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RESUMO  

A pobreza é um indicador recorrente de enfraquecimento familiar, tanto no Brasil 

como em Portugal. O presente artigo pretende apresentar reflexões sobre o papel da 

pobreza e a ausência do cumprimento dos direitos humanos a partir da análise de 

narrativas de histórias de vida de mulheres com filhos acolhidos no Brasil e em 

Portugal. É progressivo o aumento de crianças e adolescentes institucionalizados 

devido à pobreza e à ineficácia de políticas públicas para a infância e famílias. A 

garantia dos direitos humanos inside, principalmente, em melhores oportunidades 

para as famílias evitanto, entre outros, o uso excessivo da medida de acolhimento. 
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Poverty, family and human rights: a dialogue between women mothers in Brazil and 

Portugal 

 

ABSTRACT  

Poverty is a recurrent indicator of family weakening, both in Brazil and in Portugal. 

This article intends to present reflections on the role of poverty and the ausence of 

compliance with human rights based on the analysis of narratives of life stories of 

women-mathers with children in a host in Brazil and Portugal. Is progressive the  
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increase of institutionalized children and adolescents due to poverty condition and 

the inefficiency of public policies for children and families. The guarantee of human 

rights implies, mainly, includes better opportunities for families, avoiding, among 

others, the excessive use of institutionalization. 

Keywords: poverty, families, human right, women-mathers 

 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às 

outras com espírito de fraternidade. (Artigo I da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos) 

 

O presente artigo pretende apresentar reflexões sobre o papel da pobreza e da 

ausência do cumprimento dos direitos humanos a partir da análise de narrativas de 

histórias de vida de mulheres com filhos acolhidos no Brasil e em Portugal. Para 

tanto, serão discutidas, num primeiro momento, teorias sobre pobreza e 

vulnerabilidade abrangendo a família no Brasil e em Portugal. Num segundo 

momento, será realizada a discussão sobre as consequências da pobreza e da 

vulnerabilidade na institucionalização de crianças e adolescentes. Num terceiro 

momento, como se encontram os direitos das famílias sobre-representadas entre as 

mais pobres, bem como os impactos da pobreza na família e na institucionalização 

dos filhos.  

Ao longo da história, a configuração da pobreza e do pobre mudou e sobre 

esses mudamos nossa maneira coletiva de pensar. O que antes se entendia como 

pobreza, agora se chama desvantagem econômica, desprovidos de necessidades 

básicas e materiais, ou menos favorecidos. Antes pensávamos nos pobres, agora, nos 

socialmente excluídos. A exclusão é fruto de décadas da marcante desigualdade na 

distribuição de renda e elevados níveis de pobreza que excluem parte significativa de 

sua população do acesso a condições mínimas de dignidade e cidadania (D’AROZ, 

2013).  

Uma vez excluídos, os indivíduos se constituem em situação de risco pessoal e 

social dificultando as relações familiares (GUARESCHI, 2000). Para Guareschi, 

pobreza, fome, miséria, violência e exploração são significantes poderosos 

constituintes da  
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nossa sociedade. Enquanto tais, eles resistem e perpetuam uma ordem social que 

deve ser radicalmente questionada.  

Pobreza não pode ser definida de forma única, ela se evidencia quando parte da 

população não é capaz de gerar renda suficiente para ter acesso sustentável aos 

recursos básicos que garantam uma qualidade de vida digna. A condição de pobreza 

tem uma dimensão social e simbólica que define os “pobres”. Para eles os 

sofrimentos são silenciosos, individuais e consequentemente sociais, alguns mais 

agudos, outros novos, que em geral a miséria impede de exprimir. Por outro lado, as 

dimensões “sociais e simbólicas” não excluem a dimensão econômica, mas também 

não se subordinam a ela. 

Apontada pela literatura como sendo o terceiro sentido de vulnerabilidade, a 

pobreza não é apenas relativa à renda ou acessibilidade aos bens e serviços sociais, 

mas, principalmente, às fragilidades que os envolvem. A pobreza, nessa perspectiva: 

 

É definida como privação de capacidades, sendo pobres aqueles que 

carecem de capacidades básicas para operarem no meio social, que carecem 

de oportunidades para alcançar níveis minimamente aceitáveis de 

realizações, o que pode independer da renda que os indivíduos detêm 

(CARNEIRO, 2005, p. 71).   

 

Dos diferentes aspectos frequentemente apontados para justificar a pobreza, 

Lewis (1969 apud LAMONT e SMALL, 2008) cita a cultura e a pobreza. A “cultura 

da pobreza” (p. 26) refere Lewis, surgiu quando determinada parte da população foi 

social e economicamente marginalizada pela sociedade capitalista, pelos padrões de 

comportamento desenvolvidos para lidar com sua baixa condição de vida. Esse 

comportamento foi caracterizado por baixas aspirações, apatia política, desamparo, 

desorganização, provincianismo, a depreciação dos chamados valores da classe 

média. Uma vez que essa cultura estava presente no contexto, os sujeitos 

desenvolveram mecanismos que tendem a perpetuá-lo, mesmo se as condições 

estruturais são alteradas. A esse respeito, têm sido visíveis diferentes reflexões em 

torno da situação social que envolve famílias que vivem em contextos menos 

favorecidos e de risco. Por  
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outro lado, não tão visíveis, as reflexões sobre as famílias com filhos em 

acolhimento, uma vez que, sendo pobres e problemáticas, acolher os filhos vem 

sendo uma prática constante (LAMONT e SMALL, 2008, p. 26-27). 

É ilusório imaginar que o problema da pobreza caminha sozinho, pois ele 

sempre vem acompanhado de conflitos intrafamiliares, por diferentes tipos de 

violência entre os pares, o uso de drogas ou álcool, questões envolvendo a saúde e 

saúde mental, educação, falta de planejamento familiar e inacessibilidade às políticas 

públicas. Apesar de significativas mudanças, a pobreza tem sido um dos problemas 

mais tenazes do século XXI. 

Nesse sentido, o presente estudo fundamenta-se em diferentes perspectivas da 

história pessoal e familiar de mulheres-mães com filhos acolhidos e, principalmente, 

no que se refere aos aspectos sociais, a pobreza e os direitos humanos que envolvem 

essas famílias no Brasil e em Portugal, mais precisamente nas cidades de Braga e 

Porto, e têm como uma das consequências, a institucionalização dos filhos. Este 

capítulo constitui um recorte da tese de Doutoramento em Educação defendida no 

Brasil em 2013 pela autora. Valorizou-se a narrativa, dando vez e voz às mulheres, 

possibilitando espaço à pluralidade de formas de comunicação através dos silêncios, 

dos gestos, das atitudes que assumem significado. Tomando-se esses pressupostos, 

questiona-se: qual o papel da pobreza e dos direitos humanos na visão dessas 

mulheres e qual a relação com a institucionalização dos filhos? 

 

POBREZA SEM FRONTEIRAS 

Sabe-se que sempre existiu pobreza. Essa condição tem dizimado crianças, 

adolescentes, famílias inteiras ao longo de décadas e tem se expressado em diferentes 

contextos pelo planeta. 

Durante o estudo, observaram-se tanto no Brasil quanto em Portugal as 

desigualdades envolvendo as famílias, a pobreza, e as questões sociais fortemente 

presentes, principalmente, nas famílias que vivem em áreas empobrecidas.  

No Brasil, são muitos os motivos que fazem com que se mantenha uma enorme 

disparidade social. Entretanto, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2014) apontam que nos últimos anos o cenário da pobreza vem mudando e 

um dos responsáveis pela diminuição da miséria no Brasil foram as políticas públicas 

fortemente enfocadas na erradicação da pobreza, como o Bolsa Família, que oferece 
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uma modesta renda mensal de R$ 39,00 para cada filho pequeno e R$ 46,00 para o 

adolescente (pode cadastrar até cinco filhos) em troca da escolarização dos filhos e 

da realização de diversos acompanhamentos de saúde, ou o programa Brasil sem 

Miséria, pensado para os mais pobres (CURITIBA, 2011). 

Em Portugal, a pobreza é uma das questões que mais contribuíram para 

fragilizar a estrutura familiar portuguesa estável, levando-a a situações extremas de 

desestruturação pessoal ou mesmo à destruição da própria família. Nos últimos anos, 

viver e trabalhar em Portugal têm sido um desafio diário, principalmente para as 

famílias com filhos e idosos. A situação econômica do país, segundo o Observatório 

das Famílias e das Políticas de Famílias (OFAP, 2016) gerou desemprego e milhares 

de desempregados, instaurando medo, insegurança entre as famílias e uma crescente 

e alarmante situação de pobreza, bem como de novos arranjos familiares (OFAP, 

2016). O relatório da OFAP concluiu que o fato de existir uma pobreza instalada no 

seio da família, por si só origina uma série de problemas que algumas famílias vão 

conseguindo adiar, na expectativa e esperança de dias melhores, enquanto em outras 

as consequências são devastadoras. A demora por soluções é um dos indicadores que 

nos alertam para o risco familiar seguido, em muitos casos, pelo aparecimento de 

comportamentos desviantes como suicídio, violência doméstica, elevado número de 

depressão, acolhimento institucional dos filhos e dos idosos, questões graves de 

saúde, cujo resultado final é a pobreza instalada. A problemática do risco familiar e 

social coloca em evidência um conjunto de rupturas sociais, familiares e individuais. 

(OFAP, 2016). 

Na realidade, as famílias problemáticas podem encontrar-se em todos os países, 

estratos sociais, culturais e econômicos, mas são as pobres que configuram mais 

riscos e têm dado origem a um maior número de investigações, bem como atraem 

intervenções (CÀSAS, 2005; SOUSA, 2005, 2007; PACKMANN, 2007). 

Situações negligentes, diferentes formas de violência e a pobreza envolvendo 

as famílias se repetem geração após geração. A situação de pobreza é um dos fatores 

geradores de violências. Para Faleiros (2005), a violência é uma expressão relacional 

de poder, como forma de exercício de dominação, de imposição como de reação de 

quem tem seu poder enfraquecido, como revide e está situada no contexto de 

negação da vida. Assim sendo, “a violência é um fenômeno multifacetado, realidade 

complexa que implica em conflitos e relações de poder, constituindo violação aos 
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direitos humanos” (FALEIROS, 2005, p. 6). 

Quando a pobreza passa a ser crônica, combatê-la torna-se um desafio maior. A 

condição de pobreza crônica é quando um indivíduo permanece por um longo 

período de tempo na condição de pobreza, situação que pode representar uma 

situação de comprometimento das capacitações fundamentais e, inclusive, um 

processo de adaptação/acomodação. Tal condição pode estar relacionada a vários 

aspectos, como os fatores intergeracionais, que procuram explicar a cronicidade da 

pobreza a partir de aspectos passados de geração para geração, ou a partir da 

condição dos pais, que pode influenciar a condição dos filhos (NAIF, CALDEIRA, 

PENA, DINIZ, 2007).  

Com a presença da violência na família, consequentemente, tanto os pais 

quanto os filhos são punidos. Em Mioto (2004), encontramos que é preciso 

aprofundar o debate sobre as relações entre as famílias e o estado. Para Rizzini 

(2008), há que se criar outras formas de suporte básico à família para apoiá-la em 

todos os sentidos, evitando agir somente quando as crises e vulnerabilidades 

despontam. Para ambos, trabalhar a prevenção é, sem dúvida, o caminho mais 

indicado também nesse caso. Há de se criar formas de prevenção quando observadas 

situações intrafamiliares, pois diferente do que se pensa, ao abordar os fatores de 

vulnerabilidade, a pobreza ou a miséria, fatores amplamente pesquisados e apontados 

como fatores de risco, são apenas um deles. 

Há outros fatores interferentes e muito significativos, mas passam 

despercebidos até mesmo pelos familiares, como pais com baixa autoestima, 

dificuldades com a solução de problemas, desigualdade entre o homem e a mulher, 

pais com histórico de abuso e maus tratos (FALEIROS, 2005) ou rejeição na 

infância, carência de vínculos afetivos na família, violência dentro de casa, castigo 

físico contra os filhos e falta de apoio da comunidade e comunidade com histórico de 

violência. Em estudos de Bernardi (2010, p. 16) e dados do IBGE, na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios realizada em 2004, observa-se: 

 

Essa família empobrecida, embora conte eventualmente com relações de 

solidariedade parental ampliada e conterrânea, tem experimentado uma 

crescente diminuição de sua capacidade de proteger seus membros. Criar e 

educar os filhos, garantindo-lhes o usufruto de todos os direitos de que são 

titulares como pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, tem sido 
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tarefa muitas vezes impossível de ser cumprida pelas famílias submetidas a 

condições de vida precárias, sem garantia de alimento, de moradia, de 

trabalho, de assistência à saúde, escolaridade e todos os serviços que definem 

uma vida minimamente digna no mundo contemporâneo (p. 3). 

 

Analisando pela ótica das mulheres-mães deste estudo, e retomando Rosenthal 

e Jacobson (1968), o fato de conviverem com a pobreza e a violência cotidiana faz 

com que acreditem que será sempre assim, que não há jeito. Nesse sentido, referem 

os autores, quando se esperam coisas positivas desses lugares, elas tendem a vir; 

quando se esperam coisas negativas, elas provavelmente serão confirmadas. A 

expectativa de uma mudança na vida dessas mulheres costuma levar um certo tempo 

para acontecer e muitas vezes não acontece e, por consequência, influencia a maneira 

como elas se comportam e o comportamento aumenta a possibilidade de que um 

evento ocorra. Isto acontece em várias esferas da vida. 

No caso das famílias participantes deste estudo, a cultura e a pobreza estão 

fortemente marcadas nas narrativas sobre as incansáveis idas e vindas da família em 

diferentes contextos, primeiro com a família biológica, perpetuando-se na sua família 

atual.  

 

O PAPEL DA POBREZA E DA FAMÍLIA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

A pobreza tem papel significativo na dinâmica das famílias, principalmente, 

naquelas que vivem em áreas de risco. Para as famílias deste estudo, a pobreza têm 

andado lado a lado por gerações, o que nos leva a refletir para além das causas e 

consequências, o enquadramento histórico-social das necessidades e problemas. 

Situações de vulnerabilidade e risco social são consequências de diversos fatores que 

contribuíram para a situação atual de muitas famílias. Dentre esses, o que diz respeito 

à segurança e ao contexto de moradia. No caso das famílias brasileiras, na sua 

maioria, vivem em bairros e favelas de Curitiba e região metropolitana caracterizada 

pela extrema pobreza e miséria que denuncia a falta do mínimo de dignidade 

humana, levando a diferentes situações de risco. Em Portugal, a expressão da 

pobreza se mostra menos impactante que no Brasil, porém, está presente e tem como 

causa fatores muito próximo ao do Brasil. Indiferente de qual país se evidencia, sair 
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da condição de pobreza pode ser mais complicado do que parece. 

 Queremos dizer com isso, que para além da visibilidade da pobreza 

representada pela ausência de bens materiais, educacionais e de saúde, está um bem 

maior, as relações protetivas e de afeto na família. Essa observação é apontada por 

Maslow (1943) ao referir a hierarquia de necessidades pelas quais a família pode vir 

a passar e que tem como uma das consequências, pouco percebida, a degradação dos 

vínculos afetivos e sociais que não necessariamente a pobreza, mas a falta de 

instrumentos emocionais e sociais para enfrentar as diferentes necessidades pode 

desencadear. Segundo Maslow, uma família com vínculo afetivo enfraquecido ou 

ausente passa a acreditar na ausência de esperança e crença de que a vida pode mudar 

e passa a viver sob o efeito pigmaleão, também chamado de efeito Rosenthal, efeito 

esse atribuído a uma profecia ou efeito autorrealizável nomeado por Rosenthal e 

Jacobson (1968, p. 12). É, segundo os autores, o efeito de nossas expectativas e 

percepção da realidade sobre a maneira como nos relacionamos com ela, como se 

realinhássemos a realidade de acordo com as nossas expectativas. A profecia 

autorrealizável diz que, quanto mais as pessoas acreditam em uma coisa, mais elas 

podem influenciar no seu acontecimento.  

Na ótica de Rizzini e Barcker (2003), embora o foco das discussões se 

mantenha na parcela da população pobre, há contradições entre o que se discute e o 

que é real. A autora quer dizer que os discursos dominantes sobre os direitos 

humanos, equitatividade, globalização, nas últimas décadas, foram palco de crescente 

distanciamento entre ricos e pobres, mas o discurso que prevalece é focado no pobre, 

esquecendo que parte da população considerada rica apresenta problemas 

semelhantes aos pobres. A questão é: discutir as condições em que vivem os ricos 

não gera impacto sobre como discutir a pobreza. (RIZZINI e BARCKER, 2003). A 

partir desses paradigmas temos criado um amplo leque sobre a pobreza e o pobre, e 

dentre esses, desponta a família com filhos institucionalizados.  

 Com a fragilidade estrutural da família, quem mais sofre são os filhos. Quando 

eles não podem ser atendidos pela sua família de origem, outras medidas devem ser 

tomadas; uma delas, o acolhimento (ECA, 2015; LPCJP, 1999). Atualmente o 

acolhimento institucional vem sendo uma alternativa dentro da política de 

atendimento a crianças e adolescentes em situações de risco, seja nos casos de 

instituições que prestam atendimento em regime de acolhimento ou nos casos de 
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família provisória. 

 No Brasil, para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a consciência 

da possibilidade do risco gerou a necessidade de sua prevenção e, entre as medidas 

de prevenção, o acolhimento institucional. O acolhimento institucional está previsto 

no artigo 92 do ECA (1990), Lei Nº. 12.010, de 3 de Agosto de 2009. § 1º, como 

“medida de proteção excepcional e provisória específicas de violação de direitos, 

quando esgotadas as possibilidades de resolução no ambiente familiar e comunitário 

tanto da criança, adolescente e das famílias em questão”. O acolhimento institucional 

também se torna uma necessidade quando a criança, o adolescente e ou a família se 

encontram em situação de abandono, fuga do lar e vivência de rua, situações que 

denunciam vulnerabilidade social e pessoal. A mesma lei, inciso § 2o prevê um 

tempo de acolhimento de dois anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu 

superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

Em Portugal, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), (Lei 

nº 147/99, de 1 de Setembro, alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto) e a Lei 

Tutelar Educativa (Lei n.º 166/1999, de 14 de Setembro) são dois diplomas da 

legislação portuguesa especialmente dirigidos a crianças e jovens, respectivamente 

vítimas e transgressores.  Para atender à população de risco e em perigo, a LPCJP 

compreende um conjunto de medidas de apoio das quais se destaca, na Subseção II, 

artigo 49, a medida de acolhimento institucional para as crianças e jovens em perigo.  

A medida dispõe sobre o encaminhamento e cuidados dessa população em uma 

instituição que garanta as suas necessidades, cuidado, bem-estar, proporcionando 

condições que permitam a sua educação integral. Essa medida só é considerada se 

esgotadas todas as possibilidades de permanência da criança junto à família de 

origem e, ainda, se os riscos são constantes e duradouros. No que refere à educação, 

as crianças e jovens institucionalizados têm os mesmos direitos e deveres dos 

demais. Segundo Carvalho, Sampaio e Cruz (2008/2011, p. 377) “é fundamental 

atender ao papel essencial dos pais no desenvolvimento e educação dos filhos 

considerando as suas características pessoais e as do contexto sociocultural onde se 

encontram inseridos”. Bem como, o acompanhamento da qualidade do cuidado 

ofertado pelos pais para com as crianças, uma vez que a intervenção tardia pode 

resultar no afastamento dos filhos e em alguns casos, na perda do pátrio poder sobre 

os filhos. 
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O acolhimento dos filhos, segundo Gomide (2004), é consequência de situações 

oriundas de famílias pauperizadas pela condição econômica do país e tal condição 

impede ou dificulta que homens e mulheres cumpram com sua função biológica de 

alimentar, proteger e acariciar sua prole. Em função da ausência de condições 

mínimas de sobrevivência, por falta de profissionalização, educação e saúde, essas 

pessoas perderam a capacidade de educar e cuidar de seus filhos, permitindo que essa 

função seja realizada pelo Estado ou pelas ruas das cidades. 

Para muitas das crianças e adolescentes acolhidos, a rua era casa, escola, 

ambiente de lazer e de convívio, onde trabalhavam, brincavam, perambulavam, 

esmolavam, comiam, dormiam e se expunham a inúmeras situações de risco (drogas, 

abusos, violências, roubo, exploração sexual). Em menor número, havia meninos em 

total desamparo, devido à inexistência ou desestruturação familiar, relatando casos de 

ausência, desconhecimento, morte ou abandono de genitores (especialmente o pai). A 

experiência familiar de alguns ocorrera com figuras substitutas: tios, avós, 

conhecidos, empregadores, irmãos adultos, padrastos, madrastas e consideravam a 

violência enfrentada em casa maior que a das ruas. Por isso, rompiam 

gradativamente com as famílias, a ponto de não saber onde localizá-las. 

No Brasil, dados do Núcleo de Estudos da Criança (NECA), em 2014 havia em 

torno de 36.929 entre crianças e adolescentes institucionalizados. Na cidade de 

Curitiba, nesse mesmo período havia em torno de 3.000 entre crianças e adolescentes 

acolhidas em instituições de acolhimento, casas-lares, lares temporários, famílias 

homo afetivas e segundo a Fundação da Ação Social (FAS) em torno de 500 crianças 

aguardando adoção (FAS, 2017). Esses casos são acompanhados pelos Conselhos 

Tutelares e pela Vara da Infância e da Juventude de Curitiba-Paraná.  

Em Portugal, as crianças e os jovens são acompanhados pela LPCJP. Segundo o 

relatório de 2016 da Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças 

e Jovens (CASA), elaborado pela Segurança Social e Instituto da Segurança Social, 

são mais de 8.500 crianças em situação de acolhimento. Grande parte dessas crianças 

e jovens encontra-se em cuidado residencial, modalidade mais indicada que as 

próprias instituições por se tratar de casas de famílias que aceitam acolher mediante 

uma ajuda de custo por criança recebida. 

A causa maior de encaminhamentos de crianças e adolescentes ao acolhimento 

residencial e institucional em Portugal (58%) devem-se "à falta de supervisão e 
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acompanhamento familiar". Os modelos parentais desviantes são responsáveis por 

35% dos casos e a negligência por falta de assistência médica e educativa ronda os 

30%. Diferente do Brasil que tem como a causa maior, a pobreza. Segundo o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2015), as crianças são especialmente 

vulneráveis às violações de direitos, à pobreza e à iniquidade no País.  

 

FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS 

 

Igualdade entre as pessoas, garantia da dignidade, proteção e liberdade são 

direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, 

nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. São esses alguns 

dos princípios e valores que regem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em vigor desde 10 de dezembro de 1948. Com o objetivo de promover a paz pós 2ª 

Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) propõe a reformulação 

desse documento em 1988, por meio do ensino e da educação, a promoção do 

respeito aos “direitos e liberdades”. Apesar dos 29 anos de existência, muitos direitos 

seguem desconhecidos ou incompreendidos. Dentre os direitos, está a proteção da 

família e seus membros. Nesse sentido, a educação em direitos humanos tem 

avançado nas discussões e reflexões acerca de uma proposta que busque educar as 

pessoas para que se sintam cidadãs responsáveis e com “direito a seus direitos”, 

entendendo que onde “não há direitos, há violência”. 

Os direitos não podem ser hierarquizados, nem a compreensão sobre o que são 

os direitos humanos pode ser fragmentada. Uma vez universais, quer dizer que são 

aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Ou seja, os direitos 

são para todos, e esta é sem dúvida, a maior expressão da Declaração dos Direitos 

Humanos. Em Portugal, além dos Direitos Humanos Universais declarados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), há a Constituição da República Portuguesa 

que em seu Decreto-Lei n.º 392/79 de 20 de setembro (Garante às mulheres a 

igualdade com os homens em oportunidades e tratamento no trabalho e no emprego). 

Há além desse documento outros relevantes como a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem. 

Com relação à família na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Artigo 

16°, parágrafo 3 diz que “A família é o elemento natural e fundamental da sociedade 
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e tem direito à proteção desta e do Estado”. Assim como a família, a mulher, 

descritos em diversos documentos como: a Declaração sobre a Eliminação da 

Discriminação contra Mulher, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação contra Mulheres, a Convenção Interamericana para prevenir, punir 

e erradicar a violência contra a Mulher – denominada Convenção de Belém do Pará 

(1994), o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Discriminação 

contra a Mulher (1999), a Lei (11.340/2006) Maria da Penha, entre outros. 

A proteção aos direitos da mulher e da criança tem buscado romper dicotomias 

entre o público e o privado, explicitando a aplicabilidade do Direito a casos de 

violência ocorridos, principalmente, na esfera doméstica.  

A violência, portanto, apresenta-se possuindo uma dimensão social com raízes 

macroestruturais. Apresenta várias formas e faces e encontra-se diluída na sociedade 

sob a forma das diversas manifestações que se interligam, interagem, alimentam e 

fortalecem e, dessa forma, permanecem presentes historicamente na sociedade 

(MINAYO, 2005 citado por D’AROZ, 2013). A violência intrafamiliar difere da 

violência doméstica, da violência contra a mulher e da violência contra crianças e 

adolescentes. A violência doméstica difere da violência intrafamiliar por incluir 

pessoas que convivem no espaço doméstico sem função parental.  É todo ato ou 

omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis, contra crianças, adolescentes, 

idosos, pessoa com deficiência, ou por um cônjuge contra o outro, sendo capaz de 

causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima. A violência contra a mulher se 

configura quando há lesões corporais, ameaças, estupros, sedução, rapto, são crimes 

mencionados no Código Penal Brasileiro, Artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 (D’AROZ, 

2013).  

A incansável luta das mulheres por direitos não é recente. Em 2004, no 

encontro da Cúpula Mundial da Família realizada em Sanya, China, os discursos se 

remetem aos governantes para que sejam dadas forças às famílias e seus membros, 

em especial referenciando que: 

 

Garantir às mulheres e meninas seus direitos, e colocá-las no foco das 

políticas de redução de pobreza; garantir direitos iguais entre todos os 

membros da família com atenção especial aos direitos das mulheres e 

meninas; dar suporte a políticas de família que promovam a participação de 

homens na divisão de responsabilidades das tarefas domésticas; empoderar 
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mulheres a participarem da vida pública e livrá-las do descaso, exploração, 

abuso e violência. 

  

A desigualdade começa ao nascer. O Brasil é um país de desigualdades, há 

milhares de famílias e milhões de crianças invisíveis e excluídas, pobres, 

necessitando de cuidados na saúde, moradia, alimentação e educação, direitos 

primordiais que muitas famílias nem sabem que existem. Frente à ausência de 

atendimento aos seus direitos, muitas famílias não conseguem atender às 

necessidades básicas dos filhos, negligenciando o seu papel parental. Nesses casos, 

uma das medidas mais frequentes é o encaminhamento das crianças para instituições 

de acolhimento e ou outras formas de proteção como já referenciado acima. 

Das diferentes lutas de diversas famílias, a mulher, mãe e avó desses contextos 

são mais fragilizadas. Mesmo frágeis, são as que enfrentam inúmeras tempestades, 

são as que ficam, e, por mais que tentem, precisam resistir sendo as últimas a 

abandonar o barco (D’AROZ, STOLTZ e MARTINS, 2015). Esse é o caso das 

mulheres deste estudo.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesse segmento objetiva-se descrever e refletir sobre o papel da pobreza e a 

sua relação com a institucionalização de crianças e adolescentes, analisando as 

implicações da pobreza e dos direitos humanos nas famílias, bem como os fatores 

que colaboraram e/ou interferiram na institucionalização dos filhos. Trata-se de parte 

da tese de doutorado de D’Aroz (2013). 

Participaram do estudo quinze mulheres-mães. Dez mães brasileiras com idades 

entre 25 e 75 anos, com filhos e ou netos institucionalizados em uma instituição de 

acolhimento localizada na região metropolitana de Curitiba, sul do Brasil. Cinco 

mães portuguesas com idades entre 33 e 46 anos, com filhos institucionalizados em 

instituições de acolhimento nas cidades do Porto, Braga, Povoa de Lanhoso e 

Matosinhos. Não foram entrevistados pais, padrasto e madrasta, apenas a mãe, e em 

alguns casos, a avó. 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal do Paraná – UFPR, Brasil sob a avaliação do 

processo nº. CEP/SD 04641112.2.0000.0102. Para as pesquisas em Portugal 
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considerou-se o aceite do comitê brasileiro. Após parecer favorável do comitê deu-se 

início à coleta de dados. Cada participante recebeu um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Foi respeitada a decisão das participantes sobre a sua 

participação frente à apresentação clara dos objetivos e procedimentos do estudo. 

Ressaltou-se, ainda, a garantia de sigilo dos dados e de sua identificação, uma vez 

que se trata de famílias em situação de vulnerabilidade com filhos 

institucionalizados.  

No Brasil, as mulheres-mães participantes são na sua maioria trabalhadora do 

mercado informal como catadoras de papel e diaristas. Considerando tais 

características, a coleta de dados foi realizada nos encontros das famílias, 

organizados pela instituição de acolhimento aonde se encontram os filhos e netos, 

aproveitando o momento de visita aos filhos. A leitura do TCLE foi da forma mais 

simples possível, utilizando-se de vocabulário coloquial. 

Em Portugal, quatro das mulheres-mães pesquisadas são trabalhadoras do lar, o 

que favoreceu a coleta de dados. A quinta mãe pesquisada trabalha em uma padaria 

na cidade de Póvoa de Lanhoso. Nesse caso, a entrevista aconteceu na sede do 

Conselho de Atendimento às Famílias da referida cidade. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturada com o objetivo de coletar dados 

da história de vida das participantes. A ferramenta utilizada para a coleta de dados foi 

um gravador de voz e um diário de campo. A participante teve total liberdade de 

sinalizar se deseja continuar ou não a entrevista. A entrevista semiestruturada 

obedeceu a um questionário pré-elaborado envolvendo questões sobre a vida em 

família e a sua relação com os filhos; com os pais; casamento; relação com os filhos; 

causas da institucionalização dos filhos; situação atual, entre outras. A entrevista foi 

gravada e transcrita na íntegra para posterior análise. A análise, baseada na 

identificação de núcleos de significação (AGUIAR e OZELA, 2006), permitiu 

identificar aspectos incidentes e reincidentes entre as gerações e as famílias, bem 

como as causas da institucionalização dos filhos e ou netos e questões envolvendo os 

direitos políticos e humanos.  

Considera-se, portanto, que, para compreender os sentidos e significados 

produzidos pelas mulheres acerca de sua história de vida, faz-se necessário 

compreender as particularidades que a constituem como sujeito histórico no mundo. 

Essa ampla atividade resultou na definição de quatro núcleos a partir das falas das 
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participantes do estudo: a infância roubada; o despreparo para ser mãe; a repetição do 

ciclo; a possibilidade de novo percurso. Para este estudo serão consideradas questões 

relativas à institucionalização dos filhos e ou netos, resultantes dos indicadores que 

apontaram as dificuldades dos pais no cuidado dos filhos, a presença da pobreza e o 

descaso para com os direitos humanos na estrutura familiar que resultou no 

acolhimento dos filhos. Os nomes presentes nas narrativas são fictícios. 

. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pobreza tem formas variadas de ser mensurada. Muitas famílias culpam a 

falta de trabalho, a migração da zona rural para a urbana, a precarização de 

oportunidades em ambos os contextos, a ausência ou precariedade de cuidado e afeto 

pelos pais, e a falta de saúde como causas da pobreza que resultaram na 

fragmentação da família e em diferentes arranjos familiares (CARNEIRO, 2005). Os 

pobres, segundo Guareschi (2007), tendem a ser vulneráveis por causa do acesso 

limitado a recursos e habilidades para reagir ao risco. É uma condição extrafamiliar, 

que tem influência direta nas relações intrafamiliares. É também resultado do 

desrespeito aos direitos humanos garantidos na Constituição (1988). 

Sobre a presença de multiproblemas entre as gerações e na geração familiar 

atual, a participante Isa relata que a vida de dificuldades inicia ainda na infância com 

os pais, e em alguns casos, sem os pais, mas com cuidadores em diferentes 

instituições de acolhimento. 

 

Nasci de uma família complicada, meu pai cigano e minha mãe portuguesa 

com muitos problemas econômicos e tudo mais. Fui abandonada pela minha 

mãe com 7 meses, todos nós fomos abandonados por ela, os outros meus 6 

irmãos também viveram em lares mas não viveram tudo aquilo que eu vivi 

no passado. Todos os meus irmãos foram distribuídos em instituições, uns 

eu nem conheço. Fomos todos abandonados literalmente. (Isa) 

 

Observa-se que há toda uma história de vida em família e ou sem a família que 

se perpetua na história atual. Uma história maior que a presença da pobreza material, 

mas de pobreza afetiva. Nas narrativas, as mulheres relatam a dificuldade de manter 

uma estrutura familiar quando ainda estão marcadas com fatos acontecidos na infância 

e na adolescência e que persistem em serem lembrados. Se forem lembrados com 
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mágoa, é porque não foram resolvidos intrinsecamente e sempre que situações de 

estresse acontecer, a história vem à tona.  
Minha mãe negou ter uma filha na frente do juiz. Esta filha era eu. Isso era 

confuso para mim. Entramos na sala e aquela imagem dela a chorar olhando 

para mim e me negando não me sai da cabeça, meu Deus, aquela frieza dela 

ao dizer para o juiz que não tinha filha e a chorar, e eu na sua frente me 

marcou muito. Ela já morreu, faz 8, 9 meses. O que mais me marcou foi a 

frieza dela ao dizer para o juiz que a filha dela morreu e o juiz dizer, como 

foi que ela morreu se ela esta aqui, como pode uma mãe dizer uma coisa 

dessas me olhando? (Isa) 

 

Para Guareschi (2007), quando os membros familiares convivem com situações 

contínuas de estresse emocional, de pobreza, exclusão e vulnerabilidade social tendem 

a ter mais probabilidade de falta de perspectivas futuras pessoais e profissionais. A 

falta de perspectivas de uma vida melhor dificulta romper o ciclo de pobreza e 

exclusão que herdaram dos pais e ou avós. É a perpetuação da herança geracional 

como a história apontada por Fer. 

 

Minha infância foi triste porque tinha muitas coisas implicadas. A vida longe 

da cidade, no campo, pobre. Eu ia para a escola junto com minha mãe, ela 

trabalhava na escola, era triste, depois de um tempo deixei de ir, nós 

passávamos fome, eu e meus irmãos, não tinha as coisas.Não, fui trabalhar 

com 13 anos. No campo, sempre trabalhei  no campo. (Fer) 

 

Por outro lado, nascer e ou crescer nesse tipo de contexto, não significa, 

obrigatoriamente, que o futuro será igual ao presente experimentado. Em 2004, o  

Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF chamou a atenção da sociedade 

sobre a criança que cresce em contextos problemáticos, quando observou o nível de 

competências sociais dessas crianças. Elas apresentaram menor interesse pela escola 

e dificuldades quanto ao controle do comportamento. 

A falta ou ineficiência de políticas públicas de atendimento às famílias carentes 

presentes implicam na repetição do ciclo de violências vivenciados nos bairros onde 

residem, uma vez que essas famílias não possuem meios econômicos para solucionar 

ou minimizar os problemas e os riscos enfrentados. Essas famílias, sem ter para onde 

ir e como solucionar tais dificuldades, acabam se envolvendo e reproduzindo o ciclo 

de violências com violências praticadas pelos pais, reproduzidas nos filhos e netos. 
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Sem ajuda, e as dificuldades de acesso a algum tipo de apoio, restringem as 

alternativas de sobrevivência, o que leva as famílias a reproduzirem o ciclo de 

pobreza herdado das gerações anteriores. A herança pobre herdada dos pais dificulta 

a geração atual de prover mudanças no interior da família para e com os seus pares. 

Muitas das dificuldades oriundas da família de origens e perpetuam na família atual, 

como mostra a narrativa a seguir. 

 

(...) Era difícil para eu dar jeito, era 5 e eu sem marido, sem casa para morar, 

dependia da mãe, morar dentro da casa da mãe com um monte de filhos, não 

dá, quando você tem 1 ou 2 ainda vai lá porque mãe é mãe, mas quando tem 

mais de 4 filhos, um fala uma coisa e a outra fala outra coisa, aí sempre estão 

jogando uma coisa em cima da gente e a gente é filha, sempre tem que 

escutar a mãe. (Rose) 

 

A saúde frágil dos pais e também dos filhos, a falta de condições dignas de 

tratamento da saúde, colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Por 

consequência da saúde, as falas denunciam a inserção precoce no mercado de trabalho 

formal e informal como meio de sustento e de sobrevivência da família. Na maioria 

dos relatos, os pais não podiam trabalhar e, sem alternativas, atribuíam aos filhos, 

independente da idade, a responsabilidade pelos meios de geração de renda. 
 

Meu pai estava doente, cego dos dois olhos e problemas nas pernas. Eu 

tinha 12 anos e já trabalhava desde os 9 anos para ajudar meus pais e irmão. 

(Vera). 

Por causa que eu não podia cuidar deles, estava doente de tanto beber, tinha 

problemas com a pressão, de saúde. Eles me achavam caída e não 

conseguiam me erguer, então, me deixavam onde eu estava até eu me 

recuperar e acordar da bebedeira.O Conselho pegou ele na rua quando o 

irmão dele foi preso, um foi preso e o outro abrigado. (Lara) 

 

Essas famílias, empobrecidas de esperança, de projetos de vida, submetidas a 

condições de vida precárias sem garantias dos serviços mínimos e dignos, sofrem 

também influência dos processos culturais e sociais de exclusão que enfraquecem a sua 

capacidade de fazer valer os seus direitos e proteger seus membros (BERNARDI, 

2010). 
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Nós viemos para cá, para Curitiba, porque lá (interior) não tinha serviço para 

trabalhar, íamos passar fome lá com as crianças. Já chegamos a morar na rua. 

Só com o marido e as crianças já cheguei a morar na rua. Na verdade, 

chegamos sem dinheiro, não tinha dinheiro nem para comer, o quanto nós 

fizemos até hoje não tem como explicar. Moramos na rua, em um albergue e 

quando encontramos uma casa abandonada, limpamos para morar. (Marta) 

(...) passou um tempo, mas lá só com minhas filhas pequenas, as duas que eu 

tenho agora e aí voltei para a casa da minha mãe, pedi auxílio da minha mãe 

e aí eu vi que não dava, saí de novo de casa e vim para a casa de uma amiga 

minha, não tinha nem onde eu morar. (Rose) 

Com a mina família foi difícil, sou de família pobre, muito pobre com muitos  

filhos. Eu sempre morei na Freguesia, hoje ainda moro na Freguesia, uma 

vida com muitas dificuldades, já passamos fome, já pedimos comida, 

trabalho. (Sonia) 

  

Criar e educar os filhos, garantir desenvolvimento saudável tem sido, para as famílias, 

tarefa muitas vezes impossível de ser cumprida. Vários companheiros acompanham a 

trajetória de vida dessas mulheres e deixam suas marcas em suas vidas, concretizadas 

em novas crianças que não contam com estrutura mínima para a sobrevida digna. Como 

se não bastasse, a dinâmica familiar é marcada pela luta em busca de novas 

oportunidades, pelas idas e vindas por diferentes contextos, entre eles, a rua. “Este 

cenário, consequente das profundas desigualdades sociais, colabora para que a violência 

perpasse as relações de gênero, etnias e de gerações” (PNCFC, 2006 apud BERNARDI, 

2010, p. 38). 
 

Fui na rádio procurar serviço, fomos na rádio procurar quem podia nos ajudar 

com  uma casa para tomar conta ou emprestada por um tempo, só que com 

um monte de crianças, ninguém queria ajudar. (Marta) 

 

As famílias encaram a pobreza como uma realidade com que elas tentam conviver 

conformando-se ou buscando recursos para lidar com ela. A dificuldade para 

conseguir trabalho potencializa os efeitos da pobreza na família monoparental, 

dificultando novos percursos. Essa é uma das situações em que os direitos descritos 

no Artigo 25° da Declaração Universal dos Direitos Humanos não são respeitados. 

 

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e 

à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 
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vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na 

invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de 

subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade (1988, p. 13). 

 

Com o desrespeito para com os direitos humanos avança a desigualdade e a 

injustiça social. Com eles, a família como instituição, se fragiliza e uma vez fragilizada 

se torna vulnerável, e com isso, a institucionalização dos filhos é uma das medidas de 

proteção tanto para os filhos quanto para os pais. Quando questionadas sobre a causa 

do acolhimento dos filhos, Isa, Manu e Mary respondem: 

 

Foi por causa da violência. Eu morei em um abrigo para mulheres que 

sofreram violência doméstica. Lá me disseram que eu tinha que sair e eles 

não podiam ir comigo. Ficamos no abrigo, eu e eles dois (filhos) e lá o juiz 

viu que estava difícil e me tirou eles. Eu fiquei ainda um tempo até ficar com 

outro parceiro que me tirou da instituição. Faz 5 anos que estão em casa de 

acolhimento, primeiro lá (Amarantes) e depois aqui (Porto). (Isa) 

(…) O Andi não pode ficar aqui com a senhora, ele está em risco, já está em 

risco por causa da violência doméstica, mas com a droga que o meu enteado 

usa, ele ficou pior e a escola disse para a assistente social que o Andi não 

pode ficar em casa, precisa ficar em uma instituição de acolhimento (Manu). 

Aconteceu aos 6 anos no infantário, na escola. Ele violado não foi, mas 

molestado foi por um outro miúdo mais velho porque lá com os mais velhos 

ele não tem tanta dificuldade.  (…)  Quem levou a culpa, a patada, foi meu 

marido, ele foi acusado de ter abusado sexualmente do meu filho e o filho foi 

institucionalizado, só pode visitar e às vezes passar uns dias aqui com os 

pais.(Mary) 

 

Com a fragilidade estrutural da família, atualmente o abrigamento ou 

acolhimento institucional vem sendo uma alternativa dentro da política de atendimento 

a crianças e adolescentes em situações de risco, seja nos casos de instituições que 

prestam atendimento em regime de abrigo ou nos casos de família provisória (RIZZINI, 

2004). 

Para Martins (2005), a instituição pode constituir um espaço seguro, substitutivo 

da família quando esta coloca em risco a vida de uma criança ou jovem, constituindo 

uma alternativa de vida com vantagens, nomeadamente, pela experiência e vivência em 

grupo e o consequente desenvolvimento de competências sociais. 
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Acolher é estar aberto para proteger e educar, auxiliando na passagem rumo à família 

original, substituta ou provisória/temporária. No caso das famílias implicadas neste 

estudo, o acolhimento dos filhos e ou netos deu-se por diferentes causas como uso de 

álcool e drogas pelos pais, a falta de condições das famílias de manutenção das 

necessidades básicas, de moradia, saúde e educação, pela ausência de cuidado dos pais e 

atribuição do cuidado aos avôs, pelas diferentes situações de violência envolvendo os 

filhos ou netos dentro de casa, bem como na vizinhança no bairro onde residem 

(D’AROZ, 2013). 

 

Por causa das drogas que ele tem com os amigos daqui da freguesia e outras 

coisas. Meu pai fazia uso de álcool, bebia vinho, mas toda a gente bebe, tá 

no sangue. Ele não respeitava ninguém, nem eu, nem a psicóloga dele e 

sabe porque ele não queria nada, não tomava medicação, a noite fugia e não 

me obedecia e aí eu tive que arranjar uma solução assim, se não eu não 

podia com ele, eu ficava meia perdida sem saber o que fazer. (Fer) 

 

Tive que trabalhar para construir esta casa que moro hoje, trabalhei 20 anos, 

trabalhei na Bosch, daí o acerto deu para construir a casa. Hoje eu sustento 

todos os meus netos, me aposentei e sustento eles, não dá para comer bem, 

mas dá para sobreviver (…). (Vera) 

 

Outro fator significativo é segundo Woortmann e Woortmann (2004), o modelo 

familiar assumido pela maioria das participantes, o monoparental, constituído por 

famílias chefiadas por mulheres separadas ou divorciadas. Sobre cuidar da família 

sem a ajuda de um companheiro, Sílvia relata não ser tarefa fácil. Já Sônia, mesmo 

podendo contar com a ajuda do companheiro, enfrenta muitas dificuldades no 

cuidado dos filhos. Assim como o caso da Sônia, a presença do padrasto e ou da 

madrasta nem sempre é aceita pelos filhos e, em alguns casos, tem tornado a relação 

familiar estressante. 

 

Neste momento, estou morando em um quarto alugado porque a juíza está me 

ajudando arrumar com a casa da COHAB que eu tenho inscrição, como 

minha situação é especial, ela vai me ajudar. É porque eu não posso voltar 

morar onde eu morava, ela me disse que se eu voltasse a morar lá, ela iria 

chamar a polícia e me mandar prender e nunca mais eu iria ver meus filhos. É 

a história que envolve meus filhos. Estou sendo atendida pelo programa 
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PEPECAN. (Sílvia) 

 

Eu pedi para o CPCJ me ajudar porque ele saía com os amigos, estava 

envolvido com drogas, ele abandonou a escola, dizia que ia e nunca chegava 

lá, encontrava os amigos e ficava o dia todo com eles, só aparecia a noite. Daí 

meu companheiro perguntava onde ele estava e ele ficara revoltado, dizia que 

ele não era o pai, que não tinha que obedecer ele. Agora ele está bem. (Sonia) 

Eu dou atenção para eles (irmãos)  igual a minha filha, se eu pudesse, pegar 

eles e trazer aqui para casa (...).Tudo o que nós dois (ela e marido) 

queremos é ir embora daqui e dar uma vida melhor para eles, mas com o 

salário dele não dá e nós não temos casa, esta é da minha avó. (Beatriz) 

 

Fica claro para essas mulheres, a referência ao desejo de conquistas na vida, uma 

casa onde possam cuidar e criar os filhos e, não seriam necessárias outras coisas, e 

ainda, que o sentido da vida se modificou, mas jamais deixou de existir. (CYRULNIK, 

2003). O que não fica claro é porque não são cumpridos os direitos de proteção do 

Artigo 3° da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz: “Todo indivíduo tem 

direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” (1988, p. 5). 

Para Luz, Wosniak e Savi (1999), as causas do uso de álcool e drogas são muitas: o 

desemprego, a falta de formação, as más companhias, as decepções, os 

desentendimentos com os pais e outros desconfortos de uma sociedade injusta e 

excludente.  

 

É que ele bebia e gastava todo o dinheiro, a gente passava até fome, eu 

trabalhava tanto, mas só em casa para ele, que vendia doces. (Cida) 

 

O Leco (filho) gosta um pouco de vinho, mas ele não bebe de ficar bêbado, 

ele reclamava, falava mal, me encontrou muitas vezes caída no chão ou lá 

fora bêbada. O outro filho não vi ele beber, não na minha frente, mas já bebeu 

com o pai dele. Eles bebiam comigo e com o pai deles, a gente dava e nem 

percebia o que estava fazendo com os filhos. (Lara) 

 

Nesta situação, as drogas podem se apresentar como a solução dos problemas. É 

uma triste ilusão. A recuperação é uma tarefa difícil e o tratamento médico é apenas uma 

parte dessa recuperação. 

Embora busquemos entender o acelerado aumento das desigualdades no Brasil, 
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o Banco Mundial revelou recentemente que o Brasil vem servindo de modelo e 

exemplo no que diz respeito ao combate à pobreza no mundo, com a redução da 

miséria, a diminuição de dependentes considerando os resultados da avaliação do 

programa Bolsa Família. Tais medidas vêm sendo estudadas e até copiadas por 

especialistas e governantes de outras localidades do mundo. Entretanto, mesmo com 

os avanços que servem de modelo, é preciso mais que programas como Bolsa 

Família uma vez que ainda há um número significativo de pessoas vivendo à margem 

da sociedade no Brasil, famílias que não conseguem manter as necessidades básicas, 

a saúde, moradia e educação, buscando saídas como a institucionalização dos filhos. 

Há de se ir além e ampliar a qualificação profissional, bem como a oferta de emprego 

no país (ECA, 2015). 

É preciso estar atento e olhar as famílias com outros olhos. Ouvir mais essas 

famílias e possibilitar meios de sobrevivência, de vida digna, de moradia segura onde 

possam criar os filhos e vencer a pobreza material, social e emocional. É preciso 

garantir que os direitos humanos sejam minimamente atendidos, evitando com isso a 

deterioração das famílias desfavorecidas frente à sociedade e a seus filhos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Podemos observar que a pobreza e a violência do ambiente interferem nos 

processos de vulnerabilidade e risco familiar pela falta de apoio e de serviços 

disponíveis no mesossistema como projetos, profissionalização para os jovens, 

segurança, políticas públicas voltadas ao atendimento das famílias. Contudo, sua 

influência pode ser mediada por fatores de proteção, como, por exemplo, a 

instituição de acolhimento dos filhos. Da mesma forma, as práticas educativas 

utilizadas pelos pais na educação dos filhos dentro da família podem desempenhar 

tanto um papel de risco como de proteção. Vulnerabilidade e risco familiar podem ser 

explicados, em parte, pela influência do ambiente, e, em parte, pela influência de 

fatores de risco e proteção existentes em nível familiar e considerando as gerações 

anteriores, bem como o avanço das tecnologias e a falência da economia e geração de 

renda e emprego.  

Os destinos dessas mulheres, embora diferentes, seguiram caminhos 

semelhantes de busca por sobrevivência. Aspectos como pobreza, relações afetivas, 
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exclusão social, violência física e emocional intrafamiliares, presentes nas gerações 

anteriores, são reincidentes nas diferentes gerações. O sentido da existência é 

semelhante entre as participantes do Brasil e Portugal, mas a forma como suportaram 

o sofrimento é único e singular.  

Tanto as famílias no Brasil como em Portugal comungam de algumas 

características: são na sua grande maioria famílias numerosas migrantes de contextos 

rurais. Famílias compostas por até 6 ou mais de 6 elementos, vieram para a cidade 

por variadas razões, se instalaram em bairros com precária infraestrutura, e apesar de 

não verem concretizado o sonho da cidade grande aí permanecem. Nesse sentido, 

temos como desafio mudar a realidade que envolve as famílias empobrecidas, 

provocar uma mudança cultural da sociedade brasileira no que se refere a essas 

famílias. Provocar o olhar das instituições educacionais e mudar o discurso de que 

uma vez sendo famílias pobres são incapazes de cuidar de seus filhos com dignidade 

e, na primeira dificuldade, decide-se que as crianças devem ser entregues a quem 

possa cuidar melhor. 

Precisamos aceitar que, mesmo frente aos diversos arranjos familiares, e a 

presença marcante do arranjo monoparental, isso não significa que as crianças 

estejam sofrendo negligência ou abandono por parte de seus pais e que a 

institucionalização dos filhos só deve acontecer quando todas as possibilidades foram 

providenciadas, quando não há outro meio.  

Precisamos nos mobilizar para empoderar as famílias, no sentido de dar a estas, 

condições para o cuidado integral dos filhos, pois o melhor lugar para uma criança é 

junto de seus familiares de origem. Não podemos aceitar institucionalizar a criança e 

o adolescente por motivo de pobreza. Não podemos aceitar que os direitos humanos 

continuem sendo desrespeitados. De que valem esses direitos se não para serem 

cumpridos? 
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