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RESUMO 
 
 

Neste trabalho, buscou-se comprovar a relação 
existente entre a pobreza e a decretação da perda do 
poder familiar, tendo em vista o dispositivo legal que 
determina que a pobreza não é motivo suficiente para 
tal medida e que as famílias, neste caso, devem ser 
obrigatoriamente incluídas em programas oficias de 
auxílio. Para tanto, realizou-se o estudo de um caso 
de uma ação sentenciada em 2005 na 2ª Vara da 
Infância e Juventude da Capital, no qual houve a 
intervenção do Núcleo de Apoio à Reintegração 
Familiar. Encontrou-se a pobreza e a desassistência 
como fatores determinantes das causas que levaram 
ao deferimento da ação, sendo o Estado omisso 
quanto às políticas de assistência à família, mas ao 
mesmo tempo algoz quando retira dos genitores o 
direito de criar e educar seus filhos.  
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ABSTRACT 
 
 

This dissertation seeks to verify the correlation 
between poverty and the loss of children’s custody 
to the state, despite the fact that the law dictates 
that poverty is not in itself enough reason for 
losing child’s custody, and that families in this 
case must be included in governmental aid 
programs. A court case, deliberated in 2005 by the 
2nd conference of children and youth of Recife (2ª 
Vara da Infancia e Juventude da Capital), at which 
there was an intervention by the Center of Support 
to Family Reintegration (Nucleo de Apoio a 
Reintegracao Familiar), was studied. For this 
study case, poverty and lack of proper child’s care 
were determining factors for the change of 
custody, as the State was absent and reticent 
about assistency to the family in question, and at 
the same time quick in taking the custody away 
from the impoverished parents. 
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Introdução 
 

        
 
 



 
 
INTRODUÇÃO 

 

Ao desenvolver suas atividades profissionais no âmbito do 

judiciário, o assistente social depara-se freqüentemente com famílias pobres, 

nas quais a luta pela sobrevivência constitui-se enquanto fundamento para o 

estabelecimento das relações intrafamiliares e comunitárias. 

 

Nos casos de destituição do poder familiar a pobreza é uma 

constante nas famílias que sofrem esta ação. O que nos despertou interesse 

para estudarmos as mediações determinadas pela pobreza sobre as causas 

dos atos de abandono, maus tratos, violência e outros desrespeitos aos direitos 

das crianças e adolescentes.  

 

Nosso objetivo é justamente relacionar a pobreza e a falta de 

assistência com a decretação de tal medida, tendo em mente o dispositivo legal 

que impede que as famílias pobres sejam destituídas do poder familiar sem 

que para isso haja um motivo que por si só autorize tal decisão.  

 

Observamos, na nossa prática no Núcleo de Apoio à Reintegração 

Familiar da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Capital, que justamente a 

pobreza e a falta de inserção nos programas sociais aparecem como forte fator 

condicionante das causas que geram a abertura de um processo dessa 

natureza. O abandono, o castigo imoderado e a violência praticada pelos pais 

contra seus filhos menores ocorrem, geralmente, num contexto de privação de 

diversos direitos, de pobreza e de abandono do Estado quanto às políticas 

públicas. 

 

Ao nos referirmos às famílias pobres estaremos tratando daquelas 

que vivem no âmbito urbano, posto que no nosso lócus de pesquisa a 

significativa maioria da população atendida reside no Recife e na sua região 

metropolitana. 

 



Para tanto, abordaremos no capítulo inicial os aspectos legais 

relacionados ao poder familiar e à ação de destituição do poder familiar e suas 

implicações. 

 

No segundo capítulo, discorreremos sobre os principais conceitos e 

discussões da atualidade sobre as categorias pobreza e família, buscando 

traçar um panorama da pobreza no país, na atualidade, e trazer à tona 

algumas discussões sobre as famílias pobres, sua estrutura e seu 

funcionamento. 

 

No capítulo 3, abordaremos a prática profissional do assistente 

social no judiciário, buscando identificar as categorias básicas da prática do 

serviço social, a instrumentalidade e a mediação, inserindo-as no contexto do 

sistema judiciário. Faremos uma descrição da estrutura, organização e 

dinâmica do Núcleo de Apoio à Reintegração Familiar – NARF –, onde nossa 

pesquisa foi desenvolvida, buscando identificar os principais elementos da 

atuação da equipe técnica, com vista à implantação do projeto ético-político do 

serviço social. 

 

Por fim, realizaremos um estudo de caso no qual a pobreza e a 

desassistência por parte dos programas oficiais de auxílio, conforme previsto 

na lei, figuram como importante aspecto no desenrolar de todo o processo, 

levando os genitores a perderem o poder familiar sob seus filhos. 
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CAPÍTULO 1 – DETERMINAÇÕES LEGAIS PARA A DESTITUIÇÃO DO 
PODER FAMILIAR 

 

 
1.1 – O PODER FAMILIAR 

 
O pátrio poder foi criado na Antiga Roma e visava tão somente ao 

exclusivo interesse do chefe de família. A respeito disso, Washington Monteiro 

afirma que “nos primeiros tempos, os poderes que se enfeixavam na 

autoridade do pai, tanto os de ordem pessoal como os de ordem patrimonial, 

caracterizavam-se pela sua larga extensão”1. O pai possuía o direito de expor 

o filho ou de matá-lo, de transferi-lo a outro e de entregá-lo como indenização.  

 

Com o decorrer do tempo, restringiram-se esses direitos outorgados 

ao chefe de família. Algumas das causas para esta mudança são: o 

desaparecimento do culto dos antepassados, o aniquilamento de certas 

crenças supersticiosas, o desgaste da influência religiosa, além da extensão e 

difusão de um sentimento mais efetivo de simpatia em favor dos filhos, assim 

libertos da ação despótica dos pais. 

 

Modernamente, o pátrio poder deixa de ter este caráter egoístico e 

seu conceito, na atualidade, é profundamente diverso. Ele constitui um 

conjunto de deveres, cuja base é nitidamente altruística.  
Outrora o pátrio poder representava uma tirania, a tirania do 
pai sobre o filho; hoje, é uma servidão do pai para tutelar o 
filho [...] podemos asseverar que, na hora presente, o pátrio 
poder é encarado como complexo de deveres, ou melhor, 
como direito concedido aos pais para cumprirem um dever. 
Deixou de ser assim um direito estabelecido em favor dos 
genitores e no interesse de quem o exerce, para transformar-
se num simples dever de proteção e direção, um meio que 
tem o pai para satisfazer seus deveres2.  

 

Em outras palavras, o pátrio poder é instituído no interesse dos filhos 

e da família e não em proveito dos genitores. Pode ser conceituado como o 

                                                 
1 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Vol. 2 – São Paulo: Saraiva, 1999, pág. 
282. 
2 MONTEIRO, 1999, pág. 283. 



conjunto de obrigações, a cargo dos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos 

filhos menores. Por natureza, é indelegável. O pátrio poder é cada vez mais 

conceituado como um poder educativo de caráter social. É responsabilidade 

dos pais o encargo sobre a formação dos filhos, a fim de torná-los úteis a si, à 

família e à sociedade. 

 

A legislação brasileira referente à criança e ao adolescente, nas 

últimas décadas, tem sofrido algumas alterações. Podemos destacar como 

marco de uma mudança mais profunda a época da Assembléia Nacional 

Constituinte, que se deu durante o processo de redemocratização do país. Este 

período contou com forte participação dos movimentos sociais, dentre os quais 

podemos citar o movimento nacional dos meninos e meninas de rua, 

juntamente com outros setores da sociedade. Eles organizaram-se e 

conseguiram introduzir os princípios básicos da convenção internacional das 

nações unidas sobre os direitos da criança no texto constitucional. 

 

Diferente do Código de Menores de 19793, legislação em vigor na 

época de sua promulgação, a Constituição de 1988 representa um avanço na 

questão da criança e da adolescência, fruto dessas lutas dos movimentos 

sociais. 

 

Para substituir o Código de Menores de 1979, surge o Estatuto da 

Criança e do Adolescente –  ECA –, Lei n.º 8.069 de 13 de julho de 1990, como 

uma legislação que garante a proteção integral à criança e ao adolescente. 

 

Esta lei está baseada em discussões internacionais sobre o tema, 

tendo como instrumentos básicos as seguintes normatizações: 

 Convenção internacional das nações unidas sobre os direitos da 

criança; 

 Regras mínimas das nações unidas para a administração da 

justiça de menores (Regras de Beijing); 

                                                 
3 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários ao Código de Menores. São Paulo: Saraiva, 1987. 



 Diretrizes das nações unidas para a prevenção da delinqüência 

juvenil; 

 Regras mínimas das nações unidas para a proteção dos jovens 

privados de liberdade. 

 

Dentre as muitas transformações e rupturas trazidas pelo ECA, 

poderíamos colocar as principais como sendo: a substituição da ‘situação 

irregular’ pela ‘proteção integral’; a municipalização da política de atendimento; 

a criação dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, instituindo a 

participação paritária e deliberativa governo/sociedade civil, nos três níveis da 

administração pública; a criação dos conselhos tutelares, com ação exclusiva 

na órbita municipal, sendo "um órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente4". 

 

A doutrina da situação irregular está presente em todas as 

legislações anteriores ao ECA. Para ela, as crianças que eram autoras de atos 

infracionais, aquelas que eram abandonadas, vitimizadas, etc. eram 

consideradas crianças em situação irregular. Com o ECA, surge a doutrina da 

proteção integral, ou seja, a criança, independente de estar em situação de 

risco pessoal ou social, tem seus direitos garantidos pela lei e deve ser 

protegida de toda forma de negligência, violência, exploração. 

 

O instituto do pátrio poder ou poder familiar, por conseguinte,  tem 

evoluído muito nos últimos anos. Esta mudança deve-se ao fato de pai e mãe 

passarem a exercer de forma igualitária este direito sobre sua prole.  

 

Anteriormente, conforme verificamos no artigo 380 do Código Civil de 

1916, “durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o 

marido com a colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos 

progenitores, passará o outro a exercê-lo com exclusividade5”, o pátrio poder 

era exercido prioritariamente pelo genitor, ficando a genitora relegada a um 

                                                 
4 Art. 131 do ECA. A respeito do papel e atribuições dos Conselhos Tutelares ver ECA, arts. 131 a 140. 
5 Redação dada pela Lei Nº 4.121, de 27.8.1962 



segundo plano, sendo a lei clara quanto à prioridade do pai em detrimento da 

mãe ao expressar no parágrafo único deste mesmo artigo que, “divergindo os 

progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão do pai, 

ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz para a solução da divergência6”. 

 

Ou seja, em caso de divergência com o pai da criança, a genitora 

precisaria recorrer à intervenção do Estado, através do Poder Judiciário, o que 

comprova a desigualdade de condições na qual o pátrio poder era exercido. 

 

Na Constituição Federal de 1988 estabeleceu-se igualdade de 

direitos entre homens e mulheres de forma explícita no seu artigo 5º: 
Todos são iguais perante à lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:  
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição,  

 

e também no artigo 226 que diz: “a família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. Parágrafo 5º – Os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 

 

O ECA vem para reforçar o dispositivo presente na Constituição 

Federal, quando dispõe em seu artigo 21 que: 
o pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo 
pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, 
assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para 
a solução da divergência. 

 

Em outras palavras, não existe distinção ou preferência entre os 

genitores no exercício do pátrio poder, a eles cabendo, em igualdade de 

condições, os respectivos direitos e deveres. 

 

Com o advento do Novo Código Civil, lei Nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, encontramos não só o reforço na igualdade de condição do pai e da 
                                                 
6 ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz. Novo Código Civil Confrontado. 3ª. ed.  São 
Paulo: Método, 2003, pág. 309. 



mãe para o exercício do pátrio poder, como um avanço na sua nomenclatura, 

para adequar este direito a essa nova condição de igualdade, desta forma o 

pátrio poder passa a ser chamado de poder familiar. 

 

Quanto ao exercício do poder familiar está disposto no Código Civil 

art.1.634:  
Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 
I - dirigir-lhes a criação e educação; 
II - tê-los em sua companhia e guarda; 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, 
se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não 
puder exercer o poder familiar; 
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida 
civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem 
partes, suprindo-lhes o consentimento; 
VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 
próprios de sua idade e condição. 

 

No ECA, em seu artigo 22, está explícito que “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”. 

 

A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e 

educacional. Com base nesse pressuposto, a lei estabelece que quem tiver a 

criança ou adolescente sob seus cuidados deverá prover-lhe o sustento, a 

educação escolar e a formação moral. 

 

Portanto, o poder familiar  
é o complexo de direitos e deveres concernentes ao pai e à 
mãe, fundado no Direito Natural, confirmado pelo Direito 
Positivo e direcionado ao interesse da família e do filho menor 
não emancipado, que incide sobre a pessoa e o patrimônio 
deste filho e serve como meio para o manter, proteger e 
educar.7 

 

Além dessa profunda transformação, é importante ressaltar que o 

poder público passou a exercer uma fiscalização complementar a este direito, 

                                                 
7 NETO, José Antonio de Paula Santos. Do Pátrio Poder. RT, 1994, pág. 55. 



através dos mecanismos de publicização. O ECA revela a nítida influência do 

Estado sobre esses assuntos da vida privada, através da criação dos 

conselhos tutelares, encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento 

dos direitos da criança e do adolescente, conforme já citado anteriormente. 

 
 

1.2 – A DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
 

A destituição do poder familiar implica em que os genitores percam o 

direito de exercer sobre os seus filhos esse poder. 

  

É importante esclarecer que a ação de destituição do poder familiar 

não destitui a filiação. A criança não ficará sem pais, como alegam alguns por 

falta de conhecimento, mas os genitores não têm mais poder sobre os filhos, 

nem sua guarda. A destituição de filiação apenas acontece com a adoção.  

 

Isso significa dizer que, mesmo após a destituição, os filhos 

continuam com a herança biológica dos pais, o que cessa são as heranças 

jurídicas8, bem como a guarda e, em quase todos os casos, o próprio contato 

com os filhos fica proibido. 

 

Existem várias razões para o ingresso de um pedido de destituição 

do poder familiar. De acordo com a lei Nº 10.406, art. 1.638, são motivos para 

a decretação judicial da perda do poder familiar o pai ou a mãe que: 
I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 
antecedente9. 

 

                                                 
8 Tanto no caso de os pais possuírem algum bem, como também em relação a todas as implicações a que 
alude o art. 1.634 do Novo Código Civil, citado anteriormente. 
9 Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou 
arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a 
medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder 
familiar, quando convenha. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai 
ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de 
prisão. 



De maneira geral, estas ações são ingressadas pelo Ministério 

Público, através de provocações sofridas, ou por denúncia ou notificação 

institucional, como por exemplo do conselho tutelar ou entidade de abrigo. 

Além disso, é previsto no art. 155 do ECA que: “o procedimento para a perda 

ou a suspensão do pátrio poder terá início por provocação do Ministério Público 

ou de quem tenha legítimo interesse”. 

 

Nos casos de maus tratos em decorrência da aplicação de castigos, 

só perde o poder familiar o pai ou a mãe que castigue imoderadamente o filho. 

O delito de maus tratos10, só se configura quando ocorre abuso dos meios de 

coerção ou disciplina. Como a lei não estabeleceu o que se deva entender por 

castigos imoderados, esta decisão fica sujeita ao critério estabelecido pelo juiz. 

A lei prevê que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra 

crianças e adolescentes deverão ser, obrigatoriamente, comunicados ao 

conselho tutelar da comunidade. 

 

No Estatuto da Criança e do Adolescente está disposto que: 
Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder serão 
decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos 
casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de 
descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que 
alude o art. 22. 

 

Temos ainda presente nesta legislação um dispositivo que busca 

proteger as famílias pobres do nosso país e que se constitui enquanto 

premissa fundamental desta pesquisa: 
Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não 
constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão 
do pátrio poder. 
 
Parágrafo único – Não existindo outro motivo que por si só 
autorize a decretação da medida, a criança ou o 
adolescente será mantido em sua família de origem, a 
qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas 
oficiais de auxílio11. 

 

                                                 
10 Previsto no Código Penal, art. 136. 
11 Grifos nossos. 



Ou seja, apesar de partir do pressuposto de que a família deve ser a 

principal responsável pela alimentação e pela proteção da criança, o ECA 

reconhece a situação de carência que as famílias podem passar e assegura o 

poder familiar aos pais que não possam prover os suportes materiais 

necessários para o desenvolvimento da criança. Mais do que isso, esta lei 

assegura a obrigatoriedade da inclusão dessas famílias em programas oficiais 

de auxílio, que devem visar à garantia dos mínimos sociais. 

 

Essa inserção também é garantida na Lei Orgânica da Assistência 

Social12 – LOAS – , que em seu artigo 2º, inciso I, coloca como objetivo "a 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice". 

 

Nela, a assistência social é vista como "direito do cidadão e dever do 

Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas13". 

 

Sabemos, entretanto, que esta inserção nos programas de auxílio à 

família nem sempre acontece; e as políticas sociais e de assistência nem 

sempre garantem os mínimos sociais, como poderemos observar no estudo de 

caso realizado e que será descrito no quarto capítulo deste trabalho. 

 

Fazendo uma análise sobre esta situação, Luiz Carlos Figueirêdo 

coloca: “infelizmente, como tantas outras coisas no Brasil, o que se observa é 

um profundo hiato entre a vontade da Lei e a realidade14”. 

 

Quando analisamos os autos processuais de destituição do poder 

familiar, de fato, encontraremos um motivo que autorize o deferimento da ação, 

                                                 
12 BRASIL, Lei Orgânica da Assistência Social. Versão Eletrônica, Datalegis – INFRAELEGIS, 2006.  
13 LOAS, art. 1º. 
14 FIGUEIRÊDO, Luiz Carlos de Barros. Temas de Direito da Criança e do Adolescente. Recife: Nossa 
Livraria, 1997, pág. 79. 



mas em todos eles existirá também uma estreita vinculação da pobreza com a 

situação que deflagrou tal feito. 

 

Segundo Ferreira15, existem fatores de ordem pessoal e social para 

a propositura da ação judicial de destituição do poder familiar. Quando existem 

fatores de ordem pessoal, em que o retorno da criança à familiar de origem é 

mais difícil, imprescinde o desenvolvimento de ações para a sua colocação em 

família substituta, de preferência na modalidade de adoção. Nesse caso, a 

ação de destituição do poder familiar apresenta-se como alternativa válida para 

a garantia da convivência familiar da criança.  

 

Essa medida é indispensável porque a outra alternativa que se 

apresenta, ou seja, a de deixar a criança ou o adolescente em entidade de 

abrigo, até completar a maioridade, não se mostra adequada em razão das 

conseqüências advindas da institucionalização prolongada16 como a “perda da 

individualidade, carência de estímulo para o desenvolvimento, ausência de 

vínculos afetivos duradouros; falta das figuras paternas e maternas na 

formação psicológica”17, etc.  

 

A propositura da ação de destituição do poder familiar, nesses casos, 

apresenta-se de maneira mais simples, posto que, dependendo da violência 

praticada pelos genitores, o seu ingresso na esfera judicial não deve aguardar 

nenhuma outra providência ou prazo previamente estipulado. Por exemplo, 

uma criança vítima de violência sexual por parte dos pais, via de regra, não 

deve retornar ao seu convívio. A destituição do poder familiar é de rigor18. 

 

                                                 
15 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. O Promotor de Justiça frente à Institucionalização de 
Criança e Adolescente em Entidade de Abrigo e a Destituição do Poder Familiar. Em: 
http://www5.mp.sp.gov.br:8080/caoinfancia/Doutrina, pesquisa realizada em 25 de maio de 
2006. 
16 São amplamente discutidos na literatura específica os prejuízos que a institucionalização causa no 
desenvolvimento da criança. Para um maior aprofundamento deste ponto, sugerimos a leitura de 
MORAES, Maria Salete Nunes de. Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Rio de Janeiro: CBIA, 
1991. 
17 CARVALHO, Parecer n. 193/04-J. 
18 FERREIRA, 2006. 



Em relação às causas sociais, a destituição do poder familiar já não 

se apresenta como a primeira alternativa a ser tomada. Elas estão intimamente 

relacionadas com a discussão sobre as famílias pobres no Brasil e a 

impossibilidade de responder às exigências que lhes são impostas, tanto pela 

sociedade, quanto pelo próprio Estado.  

 

Tanto na hipótese de causa social como na de natureza pessoal, o 

momento adequado para se ingressar com a ação de destituição do poder 

familiar resulta do confronto de dois direitos básicos: o dos pais em ter os filhos 

em sua guarda e companhia, e o direito dos filhos à convivência familiar em 

ambiente adequado, como previsto no art. 19 do ECA:  
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.  

 

Este último direito deve prevalecer em relação aos dos pais, posto à 

criança e ao adolescente foi garantida a prioridade absoluta, nos termos da lei. 

 

Em nossa atuação na 2ª Vara da Infância e da Juventude da Capital 

observamos, contudo, que a condição material das famílias que vêm sendo 

destituídas deste direito é precária, em quase sua totalidade. São as famílias 

pobres que vêm sofrendo restrições aos seus direitos e as conseqüências 

destas restrições, perdendo o direito de criar e educar seus filhos e de tê-los 

em sua companhia. 

 

Vale registrar ainda, a respeito do tema e de suas implicações legais, 

as seguintes considerações: a destituição do poder familiar independe da 

prévia colocação da criança ou do adolescente em família substituta. Pode-se 

ingressar com a referida ação e, após definida a situação da criança ou do 

adolescente, colocá-lo sob guarda, tutela ou adoção. Por outro lado, a 

destituição do poder familiar facilita a colocação da criança em adoção. 

 

A destituição do poder familiar não impede que os pais destituídos, 

no futuro, venham a requerer a restituição do poder familiar, uma vez cessado 



o problema que deu causa à ação e desde que a criança não esteja sob 

adoção. Quanto a esta questão, podemos citar Ferreira:   
nem toda forma de perda do pátrio poder acarreta sua 
extinção. Somente aquelas definitivas, como decorrentes do 
casamento, da morte, da colação de grau ou da adoção. Daí 
decorre a conclusão de que a extinção sequer exige 
declaração judicial, operando-se no momento em que incide a 
causa. 

  

Assim, nas hipóteses em que a destituição do poder familiar 

configura apenas cessação do direito, pode ocorrer a sua retomada.19  

 

Além disso, o direito dos pais em ter os filhos em sua guarda e 

companhia não é absoluto e resulta do correto exercício do poder familiar e a 

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

suspensão deste poder. O poder familiar tem natureza nitidamente protetora, 

visando a assegurar o pleno e normal desenvolvimento do filho menor. 

 

Os pais devem obedecer ao princípio da paternidade/maternidade 

responsável, com o objetivo de garantir o efetivo desenvolvimento da prole. 

Essa paternidade/maternidade responsável implica o cumprimento das 

obrigações estabelecidas no artigo 229 da Constituição Federal, ou seja, o 

direito de assistir, criar e educar os filhos. Segundo esclarece Sêda: 
Assistir é promover as condições materiais para a proteção 
dos filhos: dar segurança, alimentação, vestuário, higiene, 
convivência, etc. Criar é promover as adequadas condições 
biológicas, psicológicas e sociais que garantam o peculiar 
desenvolvimento que caracteriza a criança e o adolescente. 
Educar é desenvolver hábitos, usos, costumes tais que 
integrem os filhos na cultura de sua comunidade, através de 
padrões éticos aptos para o exercício da cidadania20. 

 

Caso não cumpram com tal papel, sofrerão as medidas legais, com a 

perda ou suspensão do poder familiar, inclusive, posto que é garantido à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à convivência 

familiar em ambiente adequado.  
                                                 
19 A respeito do assunto, vale conferir o ensinamento de Roberto João Elias no livro Pátrio Poder – 
Guarda dos filhos e direito de visitas. São Paulo: Saraiva, 199, p. 101-104 e de José Luiz Mônaco no 
artigo Ação de Restituição do Pátrio Poder disponível na internet no site: www.mp.sp.gov.br  - Centro de 
Apoio da Infância e da Juventude. 
20 SÊDA, Edson. Construir o passado. São Paulo: Malheiros, 1993. 



 
Contudo, um fator que deve ser levantado a respeito dessas famílias 

envolvidas nessas ações é o fato de elas não terem consciência das 

implicações legais que determinados institutos jurídicos possuem, como é o 

caso de um termo de responsabilidade, uma guarda provisória, um termo de 

guarda, uma tutela e até o que viria a ser a própria destituição do poder 

familiar.  

 

Disto resulta, muitas vezes, o não cumprimento das determinações 

judiciais e o não entendimento do que está ocorrendo e das implicações que as 

decisões e as sentenças dos processos acarretam em suas vidas. As pessoas 

não têm consciência da gravidade intrínseca desses acontecimentos. 

 

Uma outra alternativa que vem sendo adotada nos casos de 

destituição do poder familiar, tendo em vista que o principal objetivo da 

legislação, é primar pelos direitos das crianças e adolescentes, é conceder a 

guarda da criança para membros da família ampliada, evitando o rompimento 

dos laços de afetividade que a mesma estabelece com seus genitores e 

mantendo a convivência familiar e comunitária, evitando ou diminuindo o tempo 

de institucionalização, tão prejudicial ao desenvolvimento da criança. 

 
Trataremos a seguir da definição conceitual de pobreza e família, 

partindo do pressuposto de que são justamente as famílias pobres que são réis 

nos processos de destituição do poder familiar, e que esta condição influi nas 

determinações das causas da adoção de tal medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
 
 
 
 

 



 
 
CAPÍTULO 2 – POBREZA E FAMÍLIA NO BRASIL 

 
Na busca de uma melhor compreensão do cotidiano vivido pelas 

famílias que perdem o poder familiar e partindo do pressuposto de que as 

famílias que mais sofrem restrição ao exercício do seu direito são as pobres, 

trataremos a seguir de algumas concepções a respeito da categoria pobreza, 

abordando algumas discussões presentes na literatura atual, bem como 

discutiremos a noção de família, buscando situá-la na sociedade brasileira, 

levando em conta sua organização e função na sociedade.  

 
 

2.1 – CONCEPÇÕES BÁSICAS A RESPEITO DE POBREZA 
 

Numa acepção mais imediata e generalizada, pobreza significa 

falta de renda ou pouca renda. Uma definição mais criteriosa vai conceituar 

pobreza como um estado de carência, de privação, que pode colocar em risco 

a própria condição humana. Ser pobre é ter, portanto, sua humanidade 

ameaçada, seja pela não satisfação das suas necessidades básicas 

(fisiológicas e outras), seja pela incapacidade de mobilizar esforços e meios em 

prol da satisfação de tais necessidades21. 

 

Encontramos nos autores estudados22 duas concepções para a 

questão da pobreza: a absoluta e a relativa. A pobreza absoluta está 

estreitamente ligada às questões de sobrevivência física; portanto, ao não 

atendimento das necessidades vinculadas ao mínimo vital, à alimentação.  

 

O conceito de pobreza relativa define necessidades a serem 

satisfeitas em função do modo de vida predominante na sociedade em 

                                                 
21 LAVINAS, Lena. Pobreza e exclusão: traduções regionais de duas categorias da prática. Economia, 
vol. 4, n.1, p. 25-59, junho de 2002 – Impressa em outubro de 2003. 
22 Dentre eles destacamos: LAVINAS, 2003; ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal de que se trata? 
2ª. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005; e TOWNSEND, P. Conceptualising Poverty. In: The International 
Analysis of Poverty. Londom: Harvester Wheatshaf, 1993. 



questão, o que significa incorporar a redução das desigualdades de meios 

entre indivíduos “relativamente pobres” em sociedades onde o mínimo vital já é 

garantido a todos. 

 
 

2.1.1 – POBREZA ABSOLUTA 
 

Esta concepção nasce desde a primeira metade do século XIX, na 

Inglaterra, e está ligada a uma vertente nutricionista. Na busca por elementos 

que possam definir o que é pobreza, estabelece que pobre é todo aquele que 

não se beneficia de um padrão de subsistência mínimo, baseado na ingestão 

diária de um requerimento calórico específico23. Portanto, inicialmente pobreza 

e fome são quase sinônimos e se confundem na identificação de quem é 

pobre. Neste enfoque, as necessidades humanas aparecem limitadas às 

necessidades de sobrevivência física, desconsiderando os aspectos sociais. 

Esta é ainda hoje a visão que prevalece na definição de pobreza absoluta ou 

da indigência: um padrão de vida aquém do que é exigido para assegurar a 

mera subsistência ou a sobrevivência.  

 

Para a maioria das políticas sociais brasileira atuais que atendem 

famílias pobres, o critério utilizado para a concessão de benefícios é a renda. 

Ou seja, pobres são aqueles com renda situada abaixo de um valor 

estabelecido como linha de pobreza, incapazes de atender ao conjunto das 

necessidades consideradas mínimas na sociedade. Esta adoção da linha de 

pobreza a partir de um mínimo necessário pode trazer algumas dificuldades 

empíricas que são observadas com relação à sua utilização, por exemplo, 

pode-se citar a arbitrariedade na definição do conceito de pobreza a ser 

utilizado, como é o caso do U$1,00/dia (um dólar/dia), ou múltiplos do salário 

mínimo vigente.  

 

Sônia Rocha defende que esta pode ser uma abordagem 

adequada, no caso brasileiro, tendo em vista que “a economia brasileira é 

                                                 
23 LAVINAS, 2003. 



largamente monetarizada, de modo que a renda se revela uma boa proxy do 

bem-estar das famílias, pelo menos no que concerne ao consumo no âmbito 

privado24”. Resultados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (Pnad – 

2004) mostram que 2,9% das famílias têm renda familiar igual a zero, o que 

certamente é mascarado por rendas irregulares e informais.  

 

Rocha afirma ainda que,  
a abordagem da renda é adequada porque, desde a década 
de 1970, se dispõem de informações de consumo, de 
rendimento e de características sócio econômicas das 
pessoas e das famílias que permitem tanto estabelecer as 
linhas de pobreza a partir do consumo observado com base 
em pesquisas de orçamentos familiares, como utilizar esses 
parâmetros juntamente com as informações anuais de 
rendimento das Pnads, delimitando e caracterizando a 
subpopulação pobre25.  

 

A adoção da linha de pobreza, no Brasil, ao longo da história, está 

vinculada à questão da pobreza absoluta, ou seja, à incapacidade de suprir os 

mínimos necessários à subsistência. Trata-se de definir parâmetros de valor 

correspondente a uma cesta de consumo mínima. Quando vinculada apenas à 

questão alimentar está associada à linha de indigência, na qual sequer a 

ingestão calórica diária é suficiente para um indivíduo sobreviver.  

 

 

2.1.2 – POBREZA RELATIVA 
 

Em resposta aos contornos limitados dessa formulação de pobreza, 

surge uma nova categoria, a das necessidades básicas. Adotá-la significa ir 

além da alimentação, para incorporar uma gama mais ampla de necessidades 

humanas, tais como educação, saneamento, habitação, entre outras. Ela está 

associada ao conceito de pobreza relativa. Diferentemente da abordagem 

centrada nas necessidades de alimentação, definir pobreza com base em 

patamares mínimos de satisfação dessas necessidades abre diversas 

possibilidades.  

                                                 
24 ROCHA, 2005, pág. 43. 
25 Idem. 



 

Necessidades a serem satisfeitas são estabelecidas em função do 

modo de vida predominante na sociedade em questão. Ou seja, tanto pobreza 

como subsistência são conceitos relativos, só podendo ser definidos em 

relação aos recursos materiais e emocionais disponíveis, numa determinada 

época, aos membros de uma dada sociedade ou de diferentes sociedades.  

 

Pode-se definir de forma mais ou menos estrita o que sejam 

necessidades básicas, de acordo com as características da sociedade, no 

nosso caso, a urbana. Rocha nos coloca o exemplo de que: 
aprender a ler e escrever se constitui numa necessidade 
básica, mas em sociedades onde a alfabetização é 
generalizada esse critério de necessidade básica não será útil 
para distinguir os pobres. Seria necessário, então, considerar 
necessidade básica de educação um nível de escolarização 
mais elevado26. 

 

Fica claro no exemplo citado em relação ao nível de escolaridade 

de uma dada comunidade, que é levado em conta o conceito de pobreza 

relativa quando a abordagem de necessidades básicas é adotada.  Existe, 

portanto, amplo escopo para julgamentos de valor associados à definição das 

necessidades básicas, à forma de ordenar os pobres em função do número de 

necessidades não atendidas e à ponderação relativa atribuída a cada uma das 

necessidades consideradas. 

 

Esta abordagem opõe-se à linha de pobreza em dois principais 

aspectos: abandona a renda como indicador-chave e dá ênfase ao caráter 

multidimensional da pobreza e ao reconhecimento da inter-relação entre as 

diversas carências. 

 

Para Townsend,  
as pessoas são relativamente pobres se não puderem 
usufruir, plenamente ou suficientemente, de condições de vida 
– isto é, dietas, amenidades, padrões e serviços – que lhes 
permitam atuar, participar e comportar-se tal como seria 

                                                 
26 ROCHA, 2005, pág. 19. 



esperado, na qualidade de membros que são de uma 
sociedade27. 

 

Operacionalmente, medir a pobreza utilizando apenas o conceito 

de necessidades básicas tem-se mostrado uma tarefa difícil, posto que ele 

envolve questões culturais e subjetivas na sua elaboração. Várias tentativas de 

estabelecimento de índices foram desenvolvidas, sem conseguir uma 

expressão real do que venham a ser necessidades básicas. Alguns exemplos 

são o PQLI – physical quality of life index – concebido por Morris e Liser, na 

década de 1970; e o IDH – índice de desenvolvimento humano – proposto pelo 

programa das nações unidas para o desenvolvimento (Pnud), e divulgado pela 

primeira vez no relatório de desenvolvimento humano de 1990. 

 

O PQLI reúne em um único índice três características reputadas 

como básicas para refletir qualidade de vida: mortalidade infantil, esperança de 

vida com um ano de idade e taxa de alfabetização. O IDH, na sua construção, 

adota o PQLI. Trata-se de um indicador baseado na média aritmética simples 

entre três indicadores relativos a aspectos fundamentais da condição de vida: a 

esperança de vida ao nascer, o nível educacional e o PIB – produto interno 

bruto – per capita.  

 

Podemos citar ainda o IPH, índice de pobreza humana, proposto 

pelo próprio Pnud ao considerar as desvantagens para captar as questões 

distributivas relativas aos seus indicadores. Este novo índice é constituído 

pelos seguintes dados: percentual de pessoas com esperança de vida inferior a 

40 anos; proporção de adultos analfabetos; e a média simples da população 

sem acesso a água tratada e a  proporção de crianças menores de cinco anos 

com peso insuficiente28. 

  

A busca do índice ideal evidencia que situações concretas de 

pobreza podem ser monitoradas de forma mais adequada por indicadores 

concebidos em função das condições específicas verificadas.  

 
                                                 
27 TOWNSEND, 1993,pág. 36. 
28 ROCHA, 2005. 



 

 

2.1.3 – COMPLEMENTARIEDADE DOS CONCEITOS 
 

Uma alternativa interessante a esta questão, que poderia ser 

adotada em áreas urbanas, onde existem dados a respeito da renda e do 

consumo observado, seria a complementaridade dos critérios de renda e 

necessidades básicas, como propõe Rocha:  
a abordagem adequada depende essencialmente da feição 
que o fenômeno da pobreza assume e das possibilidades 
concretas de política pública, o que envolve desde a 
disponibilidade de dados estatísticos que permitam entender e 
mensurar o problema até a disponibilidade de recursos 
financeiros e outros, para a intervenção [...] 
Operacionalmente, trata-se de, inicialmente, estabelecer 
linhas de pobreza como crivo básico para diferenciar pobres e 
não-pobres com base em sua renda. Em seguida, cabe 
caracterizar a subpopulação pobre no que diz respeito às 
diferentes dimensões de seu bem-estar, de forma mais 
específica29. 

 

Considerar a abordagem de renda e necessidades básicas de 

forma complementar se constitui um procedimento essencialmente flexível. 

Tanto a definição e o nível da linha de pobreza como a escolha dos indicadores 

de qualidade de vida podem ser estabelecidos em função de condições 

concretas e de propósitos específicos. 

 

Max-Neef, Elizalde e Hopenhayan30 afirmam a este respeito que  
as necessidades humanas constituem um sistema inter-
relacionado e interativo, composto por dois grandes grupos: (i) 
as necessidades existenciais que dizem respeito ao ser, ao 
ter, ao fazer, ao interagir; e (ii) as necessidades axiológicas, 
que tratam da subsistência, da proteção, do afeto, da 
compreensão, da participação, da criação, do ócio, da 
identidade e da liberdade. Esse sistema dispensa uma 
hierarquização – ou a dicotomia entre o que é fundamental e o 
que não é –, pois todas essas necessidades mostram-se 
essenciais e devem ser garantidas em quantidade 
suficiente31. 

 

                                                 
29 ROCHA, 2005, pág. 28. 
30 Citados em LAVINAS, 2003. 
31 LAVINAS, 2003, pág. 29. 



Esta última definição, no nosso entendimento, aborda a questão da 

pobreza de forma mais ampla, pois abarca tanto a questão material quanto a 

axiológica, propondo uma visão mais completa do ser humano, considerando-o 

dentro das suas necessidades objetivas e subjetivas.  

 

Quando o homem se reúne em uma família, busca satisfazer suas 

necessidades de produção e reprodução material, mas também busca um 

espaço para expressar seu afeto e suas emoções, satisfazer suas 

necessidades subjetivas de proteção e construção de sua identidade. 

 

É em meio a todas essas carências, e como forma de buscar 

satisfazê-las, que as famílias vêm sendo constituídas, diante da dura realidade 

que lhes é imposta e da sua persistência para continuar vivos. Mas como a 

pobreza se configura no Brasil hoje? 

 

 

2.2 – FACES DA POBREZA NO BRASIL  
 
A pobreza absoluta ainda é a questão central para os segmentos 

que estudam e trabalham no combate à pobreza no Brasil. A importância que o 

tema vem assumindo revela o entendimento de que a persistência da pobreza 

reflete e sintetiza a face mais crítica de diversos problemas nacionais, como a 

informalização crescente no mercado de trabalho, a questão agrária, a política 

de salários mínimos, os déficits de oferta de serviços públicos básicos, a 

desigualdade entre pessoas e os desequilíbrios regionais.  

 

Por estar vinculada a todos esses temas, a pobreza torna-se uma 

questão polêmica. Sua percepção pelo público em geral pode ser pouco clara 

devido às diferentes formas que assume, assim como ao peso relativo e 

diferenciado dos diversos fatores a serem considerados em se tratando de um 

país tão vasto e heterogêneo como o nosso. 

 

Partindo-se do critério adotado para calcular a linha de pobreza e 

indigência no Brasil, com base nos dados oficiais do IBGE, podemos afirmar 



que 20 milhões de pessoas vivem na indigência e 52,3 milhões encontram-se 

abaixo da linha de pobreza32. Por um equívoco teórico, muitos confundem 

indigência com fome, o que não procede, visto que o que está sendo levantado 

para estabelecer esta mensuração é a renda e não a situação nutricional. 

Enfrentar problemas de fome e de subnutrição depende, naturalmente, da 

renda, mas especialmente de ações voltadas para as populações mais 

vulneráveis.  

 

Considerando que amplas parcelas da população brasileira não 

dispõem dos meios para atender às suas necessidades básicas, há consenso 

de que o conceito de pobreza relevante no país ainda é o de pobreza absoluta. 

É preciso, entretanto, incorporar certas necessidades que, embora não estejam 

estritamente ligadas ao indispensável à sobrevivência física das pessoas, 

considerem o mínimo necessário para o funcionamento dos indivíduos no 

contexto socioeconômico brasileiro. 

 

Outros aspectos da condição de vida não imediata ou diretamente 

vinculados à renda corrente, como por exemplo, condições de moradia, acesso 

a serviços públicos básicos, precisam ser levados em conta para qualificar a 

população que se situa abaixo da linha da pobreza. Além do que, é válido 

lembrar que este critério de renda deve partir especificamente da renda 

familiar, tendo em vista que pobreza deve ser entendida no âmbito da família, 

da unidade solidária de consumo e rendimento, e não a partir do valor da renda 

individual. 

 
Com base nos dados da tabela 1, observamos que as crianças são 

as mais afetadas pela pobreza, já que a proporção de pobres declina com a 

idade. Este fato está ligado a diversos fatores, entre eles, a própria presença 

da criança, que implica gastos adicionais, sem, contudo, poder contribuir com 

renda para a família33. Com relação ao idoso, a tabela nos mostra que a 

                                                 
32 IBGE/PNAD – 2000. 
33 Um fator estreitamente relacionado com esta questão é o trabalho infantil, que aparece como alternativa 
para a criança também contribuir com a renda da família. O PETI – Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil – atua como programa assistencial de redistribuição de renda, buscando, entre outras coisas, 
afastar as crianças e adolescentes de trabalhos penosos e constrangedores, dando-lhes oportunidade de 
permanecer na escola. 



proporção de pobres é inferior à metade da população de crianças que são 

pobres. Este resultado evidencia os efeitos das políticas públicas que priorizam 

o atendimento ao idoso, por exemplo, os mecanismos de transferência de 

renda de cunho assistencial, como é o caso do benefício de prestação 

continuada. Isto indica que, do ponto de vista das políticas sociais, existe a 

necessidade de se criar mecanismos de proteção voltados especificamente 

para as crianças34. 

 
Quanto à cor e raça, os dados comprovam a conhecida prevalência 

de indivíduos na cor preta e parda entre os pobres. Isto é herança da 

colonização do país e da forma como a abolição da escravatura se deu. A esse 

respeito, Waléria Menezes afirma que, no processo de construção da 

sociedade brasileira 
As diferenças se acentuaram, levando à formação de uma 
hierarquia de classes que deixava evidentes a distância e o 
prestígio social entre colonizadores e colonos. Os índios e, em 
especial, os negros permaneceram em situação de 
desigualdade situando-se na marginalidade e exclusão social, 
sendo esta última compreendida por uma relação assimétrica 
em dimensões múltiplas – econômica, política, cultural. Sem a 
assistência devida dos órgãos responsáveis, os sujeitos 
tornam-se alheios ao exercício da cidadania35.  

 
 

Os indicadores de educação fornecem evidências da correlação 

entre baixo nível educacional e pobreza, embora a taxa de analfabetismo 

esteja tendendo a zero rapidamente, ainda assim do total de analfabetos, 

70,4% são pobres. A respeito da universalização da escola para crianças na 

faixa etária entre 7 a 14 anos, observa-se que um percentual bem maior de 

crianças pobres (6,0% contra 3,3% de não pobres) não freqüentam a escola, 

isto sem contar a qualidade deficitária da escola a que estamos nos referindo. 

Para os indivíduos adultos, é evidente a desvantagem do baixo nível de 

escolaridade concomitante com a pobreza, já que a proporção de pobres 

declina consideravelmente com o aumento do nível de escolaridade, de modo 

que apenas 2,1% dos indivíduos com alguma formação superior são pobres. 

                                                 
34 ROCHA, 2005. 
35 MENEZES, Waléria. O preconceito racial e suas repercussões na instituição escola. Trabalhos para 
Discussão n. 147/200, agosto de 2002, FUNDAJ. 
 



 

 
Tabela 1 - Perfil pobres verus não pobres (pessoas)  

Brasil, 1999 
 

  Pobres  Não Pobres Part. 
Pobres 

Variáveis Categorias Nº (mil) Part. (%) Nº (mil) Part, (%) (%) 
Gênero Masculino 

Feminino 
26.221
28.219

48,2
51,8

50.132
51.216

49,5 
50,5 

34,3
35,5

Idade 0 a 4 
5 a 7 
8 a 9 
10 a 14 
15 a 19 
20 a 29 
30 a 59 
60 e mais 

7.944
4.657
2.938
7.589
6.186
8.226

14.658
2.235

14,6
8,6
5,4

13,9
11,4
15,1
26,9

4,1

6.627
4.429
3.074
8.959

10.301
17.578
38.538
11.831

6,6 
4,4 
3,0 
8,8 

10,2 
17,3 
38,0 
11,7 

54,5
51,3
48,9
45,9
37,5
31,9
27,6
15,9

Cor ou raça Indígena 
Branca 
Preta 
Amarela 
Parda 

134
20.611
3.848

93
29.751

0,2
37,9

7,1
0,2

54,6

115
63.759
4.557

600
32.304

0,1 
62,9 

4,5 
0,6 

31,9 

53,8
24,4
45,8
13,4
47,9

Analfabetismo 
10 a 19 anos 
 
20 anos e mais 

Alfabetizados 
Analfabetos 
 
Alfabetizados 
Analfabetos 

12.676
1.092

18.993
6.117

32,6
2,8

48,9
15,7

18.800
459

60.110
7.828

21,6 
0,5 

 
68,9 

9,0 

40,3
70,4

24,0
43,9

Freqüência à 
escola (7 a 14) 

Só freqüentam a 
escola 
Só trabalham 
Trabalham e 
estudam 
Não trabalham 
nem estudam 
Nunca freqüen-
taram a escola 

6.045

120
1.083

333

5.609

79,7

1,6
14,3

4,4

27,1

7.774

108
883

186

8.159

86,8 
 

1,2 
9,9 

 
2,1 

 
13,9 

43,7

52,5
55,1

64,1

40,7

Escolaridade 
(25 anos ou 
mais) 

1 a 4 anos 
5 a 8 anos 
9 a 11 anos 
12 e mais 
Sem informação 

8.786
4.422
1.666

143
65

42,5
21,4

8,0
0,7
0,3

19.812
11.670
11.635
6.796
473,9

33,8 
20,0 
19,9 
11,6 

0,8 

30,7
27,5
12,5

2,1
12,1

FONTE: IBGE – PNAD 1999. 
 
 

Na tabela 2, que trata dos tipos de família, percebemos que ainda é 

predominante o modelo nuclear isto é, formadas por pai, mãe e filhos 36 na 

constituição familiar. Em Pernambuco, 51,9% das famílias são formadas por 

casais com filhos.  

 

                                                 
36 Trataremos de forma mais aprofundada sobre arranjos familiares no tópico seguinte, onde 
aprofundaremos esta discussão. 



 
 

Tabela 2 – Tipos de Família (%) no Nordeste  
 

    Famílias   
Unidades da 
Federação 

   Tipo (%)   

 Total Unipessoal Casal sem 
filhos 

Casal 
com 
filhos 

Mulheres 
sem cônjuje 
com filhos 

Outros 
tipos* 

Brasil 53 082 558 9,9 14,4 51,5 18,1 5,8

Nordeste 13 999 414 8,6 12,6 52,7 19,7 6,2

Maranhão 1 516 171 6,6 12,6 55,7 18,7 6,3

Piauí 821 799 7,4 14,0 52,2 20,8 5,3

Ceará 2 194 051 7,1 12,6 54,3 19,5 6,3

Região Metropolitana 

de Fortaleza 

936 458 7,3 11,4 51,7 22,5 6,7

Rio Grande do Norte 848 554 7,8 14,0 52,2 19,6 6,3

Paraíba 1 044 420 9,2 13,2 51,2 20,1 3,1

Pernambuco 2 353 436 8,5 12,1 51,9 21,5 5,8

Região Metropolitana 

do Recife 

1 071 726 8,5 12,6 47,9 24,1 6,7

Alagoas 797 157 6,8 11,5 56,6 19,5 5,5

Sergipe 557 691 11,4 13,8 48,7 20,7 5,2

Bahia 3 866 135 10,5 12,2 51,6 18,6 6,8

Região Metropolitana 

de Salvador 

987 072 11,2 11,2 45,5 23,5 8,0

FONTE: IBGE, Pnad 2003. 
* Duas ou mais pessoas e outros tipos de arranjos. 

 

 

Embora as famílias brasileiras sejam preponderantemente 

nucleares, esse tipo de família tem participação ainda mais elevada entre os 

pobres, como podemos observar na tabela 3, que nos mostra que 60,2% das 

famílias pobres organizam-se em famílias nucleares, contrariando uma visão 

superficial e apriorística sobre as famílias dos pobres. Trata-se de um aspecto 

da vulnerabilidade das famílias pobres para a formação da renda, seja em 

função de uma maior incidência de crianças, como vimos na tabela 1, o que 

gera maior custo e menor geração de renda; seja em função dos obstáculos à 

inserção da mãe no mercado de trabalho face a necessidade de cuidar dos 

filhos. Estudos recentes sobre os pobres urbanos mostram a força simbólica 



desses padrões ainda hoje, reafirmando a autoridade masculina pelo papel 

central do homem como mediação com o mundo externo, e fragilizando 

socialmente a família onde não há um homem "provedor", de teto, alimento e 

respeito. 

Famílias uniparentais, por essas mesmas razões, são 

especialmente vulneráveis à pobreza. O fato de a maioria dessas famílias 

serem chefiadas por mulheres, que têm desvantagens importantes quanto à 

forma de inserção e ao nível de rendimento obtido no mercado de trabalho, 

torna esse tipo de família fortemente vulnerável entre as famílias pobres. 

 

Ainda na tabela 3, encontraremos o percentual de pessoas em 

cujos domicílios existem cada um dos bens duráveis selecionados, assim como 

o atendimento a serviços públicos básicos. Em relação aos bens duráveis, 

embora haja um diferencial marcante de acesso entre os pobres e não pobres, 

pode-se verificar que alguns itens já se encontram na maioria dos domicílios 

dos pobres, como é o caso do fogão, geladeira e televisão. Fica evidente que, 

apesar do baixo nível de renda estabelecido pelas linhas de pobreza, os pobres 

brasileiros estão usando diversas estratégias para garantir a posse de bens 

duráveis básicos.  

 

Os indicadores de acesso a serviços públicos básicos revelam 

quase a universalização da energia elétrica, além de uma diferença muito 

pequena entre os pobres e não pobres em relação à água e coleta de lixo. No 

entanto, cabe observar que, tratando-se do abastecimento de água e coleta de 

lixo, existem diferenças no atendimento não mensuráveis na tabela 3 

referentes à regularidade da prestação do serviço e à sua qualidade.  

 

Déficits de atendimento elevados tanto para os pobres como pra os 

não-pobres em relação ao esgoto sanitário, assim como um diferencial maior 

quanto às condições de acesso para as duas populações, mostram um quadro 

crítico, no qual os pobres estão particularmente vulneráveis, resultando em 

efeitos danosos sobre as condições de saúde, em geral. 

 

 



 

Tabela 3 – Perfil pobres versus não pobres 
Famílias – Brasil, 1999 

 
  Pobres  Não Pobres 
Variáveis Categorias Nº (mil) Part. (%) Nº (mil) Part. (%) 
Tipos de 
Família 

Nuclear 

Uniparental 

Outros 

8.031

3.725

1.589

60,2

27,9

11,9

16.784 

4.956 

10.143 

52,6

15,6

31,8

   Crianças/ 

Família 

 Crianças/ 

Famílias 

Presença de 
Crianças 

0 a 6 anos 

7 a 14 anos 

15 a 17 anos 

0 a 17 anos 

11.047

12.081

3.962

27.090

0,83

0,90

0,30

2,03

9.572 

13.518 

6.101 

29.191 

0,30

0,42

0,19

0,91

Acesso a bens 
duráveis 

Fogão 

TV em cores 

TV PeB 

Televisão 

Geladeira 

Máquina de lavar 

Telefone 

11.701

8.859

1.961

10.820

9.234

1.910

2.037

87,7

66,4

43,8

81,1

69,2

14,3

15,3

29.817 

27.279 

1.711 

28.900 

28.293 

12.696 

14.765 

93,6

85,6

37,5

91,1

88,8

39,9

46,4

Acesso a 
serviços 
públicos 

Energia Elétrica 

Água adequada 

Esgoto Adequado 

Coleta de lixo 

12.238

11.222

4.752

9.677

91,7

84,1

35,6

72,5

30.691 

29.414 

16.286 

26.600 

96,4

92,3

51,1

83,5

FONTE: IBGE/Pnad – 1999 
 
 

No Brasil, a persistência da pobreza, do ponto de vista do 

rendimento, está, sem dúvida, ligada à desigualdade37. Quando se consideram 

todas as pessoas com mais de 10 anos de idade que têm algum rendimento, 

verifica-se que o 1% das pessoas que detinham os rendimentos mais elevados 

se apropriavam de 13,5% do rendimento total, percentual quase equivalente 

àquele apropriado pelos 50% de indivíduos na base da distribuição. Esse 

padrão perverso de concentração é ainda mais grave quando se considera a 

distribuição do rendimento per capita familiar, o que interessa de fato quando 

se fala de pobreza, pois resulta na repartição solidária do rendimento no interior 

                                                 
37 Os dados que se seguem foram retirados de Sonia Rocha e referem-se à Pnad de 1999. 



das famílias. Ao 1% das pessoas com renda familiar per capita mais alta 

correspondem 13,9% da renda total, enquanto os 50% com rendas mais baixas 

se apropriam de apenas 12% da renda total.   

 

Ao tratarmos da inserção dos pobres no mercado de trabalho 

deparamo-nos com fatos tais como:  
mesmo trabalhadores envolvidos em tempo integral em 
atividades formais recebendo salário mínimo podem ser 
pobres, em função da composição de sua família e do baixo 
valor desse salário.  Assim, por exemplo, em São Paulo, onde 
a linha de pobreza em 1999 era de R$167,97 por pessoa/mês, 
um trabalhador com renda mensal de três salários mínimos e 
seus dois dependentes seriam classificados como pobres, já 
que a renda familiar per capita – equivalente a um salário 
mínimo ou R$ 136,00 – estaria abaixo do valor da linha de 
pobreza38. 

 

O desafio que se coloca frente a isso é, essencialmente, o de 

priorizar o gasto social focalizado nos mais pobres e garantir a capacidade 

operacional para implementar e monitorar políticas antipobreza, mas de acordo 

com Potyara Pereira,  
o Estado não mais reivindica o posto de condutor-mor da 
política social; pelo contrário, dele se afasta. O mercado, por 
sua vez, nunca teve vocação social e, por isso, a despeito de 
praticar a filantropia como estratégia de marketing, prefere 
aprimorar-se na sua especialidade, que é de satisfazer 
preferências, visando ao lucro, e não necessidades sociais. 
Ambos – Estado e mercado – (...), cedem cada vez mais 
espaço à sociedade (...) para que esta exercite sua “vocação 
solidária” e emancipe-se da tradicional colonização do Estado. 
Em vista disso, está-se diante da construção de um fórmula 
pragmática e asséptica de solução dos problemas sociais, que 
não prevê responsabilidades cativas ou obrigações exclusivas 
e, muito menos, adesões ideológicas39.  

 
Diante do quadro acima exposto é que se encontram as famílias 

pobres do país, com baixo nível educacional, de cor preta ou parda, sem 

acesso a esgoto sanitário, com uma imensa desigualdade na renda familiar per 

capita, agrupadas em sua maioria na forma da família nuclear, com pais, mães 

e filhos vivendo sobre o mesmo teto, concentrando-se nas grandes cidades e, 
                                                 
38 ROCHA, 2005, pág. 185-6. 
39 PEREIRA-PEREIRA, Potyara Amazoneida. Mudanças estruturais, política social e papel da família: 
crítica ao pluralismo de bem-estar. In: SALES, Mione Apolinário et all. (org.) Política social, Famíia e 
Juventude: uma questão de direitos. São Paulo: 2004, pág. 34. 



principalmente, aqui no Nordeste, com dificuldade para se colocar no mercado 

formal de trabalho e recebendo baixos salários, e sem uma política pública que 

priorize o atendimento de suas necessidades, repassando para a própria 

sociedade o encargo do cuidado com a família. 

 
 

2.3 – O COTIDIANO DAS FAMÍLIAS POBRES  
 
 

2.3.1 – DISCUSSÃO ACERCA DA DEFINIÇÃO DE FAMÍLIA  
 
Ao longo das últimas décadas, as mudanças sociais, econômicas e 

políticas têm levado a família a uma reorganização na sua estrutura, 

principalmente no que se refere à alteração de papéis e funções de cada 

membro no seu interior e no contexto a que pertence, bem como no confronto 

entre a realidade e o modelo familiar idealizado. Este dever ser está associado 

à representação da família nuclear burguesa.  

 

Encontramos na nossa literatura diversas definições que reforçam o 

papel que a família deveria desempenhar frente aos seus membros, como é o 

caso da Unicef que, através de suas publicações, afirma que a família: 
é o espaço indispensável para a garantia da sobrevivência de 
desenvolvimento e da proteção integral dos filhos e demais 
membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma 
como vêm se estruturando. É a família que propicia os aportes 
afetivos e, sobretudo materiais necessários ao 
desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela 
desempenha um papel decisivo na educação formal e 
informal, é em seu espaço que são absorvidos os valores 
éticos e humanitários, e onde se aprofundam os laços de 
solidariedade. É também em seu interior que se constroem as 
marcas entre as gerações e são observados valores 
culturais40. 

 

                                                 
40 KALOUSTIAN, Sílvio Manoug. (org.) Família Brasileira: a base de tudo. Brasília: UNICEF, 1994, 
pág. 11-12. 
 



Maria do Carmo Brant41 afirma que essa expectativa para que a 

família produza cuidados, que no seu seio haja o aprendizado dos afetos, a 

construção da identidade e dos vínculos de pertencimento estão justamente 

atrelados a esta visão da qual a família nuclear é um símbolo. 

 

Na atualidade, as famílias estão vivenciando um processo de 

reorganização estrutural, com a formação de novos arranjos familiares. A 

família é entendida de maneira mais coerente a partir das diversas formas de 

relacionamento que são observadas diante de suas multiplicidades de 

ordenação, uma vez que adquire tantas formas quantas forem as relações que 

os sujeitos atribuem ao significado de família.  

 

Esse entendimento coloca a família em um patamar de 

complexidade que vai muito além da idéia da família nuclear, apesar de incluí-

la. Daí a necessidade de pensar e compreender a família de forma 

contextualizada, o que impossibilita uma definição determinada. 

 

Percebemos, entretanto, na organização desta família 

contemporânea o estabelecimento de novos arranjos familiares. Podemos citar 

como exemplo as famílias com base em uniões livres, sem o casamento civil 

ou religioso, caracterizado pela união estável, que possui as mesmas garantias 

do casamento civil; famílias monoparentais, com chefia muitas vezes feminina, 

decorrentes de diversas situações, tais como divórcio, separação, abandono de 

um dos componentes – muitas vezes motivado pelas questões econômicas –; 

mães adolescentes solteiras que assumem seus filhos, ou ainda repassam aos 

avós da criança a responsabilidade pelo seu sustento, mulheres que decidem 

ter filhos de forma independente, sem o casamento ou convívio do pai da 

criança; famílias formadas por casais homossexuais – neste caso podemos 

citar as que assumem os cuidados de um filho proveniente de um 

relacionamento anterior de uma das partes, ou ainda uma criança adotada42. 

                                                 
41 CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. O lugar da Família na Política Social.pág. 15 - 22 In: 
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. (org.) A Família Contemporânea em Debate. 6ª. ed. São Paulo: 
Cortez, 2005.  
42 ABMP – Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude.  
Caderno de Direito da Criança e do Adolescente. Vol. 2. São José: ABMP, 1997. 



 

Segundo Gontinho, essa transição das estruturas de organização 

familiar precisa ser observada  
do ponto de vista tanto da norma legal – no sentido 

do que a lei passa a reconhecer como família – como de uma 
disputa extremamente importante quanto ao reconhecimento 
legal de direitos sociais dos familiares, no caso das famílias 
monoparentais, casais homossexuais, ou na ausência de 
descendentes43. 

 

 
O consenso existente na literatura atual, sobre as transformações 

da família, tem se concentrado apenas nos aspectos referentes à sua estrutura 

e composição, pois as expectativas sociais sobre suas tarefas e obrigações 

continuam preservadas. Ou seja, espera-se um mesmo padrão de 

funcionalidade das famílias, independente do lugar em que estão localizadas 

na linha da estratificação social, calcado em postulações culturais tradicionais, 

referente aos papéis paterno e materno, principalmente. 

 

Vale ressaltar ainda que a família não é “uma ilha de virtudes e de 

consensos num mar conturbado de permanentes tensões e dissensões”44, 

Existe um caráter contraditório em seu interior. Afinal, a família deve ser 

encarada como uma unidade simultaneamente forte e fraca:  
Forte, porque ela é de fato lócus privilegiado de 
solidariedades, no qual os indivíduos podem encontrar refúgio 
contra o desamparo e a insegurança da existência. Forte, 
ainda, porque é nela que se dá, de regra, a reprodução 
humana, a socialização das crianças e a transmissão de 
ensinamentos que perduram a vida inteira das pessoas. Mas 
ela também é frágil, “pelo fato de não estar livre de 
despotismos, violências, confinamentos, desencontros e 
rupturas. Tais rupturas, por sua vez, podem gerar 
inseguranças, mas também podem abrir portas para a 
emancipação e bem-estar de indivíduos historicamente 
oprimidos no seio da família, como mulheres, crianças, jovens, 
idosos”45.  

                                                                                                                                               
 
43 GONTINHO, Tatau. Que família é essa?: Na família, a mulher é boa gestora da pobreza; é capaz de 
‘se virar’ com pouca renda para tornar a socialização menos rebelde. In: WANDERLEY, Mariangela 
Belfiore; OLIVEIRA, Isaura Isoudi de M. C. (orgs.). Trabalho com Famílias: textos de apoio. Vol 2. São 
Paulo: IEE/PUCSP, 2004, pág. 18. 
 
44 PEREIRA-PEREIRA, 2004, pág. 36. 
45 PEREIRA-PEREIRA, 2004, pág. 36-7. 



2.3.2 – DELIMITAÇÃO DA IDÉIA DE FAMÍLIA AMPLIADA 
 

A família, para os pobres, associa-se àqueles em quem se pode 

confiar. Sua delimitação não se vincula à pertinência a um grupo genealógico, 

e a extensão vertical do parentesco restringe-se àqueles com quem convivem 

ou conviveram, raramente passando dos avós. Como não há status ou poder a 

ser transmitido, o que define a extensão da família ampliada entre os pobres é 

a rede de obrigações que se estabelece: são da família aqueles com quem se 

pode contar, isto quer dizer, aqueles que retribuem ao que se dá, aqueles, 

portanto, para com quem se tem obrigações. São essas redes de obrigações 

que delimitam os vínculos, fazendo com que as relações de afeto se 

desenrolem dentro da dinâmica das relações descritas neste capítulo.  

 

A noção de família define-se, assim, em torno de um eixo moral. 

Suas fronteiras sociológicas são traçadas a partir de um princípio da obrigação 

moral, que fundamenta a família, estruturando suas relações. Dispor-se às 

obrigações morais é o que define a pertinência ao grupo familiar. A 

argumentação deste trabalho vai ao encontro da de Woortmann46, para quem, 

sendo necessário um vínculo mais preciso que o de sangue para demarcar 

quem é parente ou não entre os pobres, a noção de obrigação torna-se central 

à idéia de parentesco, sobrepondo-se aos laços de sangue.  

 

Essa dimensão moral do parentesco, a mesma que indiferencia os 

filhos de sangue e de criação, delimita também sua extensão horizontal. A 

relação entre pais e filhos constitui o único grupo em que as obrigações são 

dadas, que não se escolhem. As outras relações podem ser seletivas, 

dependendo de como se estabeleçam as obrigações mútuas dentro da rede de 

sociabilidade. Não há relações com parentes de sangue, se com eles não for 

possível dar, receber e retribuir.  

 

As retribuições que se esperam nas relações entre os pobres não 

são imediatas. É precisamente a falta de interesse que marca as relações nas 

                                                 
46 WOORTMANN, Klaas. A Família das Mulheres. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1987. 



famílias ampliadas, na medida em que o interesse constitui uma categoria 

fundamentalmente individualista, em oposição à noção de necessidade, 

utilizada pelos pobres como critério para definir a obrigação de ajuda. A pessoa 

ajuda quem tem precisão, na certeza de que será ajudada quando chegar a 

sua hora. Não se trata, portanto, de um dar e receber imediatos, mas de uma 

cadeia difusa de obrigações morais, em que se dá, na certeza de que de algum 

lugar virá a retribuição, tendo na crença em Deus a garantia de continuidade da 

cadeia: Deus provê. Em última instância, essa moralidade está ancorada, 

então, numa ordem sobrenatural. 

 

A família ampliada é então percebida como um tipo de relação, na 

qual as obrigações morais são a base fundamental. A família como ordem 

moral, fundada num dar, receber e retribuir contínuos, torna-se uma referência 

simbólica fundamental, uma linguagem através da qual os pobres traduzem o 

mundo social, orientando e atribuindo significado a suas relações dentro e fora 

de casa. 

 
 

2.3.3 – COTIDIANO, VIOLÊNCIA E PUBLICIZAÇÃO DA VIDA PRIVADA 
 

Os problemas que se apresentam ao longo da história das famílias 

estão relacionados com a impossibilidade de elas articularem respostas 

compatíveis aos seus desafios. A família que está inserida no processo de 

empobrecimento, de exclusão social, sequer consegue garantir a sobrevivência 

de seus membros e menos ainda desempenhar o papel que a sociedade lhe 

impõe, qual seja, ser o palco onde as relações sociais e afetivas ocorrem de 

forma a garantir o pleno desenvolvimento e o bem-estar de todos que a 

compõem.  

 

O fato de estarmos tratando de famílias pobres urbanas traz 

consigo um agravamento, pois elas pouco podem recorrer à auto-produção e 

aos rendimentos in natura para prover a sua subsistência47. 

 
                                                 
47 ROCHA, 2005. 



Nas regiões metropolitanas, a pobreza torna-se mais visível, a 

maior exposição dos indivíduos aos meios de comunicação, a maior 

heterogeneidade cultural e os contrastes de riqueza, renda e poder geram 

inconformismo com o status quo de pobreza e desigualdade acarretando fortes 

tensões sociais, que potencializam reações ao sistema econômico vigente. 

Esta reação pode ocorrer através da organização desta camada pobre da 

população, mas também se apresenta na nossa sociedade como violência 

urbana exacerbada, fruto do fosso criado entre ricos e pobres pelo capitalismo 

que: 
de um lado temos o surgimento de complexas inovações 
tecnológicas, a globalização crescente da economia, onde 
novos contingentes populacionais são incorporados no círculo 
do mercado de trabalho, ‘oportunizando melhorias na 
qualidade de vida’ e gerando competitividade. Do outro, 
ampliam-se as devastações das condições de tabalho e de 
vida da população inserida no patamar inferior da pirâmide 
social. Estas mudanças tendem a aumentar as disparidades 
na vida da população constituindo uma camada excluída 
quanto ao acesso aos serviços e bens sociais. (...) No extremo 
da escala social estão os sujeitos que continuam presos 
dentro do limite físico e material do mundo moderno 
experimentando a prova cotidiana de sua desvalorização 
pessoal48.   

 

A violência envolve todos os cidadãos e mobiliza a maioria. Isto 

porque produz indizível destruição, domina e transforma absolutamente a vida 

dos que nela estão envolvidos. 

 

Com relação às ações que caracterizam as manifestações da 

violência, Maria de Fátima Tomaz49 coloca que para o senso comum a 

violência é percebida quando ligada diretamente à criminalidade e/ou à 

agressão física. 

 

Nilo Odália50 explica que “a face mais imediata e sensível é a que 

se exprime pela agressão. Agressão física que atinge diretamente o homem 

                                                 
48 TOMAZ, 2004, pág. 5 
49 TOMAZ, Maria de Fátima. A Violência como Sintoma da Desigualdade Social: algumas de suas 
manifestações tanto na família quanto na sociedade. In: Anais do CBAS. Fortaleza, 2004. 
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tanto naquilo que possui, seu corpo, seus bens, quanto naquilo que mais ama, 

seus amigos, sua família51”. 

 

Quando se trata da violência ligada apenas aos danos materiais 

causados pelo agressor, a sociedade reage com menos intensidade, posto que 

esta vem ocorrendo em grande escala, sendo quase banalizada. A ênfase na 

violência recai sobre o aspecto relacionado ao dano físico, às ações concretas 

do seu cotidiano. Ela aparece como um ato irracional, opressor e 

principalmente destrutivo. 

 

São atos violentos, brutos, banais, corriqueiros e triviais que têm 

prioridade nas manchetes jornalísticas e, conseqüentemente, na vida das 

pessoas. “A mídia ao apropriar, divulgar, espetaculizar, sensacionalizar ou 

banalizar os atos de violência está atribuindo-lhes um sentido que, ao circular 

socialmente, induzem práticas referidas à violência52”. 

 

A ampla visão da violência pelos meios de comunicação circula nos 

espaços públicos criando uma teia de significados e de representações mais 

especificamente sobre crimes bárbaros, levando a prática social a ser 

informada cotidianamente e repetidamente sobre esses episódios.  

 

Para a grande maioria da população, a violência cotidiana lhes é 

palpável e se dá pelo contato direto, físico, sendo, portanto, uma realidade cuja 

proximidade e intimidade parecem sem solução, restando-lhes integrá-la como 

um componente normal entre as relações dos homens modernos. 

 

É necessário, entretanto, que a violência seja analisada retirando-

se dela a naturalidade e normalidade com que vem sendo vivenciada. Tomaz 

aponta que  
existe um caráter intrínseco no ser humano que pode 
deflagrar uma atitude violenta, ou não, a depender do grau de 
estresse ao qual é submetido, bem como da mediação feita 
pelo sujeito diante do agente motivador dos seus impulsos. O 
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que vale dizer que a agressividade é um estímulo próprio do 
homem para autodefesa e não necessariamente configura-se 
enquanto caráter violento53. 

 

Ao fazermos menção a essa questão destacamos que as 

expressões de agressividade e de violência podem ser traduzidas também por 

palavras ou gestos, por exemplo. O entendimento da violência ultrapassa as 

delimitações do senso comum que a entende como agressão física 

simplesmente. “A violência aparece não só como mero fenômeno de agressão 

física, mas também como linguagem, como ato de comunicação54”. 

 

A experiência da violência é diária, constante e vai muito além do 

que se delimita como mundo do crime. Ela está presente na opressão de 

classe, seja pela presença repressora do aparato policial diante da população 

pobre, ou pelas crueldades impessoais tecidas à distância pelo Estado, na 

forma de planos econômicos, anulação de direitos conquistados pela classe 

trabalhadora e outras estratégias de dominação55. 

 

Ao tratarmos da violência que acontece dentro das famílias, no 

nosso caso específico, as famílias pobres, percebemos que a “intimidade do lar 

pode ser um impeditivo para que se percebam os efeitos de uma relação 

assimétrica entre pais e filhos, passível de redundar em expressões 

descontroladas de raiva e outras violações de direitos56”. Em lugar de proteção, 

a intimidade familiar pode conjurar danos que se tornam uma ameaça ao bem-

estar da criança, à sua segurança e à sua própria vida, convertendo o lar num 

abrigo abusivo e, pior de tudo, secreto e invisível, inacessível porque não se 

sabe o que se passa em seu interior. 

 

Pesquisas realizadas no Brasil atestam que, especialmente nas 

camadas mais pobres da população, onde as privações são maiores, maus 
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tratos de crianças, cometidos por seus genitores, assumem foros de 

calamidade57. 

 

Ao analisarmos os diversos fatores que levam à perda do poder 

familiar estaremos sempre falando de uma situação de violência ou de 

desrespeito aos direitos fundamentais, mas nesta análise temos que manter 

sempre em mente que a maior violência que pode existir contra o ser humano é 

impor-lhe à própria condição de pobreza. 

 

É válido ressaltar que não é a pobreza em si a causadora da 

violência. Muito menos das situações de desrespeito aos direitos da criança e 

do adolescente que gera a abertura de um processo de destituição do poder 

familiar. Existem muitas famílias pobres que vivem na pobreza e que cuidam de 

seus membros com muito zelo e afinco, procurando oferecer dentro das 

limitações que lhes são impostas pela condição material uma boa educação 

através da transmissão de valores morais importantes para a socialização do 

indivíduo. 

 

Uma das formas que a Estado encontrou para enfrentar a questão 

da violência contra a criança e o adolescente no âmbito doméstico foi através 

da publicização da violência de pais contra filhos, tornando-a visível, 

inscrevendo a família como alvo privilegiado da tutela pública. A criança que 

sofre violência no âmbito do seu lar só passa a existir como vitimizada quando 

o fato for comunicado, fazendo com que o sistema de proteção seja acionado.  

 

Quer seja sob a denúncia ou notificação, a transposição de 

comportamentos da esfera da intimidade à esfera pública, em geral, acontece 

quando a violência é recorrente e seu grau de severidade ultrapassa a margem 

de tolerância do público pelo excesso insuportável do privado. Uma das 

questões cruciais nesse aspecto é o equilíbrio entre o Estado e a família em 

relação à proteção da infância. 
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Quando se fala em publicização, é importante ampliar o foco para 

além das situações familiares, e situar algumas discussões que vêm cada vez 

mais envolvendo autores de variadas matrizes teóricas na tentativa de 

compreender o novo pacto público e privado.  

 

Entre as contribuições para a discussão, destaca-se a de Lasch58 

sobre a sociedade americana, contudo, as suas previsões sobre esta 

sociedade podem refletir alguma tendência atual da sociedade brasileira. Lasch 

previu um mundo dominando pela ética da sobrevivência narcísica, em que os 

valores tradicionais de compromisso e lealdade com o povo, com o que é 

público e de interesse geral perderam completamente o significado. Cada um 

privatiza a seu modo o que é possível e o que pode comprar. Para os 

segmentos mais privilegiados, privatiza-se a educação, a saúde, a segurança. 

Os mais pobres privatizam o crime, o tráfico de drogas, a miséria. 

 

As elites afastaram-se da vida comum e dos serviços públicos em 

geral e olham as massas com desprezo e apreensão. Distinguem-se da 

burguesia, porque a riqueza não está assentada na propriedade, mas na 

manipulação da comunicação e na especialização profissional. Determinam, 

portanto, as condições do debate público. 

 

A elite americana, tal como representada por Lasch, é composta 

por uma gama bastante ampla de ocupações, desde banqueiros a diversos 

profissionais liberais. “A cosmopolitização de empreendimentos e interesses 

produz uma classe de cidadãos do mundo que não aceita qualquer obrigação 

da cidadania inerente à filiação em um Estado. Nessa cultura da indiferença, a 

guerra é de todos contra todos59”, conclui Lasch. 

 

Abordando esta mesma tendência, Sennet60 indica uma 

maximização do privado na sociedade americana. Para ele, a fetichicização da 
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intimidade mediante tirania quebra a fronteira entre o público e o privado, e 

torna as pessoas menos sociais, mais amarguradas e mais fratricidas. 

 

Marilena Chauí61, em uma análise mais detida, faz um balanço da 

situação brasileira, buscando as raízes do nosso autoritarismo social. Aponta a 

sociedade brasileira como oligárquica e polarizada entre a carência absoluta 

nas camadas populares e o privilégio absoluto por parte das classes dirigentes, 

o que vem sendo exacerbado através do projeto político e social de 

encolhimento da esfera pública e de alargamento do espaço privado, donde 

emana seu caráter anti-democrático.  

 

A indistinção do público e do privado, segundo ela,  
não representa um atraso, mas a forma como se realiza a 
sociedade e a política: governantes e parlamentares se 
apossam de fundos públicos, não há a percepção dos direitos 
à intimidade e à privacidade, nem a uma esfera pública de 
opiniões como expressão de interesses e direitos de grupos e 
classes diferenciados. Retrai-se o público em relação aos 
direitos sociais enquanto se alarga o privado em relação aos 
interesses econômicos. O marketing narcisista reduz a vida 
política à esfera privada e o Estado passa a ser o reforçador 
de privilégios. A informação é monopolizada pela mídia e a 
discordância é vista negativamente como ignorância62. 

 

No Brasil, no início dos anos de 1980, vários temas considerados 

tabus se publicizam, ou seja, deslocam-se do espaço privado e provocam 

intervenção política nas áreas demandadas. Como exemplo temos as 

reivindicações dos movimentos das mulheres, a luta por creches, a violência 

conjugal e a violência de pais contra filhos. As delegacias de mulheres, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – os SOS Criança e tantos outros 

programas são uma amostra da resposta pública provocada. 

 

A Constituição de 1988, ao estabelecer mecanismos de 

participação no campo de ação das políticas sociais instituiu os conselhos 

integrados por representantes dos diversos segmentos da sociedade para 

auxiliarem na implantação e controle das políticas. É válido perguntar até que 
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ponto as experiências conselhistas no âmbito da criança e do adolescente têm 

contribuído para publicizar essa política ou têm contribuído para ampliar a 

esfera pública no que se refere aos direitos desse segmento. É Bobbio63 que 

ajuda a lembrar que um dos lugares comuns no debate sobre a relação entre 

público e privado é que aumentando a esfera do público, diminui a do privado e 

vice-versa. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Donzelot64, muito 

assertivamente, refere-se a uma associação linear que se estabelece entre 

pobreza e violência: “quanto mais os direitos das crianças são proclamados, 

mais se fecha em torno da família pobre a opressão da potência tutelar65”. 

Além disso, ele levanta uma outra questão: “como denunciar a inflação dos 

procedimentos de controle sem legitimar um arbítrio, às vezes mais perigoso, 

que é a violência familiar dentro dos seus muros?66”. 

 

No Brasil, embora seja estatutário tornar pública a violência de pais 

contra filhos, quem mais denuncia este tipo de violência são os familiares e os 

vizinhos que testemunham a dança assimétrica e descompassada de pais que 

descarregam a sua violência em seus próprios filhos.  

 

A incidência da denúncia institucional é muito baixa. Guerra67 

registra que os profissionais médicos não notificam os casos de violência com 

que se deparam na prática, por razões que se referem à falta de conhecimento 

para suspeitar ou fazer diagnóstico, descrença na atuação dos serviços de 

proteção, concepções a respeito da punição física, interesses pessoais, 

desconhecimento das obrigações legais, medo de represálias.  

 

Tanto as denúncias feitas pela própria sociedade quanto a 

notificação institucional são elementos instauradores da dimensão pública da 

violência, desprivatizando-a e solicitando uma ação sobre ela. Contudo, a 

publicização da violência privada não significa que a questão foi resolvida ou foi 
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administrada. A tutela infanto-juventil coloca família e Estado frente a frente 

numa trama de negociações entre os valores de um e do outro 

concorrentemente.  É aqui que se configuram os casos de destituição do poder 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO 3 – A PRÁTICA DO ASSISTENTE SOCIAL E A DESTITUIÇÃO 

DO PODER FAMILIAR 
 
 

3.1 – A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO JUDICIÁRIO 
 
O campo de trabalho dos assistentes sociais, nos últimos anos, vem 

tendo uma expansão significativa na área da justiça, condicionada ao processo 

de implantação do ECA. A inserção desses profissionais tem se pautado na 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, e a intervenção com famílias 

vem ganhando uma visibilidade cada vez maior, especialmente em situações 

de violência e desrespeito aos seus direitos. Estas situações estão 

relacionadas tanto às formas de compreender o fenômeno, presentes na 

sociedade brasileira, como às leituras sobre a prática profissional do serviço 

social. 

 

Nos últimos anos, a prática dos assistentes sociais vem sendo 

discutida a partir de duas categorias básicas que são a instrumentalidade e a 

mediação. Para Guerra68, considerando o surgimento da profissão no âmbito 

da divisão sociotécnica do trabalho, tem prevalecido, no contexto da prática 

profissional, a lógica da razão instrumental, que pode ser definida como: 
uma racionalidade subordinada e funcional: subordinada ao 
alcance dos fins particulares, dos resultados imediatos, e 
funcional às estruturas. Constitui-se num conjunto de 
atividades, num conjunto de funções, não se importando nem 
com a correção dos meios nem com a legitimidade dos fins. 
Por isso funcional ao capital. Subsume os atributos das coisas 
aos seus aspectos quantitativos. Limita-se a garantir eficácia e 
eficiência69. 
 

 Dessa forma, existe uma predominância de práticas que concorrem 

para o exercício do ajustamento e do controle social. 
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Sant'ana70, ao estudar a prática profissional de assistentes sociais 

em instituições públicas e privadas que atendem crianças e adolescentes, 

afirma que a maioria dos assistentes sociais revela uma intervenção pouco 

qualificada, ausência de referenciais teóricos e de postura crítica. Para a autora 

esta situação compromete a implantação do projeto ético-político do serviço 

social71, à medida que este fica a cargo de uma minoria de vanguarda. 

 

Resultados semelhantes são apontados por outras análises da 

prática profissional no complexo judiciário. A recorrência ao esquema 

educativo, apoiado em teorias sociológicas e psicológicas, tem conduzido à 

reafirmação dos princípios do judiciário no processo de regulação da violência 

na esfera privada.  

 

Embora os resultados de pesquisas como estas indiquem uma 

situação preocupante em relação à instrumentalidade do serviço social, é 

também consenso entre os autores que as ações profissionais não precisam 

estar, necessariamente, submetidas à lógica da razão instrumental. Nesta 

perspectiva, Guerra postula o resgate da dimensão emancipatória da 

instrumentalidade, isso é, do exercício profissional guiado pela lógica da razão 

substantiva; uma instrumentalidade centrada em valores sociocêntricos 

voltados para fins universalistas e não particulares. Isto pressupõe que os 

assistentes sociais transformem suas ações profissionais, objetivando a 

realização de um processo interventivo que resulte no fortalecimento do atual 

projeto ético-político do serviço social. 
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Para tanto, uma outra categoria entra em cena, a mediação. Através 

dela, fundada no pensamento dialético, busca-se reconstruir o movimento do 

real e construir cognitivamente as conexões entre o universal e o singular. 

Consiste em estabelecer as relações entre as grandes determinações sociais e 

as suas formas de expressões singulares, no contexto particular dos 

complexos sociais. Implica no desvelamento da dinâmica do imediato e do 

factível, que recobre a singularidade, e na descoberta de sua complexidade. 

Esta perspectiva metodológica, calcada na dialética do singular-universal-

particular, não está restrita apenas à dimensão cognitiva. Relaciona-se também 

à intervenção profissional uma vez que articula conhecimento e ação72.  

 

No quadro esquemático, proposto por Pontes,73 para reconstruir as 

mediações do serviço social, a dimensão da singularidade está constituída 

pelos fatos na aparência (problemas individuais, familiares, organizacionais) 

que se colocam como demandas institucionais. A dimensão da universalidade 

consiste nas leis tendenciais históricas que se referem à divisão social do 

trabalho, às relações sociais capitalistas, leis de mercado, políticas sociais e a 

outras determinações e se traduzem em demandas sociais. Estas dimensões 

se articulam numa dimensão particular que é o campo de mediações onde se 

encontram as instituições sociais, os movimentos sociais, as redes de proteção 

social articuladas, os processos sociais particularizados, as relações indivíduo-

sociedade. Justamente nesse espaço é que se constrói o objeto de intervenção 

profissional. 

 

Segundo Iamamoto: 
é na tensão entre produção da desigualdade e produção da 
rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, 
situados em um terreno movido por interesses sociais distintos 
e contraditórios, dos quais não é possível abstrair ou deles 
fugir, porque tecem a vida em sociedade. 
(...) 
O conhecimento das condições de vida dos sujeitos permite ao 
assistente social dispor de um conjunto de informações que, 
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iluminadas por uma perspectiva teórica crítica, possibilitam 
apreender e revelar as novas faces e os novos meandros da 
questão social, que desafia a cada momento o desempenho 
profissional: a falta de atendimento às suas necessidades na 
esfera da saúde, da habitação, da assistência; nas precárias 
condições de vida das famílias; na situação das crianças de 
rua; no trabalho infantil; na violência doméstica, entre 
inúmeros exemplos74. 

 

Tendo como referência o debate sobre a instrumentalidade/mediação 

no serviço social é que colocamos em movimento a discussão concernente à 

intervenção profissional com famílias no contexto do judiciário, especialmente 

as que respondem a processos de destituição do poder familiar. 

 
 
3.1.1 – A PARTICULARIDADE DA PRÁTICA PROFISSIONAL COM 

FAMÍLIAS QUE RESPONDEM A AÇÕES DE DESTITUIÇÃO DO 
PODER FAMILIAR 

 

Como vimos, todo processo de intervenção profissional, num campo 

particular de mediações, pressupõe, em primeiro lugar, reconhecer a 

complexidade do objeto de trabalho, numa perspectiva de totalidade, e o 

terreno contraditório sobre o qual as ações profissionais se movimentam. Em 

segundo lugar, requer o desenvolvimento da capacidade de operar 

metodologicamente a dialética do singular-universal-particular. Para tanto, não 

basta nomear e saber da existência dos elementos que a compõem e nem 

apenas a teoria que lhe dá sustentação. É necessário um conhecimento 

profundo do objeto sobre o qual se trabalha, para que se possa captar todas as 

inter-relações possíveis entre as diferentes dimensões e a forma como elas se 

articulam. Somente assim vão se estabelecer as condições para o 

desenvolvimento de ações profissionais compatíveis com o projeto ético-

político atual. 

 

Nesse contexto é que trazemos para o debate algumas questões 

relacionadas ao processo de intervenção profissional nas instituições 

judiciárias, com famílias rotuladas como negligentes, abusadoras ou 
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mautratantes, ou seja, as envolvidas nas ações de destituição do poder 

familiar. 

 

Percebe-se uma prevalência de ações profissionais com caráter 

predominantemente imediatista e de controle social em relação às famílias. Por 

um lado, vivemos um momento de grande visibilidade e legalidade dos direitos 

da criança e do adolescente e, por outro, um avanço teórico significativo no 

serviço social, além de um projeto ético-político da profissão, muito bem 

definido e consensual. 

 

Diante dessa questão, aventuramo-nos a discutir dois aspectos que 

nos parecem importantes para a reconstrução do processo de intervenção do 

serviço social no âmbito do judiciário. Um está relacionado à urgência das 

situações e à defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, o outro se 

refere ao exercício do controle social no contexto da ação profissional. 

 

 
3.1.1.1 – A DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

A negligência, a exploração e o mau trato de crianças e adolescentes 

têm sido cada vez mais recriminados. Isso porque ferem frontalmente os 

direitos humanos e causam um duplo dano. Duplo porque a violência impetrada 

atinge seres humanos em desenvolvimento, cujas características são a 

dependência e a vulnerabilidade, e comprometem o futuro adulto que a criança 

e o adolescente irão se tornar.  

 

Quando o assistente social encontra situações dessa natureza, ele 

se defronta não apenas com a sua própria indignação, mas com um mandato 

social de proteger as vítimas da violência.  

 

Espera-se do assistente social, através de sua inserção no complexo 

judiciário, cuja finalidade é manutenção da legalidade e o exercício do controle 

social, uma ação profissional que contribua para impedir que situações de 

violência aconteçam. Entretanto, sabe-se de antemão que é impossível tomar a 



questão da criança e do adolescente como um problema especifico e que a 

condição de seu bem-estar é responsabilidade do Estado, da sociedade e da 

família. Sabe-se também que as condições de bem-estar da criança e do 

adolescente estão vinculadas à qualidade de vida da família, que está 

determinada pelas condições existentes nas sociedades nas quais está 

inserida. 

 

Em contraposição, a realidade mostra que as crianças e os 

adolescentes estão aos cuidados de famílias cada vez mais vulneráveis. 

Conforme vimos no capítulo 2, esta vulnerabilidade está dada principalmente 

por causa da estrutura desigual e excludente da sociedade brasileira. Por isso 

as famílias podem ser vistas como o último elo de uma corrente que, 

freqüentemente, expressa de forma sintomática a violência produzida em 

outras instâncias.  

 

Portanto é em meio a toda essa contradição que o assistente social é 

impelido a agir. No momento de sua ação, depara-se com situações de 

violência explícitas. Encontra-se de frente com sujeitos determinados e com as 

provas materiais da violência cometida. Nesse momento, tanto o Estado como 

a sociedade estão fora e, mais que isso, reclamam por respostas urgentes. 

Assim se constrói o palco para a família. Em nome da defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes o cerco vai se fechando perigosamente ao redor  da 

família. 

 

Perigosamente, pois intervir na família pressupõe em primeiro plano 

trabalhar com dois direitos, que estão em constante oposição. O direito à 

privacidade e o direito à proteção. Quando são colocadas em movimento 

medidas de proteção, estão se colocando também em movimento estratégias 

de controle. Dessa forma, o assistente social, quando intervém junto às 

famílias, caminha sempre numa corda bamba. À medida que defende direitos 

de alguns, pode estar descurando direitos de outros. Por exemplo, ao defender 

os direitos de um adolescente, pode negligenciar os direitos de uma mãe, 



portadora de sofrimento psíquico. Quando defende a família, pode colocar em 

risco a garantia de direitos individuais75.  

 

Estas considerações colocam em cena uma outra discussão, que é a 

do controle social no contexto do exercício profissional. E que está 

estreitamente relacionado com a discussão da publicização da vida privada, 

que já abordamos neste trabalho. 

 

 

3.1.1.2 – O CONTROLE SOCIAL NO CONTEXTO DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 

 

A questão do controle social não é nova para o serviço social, se for 

vista sob a perspectiva da profissão na divisão sócio-técnica do trabalho. 

Porém, o serviço social conseguindo desprender-se da condição própria de seu 

surgimento, inscreveu-se no universo da defesa dos direitos humanos. 

 

Paradoxalmente, quanto mais vai se desenvolvendo a consciência 

crítica dos assistentes sociais sobre a dinâmica do controle social na sociedade 

capitalista, particularmente na brasileira, mais vão aumentando, também, as 

possibilidades de trabalho com os organismos que representam o controle 

social. O reconhecimento de trabalhos de informação e avaliação sobre 

questões de caráter jurídico, penal e civil, especialmente relacionadas a 

famílias. Isto coloca o profissional em situações de conflito onde se confronta 

com exigências dos sujeitos singulares, do próprio Estado, da sociedade e do 

projeto ético-político da sua profissão76. 
 

O deslocamento do serviço social para o campo da defesa dos 

direitos, e a superação de um projeto profissional calcado no controle, parece-

nos que provocou a negação total do controle existente no âmbito da ação 

profissional. O assistente social, ao declarar-se defensor dos direitos das 
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crianças e dos adolescentes, colocou à sombra a face repressiva que a sua 

ação pode conter.  

 

Desta forma, ganhou contorno uma abordagem dicotômica, que não 

condiz com a complexidade dos fenômenos sociais, entre defesa de direitos e 

exercício de controle. Este tipo de abordagem provoca certa confusão entre um 

trabalho que tem como finalidade a reprodução do controle social para a 

manutenção de uma determinada estrutura social e outro trabalho que lida com 

o controle social como uma variável, que se faz presente de diferentes formas 

no campo da intervenção profissional. 

 

Assim a questão não está no fato de se exercer o controle, mas em 

como ele é gerido no processo de defesa dos direitos, especialmente quando o 

objeto de intervenção é a família. Quais os instrumentos de que os assistentes 

sociais dispõem para gerir o controle no processo de intervenção junto a 

famílias que maltratam, abusam e negligenciam suas crianças e adolescentes, 

sem normalizá-las? 

 

É possível afirmar, portanto, que problematizar a questão do 

controle, conceituando-o, clarificando suas relações com a defesa dos direitos, 

discutindo a sua integração no contexto das ações profissionais, é fundamental 

para a qualificação das ações profissionais dos assistentes sociais nos órgãos 

de proteção da criança e do adolescente e para o fortalecimento do projeto 

ético-político do serviço social. 

 

 

3.2 – O NÚCLEO DE APOIO À REINTEGRAÇÃO FAMILIAR  
 

O Núcleo de Apoio à Reintegração Familiar – NARF – foi criado em 5 

de setembro de 2001, pelo então juiz titular da 2ª Vara da Infância e da 

Juventude da Capital, Dr. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, configurando-se 

mais um setor psicossocial desta Vara. 

 



Foi designado para lidar com os casos de destituição e suspensão do 

poder familiar, numa perspectiva de reintegrar a criança ou adolescente, 

abrigados ou em risco pessoal e social, em sua família de origem, seja 

voltando para os genitores biológicos, seja colocando-os em outros núcleos de 

sua família ampliada, através do instituto da guarda.  

 

Este setor nasceu da necessidade de uma intervenção mais 

específica nesses casos em que, na maioria das vezes, configuram-se dentro 

de relações sociais e afetivas muito delicadas. Para a abertura de um processo 

de destituição ou suspensão do poder familiar é necessário que haja alguma 

denúncia ou notificação de negligência, abuso, abandono, maus tratos entre 

outras formas de violação dos direitos das crianças e adolescentes, como foi 

abordado no capítulo 1, o que fragiliza a relação entre a criança e a sua família. 

 
A sua existência, bem como a de todas as equipes técnicas que 

auxiliam a atuação da autoridade judicial no âmbito da Infância e da Juventude 

está pautada sob os artigos 150 e 151 do ECA que dizem: 
Art. 150 Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua 
proposta orçamentária, prever recursos para a manutenção de 
equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da 
Infância e da Juventude. 
 
Art. 151 Compete à equipe interprofissional, dentre outras 
atribuições que lhe forem reservadas pela lei local, fornecer 
subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na 
audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de 
aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e 
outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade 
judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista 
técnico.  
 

 

Em decorrência da subordinação ao juiz, é apenas por determinação 

dessa autoridade que há realização das atividades no setor, ou seja, o NARF 

só executa aquilo que lhe é designado. Impossibilitando, desta forma, uma 

ação preventiva, posto que o Judiciário só atua nos casos em que é provocado. 

Não faz parte de suas prerrogativas intervir em casos que ainda não tiveram 

ações ajuizadas. 

 



O NARF é composto, atualmente, por duas assistentes sociais, uma 

psicóloga e 3 estagiárias de serviço social. É dentro de uma perspectiva de 

interdisciplinaridade que esses profissionais desenvolvem a sua atividade, 

buscando a legitimação e o reconhecimento do NARF, a garantia e a 

democratização dos direitos das crianças e adolescentes. Todos os 

profissionais exercem suas funções de forma a socializarem o conhecimento 

específico de sua formação acadêmica, bem como assimilando novos 

conhecimentos.  

 

O seu público alvo é constituído por crianças e adolescentes, 

institucionalizados ou não; genitores e responsáveis com processos de 

destituição ou suspensão do poder familiar ajuizados; bem como parentes (tios, 

avós, irmãos) ou amigos e vizinhos que estejam interessados em assumir a 

guarda dessas crianças e adolescentes, ou até adotá-las. 

 

O seu objetivo geral é definido como: 
Fomentar a reintegração familiar e comunitária da criança e 
adolescente mediante processos ajuizados de Destituição ou 
Suspensão do Poder Familiar. Excepcionalmente atua-se em 
processo de adoção nos casos em que ocorre contestação 
dos genitores/responsáveis77. 

 

Seus objetivos específicos estão assim determinados: 

• Viabilizar a reintegração de crianças e adolescentes à família 
natural, nuclear ou ampliada, verificando afinidades no 
âmbito afetivo e sócio-cultural; 

 
• Proporcionar reflexões, orientações e acompanhamento à 

família em perspectiva de reintegração, para a melhoria da 
dinâmica familiar, visando à prevenção de reincidências em 
situações de risco (reabrigamento, violência doméstica e 
abandono); 

 
• Intervir no contexto familiar, mediante a consideração das 

relações parentais afetivas, questão de gênero, sexualidade, 
contextos sócio-culturais e cidadania, dentre outros; 

 
• Esgotar todas as possibilidades para o reforço ou 

reestabelecimento de vínculos, antes de pronunciar-se pela 
não reintegração; 

                                                 
77 NARF – Núcleo de Apoio à Reintegração Familiar. Projeto NARF. Recife: 2ª Vara da Infância e da 
Juventude da Capital, datilo, 2006, pág. 3. 



 
• Orientar a família quanto ao contexto processual, 

procedimentos legais e às conseqüências e prejuízos 
causados pela institucionalização prolongada; 

 
• Articular permanentemente junto às redes sociais 

disponíveis na comunidade, que possam constituir 
retaguarda no atendimento a crianças, adolescentes e suas 
famílias; 

 
• Elucidar e orientar sobre alternativas de intervenção nos 

contextos vivenciados pela família, favorecendo 
encaminhamentos que se fizerem necessários; 

 
• Encaminhar crianças, adolescentes e famílias para redes 

sociais (Serviços, programas, projetos e ações sócio-
comunitárias), prevendo-se o monitoramento dos casos. 

 
• Informar à população alvo sobre o uso abusivo de drogas ou 

substâncias psicoativas, métodos anticonceptivos e doenças 
sexualmente transmissíveis, noções gerais de 
desenvolvimento infanto-juvenil, direito e deveres do 
cidadão/medidas civis e penais78. 

 

No desenvolvimento cotidiano de suas atividades, a equipe 

interdisciplinar do NARF depara-se com casos de diversas naturezas e a sua 

atuação ocorre de maneira específica em cada um deles. Pode agir apenas no 

nível do gerenciamento, quando se tratam de casos onde o próprio abrigo, no 

qual a criança está institucionalizada, proporciona a reintegração familiar; após 

o desabrigamento, a equipe realiza através de visita domiciliar, o 

acompanhamento  do processo de adaptação da criança na família. 

 

Em outros casos, a equipe depara-se com a necessidade de retirar a 

criança da companhia de seus pais biológicos, através de Mandatos de Busca 

e Apreensão. Nessas situações devem ser feitas tentativas de colocá-la junto a 

outros membros da família, como avós, tios, irmãos, e até mesmo vizinhos, 

levando em conta a opinião da criança ou adolescente, o grau de parentesco e 

a relação de afinidade e afetividade, a fim de evitar ou minorar as 

conseqüências decorrentes dessa separação entre criança ou adolescente com 

genitores ou responsáveis. 
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Quando essa família, por algum motivo, apresenta uma 

intensificação e diversidade de conflitos, colocando em risco a situação da 

criança, surge, então, a possibilidade da família substituta, que supletivamente, 

tornará possível o acesso aos direitos garantidos no Estatuto, ao que se refere 

à convivência familiar e comunitária, evitando a institucionalização. Todavia, 

vale ressaltar que a colocação em família substituta é medida excepcional e só 

deve ser determinada quando não houver condições da criança continuar no 

seio da família natural, levando sempre em conta o disposto nos art. 28 a 32 do 

ECA, que dispõe sobre a colocação em família substituta, que se caracterizam 

em três modalidades, que são a guarda, tutela e adoção, independente da 

situação jurídica da criança ou adolescente. 

 

Por estar inserido em uma instituição que trabalha com a situação de 

vulnerabilidade da criança e do adolescente, a equipe do NARF apresenta 

diretrizes políticas estabelecidas para esta questão. Defende e preserva os 

interesses das crianças e adolescentes, considerando seus discursos, 

necessidade, vontades e desejos, posto que a sua qualidade de vida é um dos 

objetivos do NARF, favorecendo situações de inclusão social. 

 

No cumprimento do seu trabalho, os profissionais, conhecem e 

defendem os princípios que norteiam o projeto ético-político de sua profissão, 

buscando intervir na realidade de forma a proporcionar melhoria na qualidade 

de vida de seus usuários. “Dentre os preceitos ligados à dimensão política do 

projeto do NARF, podemos salientar a liberdade; cidadania; equidade; a justiça 

social; a universalização do acesso a bens e serviços relativos a programas e 

políticas sociais, sem contar com a participação e democratização social”79. 

 

Em Recife, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – COMDICA – estabeleceu  os princípios norteadores da política 

municipal de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Alguns deles, que estão relacionados a nossa problemática, são: 
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 A criança e o adolescente são sujeitos de direitos civis, 
humanos e sociais garantidos na Constituição e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente; 
 
 A prioridade à criança e ao adolescente deve ser garantida 

por ações da sociedade e do Estado, que confiram a estes 
primazia de receber proteção e socorro; precedência no 
atendimento dos serviços públicos; prevenção nas políticas 
sociais públicas e destinação privilegiada de recursos 
públicos; 

 
 A educação de qualidade é o alicerce da sustentabilidade 

social; daí, colocar todas as crianças na escola deve ser 
prioridade; 

 
 A família constitui a base ideal para a formação da criança e 

desenvolvimento de sua personalidade; na falta desta, deve-
se oportunizar a convivência em família substituta; 

 
 A história do progresso humano revela que os efeitos das 

políticas públicas, de combate a situações decorrentes de 
pobreza crítica, só ocorrem a longo prazo; assim, a sua 
sustentabilidade, além dos mandatos governamentais, 
decorre do compromisso assumido pela sociedade civil 
organizada na sua implementação e da efetiva participação 
desta na sua formulação, execução e controle80. 

 
 

Estabelece ainda algumas diretrizes para o apoio à Reinserção 

Familiar. São elas: 
 Dar máxima prioridade à implementação de programas 

que viabilizem condições para a permanência das crianças e 
dos adolescentes em sua família natural ou substituta; 
 
 Incentivar programas de apoio à guarda, como 

alternativa de acolhimento de crianças e adolescentes órfãos 
ou abandonados, inserindo a família guardiã em programas 
de apoio sócio-familiar; 

 
 Apoiar a ampliação e o fortalecimento de programas de 

apoio sócio-familiar, em ação conjunta com o Conselho 
Municipal de Assistência Social; 

 
 Sensibilizar os empresários no sentido de fortalecer os 

programas de apoio sócio-familiar, através da oferta de 
emprego, criação e manutenção de creches, respeito ao 
direito de amamentação e contribuição financeira; 
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 Estimular os Conselhos Tutelares a implementar 
mecanismos que favoreçam a denúncia de abandono à 
criança e ao adolescente, por pais ou responsáveis; 

 
 Estimular a realização de pesquisas e diagnósticos 

regulares sobre as condições sócio-econômicas das famílias 
de baixa renda81. 

 

Buscando estar concernente com essas diretrizes, o NARF pauta sua 

metodologia de ação sobre a Doutrina da Proteção Integral, que incorpora a 

Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, conforme já vimos. 

 

A distribuição das tarefas é realizada através da ordem de chegada 

dos processos, sendo feita uma divisão eqüitativa para cada profissional. Em 

alguns casos, faz-se necessária , devido a sua complexidade, a intervenção de 

mais de um profissional. Cabe àquele profissional que primeiro estudou o caso 

fazer esta avaliação e solicitar a presença de mais um técnico no estudo a ser 

realizado. Quando do retorno de um processo será levada em consideração a 

avaliação do técnico de referência. 

 

Os processos chegam ao NARF, encaminhados pela Secretaria da 

2ª Vara da Infância e Juventude, após determinação judicial, para atuação do 

setor. Este deve ter como prerrogativas básicas para a intervenção, além da 

determinação judicial, as atuações do Conselho Tutelar e do abrigo onde se 

encontram as crianças e adolescentes, com os respectivos estudos do caso. 

 

Ao chegarem no setor, os processos têm os dados registrados no 

Livro de Entrada e Devolução de Autos, o qual discrimina em seu conteúdo 

algumas informações referentes ao processo – ação; nome das partes; nº do 

processo; local de atuação; técnico responsável; estagiário; os procedimentos 

e intervenções, sugestões. 

 

Diversos instrumentos são utilizados para viabilizar a comunicação 

do Núcleo com as partes envolvidas. As intervenções realizadas utilizando-se 
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instrumentos e técnicas apropriados ao estudo do caso e desembocam na 

elaboração de relatório e parecer, que irão subsidiar a decisão judicial. 

 
Com o intuito de orientar a realização das intervenções, no 
sentido de colher dados pertinentes ao caso, foi organizado 
pelo setor um roteiro subsidiário das intervenções domiciliares 
e das entrevistas. Este, levanta alguns aspectos fundamentais 
da criança/adolescente e do grupo familiar que se encontra em 
processo de estudo. 
 
Na realização do atendimento ao usuário infantil, utilizam-se 
recursos materiais para subsidiar a entrevista e otimizar o 
contato com a criança, tendo a finalidade de colher 
informações que serão pertinentes para o estudo de caso e 
elaboração do relatório e parecer, bem como, se for 
necessário, orientações e encaminhamentos.  
 
Tendo em vista a necessidade de institucionalização do 
trabalho em rede, foi realizado um levantamento das 
organizações que desenvolvem ações no âmbito das políticas 
sociais e públicas, objetivando futuras parcerias com o 
NARF82. 

 
Considerando os seus objetivos geral e específico, em algumas 

situações a intervenção do NARF constitui-se enquanto gerenciamento para a 

reintegração familiar nos casos em que as crianças e adolescentes se 

encontram sob a responsabilidade do abrigo com processos em tramitação, 

cabendo à equipe técnica deste a atuação circunscrita para a reintegração 

familiar. Compete ao setor oferecer suporte teórico e técnico e estudo de 

casos, mediante a realização de reuniões. 

 

Buscando analisar o resultado dos processos atendidos pelo NARF 

em 2005, ano de referência da nossa pesquisa, de forma detalhada e 

aprofundada, mediante relatórios, pareceres ou qualquer documento juntado a 

estes, pelos profissionais da equipe interprofissional deste setor, organizou-se 

um levantamento estatístico anual dos processos sentenciados, que iremos 

discutir no tópico que se segue. 
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3.2.1 – DADOS ESTATÍSTICOS DO NARF EM 2005. 
 

Segundo consta no Projeto NARF, é realizado um levantamento 

estatístico denominado Quadro Demonstrativo Anual. Nele encontraremos 

dados quantitativos referentes às intervenções do NARF contendo os 

seguintes elementos: 

 Tipo de Processo; 
 Sexo da criança/adolescente; 
 Idade; 
 Encaminhamentos; 
 Reintegração familiar; 
 Não Reintegração familiar; 
 Total83. 

 

Para melhor situar a nossa pesquisa, ilustrando através das 

estatísticas realizadas pelo próprio núcleo, propomo-nos a analisar os dados 

quantitativos já referenciados pelo NARF, buscando assim fazer um panorama 

dos autos processuais nos quais o Núcleo interveio no ano de 2005. 

 

É válido ressaltar que os processos não têm necessariamente que 

terem sido distribuídos, ou seja, que tenha sido dado entrada com a petição 

inicial no ano de 2005. O que importou para o nosso estudo, nesse primeiro 

momento, foram os casos estudados pelo NARF em 2005, independente, 

inclusive, da existência ou não de sentença. 

  

A seguir, reproduziremos o Quadro Demosntrativo de 2005: 
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QUADRO DEMONSTRATIVO ANUAL  - 2005  
 

TIPO DE 
PROCESSO 

CRIANÇA 
ADOLES

C. 
SEXO 

 
IDADE 

ENCAMINHAMENTOS REINTEG. 
FAMILIAR 

NÃO 
REINTEGRAÇÃO 

 
TOTAL 

 M F 0-3 3-6 6-9 9-12 +12 NÃO 
INFOR

M 

CT AS/ 
PS 

SPS OUTRO
S 

NUC AMP AB PARA
D.IGN

OR 

Fam. 
Subst.

 

 
DPF 

 
60 

 
45 

 
20 

 
19 

 
21 

 
16 

 
17 

 
12 

 
30 

 
23 

 
11 

 
35 

 
36 

 
29 

 
31 

 
2 

 
7 

 
105 

 
SPF 

 
3 

 
7 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
- 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

 
1 

 
- 

 
2 

 
10 

 
TUTELA 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
CADASTRO 

(Art. 45) 

 
5 

 
3 
 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 
 

 
5 

 
- 

 
- 
 

 
1 

 
- 

 
4 

 
- 

 
3 

 
5 

 
- 

 
- 

 
8 

 
GUARDA 

 
3 

 
8 

 
- 
 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

 
7 
 

 
- 

 
10 

 
- 

 
- 

 
1 

 
11 

 
CURATELA 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
TOTAL 

 
72 

 
64 

 

 
23 

 
23 

 
29 

 
21 

 

 
27 

 
13 

 
33 

 
28 

 
17 

 
52 

 
39 

 
47 

 
37 

 
2 

 
11 

 
136 

 
TOTAL DE REINTEGRAÇÕES  86 
                  Com Sentença: 30 
                  Em Acompanhamento: 86   

TOTAL DE NÃO REINTEGRAÇÕES  50 
                  Com Sentença: 13 
                  Em Acompanhamento: 37 
 
 



Quanto ao tipo de ação, percebemos que das 136 impetradas, a 

maioria (105) são medidas de destituição do poder familiar, cujas 

conseqüências são definitivas, sem haver um estudo aprofundado da 

possibilidade de uma intervenção prévia por parte do Conselho Tutelar e 

também do Ministério Público, que são os órgãos pelos quais os casos passam 

antes de serem ajuizados, no sentido de minimizar ou acabar as causas que 

geram a necessidade da abertura deste tipo de processo. 

 

Os casos de suspensão do poder familiar e de guarda somam 21 

ações, sendo 10 e 11, respectivamente. É importante lembrar que no caso da 

suspensão, existem dispositivos legais que impõem aos pais condenados por 

crime a um período de reclusão superior a dois anos a suspensão imediata do 

poder familiar, conforme art. 1.637, parágrafo único do Código Civil de 2002. 

Os casos de guarda, na sua maioria, estão relacionados a legalização de uma 

situação fática pré-existente. Geralmente, os requerentes já são responsáveis 

pelo cuidado da criança e buscam apenas tornar esta situação oficializada. 

 

O cadastro de criança ocorre quando os genitores são 

desconhecidos, conforme consta no artigo 45 e parágrafo 1° que diz: “A adoção 

depende do consentimento dos pais ou do responsável legal. § 1° O 

consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos 

pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder”. Foram 

ao todo 8 ações.  

 

Os casos de tutela e curatela são mais raros, tendo aparecido 

apenas uma vez cada, durante todo o ano. 

 

Em relação ao sexo das crianças e adolescentes, percebemos que é 

maior a incidência de meninos que de meninas, sendo num percentual de 

52,94% de meninos e 47,06%. Na destituição do poder familiar a proporção 

entre meninos e meninas ocorre da seguinte maneira: 61,90% dos casos são 

meninos e 38,10% meninas. É interessante notar que para os casos de 

suspensão e guarda este percentual se inverte sendo, respectivamente 70% 

meninas e 30% meninos e 72,23% meninas e 27,27% meninos. Isto nos leva a 



inferir que as meninas ainda encontram mais apoio da família ampliada nos 

casos de pais que descumprem seus deveres. 

 

Quanto à idade, percebemos que existe um equilíbrio na sua 

distribuição, de um modo geral, aparecendo na seguinte proporção: 16,91% de 

0 a 3 anos; 16,91% de 3 a 6 anos; 21,33% de 6 a 9 anos; 15,44% de 9 a 12 

anos; 19, 85% com mais de 12 anos; e em 9,5% dos casos a idade não foi 

informada. 

 

Se tratarmos apenas dos casos de destituição, encontraremos um 

número muito grande (56) de criança com idade acima dos 3 anos, o que 

dificulta a colocação em família substituta. É sabido que os casais que se 

inscrevem no cadastro de adotantes têm preferência por meninas com idade 

inferior a 3 anos, o que diverge e muito do perfil das crianças a que estamos 

nos referindo, como mostram os dados acima. Desta maneira, a 

institucionalização até atingir a maior idade acaba sendo uma medida 

recorrente. 

 

Quanto aos dados referente à reintegração ao não da criança, iremos 

tratar com mais detalhes quando estivermos discutindo o Levantamento 

Estatístico 2005 que segue abaixo. De um modo geral, podemos destacar que 

em 63,24% dos casos ocorreu a reintegração familiar e em 36,76% 

redundaram no afastamento da criança da sua família de origem, o que mostra 

o esforço do NARF na manutenção dos vínculos familiares e afetivos. 

 

O Levantamento Estatístico 2005 ao qual nos referimos 

anteriormente é realizado para cada tipo de ação. Reproduziremos aqui 

somente o referente aos processos de destituição do poder familiar. Os demais 

estarão à disposição nos anexos deste trabalho. 

 

 

 



 
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
 
LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
QUANTIDADE DE PROCESSOS: 54 

N.º de Crianças/Adolescentes:  105 

Sexo Feminino:  45 

Sexo Masculino: 60 

IDADE 
0-3 3-6 6-9 9-12 > 12 Não 

Informado 

20 19 21 16 17 12 

 
ENCAMINHAMENTOS 

Conselho Tutelar Assistência/Programas 
Sociais 

Serviços 
Psicossociais 

Outros* 

30 23 11 35 

* Outros encaminhamentos: assessoria jurídica, medida protetiva de abrigamento, 

apadrinhamento afetivo. 

REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES  65 crianças/adolescentes 

Com Sentença 18 

Em Acompanhamento 47 

Família Nuclear (Pai, mãe e/ou pais) 36 

Família ampliada(Avós, tios, irmãos) 29 

 

NÃO REINTEGRAÇÕES  40 crianças/adolescentes 

Com Sentença 10 

Em acompanhamento 30 

Família Substituta (Outros) 7 

Em abrigo 31 

Paradeiro Ignorado 2 
 

 

 

FONTE: NARF – 2006. 

 

 
 
 

 

 



Como podemos observar nos dados acima, ao todo foram realizados 

estudo de caso em 54 processos e destituição do poder familiar em 2005, 

envolvendo 105 crianças. Desses 54 processo apenas 28 foram sentenciados 

em 2005, dos quais 18 ações foram extintas e 10 deferidas, ou seja, em 18 

casos a criança ou adolescente envolvido continuo no convívio familiar e em 10 

casos os genitores perderam o poder familiar. 

 

Das 65 crianças que foram reintegradas, 36 delas continuaram com a 

família nuclear, os seja, sob os cuidados de seus pais biológicos. Outras 

tiveram sua guarda concedida a parentes da família ampliada. O que 

demonstra que em mais da metade dos casos (55,38%) a criança permaneceu 

junto aos seus genitores. 

 

É alarmante notar que, nos casos em que não houve a reintegração, 

77,50% das crianças estão em instituições de abrigo, enquanto apenas 17,5% 

foram colocadas em família substituta. Cabe aqui a reflexão a respeito da 

repercussão que esta medida traz para a vida da criança ou adolescente 

envolvido, tendo em vista que, para a existência de um processo desta 

natureza é preciso que, de alguma forma, os seus direitos tenham sido 

desrespeitados, o que já se configura como uma violência. Retirar a criança do 

convívio dos seus entes queridos reforça ainda mais esta situação. Coloca-la 

em uma instituição de abrigo, onde a perda da individualidade e a fragilidade 

na construção dos laços afetivos são notórias, impossibilita um 

desenvolvimento saudável. Além do que a medida de abrigo, deveria ser 

excepcional e provisória, conforme reza a Lei no parágrafo único do art. 101 do 

ECA que diz:  “O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como 

forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando 

privação de liberdade”. 

 

Iremos a seguir, descrever o caso estudado no qual a pobreza e a 

desassistência do Estado são fatores determinantes para a decretação da 

medida de destituição  do poder familiar. De antemão, afirma-se que, sem 

sombra de dúvidas, existe um motivo na ação que autoriza a destituição, mas a 

pobreza a parece como um forte fator que influencia esta decisão. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



CAPÍTULO 4 – Quando a Pobreza lhes Rouba os Filhos 
 
A escolha do caso que agora será apresentado se deu de forma 

intencional, com base na leitura dos relatórios do NARF do ano de 2005, que 
constavam na planilha de sentenças nos meses de fevereiro a junho. Ao todo, 
contam 28 processos dos quais 10 famílias foram destituídas e em outras 18 
ocorreu a reintegração familiar. 

 
Decidimos fazer uma análise mais detalhada do mesmo, pois 

encontramos fatores ligados à pobreza e à falta de apoio do Estado para que a 

medida pleiteada fosse deferida. 

 

Tendo em vista que ações envolvendo criança e adolescente correm 

em segredo de justiça, todos os dados que possam vir a identificar as pessoas 

e locais envolvidos foram trocados por nomes fictícios, ou simplesmente 

omitidos. Preservamos apenas a idade e os bairros onde as pessoas residem, 

compreendendo que a localidade da residência diz muito a respeito dos serviço 

públicos a que se tem acesso e da condição sócio-econômica das pessoas que 

lá residem. 

 

O processo em questão teve início em meados de maio de 2002, 

como uma ação de Suspensão do Poder Familiar. Foi aberto por iniciativa do 

Ministério Público, contra a Sra. Maria, em favor de seus três filhos, Paula (3 

anos); Carla (2 anos) e João (6 meses). É com base na denúncia apresentada 

pelo conselho tutelar que o Ministério Público subsidia a instrução. 

 

A criança Paula esteve durante todo o processo sob a guarda fática 

da tia materna, a Sra. Berenice, que dispensava cuidados a esta criança desde 

o seu nascimento, tendo em vista que a mesma possui paralisia cerebral. 

 

Carla estava residindo com os genitores, num quarto aos fundos da 

casa da Sra. Berenice, no bairro do Torreão. 

 

João foi abrigado desde o seu nascimento. O motivo do abrigamento 

do bebê, por parte do serviço social do hospital onde a criança nasceu, foi 

devido à repetição, por três vezes, do fato de a mãe ter derrubado o seu filho 



no chão. A criança não sofreu nenhum dano à saúde física na época, segundo 

relato do próprio hospital. Contudo, o setor de psiquiatria informou que a Sra. 

Maria não possuía condições de cuidar do filho.   

 

A genitora em questão apresenta doenças metais, conforme 

amplamente relatado durante todo o feito, tendo crises epiléticas e fazendo uso 

de medicação controlada. Vale salientar que a epilepsia não se constitui 

enquanto doença metal e sim neurológica e que, durante todo o processo, não 

é descrita nenhuma outra doença. 

 

A motivação do Ministério Público para entrar com o pedido de 

suspensão do poder familiar foi, justamente, o fato relatado acima e a doença 

da mãe. Além disso, nenhuma das crianças possuía certidão de nascimento, o 

que também constitui motivo para tal pleito. 

 

Ao tomarem conhecimento da ação, o Sr. José, pai das três crianças, 

juntamente com a Sra. Maria ofereceram contestação, afirmando a vontade de 

manter Carla sob seus cuidados e desabrigar João. No entanto, as condições 

sócio-econômicas em que viviam não propiciava a ida da criança para o seio 

familiar. Os genitores encontravam-se desempregados e vivendo da ajuda de 

parente e de pequenos serviços que o Sr. José prestava.  

 

A primeira audiência foi realizada em julho de 2002. Estavam 

presentes os genitores, a Sra. Berenice, a assistente social do hospital e o 

conselheiro tutelar responsável pelo caso. A Sra. Maria foi a primeira 

interrogada e disse que sentia saudade do filho, que tem epilepsia, mas está 

tomando os remédios regularmente, e que não foi visitar o filho porque não 

sabia onde era o abrigo e não tinha autorização judicial para isso. O Sr. José 

acha que tem condições de receber o filho, se contar com a ajuda da irmã 

Berenice, que é o pai biológico das crianças e que ainda não fez o registro de 

nascimento porque a genitora não tem documentos e que por este motivo não 

pode colocar as crianças na creche. Afirmou que Paula foi entregue, desde o 

seu nascimento,  à irmã porque tem problemas de saúde. 

 



A assistente social do hospital afirmou que foram vistas as vezes em 

que a genitora derrubou o filho no chão e que a Sra. Maria necessita de  

tratamento psiquiátrico e neurológico. 

 

O conselheiro tutelar respondeu que não realizou visita domiciliar, 

mas que conhece o casal, devido ao fato de eles terem procurado o conselho 

tutelar para tratar do registro de nascimento das crianças e que acha que eles 

têm condições de criar os filhos. 

 

A Sra. Berenice disse que reside em casa própria juntamente com 

seus três filhos, sua genitora e mais três sobrinhos. Confirma que Paula lhe foi 

entregue desde de seu nascimento e que seu irmão e a companheira residem 

num quarto atrás de sua casa, sendo os responsáveis pela criança Carla. 

Afirmou ainda que pretende entrar com uma ação de guarda da criança Paula. 

 

Diante disto, o Ministério Público solicitou visita domiciliar do 

conselho tutelar e do NARF, bem como avaliação psiquiátrica para verificar se 

a genitora tem condições de exercer a maternidade dos filhos. Desde esta 

data, os pais também ficaram autorizados a realizar visita ao abrigo, 

acompanhados da Sra. Berenice. 

 

Percebe-se, a princípio, o desejo desses pais em terem seus filhos 

junto a si, relatando a dificuldade financeira para prover o sustento dos 

mesmos. Apenas no caso de Paula, a filha mais velha, é que expressam o 

desejo de que a Sra. Berenice continue dispensando cuidados a mesma. 

 

Cumprindo a determinação judicial, conforme prática 

institucionalizada do NARF, foi realizada visita domiciliar para saber da 

situação das crianças Paula e Carla, bem como das condições de moradia em 

que vivem os genitores. Em entrevista com a Sra. Berenice, esta afirma que a 

Sra. Maria está melhor, mas que o casal não tem condições de cuidar de Paula 

e de João, no momento, devido à condição financeira em que se encontram. O 

Sr. José afirma que já vive esta relação conjugal faz 4 anos e ao se referir à 

esposa é muito atencioso. Está desempregado faz 3 anos, mas mantém 



atividades informais e conta com a ajuda da irmã. Confirma mais uma vez que 

não tem condições de desabrigar o filho José, mas quer continuar visitando seu 

filho até trazê-lo para casa, no fim do ano. Não quer que ele seja adotado. 

 

Em seu parecer, o NARF aponta a necessidade de a Sra. Maria 

continuar com o seu tratamento. Bem como sugere o engajamento em um 

programa de apoio à família, visto que ambos estão sem atividade 

remunerada. Coloca-se favorável ao desabrigamento paulatino do bebê João, 

desde que essas medidas sejam adotadas. 

 

Após este relatório, o Ministério Público solicita acompanhamento do 

conselho tutelar, bem como que este órgão possa providenciar a inclusão da 

família em algum programa de apoio à família. Pede também relatório do 

abrigo para saber se as visitas têm ocorrido com regularidade e como está a 

aproximação da criança com os pais. Além disso, reitera a necessidade de um 

parecer psiquiátrico da Sra. Maria para sabe se a mesma tem condições de 

cuidar de seus filhos.  

 

O abrigo confirma, através do envio de relatório, que os pais têm 

realizado as visitas semanalmente, em companhia da tia materna e que, 

quando não comparecem, justificam a ausência. 

 

Em relatório no mês de dezembro de 2002, o conselho tutelar 

informa que realizou visita ao casal, que agora reside em uma casa que 

compraram no bairro da Iputinga, na favela do DETRAN. Anexam a este 

relatório cópias dos atendimentos médicos que a Sra. Maria tem realizado, 

juntamente com um parecer médico do próprio hospital onde a referida senhora 

deu à luz seu filho, conforme descrevemos: “Penso não haver impedimentos 

formais, considerando-se o estado psíquico, para que a Sra. Maria assuma os 

cuidados do seu filho” (sic). No relatório de acompanhamento social, o 

conselho tutelar informa que a família passa por sérias dificuldades financeiras, 

mas que tem ido visitar o filho no abrigo e que Paula continua morando com a 

tia paterna, estando Carla sob seus cuidados. 

 



Em março de 2003, foi realizada uma nova audiência, com a 

presença dos genitores,  da Sra. Berenice, da assistente social do abrigo, do 

conselheiro tutelar. O genitor reafirma que: 
“não tem condições de receber a guarda do filho agora, seja 
em razão do desemprego, seja porque Maria está em 
tratamento psiquiátrico, fazendo exames constantemente e ele 
tem que acompanhar, impedindo de ter a guarda de João”(sic).  

 

Já a Sra. Maria diz que  
“na sua opinião, seria que de imediato a criança João fosse 
desligado e entregue aos seus cuidados, que ao ser lembrada 
de que ambos estão desempregados ela respondeu que já 
estava cuidando de Carla e poderia dar a mesma educação, 
carinho e amor a João e quanto às despesas financeiras ela 
venderia coco, munguzá, ou até pediria esmola”(sic). 

  

Pedem que a criança continue abrigada até outubro do presente ano 

para que possam se estabilizar financeiramente e acolher o filho com mais 

conforto. A assistente social do abrigo afirma que o casal visita o filho e que 

demonstram ter afeto pela criança. 

 

Por solicitação do Ministério Público a ação passa a ser de 

destituição do poder familiar, ficando os genitores citados e com prazo de 10 

dias para apresentar contestação. Note-se que a família vem fazendo um 

esforço para ter de volta a criança João: a Sra. Maria estava sob tratamento 

médico; saíram da casa da Sra. Berenice e moram em casa própria, cuidam 

bem da criança Carla e em todas as oportunidades afirmam o afeto que 

dispensam ao filho, através do desejo de tê-lo por perto, ainda que com toda 

dificuldade financeira. É interessante observar que mesmo com este esforço o 

caso ter evoluído para a destituição. 

 

A contestação ao feito é mais uma vez apresentada nos seguintes 

termos:  
“No que se refere à Destituição do Poder Familiar, os 
contestantes, apesar das dificuldades financeiras em que se 
encontram, não se conformam de perder seus filhos para lares 
substitutos ou quem sabe instituições públicas de abrigo até os 
18 anos quando serão jogados ao destino”(sic). 

 



Afirmando ainda que a contestante continua em tratamento médico 

estando, no momento, bem clinicamente. 

 

O Ministério Público pede mais uma vez relatório do NARF para 

verificar se “o casal requerido tem condições de ter João sob sua guarda”. 

 

O conselho tutelar também junta mais um relatório de 

acompanhamento do caso. Traz anexas declarações de exames realizados 

pela Sra. Maria, juntamente com relatório da assistente social, que passamos a 

descrever: Foram feitas duas visitas, sem sucesso, tendo em vista que não 

havia ninguém em casa. Em contato com a vizinhança, foram informados de 

que o casal vive bem. Apenas uma delas afirmou que “a Sra. Maria não é muito 

boa da cabeça”(sic).  

 

Em entrevista no conselho tutelar o casal informou que Carla está 

matriculada em uma creche na Iputinga, há 4 meses. Ela está aparentemente 

bem. O genitor é o responsável por levá-la e buscá-la todos os dias. A Sra. 

Maria está vendendo roupas usadas e consegue apurar aproximadamente 

R$70,00 (setenta reais) por semana. O Sr. José continua fazendo biscates 

como soldador e, quando não tem serviço, acompanha a esposa nas vendas. 

Quanto à situação da criança João, afirmaram que só podem ter sua guarda se 

o mesmo estiver matriculado em uma creche. Referem ainda que o avô 

materno ajudaria a filha para que esta pudesse ter seu filho em casa. 

 

A assistente social considera que, apesar de quererem o filho, 

demonstram certo conformismo com a situação vivenciada. 

 

Uma terceira visita domiciliar foi realizada, juntamente com a 

assistente social do abrigo onde João se encontrava. Nesta visita relatam que a 

casa estava dessarumada e mal cheirosa, que Carla estava na creche. 

 

Na mesma semana, a equipe do NARF foi até à residência do casal 

para visita domiciliar. Contrapondo-se ao exposto no relatório do conselho 

tutelar afirmam que: “A casa possui saneamento básico, água encanada e 



energia elétrica, apresentando adequadas condições de habitabilidade nos 

aspectos físicos e de higiene”(sic).  

 

Em relação ao filho João o NARF afirma que:  
“nota-se no discurso da Sra. Maria uma disponibilidade e 
desejo que esta criança venha conviver consigo e família, bem 
como, manter este vínculo ‘(...) é meu filho, agora nós 
podemos criar este (...) estou trabalhando, o pai também e 
minha família ainda ajuda (sic).”    

 

Confirma que a Sra. Maria vende roupas usadas em um bazar, 

conforme relatado também pelo conselho tutelar, e Sr. José recebe R$100,00 

(cem reais) todos os meses da sua genitora e consegue mais uns R$200,00 

(duzentos reais) com os trabalhos informais que realiza. 

 

A Sra. Maria afirma que visita João todos os domingos, juntamente 

com o Sr. José e a menina Carla, mesmo não tendo autorização judicial para 

visita, sem a presença da tia. Também visita Paula todos os dias. Carla tem 

acompanhamento pelo Programa de Saúde da Família e a equipe do NARF 

não percebeu nada de estranho quanto aos cuidados com esta criança, no que 

tange à higiene e afeto. A residência possui objetos e espaço para as crianças.  

 

Quanto à saúde mental da Sra. Maria, o NARF assim se posiciona: 

“o fato de ser usuária de medicamentos controlados, dentro do atual contexto, 

onde há acolhimento da prescrição médica, não vemos, no momento, 

impedimento quanto a Sra. Maria em exercer seu poder familiar”(sic).  

 

Tendo como base os dados acima descritos a equipe faz algumas 

indagações quanto ao que gerou impedimento das visitas ao filho, no abrigo, e 

o que esta instituição fez para promover a manutenção dos vínculos entre pais 

e filho. Ratificam a necessidade de a Sra.Maria continuar seu tratamento e que 

perceberam que o casal procurou melhorar as condições de vida e expressam 

o tempo todo o desejo de cuidar dos filhos. Assim se posiciona: 
“Diante disso, opinamos favoravelmente que João tenha 
permissão de residir com sua genitora, não vislumbrando, 
neste momento, situação que impeça este convívio familiar. 
Mantemos a sugestão de manutenção do acompanhamento 



sistemático do Programa de Saúde da Família e do Conselho 
Tutelar à Sra. Maria, Carla e João. Sugestionamos, mais uma 
vez, a inclusão das crianças em Programa do Leite, no Bolsa 
Escola, no Programa de Auxílio Gás, e demais Programas 
Sociais que eles tenham direito dentro dos critérios 
estabelecidos” (sic).   

 

Em agosto de 2003, o juiz determina o desabrigamento da criança, 

tendo em vista que já faz quase um ano que João está abrigado e que o NARF 

posicionou-se favorável a tal medida. Além disso, solicita que o conselho tutelar 

atue no sentido de inserir a família em programa de auxílio e também apóie na 

matrícula das crianças em instituição de ensino adequada à idade das 

mesmas. Desta forma, a criança João passa a conviver junto com sua família.  

 

Um mês depois é juntado o primeiro relatório do NARF. Quando 

realizada a visita, as duas crianças estavam em casa, tomando banho e 

aparentavam estar bem. A mãe é percebida enquanto figura de autoridade, 

posto que as crianças obedeciam às suas solicitações prontamente. Quanto às 

condições da casa afirmam: “no que tange à higiene, nada temos a pontuar de 

negativo. Ao contrário, a casa estava limpa e arrumada, demonstrando 

cuidados com a limpeza”. No tocante ao relacionamento dos pais e filhos 

afirmam: “percebemos uma vinculação afetiva bem estruturada e significativa 

entre a Sra. Maria, Carla e João. Presente nos cuidados e atenção desta 

referida mãe, dirigidas às crianças em tela”.  

 

No seu parecer o NARF posiciona-se da seguinte maneira: 
“Reiteramos nossas considerações quanto à manutenção da 
convivência familiar de João, irmã e genitores. Não vemos, no 
momento, impedimento quanto a Sra. Maria em exercer 
seu poder familiar sugerimos a inclusão das crianças em 
Programa do Leite, no Bolsa Escola, no Programa de Auxílio 
Gás, e demais Programas Sociais que eles tenham direito 
dentro dos critérios estabelecidos “(sic). 

 

O Ministério Público, após leitura do relatório do NARF, pede que 

seja suspensa a ação por 90 dias e pede relatórios bimestrais ao NARF e ao 

conselho tutelar, para que acompanhem o caso de perto. Solicita que o hospital 

encaminhe laudo psiquiátrico sob o estado de saúde da Sra. Maria. Além disso, 

pede a intimação da Sra. Berenice para, querendo, entrar com o pedido de 



guarda da criança Paula, com fins de legalizar uma situação fática já existente.   

É importante ainda destacar um outro pleito: 
“Requer, por fim, que seja oficiado ao Conselho Tutelar que 
faça todos os encaminhamentos sugeridos na parte final do 
relatório [acima transcrito] quais sejam: inserimento das 
crianças em programas sociais, como o Programa do Leite, 
Bolsa Escola, Programa de Auxílio Gás, dentre outros” (sic). 

 
Observamos que a inclusão em programas sociais, conforme 

previsto no parágrafo único do art. 23 do ECA, vem sendo repetidamente 

solicitada, sem contudo ter uma resposta concreta por parte do Poder 

Executivo, responsável pela implementação e desenvolvimento de tais 

programas, seja na esfera estadual ou municipal. 

 

Em relatório enviado no mês de novembro de 2003, o conselho 

tutelar aponta que Carla está fora da creche e os pais estão tentando matriculá-

la numa escola estadual mais próxima da residência, além do que, o casal 

solicitou vaga para João em outra creche, pois a que o conselho tutelar havia 

indicado não pode matriculá-lo por falta de vaga. 

 

No aspecto da renda familiar, o Sr. José continua desempregado, 

contando com a ajuda da irmã Berenice e também com a ajuda do abrigo onde 

a criança estava institucionalizada, que manda uma cesta básica, roupas e 

sapatos. O Sr. José se constrange ao falar desta situação, mas a Sra. Maria 

relata, inclusive, que, às vezes, faltam alguns alimentos para as crianças. 

 

A técnica do conselho tutelar conclui que: 
 “A convivência de João com o casal está sendo 

boa em critério de afetividade, não tendo estranhado os pais 
quando chegou em casa e, segundo eles, sempre iam visitar a 
criança no abrigo (...) Sugerimos a inclusão desta família em 
programa que lhe assista na questão alimentar dessas 
crianças, com ajuda de cestas básicas e inclusão no Programa 
do Leite” (sic). 

 

Anexo a este relatório vieram requerimento do conselho tutelar ao 

hospital para realização de parecer psicológico, à creche da comunidade para 

matrícula das duas crianças e à Secretaria de Educação do Recife. 

 



Em relatório posterior do NARF, no mês de dezembro, ao realizar 

visita domiciliar encontram a Sra. Maria em casa, mas Carla e João já estavam 

na creche. O trajeto de casa para a creche, agora, sob a responsabilidade 

desta senhora. 

 

 Eles mudaram-se para outro imóvel, vizinho à residência do genitor 

da Sra. Maria, no mesmo bairro, tendo em vista que a vizinhança da outra casa 

não era boa para a convivência dos seus filhos, segundo informaram. A casa, 

apesar de não ter banheiro, apresentava satisfatória condição de higiene e 

habitabilidade. Referiu que vai construir um banheiro na casa e um quarto para 

as crianças. 

 

A equipe foi informada de que o abrigo deixou de fornecer a cesta 

básica e que isto estava preocupando muito a Sra. Maria, mas que não foi em 

busca de ajuda em outra entidade. Contou apenas que a Sra. Berenice 

continuava ajudando.  

 

Informou que todo o fim de semana visita a filha Paula na casa da tia 

paterna e leva os outros irmãos para brincarem com ela. 

 

As técnicas do NARF resolveram ir até a creche para verificar como 

estavam as crianças. Ao chegarem, foram recebidas pela diretora. Perceberam 

que existe uma vinculação muito forte entre as criança e sua genitora devido ao 

fato de Carla ter ido ao encontro da mãe e ficado junto com ela todo o tempo, e 

João começou a chorar, chamando a Sra. Maria, ao avistá-la. 

 

A diretora informou que: “a Sra. Maria, na semana passada, chegou 

preocupada (...) verbalizou que ‘haviam cortado a feira’” que o abrigo doava 

mensalmente. Sabe-se entretanto, que não é papel da entidade de abrigo 

fornecer alimentos às crianças que são desligadas e que este procedimento só 

é realizado por uma questão filantrópica.  

 



 Em contato telefônico, uma funcionária da creche informou ao NARF 

que a Sra. Maria e o Sr. José estavam separados e que a mesma tinha 

dificuldades em alimentar os filhos. 

 

Diante do relato, a equipe decidiu fazer nova visita à residência da 

Sra. Maria. Ao chegarem, foram informadas de que a Sra. Maria estava na 

casa do genitor, lavando roupa para o irmão,  que pagaria R$ 5,00 (cindo reais) 

por tal serviço. Em momento algum a Sra. Maria comentou sobre uma possível 

separação. Relatou apenas a dificuldade em conseguir os medicamentos que 

precisa e também em alimentar os filhos. 

 

Também por telefone foi feito contato com o Sr. José, que afirmou 

que estava muito feliz com os seus filhos em casa e que, como era fim de ano, 

tinha muito serviço. 

 

Em sua apreciação, o NARF aponta que “a falta de recursos 

financeiros não justifica o afastamento das crianças do grupo familiar de 

origem. Para tanto, temos os Programas das Políticas Sociais” (sic). E 

levantam algumas posturas favoráveis da família tais como: mudança de 

endereço, intenção de melhorar a casa, as crianças estarem matriculadas em 

instituições de ensino, manutenção do Programa de Saúde da Família, o relato 

da agente comunitária de saúde que afirma que nunca viu a mãe tratar mal os 

filhos, a suposta separação não foi confirmada, continuam com o 

acompanhamento do conselho tutelar, e tem realizado os exames de saúde. 

 

Com base no relatório, o Ministério Público pronuncia-se da seguinte 

forma: percebe que o caso caminha para a extinção; transfere o 

acompanhamento apenas para o conselho tutelar; pede que a situação de 

Paula seja regularizada, através do pedido de guarda por parte da tia paterna, 

pedindo visita domiciliar para verificar como está Paula; e pede parecer 

psiquiátrico da Sra. Maria. 

 

Em junho de 2004, através de documento encaminhado pelo 

conselho tutelar, a Sra. Patrícia solicita a guarda da criança João, com a 



anuência dos genitores. Esta senhora era voluntária do abrigo onde o bebê 

ficou até completar um ano de idade e afeiçoou-se muito à criança, mantendo 

sempre contato com a família e ajudando no que fosse possível. Os genitores 

referem-se a esta como “madrinha” do João. 

 

Em setembro de 2004, é juntado um novo relatório do conselho 

tutelar. Nele a família informa que João está na casa da “madrinha”. Carla 

estava em casa, brincando. Os pais retiraram-na da creche e alegaram motivo 

de saúde para tal.  

 

Neste período, o genitor da Sra. Maria faleceu e os irmãos não 

queriam dividir com ela a herança, o que ocasionou sérias brigas, inclusive com 

agressões físicas entre a Sra. Maria e seus irmãos, tendo a criança Carla 

presenciado algumas dessas cenas, posto que está em casa todo o tempo. A 

Sra. Maria referia-se à sua família com muita revolta e agressividade. Afirmou 

que deu queixa na polícia contra o irmão. Este fato abalou a saúde mental 

desta senhora, que passou a apresentar crises mais freqüentes. O Sr. José 

também foi envolvido nas brigas e sofreu algumas agressões. Por conta desta 

situação, Carla foi proibida de ir à casa dos tios e brincar com seus primos, 

ficando a maior parte do tempo na companhia da genitora. 

 

A casa, na ocasião da visita, encontrava-se limpa e organizada. 

Tanto a Sra. Maria quanto a menina Carla estavam limpas e bem vestidas. O 

Sr. José está construindo um quarto para Carla. Por enquanto, a criança dorme 

junto com os pais. Refere que a casa está sendo construída aos poucos, com 

seu próprio braço. 

 

Quanto ao comportamento de Carla, é destacado que a menina só 

fala quando a mãe autoriza. Enquanto as técnicas estavam lá, quis sair com a 

prima para brincar, mas foi proibida, pelos motivos já expostos anteriormente. 

Os pais disseram que na semana seguinte voltaria para a escola. 

 

Em documento anexado a este relatório são fornecidas informações 

a respeito do caso, com base em relatos de pessoas que vivem na comunidade 



e procuraram o conselho tutelar para prestar estas informações, conforme 

seguem: 

 Que a Sra. Maria bate muito nas crianças; 

 Que o motivo que a mãe alega para a retirada da criança da creche 

é que cortaram o cabelo da menina, mas na verdade quem sempre 

corta, pinta e faz penteados vexatórios na criança é a genitora; 

 Que a Sra. Maria ainda brinca de boneca e quebra os brinquedos 

da filha; 

 Que a Sra. Maria ia buscar Carla de bicicleta na creche, o que 

constituía um perigo para a criança, já que a genitora possui 

epilepsia e poderia ter uma crise no trânsito, causando um acidente 

e que este fato é uma imprudência do casal, já que foi o Sr. José 

quem deu a bicicleta para a esposa ir buscar a filha; 

 Que o casal é acomodado e não possui iniciativa para melhorar as 

condições de vida; 

 Que a Sra. Maria não tem amor por João, que ficou com ele pouco 

tempo e que está com uma senhora chamada Patrícia, que 

matriculou a criança em uma creche particular; 

 Que a Sra. Maria gosta muito de Carla; 

 Que o Sr. José e a filha têm medo dela; 

 Que ela fala coisas desconexas no meio do seu discurso; 

 Que quando está bem é trabalhadora e limpa, mas em crise altera 

muito o seu comportamento e fica agressiva; 

 Que tentou agredir o genitor com uma faca, pouco antes de ele vir 

a falecer, dizendo que o primeiro filho que teve foi fruto de abuso 

sexual do mesmo; 

 Que esta história foi confirmada pelo irmão da Sra. Maria. Ele 

afirmou que a criança estava no interior, com paradeiro 

desconhecido; 

 Que o Sr. José tem filhos adultos que poderiam ficar, 

provisoriamente, com a guarda de Carla, enquanto esta situação se 

resolvia. 

 



Em novo documento do conselho tutelar, em novembro de 2004, são 

relatadas as visitas realizadas às três crianças. Em visita a Carla, a Sra. Maria 

não reconhece as técnicas do conselho tutelar e diz que isto ocorreu por causa 

dos problemas que vem passando recentemente. O Sr. José afirma que a 

esposa continua a tomar a medicação e que vem sendo atendida no hospital e 

no CAPS, que vai de 2ª a 6ª, das 8h às 13h e que na 5ª tem reunião com a 

família. Confirma que as brigas com a família têm alterado o estado de saúde 

da Sra. Maria. Ele disse que, às vezes, altera a medicação prescrita, tendo em 

vista que a esposa fica muito dopada quando a concentração é alta. 

 

Durante a visita, a Sra. Maria ficou o tempo todo cabisbaixa e 

continuou confeccionando presilhas de cabelo para vender. Ele falou das 

brigas com os irmãos da mulher e mostrou as marcas da agressão que sofreu. 

 

A condição sócio-econômica da família continua crítica. Não 

receberam nenhum benefício de programa de apoio à família, contrariando a 

legislação, as indicações das equipes técnicas do NARF e conselho tutelar,  os 

pleitos do Ministério Público e as determinações judiciais, e continuam 

dependendo da ajuda da Sra. Berenice. 

 

Segundo orientação das técnicas, Carla precisa estar matriculada em 

uma instituição formal de ensino e, de preferência, em horário integral para 

poder ficar longe das desavenças que vêm ocorrendo na sua casa. Esta 

exposição pode prejudicar seu desenvolvimento psicológico e emocional. 

 

Em visita à Paula, as técnicas encontraram-na em casa, brincando 

com a Sra. Berenice e uma de suas filhas. Ela tem paralisia cerebral, mas vem 

sendo bem assistida, tendo atendimento médico e também tratamento na 

AACD. A Sra. Berenice informou que o Sr. José e a Sra. Maria já assinaram um 

termo de anuência concordando que Paula fique sob sua guarda. 

 

A criança recebe muito carinho e atenção de toda a família. Na 

residência moram a Sra. Berenice, seus três filhos e mais duas filhas de uma 



outra sobrinha. Disse que quando Carla vai visitá-la brinca bastante com a 

irmã, que apenas o seu irmão entra e que a cunhada fica do lado de fora. 

 

Ela foi orientada pela equipe a procurar a CRAS-4 para retirar a 

carteira de livre acesso em transporte coletivo, o que ajudaria nas despesas 

com a locomoção até os locais de tratamento da menina. 

 

No mesmo dia, visitaram também a casa da Sra. Patrícia. Ao chegar 

no local, João não se encontrava, pois estava na creche. Esta senhora reside 

no bairro da Torre e vive com a sua mãe e uma empregada. Diz que todas 

sentem muito amor por João e que a vinda desta criança alterou a rotina da 

família, trazendo mais alegria a todas. Refere que sente muito medo de perdê-

lo. Disse que já providenciou plano de saúde para ele e mostrou diversas fotos 

da criança, desde o tempo do abrigo.  

 

Em parecer, o conselho tutelar afirma que Paula e João estão 

vivendo em situações equilibradas. Quanto à Carla afirma que ela vive sob 

diversas formas de carência: habitacional, nutricional, educacional e afetiva. 
“Dona Maria diz amar muito Carla e não entrega a 

ninguém, pois já deu dois dos seus três filhos. O Sr. José 
nunca expressou sentimentos para com a filha, mas 
demonstra cuidado com a mesma. Sabemos que Dona Maria 
é portadora de epilepsia, vem apresentando distúrbios de 
comportamento diversificados como mentiras para se defender 
do que faz, agressões físicas com faca, crises nervosas, 
posturas infantis que devem ser investigadas, comportamento 
doentio, como a destruição das bonecas da filha, corta sua 
espontaneidade, leva Carla ao ridículo nos seus cuidados, 
como também outros comportamentos a desejar” (sic). 

 

 

No final de novembro de 2004, ocorreu, na 2ª Vara da Infância e da 

Juventude da Capital, audiência da ação de guarda movida pela Sra. Patrícia, 

em favor da criança João. Nesta ocasião, a Sra. Maria informou que João está 

com a madrinha há 4 meses e que conheceu esta senhora no abrigo. 

Reconheceu que é melhor para o filho ficar sob os cuidados dela, pois não tem 

condições de criá-lo. Confirmou que Paula está com a Sra. Berenice, mas que 



Carla continua com ela. Juntamente com o marido concordam que a Sra. 

Patrícia adote João e também concordam que a tia paterna adote Paula. 

 

 

Ainda em audiência, o conselho tutelar desaconselha a permanência 

de Carla com os genitores. Relata que fez encaminhamentos de saúde, mas 

que a Sra. Maria só vai quando pressionada pelo Conselho ou pelo Juizado. 

Teme pela vida de Carla e diz que os maus tratos são constantes, cortando e 

pintando os cabelos da menina, além de a mesma ser testemunha das 

agressões da mãe contra seus familiares. 

 

O NARF confirma que Paula está bem com a tia e que os vínculos 

entre Sra. Maria e Carla são muito fortes, mas que admite que, no momento, 

ela não tem condições de criar a filha e que a menina, no final da última visita 

disse: “pelo amor de Deus, me tirem daqui” (sic). O núcleo também questiona a 

forma como a Sra. Patrícia aproximou-se da criança João, mas concorda que o 

mesmo está sendo bem tratado. 

 

Desta forma, a pedido da requerente, a ação transforma-se em 

adoção e é decretada a perda do poder familiar da primeira das crianças, o 

João. Que passa a ser filho da Sra. Patrícia, em sentença expedida no mesmo 

ato. 

 

Percebemos que os pais entregam o filho à adoção por notarem a 

própria impossibilidade de criá-lo, tendo em vista as dificuldades materiais e 

emocionais a que são submetidos e, ao mesmo tempo, não contaram com o 

apoio do Estado, não tendo sido incluídos em nenhum programa de apoio à 

família, em mais de dois anos de iniciada a ação de destituição do poder 

familiar. 

 

O juiz determina ainda a busca e apreensão da menina Carla e o seu 

abrigamento imediato e encaminha os autos para as alegações finais do 

Ministério Público e da Defensoria Pública. O Ministério Público pede o 

deferimento da ação, ou seja, que os pais sejam destituídos do poder familiar. 



Já a Defensoria Pública pede a inclusão da família em programa de auxílio, 

levando em consideração que durante todo esse tempo a família esteve 

desassistida, e a extinção do feito. 

 

Em fevereiro de 2005, o juiz decreta a destituição do poder familiar 

do Sr. José e da Sra. Maria sob as crianças Paula e Carla. 

 

Carla é retirada do convívio com os pais e abrigada. Contudo, os 

seus genitores descobrem onde ela se encontra e vão visitá-la, causando 

problemas na instituição. Desta forma, ela foi transferida de abrigo com 

urgência, para que os vínculos com os pais sejam rompidos definitivamente, 

passando a ser preparada pelo serviço de adoção para a colocação em família 

substituta. 

 

A Sra. Berenice foi intimada a requerer a adoção de Paula. Ao ser 

informada do abrigamento da outra sobrinha decidiu também solicitar a sua 

adoção, tendo sido autorizado o desabrigamento da criança, que passou a ficar 

sob a guarda provisória da tia, até que o processo de adoção seja deferido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações Finais 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A decretação da perda do poder familiar é uma medida que acarreta 

sérias transformações na vida das famílias envolvidas, gerando rompimento de 

vínculos afetivos e da relação de parentesco entre genitores e sua prole, pelo 

que pudemos observar ao longo deste trabalho. 

 

Tal medida deve ser adotada em situações nas quais os direitos da 

criança e do adolescente estão sendo desrespeitados, levando em 

consideração que estes têm prioridade sobre os dos pais, visto que os 

interesses das crianças e adolescentes devem ser observados com  prioridade 

absoluta, de acordo com a legislação em vigor no país. 

 

A falta de condições materiais adequadas para criar os filhos não 

deveria ser motivo para que ocorresse tal situação, como já expusemos em 

diversas oportunidades ao longo do texto, sendo necessária a existência de 

outro fato que por si só autorize a perda do poder familiar. 

 

As famílias que respondem a este tipo de ação, na sua maioria, são 

de baixa renda e enfrentam a mesma dificuldade de milhares de famílias 

pobres do país para prover o seu sustento e a sua reprodução. Diversos 

fatores ligados à má distribuição de renda, à exclusão, ao difícil acesso a bens 

e serviços públicos por parte destas famílias interfere em seu funcionamento, 

causando, em algumas ocasiões, situações de abandono, maus tratos e outros 

tipos de violência contra as crianças e adolescentes, que são seus membros 

mais vulneráveis. Esta vulnerabilidade está relacionada tanto com a 

impossibilidade de prover o seu próprio sustento, quanto ao fato de ainda estar 

em processo de formação.  

 

O assistente social tem sido cada vez mais requisitado a intervir 

nesta realidade, através da sua atuação nas varas da infância e da juventude, 



contribuindo com o seu saber profissional e com a sua capacidade de 

mediação, buscando a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. 

 

Mas esta intervenção não acontece sem que as contradições entre a 

garantia de direitos e o controle social das camadas mais pobres da população 

ocorra. O Estado, ao passar a dirimir conflitos da esfera privada, exerce uma 

tutela dos pobres e o assistente social contribui, através de sua prática 

institucional, para a reprodução desta tutela. 

 

Conforme pudemos observar, existe um número muito maior de 

ações de destituição do poder familiar, se relacionarmos com os demais casos 

estudados pelo NARF. Este é um dado preocupante, posto que este tipo de 

ação tem conseqüências definitivas e, muitas vezes drásticas, levando à 

separação de pais e filhos pelo resto de suas vidas.  

 

No caso estudado, encontramos algumas causas que levaram a 

autoridade judicial a decretar a perda do poder familiar contras os genitores: a 

retirada da criança da escola, o agravamento da doença da mãe, a 

acomodação diante da condição material em que viviam, as constantes 

exposições da criança a cenas de agressão entre seus parentes, o surgimento 

de pessoas que possuíam melhores condições financeira de criar seus filhos, 

entre outros. 

 

O fato de a genitora apresentar problemas de saúde não constitui, no 

nosso entendimento, motivo suficiente para a perda deste direito. Ao longo dos 

três anos em que tramitou o processo esta senhora procurou tratamento 

médico e conseguiu exercer a maternagem de forma adequada. Com o 

falecimento do seu genitor ela passou a apresentar crises mais freqüentes e 

alguns distúrbios no seu comportamento, conforme relatado. De todo modo, há 

de se levar em conta que uma perda afetiva forte, como a de um pai, pode 

provocar este tipo de reação em uma pessoa que já possui alguma patologia. 

Podendo esta situação voltar a ser controlada, sem que esta mãe perca o 

direito de ter seus filhos junto a si, o que pode causar danos ainda maiores a 

saúde desta. 



 

Ao perceber a dificuldade material que enfrentavam, estando 

desempregados, e ao encontrar pessoas que se dispuseram a acolher seus 

filhos, os pais decidiram concordar com a entrega de seus filhos a adoção. Na 

nossa compreensão, este fato está estreitamente vinculado com a pobreza e a 

desassistência do Estado, posto que se encontrassem  mais apoio das 

instituições públicas poderiam continuar com seus filhos sob sua guarda e 

cuidado. 

 

Uma outra questão relevante neste caso foi o fato de a família não 

ter sido, em momento algum, inserida em programas oficiais de auxílios, como 

reza a lei. O Estado permaneceu omisso todo o tempo quanto à questão 

assistencial, mesmo com todas as indicações e solicitações feitas e reiteradas 

ao longo do caso, por diversas instâncias. Não foi dada a esta família a 

oportunidade de contar com o apoio dos programas sociais existentes no país 

para ajudá-los na criação de seus filhos.  

 

Fica o questionamento quanto ao acesso a esses programas e à 

relação entre os Poderes Legislativo e Executivo, posto que o primeiro 

determina a inclusão da família em programas oficias de auxílio, mas não 

encontra mecanismos para que essas determinações sejam objetivadas pelo 

segundo.  

 

O conselho tutelar, que deveria atuar nesta mediação, de acordo 

com as suas prerrogativas legais, ao longo dos três anos em que se 

transcorreu a ação, não conseguiu garantir a inclusão destas famílias em 

nenhum programa assistencial. 

 

Ressaltamos também a divergência dos relatórios do conselho tutelar 

e do NARF, que ocorreu durante todo o processo e o fato de a decretação da 

medida do poder familiar ter sido embasada em dados de um desses relatórios, 

sem que fosse feita uma investigação mais apurada dos fatos, principalmente 

os que se referiam ao tratamento vexatório que era dispensado à criança Carla, 

por parte de sua genitora. O que observamos quanto a isto é que, em diversas 



ocasiões, encontramos relatos de que a criança vem sendo bem cuidada pela 

sua mãe. 

 

É relevante ainda apontar a dificuldade das equipes envolvidas nesta 

ação em diferenciar a doença mental da neurológica. A Sra. Maria é tratada 

como portadora de distúrbios mentais, mas a doença que a acometia era a 

epilepsia, que se trata de doença neurológica, como já explicitamos 

anteriormente. 

 

Encontramos, neste caso fatores que nos levam a concluir que a 

pobreza, e todas as conseqüências desta, contribuiu fortemente para que 

houvesse um rompimento entre a condição de filiação das crianças e seus 

pais, bem como a falta de inserção nos projetos sociais também interferiram de 

forma negativa para o desfecho  do caso. 

 

Esta foi apenas mais uma situação vivida pelas famílias que nos 

deparamos no nosso exercício profissional, na qual a pobreza as priva da 

garantia de seus direitos mais básicos, como o acesso a alimentação 

adequada, saúde, educação de qualidade e lhes rouba até mesmo seus filhos. 
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PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO 

SEGUNDA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA CAPITAL 
RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 405, BOA VISTA, RECIFE CEP 50050-200. 

NÚCLEO DE APOIO À REINTEGRAÇÃO FAMILIAR-NARF 
FONE: (081) 34215080 – FAX (081) 421-5080- Ramal: 204 e 226 

 
LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
AÇÃO: DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
QUANTIDADE DE PROCESSOS: 54 
 
N.º de Crianças/Adolescentes:  105 
Sexo Feminino:  45 
Sexo Masculino: 60 
 
IDADE 

0-3 3-6 6-9 9-12 > 12 Não 
Informado 

20 19 21 16 17 12 
 
ENCAMINHAMENTOS 

Conselho 
Tutelar 

Assistência/Programas 
Sociais 

Serviços 
Psicossociais 

Outros* 

30 23 11 35 
* Outros encaminhamentos: assessoria jurídica, medida protetiva de 
abrigamento, apadrinhamento afetivo. 
 

REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES  65 crianças/adolescentes 
Com Sentença 18 
Em Acompanhamento 47 
Família Nuclear (Pai, mãe e/ou pais) 36 
Família ampliada(Avós, tios, irmãos) 29 
 
NÃO REINTEGRAÇÕES  40 crianças/adolescentes 
Com Sentença 10 
Em acompanhamento 30 
Família Substituta (Outros) 7 



Em abrigo 31 
Paradeiro Ignorado 2 

 
PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO 

SEGUNDA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA CAPITAL 
RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 405, BOA VISTA, RECIFE CEP 50050-200. 

NÚCLEO DE APOIO À REINTEGRAÇÃO FAMILIAR-NARF 
FONE: (081) 34215080 – FAX (081) 421-5080- Ramal: 204 e 226 

 
LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
AÇÃO: SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR 
QUANTIDADE DE PROCESSOS: 7 
 
N.º de Crianças/Adolescentes:  10 
Sexo Feminino:  7 
Sexo Masculino: 3 
 
IDADE 

0-3 3-6 6-9 9-12 > 12 Não 
Informado 

3 1 3 1 2 ------ 
 
ENCAMINHAMENTOS 

Conselho 
Tutelar 

Assistência/Programas 
Sociais 

Serviços 
Psicossociais 

Outros* 

1 2 3 4 
* Outros encaminhamentos: assessoria jurídica, medida protetiva de 
abrigamento, apadrinhamento afetivo. 
 

REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES   7 crianças/adolescentes 
Com Sentença 4 
Em Acompanhamento 3 
Família Nuclear (Pai, mãe e/ou pais) 3 
Família ampliada(Avós, tios, irmãos) 4 
 
NÃO REINTEGRAÇÕES  3 crianças/adolescentes 
Com Sentença 2 
Em acompanhamento 1 
Família Substituta (Outros) 2 



Em abrigo 1 
Paradeiro Ignorado ----- 

 
PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO 

SEGUNDA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA CAPITAL 
RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 405, BOA VISTA, RECIFE CEP 50050-200. 

NÚCLEO DE APOIO À REINTEGRAÇÃO FAMILIAR-NARF 
FONE: (081) 34215080 – FAX (081) 421-5080- Ramal: 204 e 226 

 
LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
AÇÃO: GUARDA/OUTROS ESPECIAIS 
QUANTIDADE DE PROCESSOS: 9 
 
N.º de Crianças/Adolescentes:  11 
Sexo Feminino:  8 
Sexo Masculino: 3 
 
IDADE 

0-3 3-6 6-9 9-12 > 12 Não 
Informado 

----- 3 2 3 2 1 
 
ENCAMINHAMENTOS 

Conselho 
Tutelar 

Assistência/Programas 
Sociais 

Serviços 
Psicossociais 

Outros* 

2 2 3 7 
* Outros encaminhamentos: assessoria jurídica, medida protetiva de 
abrigamento, apadrinhamento afetivo. 
 

REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES   10 crianças/adolescentes 
Com Sentença 8 
Em Acompanhamento 2 
Família Nuclear (Pai, mãe e/ou pais) ----- 
Família ampliada(Avós, tios, irmãos) 10 
 
NÃO REINTEGRAÇÕES   1 crianças/adolescentes 
Com Sentença 1 
Em acompanhamento ----- 
Família Substituta (Outros) 1 



Em abrigo ----- 
Paradeiro Ignorado ----- 

 
PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO 

SEGUNDA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA CAPITAL 
RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 405, BOA VISTA, RECIFE CEP 50050-200. 

NÚCLEO DE APOIO À REINTEGRAÇÃO FAMILIAR-NARF 
FONE: (081) 34215080 – FAX (081) 421-5080- Ramal: 204 e 226 

 
LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
AÇÃO: TUTELA 
QUANTIDADE DE PROCESSOS: 1 
 
N.º de Crianças/Adolescentes:  1 
Sexo Feminino:1   
Sexo Masculino:  
 
IDADE 

0-3 3-6 6-9 9-12 > 12 Não 
Informado 

   1   
 
ENCAMINHAMENTOS 

Conselho 
Tutelar 

Assistência/Programas 
Sociais 

Serviços 
Psicossociais 

Outros* 

   1 
* Outros encaminhamentos: assessoria jurídica, medida protetiva de 
abrigamento, apadrinhamento afetivo. 
 

REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES   1 crianças/adolescentes 
Com Sentença ----- 
Em Acompanhamento 1 
Família Nuclear (Pai, mãe e/ou pais) ----- 
Família ampliada (Avós, tios, irmãos) 1 
 
NÃO REINTEGRAÇÕES   crianças/adolescentes 
Com Sentença ----- 
Em acompanhamento ----- 
Família Substituta (Outros) ----- 



Em abrigo ----- 
Paradeiro Ignorado ----- 

 
PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO 

SEGUNDA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA CAPITAL 
RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 405, BOA VISTA, RECIFE CEP 50050-200. 

NÚCLEO DE APOIO À REINTEGRAÇÃO FAMILIAR-NARF 
FONE: (081) 34215080 – FAX (081) 421-5080- Ramal: 204 e 226 

 
LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
AÇÃO: CURATELA 
QUANTIDADE DE PROCESSOS: 1 
 
N.º de Crianças/Adolescentes:  1 
Sexo Feminino:   
Sexo Masculino: 1 
 
IDADE 

0-3 3-6 6-9 9-12 > 12 Não 
Informado 

    1  
 
ENCAMINHAMENTOS 

Conselho 
Tutelar 

Assistência/Programas 
Sociais 

Serviços 
Psicossociais 

Outros* 

   1 
* Outros encaminhamentos: assessoria jurídica, medida protetiva de 
abrigamento, apadrinhamento afetivo. 
 

REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES  ---- crianças/adolescentes 
Com Sentença ----- 
Em Acompanhamento ----- 
Família Nuclear (Pai, mãe e/ou pais) ----- 
Família ampliada (Avós, tios, irmãos) ----- 
 
NÃO REINTEGRAÇÕES  1 crianças/adolescentes 
Com Sentença ----- 
Em acompanhamento 1 
Família Substituta (Outros) 1 



Em abrigo ----- 
Paradeiro Ignorado ----- 

 
PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO 

SEGUNDA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA CAPITAL 
RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 405, BOA VISTA, RECIFE CEP 50050-200. 

NÚCLEO DE APOIO À REINTEGRAÇÃO FAMILIAR-NARF 
FONE: (081) 34215080 – FAX (081) 421-5080- Ramal: 204 e 226 

 
LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
AÇÃO: CADASTRO 
QUANTIDADE DE PROCESSOS: 3 
 
N.º de Crianças/Adolescentes:  8 
Sexo Feminino:  3   
Sexo Masculino: 5 
 
IDADE 

0-3 3-6 6-9 9-12 > 12 Não 
Informado 

  3  5  
 
ENCAMINHAMENTOS 

Conselho 
Tutelar 

Assistência/Programas 
Sociais 

Serviços 
Psicossociais 

Outros* 

   4 
* Outros encaminhamentos: assessoria jurídica, medida protetiva de 
abrigamento, apadrinhamento afetivo. 
 

REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES  3 crianças/adolescentes 
Com Sentença ----- 
Em Acompanhamento 3 
Família Nuclear (Pai, mãe e/ou pais) ----- 
Família ampliada (Avós, tios, irmãos) 3 
 
NÃO REINTEGRAÇÕES  5 crianças/adolescentes 
Com Sentença ----- 
Em acompanhamento 5 
Família Substituta (Outros) ----- 



Em abrigo 5 
Paradeiro Ignorado ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	RESUMO 
	3.1.1.2 – O controle social no contexto do exercício profissional ........................................................ 62 
	        
	3.1.1.2 – O CONTROLE SOCIAL NO CONTEXTO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
	NÃO 
	 
	DPF
	TOTAL DE REINTEGRAÇÕES ( 86 
	TOTAL DE NÃO REINTEGRAÇÕES ( 50 


	 
	DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
	 
	LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
	Sexo Feminino:  45 
	Sexo Masculino: 60 

	IDADE 
	ENCAMINHAMENTOS 
	REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES ( 65 crianças/adolescentes
	NÃO REINTEGRAÇÕES ( 40 crianças/adolescentes


	CAPÍTULO 4 – Quando a Pobreza lhes Rouba os Filhos 
	 
	A escolha do caso que agora será apresentado se deu de forma intencional, com base na leitura dos relatórios do NARF do ano de 2005, que constavam na planilha de sentenças nos meses de fevereiro a junho. Ao todo, contam 28 processos dos quais 10 famílias foram destituídas e em outras 18 ocorreu a reintegração familiar. 
	LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
	Sexo Feminino:  45 
	Sexo Masculino: 60 
	ENCAMINHAMENTOS 

	REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES ( 65 crianças/adolescentes
	NÃO REINTEGRAÇÕES ( 40 crianças/adolescentes


	LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
	Sexo Feminino:  7 
	Sexo Masculino: 3 
	ENCAMINHAMENTOS 

	REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES (  7 crianças/adolescentes
	NÃO REINTEGRAÇÕES ( 3 crianças/adolescentes


	LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
	Sexo Feminino:  8 
	Sexo Masculino: 3 
	ENCAMINHAMENTOS 

	REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES (  10 crianças/adolescentes
	NÃO REINTEGRAÇÕES (  1 crianças/adolescentes


	LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
	Sexo Feminino:1   
	Sexo Masculino:  
	ENCAMINHAMENTOS 

	REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES (  1 crianças/adolescentes
	NÃO REINTEGRAÇÕES (  crianças/adolescentes


	LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
	Sexo Feminino:   
	Sexo Masculino: 1 
	ENCAMINHAMENTOS 

	REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES ( ---- crianças/adolescentes
	NÃO REINTEGRAÇÕES ( 1 crianças/adolescentes


	LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 2005 
	Sexo Feminino:  3   
	Sexo Masculino: 5 
	ENCAMINHAMENTOS 

	REINTEGRAÇÕES/MANUTENÇÕES ( 3 crianças/adolescentes
	NÃO REINTEGRAÇÕES ( 5 crianças/adolescentes




