enraizadas como esta resistem mesmo a 

mudanças e estas se processam de forma lenta. E em parte 

porque, como veremos neste texto, as demandas que levaram 

um número inestimável de crianças brasileiras aos internatos 

dos séculos XIX e XX não foram devidamente enfrentadas ao 

nível das políticas públicas. (RIZZINI, 2004 p.14). 

 

 As famílias envolvidas com a destituição dos filhos são quase que 

exclusivamente administrada pela mãe porque o abandono do pai se dá durante a 

gestação, além de culturamente o pai não ser cobrado pelos cuidados com o filho e sim 

de prover a família, sendo a mulher a mais responsabilizada pela proteção dos filhos. 

Pode acontecer que mesmo com a presença do pai as famílias apresentem histórico de 

vínculos afetivos prejudicados e associados a uma função paterna inexistente, com 

instabilidade no relacionamento, dificuldade de lidar com ausência de recursos, uso de 

álcool e drogas, o que compromete o desempenho do poder familiar de prover e 

proteger os filhos. A produção da família incompetente a partir da relação 

abandono/pobreza sustenta historicamente a prática da institucionalização de crianças e 

adolescentes e a destituição do poder familiar, classificando-as com demandas jurídicas 

passíveis de punição, a partir do próprio discurso jurídico: intencional, culposo, 
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negligente, por ato de omissão. A negligência se constitui como infração e os pais como 

pessoas a quem é necessário julgar: culpados ou inocentes? Estas famílias negligentes, 

destituídas do poder familiar, são geralmente indivíduos sem qualificação profissional, 

desempregados e com baixa escolaridade, conforme relata Satto (2013). 

A situação de vulnerabilidade exposta se estende 

reproduzindo entre todos os membros da família avaliada. A 

baixa escolaridade (e analfabetismo), ausência de 

qualificação profissional, desemprego, prostituição, 

alcoolismo, não planejamento familiar, moradia precária e 

frágeis vínculos familiares indicam privação de direitos 

sociais.  (SATTO, 2013, p.40). 

 

3.1 Vínculos e rupturas: destituindo o afeto 

 

No que se diz respeito ao desenvolvimento de uma criança, geralmente 

pensamos nas influências que o meio ambiente pode exercer sobre ela de forma 

positiva, que a família pode desempenhar o seu poder/dever de forma satisfatória, 

protegendo e provendo, mas quando se trata de crianças e adolescentes que se 

encontram em situação de acolhimento, o que se percebe  é o que elas não recebem e o 

que lhes foi retirado  em nível de sentimentos, desenvolvimento cognitivo e 

principalmente de sua identidade. Diante destes fatos, a relação do abandono e a 

destituição do poder familiar estão fortemente relacionadas ao desenvolvimento 

emocional da criança e do adolescente e a experiência da separação e ruptura dos laços 

afetivos com a mãe biológica, desenvolvidos durante o tempo vivido no abrigo, podem 

ser fatores determinantes do sucesso ou fracasso da criança na reintegração familiar. É 

através do relacionamento seguro que a criança desenvolve a construção da sua 

autoimagem e toma conhecimento do mundo exterior, que lhe é apresentado pela 

diferenciação do corpo materno. Desse modo, a forma como as experiências são 

vivenciadas nos primeiros anos de vida, os tipos de vínculos estabelecidos entre mãe e 

filho e os comportamentos de apego têm efeitos duradouros sobre as condutas das 

crianças e dos adolescentes. 

A experiência inicial com alto grau de privação (afetiva, 

social e de estimulação intelectual) na criança 

institucionalizada resulta aparentemente, numa fixação quase 

constitucional nos níveis mais primitivos de comportamento 

conceitual e emocional; ausência de desenvolvimento na 

organização emocional, relacionamento social e na habilidade 

intelectual. (Rappaport, 1981 p.45) 
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Quanto mais perdas a criança tenha sofrido, mais frágil poderá ser a sua 

capacidade de confiar no outro, elemento básico para o estabelecimento de relações 

afetivas. Para Donald W. Winnicott9, cada ser humano traz um potencial inato para 

amadurecer, para se integrar; porém, o fato de essa tendência ser inata não garante que 

ela realmente vá ocorrer. Isto dependerá de um ambiente facilitador que forneça 

cuidados suficientemente bons, sendo que, no início, esse ambiente é representado pela 

mãe.  Sobre a necessidade de conhecer na criança os seus sentimentos em relação à 

separação da família e a ausência do lar, mesmo que este ambiente não seja o ideal para 

essa criança/adolescente, Winnicott relata: “Alguns fenômenos já são suficientemente 

conhecidos: o ódio é reprimido ou a capacidade de amar outras pessoas e perdida. 

Varias organizações defensivas cristalizam-se na personalidade da criança”. 

(WINNICOT, 2011 p.198). 

O trabalho com famílias em processo de suspensão ou destituição do poder 

familiar exigem cuidados no que se refere às suas crenças e valores, evitando assim a 

estigmatização, pois as crianças e adolescentes abrigados apontam importantes 

sentimentos e subjetividades vivenciadas pelas rupturas dos vínculos familiares durante 

o processo de destituição. Após a destituição do poder familiar, algumas medidas de 

proteção e inclusão foram implementadas às crianças, entretanto, para a família 

destituída, não houve medidas de políticas públicas e assistências eficazes que 

pudessem ser acompanhadas.  As políticas públicas, bem como programas, projetos e 

serviços são fragmentados e ineficazes para atender a demanda destas famílias. Quando 

a medida de destituição é tomada, esta ruptura já está oferecendo riscos para a criança e 

o adolescente. Salvando as crianças, como fica a família? As burocracias do judiciário e 

das políticas sociais do município não permitem que haja maior acompanhamento da 

situação da família, criando uma lacuna entre a instituição que abriga e a família, 

contribuindo cada vez mais para seu afastamento, segundo Rizzini (2004). 

Uma vez rompidos os elos familiares e comunitários, as 

alternativas vão se tornando cada vez mais restritas. Ao se 

analisar suas trajetórias de vida, após o afastamento de casa, 

detecta-se que os caminhos vão se estreitando e o quadro vai 

se agravando. Quando se conclui que não há possibilidades 

de reinserção familiar, eles são transferidos de uma 

instituição para outra. Os adolescentes que passam anos neste 

                                                           
9 Donald W. Winnicott, pediatra e especialista em psicanálise infantil.  WINNICOT, Donald W. A família 

e o desenvolvimento individual, 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.  
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tipo de vida têm muita dificuldade de acreditar que é possível 

mudar (RIZZINI, 2004 p.56). 

 

Portanto, o que se encontra neste contexto são crianças e adolescentes reeditando 

suas identidades e características próprias, dentro de um ambiente coletivo com a 

padronização em assistência às crianças e adolescentes, que pode ser bastante nocivo ao 

seu desenvolvimento. A destituição do vínculo afetivo entre a criança e o adolescente 

em relação a sua família se dá desde o momento em que o Conselho Tutelar faz a 

intervenção, o que é muito óbvio para a prática jurídica da destituição do poder familiar 

é totalmente obscuro para a criança e adolescente que está sendo destituído. Para elas se 

trata de um afastamento bruto e sem compreensão, o que foi comprovado na fala de uma 

criança institucionalizada no período de estágio: “Falaram que eu ia ver a minha mãe na 

quinta feira, mas eu não sabia que existia quinta feira, apenas sábado e domingo”. É 

pertinente a observação  em relação ao tempo jurídico, o tempo psíquico das crianças e 

o tempo cronológico dos acontecimentos que envolvem a privação do convívio familiar, 

pois a destituição remove a ligação jurídica do poder familiar e não a identidade e o 

vínculo afetivo.  

3.1.2 A fragmentação das assistências 

 

Segundo a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, Lei Orgânica de 

Assistência Social (1993), a Proteção Social Especial deve garantir o acolhimento e 

desenvolver atenções socioassistenciais a famílias e indivíduos, para possibilitar a 

reconstrução de vínculos sociais e conquistar o maior grau de independência individual 

e social. Deve ainda defender a dignidade e os direitos humanos e acompanhar a 

ocorrência dos riscos e do seu agravamento. Este campo de proteção na assistência 

social trabalha com situações pessoais e familiares, deve ser oferecido de forma 

continuada por ocorrência de negligência, abandono, ameaças, maus-tratos, violações 

físicas e psíquicas, discriminações sociais e violação aos direitos humanos e sociais. 

A fragmentação e ineficácia da Proteção Social Básica, a falta de integração com 

um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar do Ministério Público, Conselho Tutelar, 

Centro de Referência e Assistência Social CRAS10, Centro de Referência Especializado 

                                                           
10 O CRAS é uma unidade Pública Estatal de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). Busca prevenir a ocorrência de situações de riscos sociais através do desenvolvimento das 

capacidades dos atendidos, fortalecendo os vínculos familiares e sociais, aumentando o acesso aos 
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de Assistência Social CREAS11 e as instituições de abrigamento, os recursos humanos 

reduzidos, a sobrecarga de trabalho, a ineficácia dos atendimentos prestados à 

população contribuem para a permanência e o agravamento das situações de 

vulnerabilidade ou de risco, bem como para a formação de várias gerações de um 

mesmo núcleo familiar fragilizado, segundo Satto (2013).  

Por vezes, os serviços não realizam abordagem adequada do usuário, 

ficando assim configurada uma situação de não adesão aos programas 

sociais. Alguns profissionais nem sempre tem o entendimento da 

família em seu contexto global, mantendo uma visão isolada, assim a 

mãe ou mesmo a família, acaba sendo a única culpada por não ter 

conseguido enfrentar a carência generalizada, descaracterizando o 

conceito de direitos sociais e a obrigação da garantia destes pela ação 

estatal/municipal (SATTO, 2013, p.33). 

 

Entretanto, essa forma de assistência, pautada em soluções imediatas, pouco 

contribui para a emancipação das famílias envolvidas, mantendo-as em um ciclo de 

dependência de ações assistencialistas isoladas e fragmentadas.  Essa fragmentação se 

confirma através da falta de estruturas em que estas famílias se encontram devido à falta 

de habitação, de educação, de saúde, e de emprego, portanto, quando os pais  veem seus 

filhos retirados do convívio, acabam acreditando que estar em abrigos significa uma 

proteção maior para eles, efetivando a subjetivação que se faz em torno do abrigamento 

como salvação e o único caminho para famílias protegerem seus filhos.  Neste sentido, a 

subjetividade não é algo interno ao sujeito, é um modo de existência produzido, que dita 

as formas de sobreviver e de permanecer dentro dos padrões que o Estado exige, 

enquanto fiscalizador do exercício do poder familiar. Desacreditar de si é resultado de 

um acúmulo de relações de culpabilização que estas famílias vêm vivenciando, 

conforme relata Satto (2013): 

As famílias de classes populares muitas vezes são 

estigmatizadas e culpabilizadas pelos fracassos que enfrentam, não são 

compreendidas como componentes das expressões da questão social 

decorrente no país. Esta leitura, não permite que lutem por políticas 

públicas eficazes, que proporcionem a elas o acesso às mínimas 

condições necessárias à sua sobrevivência, emancipação e autonomia. 

Por tais fatores, muitas vezes, a família deixa de cumprir seu papel 

fundamental de proteção aos filhos, o que resultará em entrega ou 

                                                                                                                                                                          
direitos da cidadania. É uma unidade pública de referência para o desenvolvimento de todos os serviços 
socioassistenciais de Proteção Básica do SUAS. 
11 O CREAS é uma Unidade Pública Estatal, faz parte da Proteção Social Especial do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), oferecendo apoio e orientação especializados a indivíduos e famílias vítimas 

de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono, ameaça, maus tratos e discriminações 

sociais. 
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abandono de um filho, que consequentemente ocasionará a perda do 

Poder Familiar (SATTO 2013 p.19). 

Os profissionais que compõem a rede assistencial de crianças e adolescentes 

precisam estar atentos a estas questões, devem considerar os fatores de risco e proteção 

nestes contextos para poderem propiciar novas formas de interação da criança e do 

adolescente com a família, buscando uma vinculação de melhor qualidade, pois é dentro 

da família que a socialização e integração irá promover seu desenvolvimento, conforme 

o direito à convivência familiar  reconhecido constitucionalmente no art. 227, e 

assegurado pelo art. 19 do ECA. 

3.1.2.1 Metodologia 

 

A metodologia desta pesquisa baseou-se na leitura, pesquisa e análise textual e 

conceitual do tema delimitado, a partir das obras selecionadas por meio de levantamento 

bibliográfico. Como suporte metodológico utilizou-se para a coleta de dados no 

desenvolvimento de atividades lúdicas, a observação, entrevistas  semiestruturadas, 

buscando assimilar e compreender a realidade das crianças e adolescentes no seu 

contexto (ambiente) primário, análise de prontuários, entrevistas com os pais e da 

participação nas audiências concentradas. É pertinente destacar as entrevistas realizadas 

com crianças e adolescentes da instituição com o objetivo de abordar os sentimentos de 

perda do vínculo afetivo familiar e subjetividades vivenciadas durante o período de 

destituição familiar no abrigo, bem como mostrar a importância da preparação da 

criança para a reinserção no ambiente familiar. O estudo de caso enfatiza a família, com 

centralidade na figura materna e sua realidade em condições de pobreza, a relação entre 

o rompimento legal do vínculo parental e a precariedade das condições de vida, mesmo 

que não apontada como fator determinante à perda do poder familiar, considerando que 

“falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente à perda ou 

suspensão do poder familiar”. (BRASIL, Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990).  

 

3.1.1.2 Discussão de Caso12 

 

                                                           
12 Os nomes são fictícios. 
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3.1.1.2.1 Caso 1 - Perda do poder familiar 

 

Tratam-se de sete irmãos abrigados por negligência em novembro de 2013, 

trazidos pelo Conselho Tutelar após denúncias de vizinhos sobre o comportamento da 

mãe, usuária de drogas, pai alcoólatra e irmão mais velho envolvido com o tráfico na 

comunidade onde residiam. O ambiente da residência era desprovido de higiene, sem 

espaço físico para sete crianças e ausência de alimentos no local. 

A mãe, Maria, estava grávida do décimo primeiro filho, residindo com o 

segundo marido Carlos, pai dos dois últimos filhos (gêmeos), de três anos de idade. 

Maria contava com Bolsa família e Renda melhor no valor de novecentos reais, 

referentes à quantidade de filhos em idade escolar. Após a intervenção do Conselho 

Tutelar ficou desaparecida por quatro meses, sem o conhecimento do abrigo. As 

crianças receberam vistas esporádicas de uma tia (irmã da mãe). Esta alegou não ter 

condições financeiras e psicológicas para se responsabilizar pelas crianças, mas se 

comprometeu a ajudar no restabelecimento da mãe. 

Três meses após o acolhimento das crianças, na audiência concentrada, a mãe 

Maria compareceu, mas sem condições financeiras e sem residência fixa para restaurar 

o poder familiar, foi suspenso o direito à visita aos filhos no abrigo. Foi orientada e 

encaminhada ao CRAS, CREAS e ao serviço de saúde no Centro de Atenção 

Psicossocial CAPS, para viabilizar a segunda via de sua documentação como RG, CPF, 

atendimento para tratamento da dependência química e inclusão no Programa minha 

casa minha vida. Apesar de toda a falta de estrutura econômica e social desta família, 

foi surpreendente o relato da psicóloga do abrigo, referente à atitude da filha mais velha, 

Denise, na época com doze anos, em relação à Juíza que precedeu o caso. Denise 

escreveu uma carta e entregou a juíza pedindo uma chance para a mãe. Na carta Denise 

relatou o amor pela mãe, pelos irmãos e a importância de permanecem juntos, 

enfatizando o pedido de “uma chance”. 

A partir desta audiência Maria se propôs a se reabilitar, procurando ajuda nos 

centros de referências citados, porém essas informações não chegaram à instituição, 

ficando a dúvida se Maria realmente estava se reabilitando. É importante abordarmos 

aqui a dependência química dos pais como doença e um agravo às condições de 

reabilitação, sendo o CAPS o único meio de assistência pública para tratamento da 

dependência química, e a desintoxicação é apenas o primeiro estágio do tratamento. 

Isolada, contribui pouco para mudança do uso de droga em longo prazo. 
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Quatro meses após a primeira audiência concentrada, data do início do estágio, 

acompanhamos a equipe técnica na visita domiciliar para elaboração de relatório técnico 

do caso para ser encaminhado à Vara da Infância e da Juventude. Foi constatado um 

pequeno avanço de Maria em relação às exigências realizadas pela Juíza. Maria dera luz 

a uma menina, agora com cinco meses, se mudara para uma casa melhor (dentro da sua 

realidade financeira, pois no momento só contava com a renda do Bolsa família e o 

Renda melhor). Maria não poderia dar continuidade ao seu trabalho de catadora de 

materiais reciclados, devido a filha de cinco meses. Sr. Carlos estava trabalhando como 

catador de materiais reciclados, sua dependência alcoólica estava amenizada e 

frequentava a igreja evangélica segundo a irmã Márcia, que se propôs a ajudar Maria na 

recuperação.  

Seis meses após a primeira audiência concentrada, na segunda audiência 

concentrada, Maria conseguiu provar para Juíza, através de comprovantes de 

comparecimento ao CAPS, todos os esforços para reintegrar seus filhos. A equipe 

técnica da instituição apresentou um parecer desfavorável, expondo as condições 

precárias de sua nova residência e as dificuldades de Maria se manter em abstinência.  A 

falta de condições financeiras já  agravara, no sentido de Maria ter oito filhos para 

prover e proteger. Esse sentimento de incapacidade é legitimado pela equipe técnica do 

judiciário e da assistência, que imediatamente atacam e desqualificam a mãe, sem 

problematizar seus motivos, sem perceber sua situação atual como passível de 

transformação. Maria não recupera o poder familiar, apenas o direito de visitar seus 

filhos. Na audiência concentrada seguinte, um ano e cinco meses após a 

institucionalização de seus sete filhos, em nova audiência concentrada, Maria não 

consegue comprovar seus deveres diante da juíza. Se encontra abatida, sem residência 

fixa, com sua filha de um ano e dois meses nos braços. Sua irmã Márcia depõe com 

auxílio da equipe técnica do abrigo que não pode mais ajudar Maria, por ela estar 

envolvida com dívidas e ter voltado a fazer uso de drogas. A equipe de assistência do 

CAPS relata que Maria abandonou o tratamento. O Sr. Carlos relata que tem uma 

residência para seus filhos e que se responsabiliza por eles, porém a juíza determina a 

destituição do poder familiar, dos sete irmãos, inclusive o bebê no colo de Maria e a 

suspensão de sua renda Bolsa família e Renda melhor. Se o convívio familiar oferece 

riscos aos filhos, de nada adianta afastá-los se esse ambiente não for modificado e 

trabalhado para transformações estruturais, inclusive dos serviços públicos e da 

efetividade da assistência. Após a caracterização desta realidade, percebeu-se a 



40 
 

necessidade de iniciar o trabalho discutindo questões relacionadas à ausência de práticas 

que favoreçam a reintegração do poder familiar. O que se percebe é uma falha na 

comunicação das assistências para acompanhamento e promoção da reintegração do 

poder familiar, efetivando a naturalização da institucionalização.  

Após a destituição do poder familiar, algumas medidas de proteção e inclusão 

foram implementadas às crianças: a socialização na comunidade como a volta às aulas 

regulares e assistência multidisciplinar. Pôde-se perceber que a questão da destituição 

do poder familiar pouco interferiu no comportamento dos pais biológicos, a 

dependência química se tornou um agravante na recuperação, considerando que a 

síndrome de abstinência13 pode apresentar vários sintomas como depressão, 

irritabilidade ansiedade, sintomas prejudiciais à autonomia e recuperação dos pais. 

Outro ponto importante que contribuiu para a destituição foi a falta de recursos 

financeiros para custear o transporte público, comprometendo o comparecimento ao 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e até mesmo as visitas ao abrigo, onde seus 

filhos permaneciam institucionalizados, vivenciando incertezas, medos, fantasias de 

uma volta para casa por tempo indeterminado. Não houve preocupação em dar 

assistência ao pai. Os serviços sociais são conduzidos em sua maioria para as mães e 

não existe a preocupação específica de atingir os pais. Seria esta, portanto, a ação que 

ninguém se atentou? A experiência da separação e ruptura dos laços afetivos com a mãe 

biológica desenvolvida durante o tempo vivido no abrigo podem ser fatores 

determinantes do sucesso ou fracasso na inserção da família substituta. Uma vez 

rompidos os elos familiares e comunitários, as alternativas vão se tornando cada vez 

mais distintas. Compreende-se que o rompimento dos laços afetivos com a família 

necessita muito mais do que um julgamento judicial e a institucionalização como 

resolução da ausência do poder/dever familiar. 

3.1.1.2.2 Caso 2 Suspensão do poder familiar 

 

Trata-se de uma família monoparental14, com três filhos: Carla filha mais velha, 

com maioridade, mãe de uma menina de dois anos, não reside com a mãe. Roberto de 

dez anos e Ricardo com oito anos. Fernanda, a mãe, procura o Conselho tutelar com 

                                                           
13 Um conjunto de fenômenos fisiológicos ou comportamentais, no qual o uso de uma substância alcança 

uma prioridade muito maior para um determinado indivíduo que outros comportamentos que antes tinham 

maior valor. Uma característica central é o desejo de consumir drogas psicoativas, álcool ou tabaco. 

Classificação Internacional das Doenças (CID 10). 
14 Família monoparental: composta por apenas um dos progenitores: pai ou mãe (Código Civil).  
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pedido de ajuda para proteção de seus filhos, pois, segundo ela, está sofrendo 

perseguição de bandidos e sendo ameaçada de morte. Sem outras possibilidades de 

atendimento às suas necessidades e de seus filhos, Roberto e Ricardo são 

institucionalizados. 

 Após avaliação da Psicóloga do abrigo, foram observados sinais e sintomas de 

esquizofrenia paranóide15 em Fernanda e a mesma encaminhada ao CAPS, para 

acompanhamento e tratamento. Durante o tempo institucionalizado, Roberto relatou, em 

entrevista, que na chegada ao abrigo recebeu a informação de que só ficaria por pouco 

tempo até que sua mãe melhorasse e desabafa: “pouco tempo”? Já estou aqui há seis 

meses! 

Em relação a Ricardo, chorava e permanecia sempre ao lado de Roberto. 

Algumas vezes, apresentou enurese noturna16 numa clara demonstração de medo e 

insegurança. Somente pelo fato das crianças saírem de suas casas para serem abrigadas, 

já se supõe um sofrimento. Por muitas vezes Fernanda não visitou seus filhos por não 

ter condição financeira de custear a passagem do transporte público, visto que o abrigo 

era distante de sua residência. Na audiência concentrada, seis meses após o 

acolhimento, Fernanda recuperou o poder familiar, após estabilização de sua doença. 

Neste contexto, o predomínio da prática de institucionalização com objetivo de proteção 

e segurança se estabeleceu efetivamente no pedido de socorro desta mãe, que em 

nenhum momento ofereceu risco aos seus filhos, ao contrário, o seu movimento foi de 

proteção. Não se pôde comprovar se havia tratamento anterior ou se a mãe já fazia uso 

de algum medicamento, o que reforça a importância da Atenção Básica de Saúde no 

tratamento aos pacientes de saúde mental. Ao Conselho Tutelar, no entanto, permite-se 

sugerir a necessidade de maior preparo dos profissionais para dar conta dos desafios, 

evitando assim sequências de rupturas, de acordo com Rizzini (2004). 

Apesar de a lei referir-se aos direitos da criança e do adolescente de 

uma forma geral, estes Conselhos acabam se ocupando somente das 

crianças consideradas “em situação de risco”, o que vem reforçar os 

aspectos de estigmatização herdados do passado em relação a esta 

população. A forma não articulada com que profissionais e 

instituições interagem com as crianças e adolescentes contribui para a 

                                                           
15 A esquizofrenia paranóide se caracteriza essencialmente pela presença de ideias delirantes 

relativamente estáveis, frequentemente de perseguição, em geral acompanhadas de alucinações, 

particularmente auditivas e de perturbações das percepções. As perturbações do afeto, da vontade, da 

linguagem e os sintomas catatônicos, estão ausentes, ou são relativamente discretos. (CID 10) 
16 Enurese noturna é um distúrbio que se caracteriza pela perda involuntária de urina durante o sono, pelo 

menos duas vezes por semana, em crianças a partir dos 5cinco anos idade, que não apresentam nenhum 

problema orgânico no sistema urinário.  
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sequencia de rupturas que se verifica nas trajetórias de suas vidas 

(RIZZINI, 2004 p.54). 

 

  A inexistência de articulação com outras unidades de assistências, como CRAS, 

que tem como objetivo contribuir para a prevenção de vulnerabilidade e risco social, na 

qual esta família deveria estar inscrita, comprova a desorganização e a 

incomunicabilidade de instâncias prestadoras de assistência.  Considerando que 

Fernanda precisava de assistência médica e não de institucionalizar seus filhos, 

predominou a prática subjetivada às famílias em vulnerabilidade social, como 

naturalização da suspensão ou perda do poder familiar. 

 

3.1.1.2.3 Caso 3.  Naturalização da Perda do Vínculo Familiar 

 

Trata-se de uma família monoparental: a avó, Rita, idosa, apresenta deficiência 

visual devido a alterações do quadro da diabetes. A filha, Vânia, vinte e três anos, 

profissional do sexo com trabalho noturno, e o filho, João, de seis anos. João foi 

recolhido pelo Conselho Tutelar após denúncia de negligência. O fato de sua avó ser 

deficiente visual representava dificuldade para que ela se responsabilizasse pela 

segurança de João, que constantemente perambulava pela rua, descalço e sem vestuário 

apropriado. A Mãe, por trabalhar à noite, dormia durante o dia sem dar assistência a 

João e cuidar da higiene da residência.  

Observa-se que Vânia foi criada da mesma forma que João. Sua mãe trabalhava 

e a deixava com outras pessoas sem vínculos parentais e sua residência não apresentava 

boas condições de higiene, o que se tornou um ambiente natural para Vânia. Sua relação 

com a mãe, Rita, é conflituosa devido sua profissão, no entanto, apesar de ter saído de 

casa algumas vezes, sempre volta para morar com a mãe. A identidade do pai de João é 

fortemente protegida em sigilo por Vânia, que não revela nome nem endereço, mas 

relata receber pensão alimentícia de João; sua situação financeira é estável, não 

apresenta falta de recursos para com João. Para recuperar o poder familiar Vânia só 

precisa se reestruturar e administrar sua residência para promover a segurança do filho. 

Em entrevista com a equipe técnica do abrigo, Vânia recebeu orientações para 

restabelecer o poder familiar e amenizar o conflito com sua mãe. Na audiência 

concentrada, dois meses depois do acolhimento, Vânia nada tinha feito para o 

restabelecimento do poder familiar. João permaneceu institucionalizado. A Juíza 

conversou com Vânia sobre diversos casos de delinquência juvenil, mostrando crianças 
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que foram criadas sem vínculos por viverem sem a presença dos pais, e não aprenderam 

a valorizar “o outro”, não pensam que as pessoas devam ser respeitadas, sendo que 

alguns foram recrutados pelo crime organizado. Neste caso, a desqualificação da família 

diante da dificuldade de conscientização de responsabilidade na maternidade não se 

configura como agravo para destituição do poder familiar. Seria pertinente um trabalho 

com acompanhamento no CREAS com atenção especializada contínua, sem a 

necessidade de institucionalização da criança. Por mais que a mãe precise trabalhar, é 

muito importante que ela se planeje e que consiga ficar o maior tempo possível com seu 

filho. O fato de a mãe ser profissional do sexo não deve influenciar negativamente na 

relação com o filho. Possivelmente algumas mulheres entram na profissão para dar aos 

filhos o que elas não puderam ter, ou o que comer na próxima refeição, o que se torna 

pertinente, pois Vânia não está em vulnerabilidade social, tem residência fixa e João não 

apresenta fisicamente traços de maus-tratos. 

 

3.1.1.2.4 Discussão 

 

 Os três casos indicam formas diferentes de institucionalização, diferentes 

famílias e diferentes contextos, porém em nenhuma delas houve a prática da 

reintegração familiar e assistência às famílias. No entanto, o que realmente ocorre é que 

de maneira geral tais famílias não possuem nenhum tipo de conhecimento de seus 

direitos enquanto pais, somente lhe foram cobrados seus deves em relação ao poder 

familiar. Não basta apenas a decisão de destituir ou não. Esta ação não mudará o fato de 

que direitos estão sendo desrespeitados e de que a situação se reproduzirá em muitas 

outras famílias que estão desassistidas. Esta falta de compreensão não permite que 

sejam desenvolvidas Políticas Públicas eficazes, que proporcionem a estas o acesso às 

mínimas condições necessárias a sua sobrevivência e autonomia. 

O retorno ao convívio familiar deve ser promovido assim que a família 

apresentar condições favoráveis, realizando visitas e atendimentos contínuos que 

efetivem a reestruturação da família e do ambiente. Refletir sobre estas práticas e propor 

intervenções consistentes no campo da reinserção familiar, que permeiam a 

institucionalização de crianças, capacitação de profissionais, estruturação da rede de 

assistência se faz pertinente no que diz respeito à garantia de convivência familiar. 
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 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante todo este trabalho, verificamos que a prática de institucionalização de 

crianças e adolescentes se constituiu através da cultura e da situação socioeconômica em 

que vivem estas famílias que se encontram em suspensão ou destituição do poder 

familiar. Podem ser considerada uma dentre as possíveis causas, as imensas falhas em 

que se encontram os centros de assistências nas integralidades das ações por omissão do 

Estado no que se diz respeito as suas ações e investimentos em relação à exclusão 

social, dentro da eficácia da educação, saúde e habitação. Portanto é possível afirmar 

que, historicamente, os maiores índices relativos aos motivos de institucionalização de 

crianças e adolescentes relacionam-se à negligência da família para mantê-los em sua 

guarda. A negligência, por sua vez, está relacionada, geralmente, à ausência de trabalho, 

renda e às condições de acesso a educação, saúde, habitação, assistência social. Todas 

estas considerações parecem nos indicar que as ações do judiciário se fazem diante dos 

pareceres da equipe técnica, pautados nas visitas domiliciares, entrevistas e 

principalmente nos próprios critérios de valores e nos valores institucionais, sem se dar 

conta de todo o contexto em que estão inseridas estas famílias, como podemos constatar 

ao encontrarmos nítida a lacuna de informações entre o Conselho Tutelar, Ministério 

Público e as Instituições de abrigos, que acumulam a falta de capacitação da equipe 

técnica, falta de recursos humanos e de estrutura física. 

 Irene Rizzini (2004), ao abordar todas as atrocidades exercidas sobre as crianças 

e adolescentes institucionalizados neste percurso histórico, evidencia a clientela em 

vulnerabilidade social como a mais atingida pela prática da institucionalização e a 

relação com ganhos financeiros secundários que dificultam a extinção de instituições, 

considerando que o Estado, o município e a sociedade contribuem com renda e doações 

para amenizar a omissão para com esta parte da sociedade. As informações e as 

reflexões que compõem este trabalho expressam discussões pertinentes no que diz 

respeito às novas formas de proteger e garantir direito às crianças e adolescentes em 

risco social, enquanto porta-voz destas famílias silenciadas pela exclusão, embora 

acreditando que não iremos conseguir expressar na íntegra o sentimento de 

desmotivação, fragilidade e impotência diante desta dolorosa trajetória. 
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A sanção exercida em relação a destituição familiar concede a família um novo 

status:  “família negligente”, legalmente reconhecida pela ação do Estado, portanto a 

punição já foi decretada muito antes da sanção, devido a negligencia estatal, sendo o 

próprio Estado autor e executor do processo e as famílias, meros coadjuvantes neste 

cenário de omissão e negligência associado às precárias condições socioeconômicas. 

Observa-se ainda que a intenção das famílias é o retorno das suas crianças e 

adolescentes para casa. Este propósito parece indicar o desejo e a esperança dos 

familiares de que seus filhos, netos ou irmãos abrigados voltem a conviver com suas 

famílias em suas diferentes configurações familiares, comprovando a relação no vínculo 

de afetividade que a lei não pode destituir. Esta volta para casa de criança e adolescente 

pode ser mais desejada do que conseguida, conforme o relato de experiência, que 

mostra claramente suas inseguranças e incompreensões sobre este processo doloroso de 

separação.   

A intervenção de qualquer rede de assistência que se propõe a efetivar a proteção 

e garantias de direitos da criança e adolescente deve antes de tudo,  se propor a discutir 

e promover a integralidade destas ações, efetividade das fiscalizações, e principalmente 

garantir programas e assistências às famílias, antes de se tornarem ‘famílias 

negligentes”, contribuindo assim de forma efetiva para a proteção e garantia de direitos 

da criança e do adolescente. Cabe lembrar que existem familiares de crianças e 

adolescentes que violam seus direitos, oferecendo riscos pessoais a elas, mas estes casos 

não são referenciados neste trabalho, pois focalizamos a institucionalização nas famílias 

de classe menos favorecidas. Durante este trabalho se evidenciaram tais práticas. 

 Estudar a reintegração familiar e a produção de subjetividades de crianças e 

adolescentes institucionalizados certamente foi um grande desafio, diante das 

dificuldades encontradas ao longo do trabalho, referentes ao acesso às informações das 

famílias e aos critérios de valores institucionais, o que exigiu uma maior dedicação e 

ampliação dos estudos, que muito nos acrescentou e certamente irá contribuir para 

maior discussão da necessidade da capacitação dos profissionais do Conselho Tutelar, 

assim como do investimento em sua estrutura, melhores condições de trabalho aos 

funcionários dos abrigos para trabalharem em conjunto com a equipe técnica, a fim de 

proporcionar estabilidade e equilíbrio das crianças e adolescentes durante o tempo de 

permanência, a efetividade de um serviço de promoção a reintegração familiar, 
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buscando meios de reabilitação destas famílias sem a necessidade de institucionalização 

das crianças e adolescentes. 
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