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RESUMO 
 
O ambiente familiar é o local mais adequado para o 
desenvolvimento físico e psicológico de crianças e 
adolescentes, constituindo-se como o primeiro espaço de 
socialização dos indivíduos. A presente reflexão analisa a 
destituição do poder familiar como expressão da questão 
social. O estudo constata que as expressões da questão social 
influenciam na destituição do poder familiar, apontando a 
responsabilização das famílias, desproteção do Estado e a não 
garantia da efetivação de direitos já adquiridos.  
 
Palavras-chave: Expressões da Questão Social. Família. 
Destituição do Poder Familiar. 
 
ABSTRACT 

 
The family environment is the most appropriate location for the 
physical and psychological development of children and 
adolescents, establishing itself as the first space of socialization 
of individuals. This reflection analyzes the destitution of the 
family power as an expression of the social issues. The study 
finds that the expressions of the social issue influence the 
destitution of the family power, pointing to the responsibility of 
families, lack of State protection and not assurance of the 
realization of rights already acquired. 
 
Keywords: Expressions of Social Issues. Family. Destitution of 
Family Power. 
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I CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A temática “destituição do poder familiar como expressão da questão social” está 

entrelaçada com o entendimento de que, ao se aplicar essa medida, torna-se necessário 

analisar o contexto em que os indivíduos estão inseridos, pois a destituição do poder familiar 

é uma medida protetiva que visa resguardar as crianças e os adolescentes de situações que 

afetem a sua integridade física e psicológica. 

Não há dúvidas de que a destituição do poder familiar não acontece sem haver 

anteriormente a análise de todos os fatos cautelosamente, seguindo os preceitos dos artigos 

que embasam teoricamente essa medida, estabelecidos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990), na Constituição Federal (1988) e no Código Civil (2002), os quais 

servem como guias sobre os deveres e os direitos dos pais para com os filhos. 

A perda do poder familiar é uma medida extrema que só acontece em último 

caso. No entanto, é de suma importância discuti-la, compreendendo que ela pode ser 

influenciada por causa das expressões da questão social ocasionadas pelo sistema 

capitalista, pela falta de políticas públicas eficazes e por programas sociais que visam 

soluções de caráter paliativo. 

As reflexões ora suscitadas almejam fomentar olhares diferenciados à temática, 

com o intuito de agregar conhecimento e visibilizar que as dinâmicas familiares mudaram e 

que a expansão do capitalismo fez com que as expressões da questão social se 

ampliassem. Com isso, torna-se necessário entender que muitos pais, crianças e 

adolescentes, na maioria das vezes, são vítimas de um sistema desigual e, por isso, é 

essencial que o Estado garanta condições mínimas de sobrevivência para as famílias mais 

afetadas pelas consequências do sistema capitalista, entendendo que não existem famílias 

desestruturadas, mas, sim, dinâmicas familiares que precisam ser respeitadas, bem como 

ter seus direitos assegurados no intuito de não sofrerem com medidas severas como a 

destituição do poder familiar. 

 

II AS EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL E A REALIDADE NO BRASIL 

 

A priori, a abordagem da questão social no Brasil contemporâneo suscita 

reflexões acerca das relações entre capital e trabalho; desigualdade social; injustiça social; 

habitação precária; falta de saneamento básico; pauperização dos indivíduos; desemprego; 

migração do campo para a cidade, resultando no inchaço dos centros urbanos e na 

vulnerabilidade social (SANTOS, 2012). 



 
 

                  

A discussão sobre as expressões da questão social no Brasil remete à ausência 

e à presença de uma renda, de um salário. No entanto, é essencial entender que a questão 

social não se reduz apenas ao valor da renda dos indivíduos, ela se refere a múltiplos 

fatores como privação dos direitos, de atendimento, de salários, de trabalho e de moradia. 

Privações essas que afetam diretamente as crianças e os adolescentes (SANTOS, 2012). 

Vale ressaltar que no período da Velha República (1889-1930), no Brasil, 

existiam duas formas de tratamento desempenhado pelo Estado à questão social, que eram: 

ora como caso de polícia, ora como caso de política. A questão como caso de polícia tinha 

como objetivo coibir os movimentos sociais que “atrapalhavam” o governo do país, que 

reprimia qualquer forma de greve, de protesto ou de comportamento que expressasse 

opiniões contrárias às das classes dominantes. Segundo Chalhoub (2001 apud BARISON, 

2013, p. 48): 

 

Ao serem estigmatizados pelas autoridades policiais e judiciárias como “vadios”, 
“promíscuos”, “desordeiros” podem se ver arremessados, repentinamente, ao 
xilindró, onde seriam supostamente “corrigidos” – vale dizer, transformados em 
trabalhadores, por mais inverossímil que isto possa parecer. 

 

A partir de 1930, a questão social passou a ser tratada como caso de política, 

pois as demandas sociais começaram a ter a atenção devida dos governantes, através de 

políticas trabalhistas. Com isso, a questão social deixou de ser vista como uma problemática 

de ordem moral para ser vista sob uma perspectiva política, no intuito de minimizar os danos 

causados com a expansão do capitalismo e a manutenção da ordem social (BARISON, 

2013).  

O capitalismo, desde o seu surgimento, trouxe consigo problemas como os 

destacados acima. A questão social no Brasil vem se ampliando em decorrência das 

consequências e da violência existentes no sistema capitalista, que afetam diretamente a 

vida dos indivíduos, sejam eles pais, crianças ou adolescentes. Vale ressaltar que as 

desigualdades são provocadas e ampliadas por esse sistema que tem como objetivo 

atender aos interesses da minoria, à obtenção de lucro, à expansão do mercado, à 

exploração do proletariado, à compra da força de trabalho e à manutenção de uma classe 

dominante (NETTO; BRAZ, 2010). Barbosa (2009, p. 45) relata como deve ser analisado o 

capitalismo: 

 

O capitalismo não deve ser encarado como uma realidade apenas econômica, ou 
como um conjunto de práticas culturais. Trata-se essencialmente de uma relação 
social especifica que exige a dominação de uma classe por outra e um processo de 
contínua valorização do capital a partir do consumo produtivo da força de trabalho.  

 



 
 

                  

Percebe-se que o capitalismo perpassa o âmbito econômico e cultural, e que 

nesse sistema existe uma relação de dominação de classe. É possível destacar, também, 

que no capitalismo existe a valorização do capital a partir da exploração da força de trabalho 

(do proletariado). 

Através dessa valorização do capital, em detrimento do humano, é que ocorre a 

ampliação das desigualdades sociais e a exploração do trabalhador (já que o sistema 

capitalista visa à obtenção de lucros). É necessário ter consciência que muitos indivíduos 

são vítimas de um sistema que se torna antagônico na medida em que ampara a minoria e 

exclui a maioria, deixando os indivíduos fragilizados não só no âmbito material, mas também 

emocional (FÁVERO, 2007; FRAGA, 2010). 

Transfere-se, muitas vezes, a culpa das consequências do capitalismo para os 

indivíduos e retira-se a responsabilidade do sistema e do Estado, através da proliferação 

desse argumento, aumentam consideravelmente as expressões da questão social existente. 

É essencial ressaltar o discurso dominante de que as oportunidades são iguais para todos, 

no entanto, isso é apenas uma falácia. Porém, não se pode negar que no sistema capitalista 

pode ocorrer ascensão social de uma classe para outra (CASTEL; WANDERLEY; 

BELFIORE, 2010). 

Essa ascensão poderia ser mais comum se todos tivessem acesso a uma boa 

educação, à saúde de qualidade, a moradias confortáveis, a salários dignos e que os 

detentores dos meios de produção não fossem apenas a minoria da população. Com isso, 

torna-se substancial a inclusão dos indivíduos na sociedade sob o viés da efetivação dos 

direitos sociais, dos direitos políticos e civis. É necessário incluir os indivíduos, motivando-os 

e os envolvendo na participação das ações a serem desenvolvidas na sociedade 

(BUARQUE, 2002; SALES, 2010). 

Entende-se que para tal, é necessário cessar a acumulação de riqueza nas 

mãos de poucos, transformar as estruturas, aumentar as remunerações dos trabalhadores, 

melhorar as condições de trabalho, fortalecer os vínculos sociais, criar alternativas eficazes 

de intervenção que entendam às particularidades e que trabalhem para a emancipação dos 

indivíduos, no intuito de evitar medidas como a destituição do poder familiar (BAIERL; 

ALMENDRA, 2002). Ademais, como favorece Sarti (2010), é preciso analisar criticamente a 

realidade posta, entender que os indivíduos não são culpados por sua condição, mas são 

apenas vítimas de um sistema desigual na efetivação dos direitos e no atendimento às 

necessidades. 

Sistema esse marcado por interesses diversos, má divisão de renda, conchaves 

políticos, conflitos de classes, condições de vidas antagônicas, instabilidade no trabalho. 

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos indivíduos no cotidiano, é nos vínculos 



 
 

                  

afetivos que os sujeitos buscam apoio e se sentem acolhidos, por isso, é importante não 

deixar que os laços afetivos se enfraquecerem (FÁVERO, 2007). Para Jodelet (2012, p. 60), 

“[...] o enfraquecimento dos vínculos sociais diz respeito essencialmente às duas primeiras 

fases da desqualificação social a fragilidade e a dependência”. Ressente-se, portanto, no 

Brasil, de políticas públicas que garantam o direito à convivência familiar e comunitária. 

 

III A FAMÍLIA E A REALIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

As famílias foram se modificando com o passar do tempo, e com isso a família 

chamada de “ideal” ou “estruturada”, na realidade, tem sua base histórica fixada em 

controvérsias veladas por uma falsa moral, por opressões de raça e de gênero. Engels 

(2005, p. 31) relata: “[...] o círculo compreendido na união conjugal comum, e que era muito 

amplo em sua origem, se estreita pouco a pouco até que, por fim, abrange exclusivamente o 

casal isolado, que predomina hoje”. 

Esse espaço que foi se estreitando ao longo da história, chegando a algo 

constituído apenas por um casal, configura-se como família, o primeiro local de socialização 

que o indivíduo tem contato; espaço esse altamente complexo, composto por seres que 

cotidianamente negociam e estabelecem entre si, e com a sociedade de modo geral, regras 

que propiciem uma melhor convivência. A família é um espaço de cuidados baseado em 

atenção, em preocupação mútua e em carinho (categorias da família contemporânea)3 

(MIOTO, 2013). 

Ao se falar em família, é de suma importância levar em consideração os 

aspectos históricos e culturais na formação social. Com isso, é necessário que os vários 

profissionais que trabalham diretamente com família compreendam suas composições, pois 

a família ainda hoje é vista por muitos profissionais como uma estrutura fechada, compostas 

por pai, mãe e filhos, vivendo em uma casa (COSTA, 2011). 

Quando a família se afasta dessa estrutura é chamada de “irregular” ou “fora dos 

padrões”. É preciso entender e aceitar as novas formas de família sem amarras à estrutura 

da família nuclear burguesa como sendo o modelo certo a ser seguido, é importante frisar 

que não existe um padrão estrutural de família correta. Neder (2011, p. 44) argumenta: 

                                                           
3 O cuidado mútuo entre os membros da família é visto como categorias pertinentes à família 

contemporânea pelo fato do matrimônio em sua gênese ter como objetivo proteger o patrimônio e 
assegurar aos homens quem eram seus filhos legítimos. Freyre (2006, p. 390) afirma: “[...] os 
homens não gostavam de casar para toda a vida”. Mais à frente, no seu livro Casa Grande e 
Senzala, Freyre (2006) indica mais uma característica da família patriarcal referente ao apego com 
os filhos “[...] a verdade é que perder um filho pequeno nunca foi para a família patriarcal a mesma 
dor profunda que para as famílias de hoje” (FREYRE, 2006, p. 450). Com essas duas citações, 
pode-se perceber que a ideia sobre família, hoje, difere do significado de família em sua origem. 



 
 

                  

 

Vale dizer, pelo exercício da capacidade de, ajustando melhor o foco das nossas 
lentes, sermos capazes de, em primeiro lugar, enxergar as diferenças étnico-
culturais presentes na sociedade brasileira; em segundo, há de se respeitar 
politicamente tais diferenças. Pode-se experimentar evitar os paradigmas de família 
regular x família irregular, responsável, em longa medida, pelos preconceitos que 
produzem a evasão escolar, a displicência e o descaso no atendimento médico e a 
truculência policial em relação às classes populares. 

 

Ajustar o foco das lentes, para Neder (2011), significa enxergar as novas formas 

de família com menos preconceito, respeitando suas diferenças. Faz-se necessário, 

portanto, compreender as conjunturas familiares existentes, no intuito de poupar seus 

membros de passarem por situações de constrangimento e de preconceito.  

Deve-se romper com a ideia de que a família nuclear burguesa é a única correta 

e perfeita, capaz de criar indivíduos moralmente corretos, sem desvios em sua ética. É de 

suma importância aceitar que, na contemporaneidade, as famílias têm suas particularidades 

e composições. Para entender melhor esses tipos de famílias existentes na 

contemporaneidade, Kaslow (2001 apud SZYMANSKI, 2002, p. 23) faz uma breve 

explicação sobre os noves tipos de composição que podem ser consideradas famílias: 

 

Família nuclear, incluindo duas gerações, com filhos biológicos; famílias extensas, 
incluindo três ou quatro gerações; famílias adotivas temporárias (Foster); famílias 
adotivas, que podem ser bi-raciais ou multiculturais; casais; famílias monoparentais, 
chefiadas por pai ou mãe; casais homossexuais com ou sem crianças; famílias 
reconstituídas depois do divórcio; várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais, 
mas com forte compromisso mútuo. 

 

Com tanta diversidade, é necessário desconstruir a ideia de uma única forma de 

família e começar a expandir o olhar para as novas formas. Trazer à luz um novo olhar 

sobre o lócus familiar sem ideias preconcebidas torna-se fundamental para perceber as 

novas formas de famílias existentes na atualidade, e analisar que no cotidiano da vida 

familiar “[...] as trocas afetivas na família imprimem marcas que as pessoas carregam a vida 

toda, definindo direções no modo de ser com os outros afetivamente e no modo de agir com 

as pessoas” (SZYMANSKI, 2002, p. 12). 

Dessa forma, torna-se importante entender que a vida em família não pode ser 

separada do mundo, das transformações que ocorrem nele, das suas transições, do seu 

desenvolvimento, da criação de novos valores e da exclusão de velhos. Afinal a família, 

independentemente de sua estrutura, serve de base para a formação dos indivíduos; é a 

primeira instância que o ser humano tem contato e por isso deve ser preservada a qualquer 

custo (SZYMANSKI, 2002).  

Percebe-se que as medidas que levam uma família a ter mais êxito que a outra é 

a garantia da obtenção dos serviços oferecidos pelo Estado, das necessidades básicas 



 
 

                  

atendidas, do acesso à educação, à saúde e à habitação de qualidade. Enfim, meios que 

favoreçam o desenvolvimento humano dos indivíduos sem criar nenhuma fragilidade na sua 

dignidade.  

Assim, entende-se que a família não é a única responsável pelos sucessos ou 

insucessos dos indivíduos, porque a socialização não ocorre só na família, mas, também, na 

escola, na comunidade e na igreja; e é fortemente moldada pela sociedade e pelo Estado. 

Por isso, torna-se importante examinar os aspectos da vida como um todo e fomentar 

políticas públicas que atendam, de fato, às necessidades das famílias, com o intuito de 

fortalecê-las, evitando que elas passem por situações extremas, como a perda do poder 

familiar. 

 

IV DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR COMO EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL 

 

Faz-se necessário entender que “[...] a expressão poder familiar adotada pelo 

Código Civil corresponde ao antigo pátrio poder.” (DIAS, 2013, p. 434). Termo esse que foi 

trocado a partir dos movimentos feministas e com a emancipação da mulher, porque o termo 

tinha uma conotação machista, “[...] pois o mesmo só menciona o poder do pai com relação 

aos filhos” (DIAS, 2013, p. 434). 

Com a mudança de nomenclatura, pretendeu-se alargar o entendimento de que 

o termo poder familiar acarreta um conjunto de direitos e de deveres dos pais perante os 

filhos (crianças e adolescentes), visando a protegê-los. Para Rodrigues (2004, p. 307), “[...] 

poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, em relação à pessoa e 

aos bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a proteção destes”.  

Aos pais são exigidas todas as responsabilidades sobre a proteção dos filhos e 

com isso fica velado que a perda do poder familiar, muitas vezes, ocorre de um abandono 

que parte primeiro do Estado e, por isso, “[...] em decorrência sobre tudo da carência social 

e econômica, ainda que esta nem sempre apareça explicitamente como fator condicionante 

[...]” (FÁVERO, 2007, p. 16), elas são as grandes causadoras das retiradas de crianças e de 

adolescentes dos seus lares por instâncias do Poder Judiciário. 

E por isso o Estado tem que cumprir o seu dever que está implícito no artigo n. 

226, da CF (1988), que relata: “[...] a família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado”; e no artigo n. 7 do ECA (BRASIL, 1990) “[...] a criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 

o nascimento e o desenvolvimento sadio harmonioso, em condições dignas de existência”. 

Para Diniz (2014), o Estado, precisa ser parceiro dos pais, assegurando os 

mínimos necessários para a sobrevivência dos indivíduos, garantindo direitos provenientes 



 
 

                  

ao bem-estar das crianças e dos adolescentes, no intuito de facilitar a missão dos pais 

quanto à criação e formação do caráter e da espiritualidade dos filhos, e a corrigi-los, 

através de castigos quando for necessário. Castigo esse previsto no Estatuto da Criança e 

do Adolescente e na Lei de n. 13.010 sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, em junho 

de 2014, popularmente conhecida como Lei da Palmada, ou Lei Menino Bernardo4, que 

acrescenta ao ECA (1990) os artigos 18-A, 18-B e 70-A, visando proibir castigos físicos 

moderados.  

O que se pretende com essa Lei é que os pais, mesmo legitimados a castigar os 

filhos, sejam cautelosos para que os castigos não virem torturas ou posturas abusivas. 

Entende-se, como assevera Aguera; Cavalli; Oliveira (2010), que é importante que o Estado 

efetive leis que protejam as crianças e os adolescentes, porém, torna-se necessário que a 

família como um todo receba mais atenção do Estado e que este não seja omisso quanto a 

sua responsabilidade em efetivar políticas públicas que atendam, de fato, às necessidades 

das famílias. 

Afinal, o núcleo familiar deve ser protegido, uma vez que, de acordo com o artigo 

n. 16, da Declaração dos Direitos Humanos, a família é enfatizada como o núcleo natural e 

fundamental da sociedade, e com direito à proteção da sociedade e do Estado. Tendo como 

base essa proteção garantida por lei, é preciso compreender que muitas famílias passam de 

culpadas a apenas vítimas da exclusão e da falta de proteção (AGUERA; CAVALLI; 

OLIVEIRA, 2010). 

É importante perceber que a maioria das famílias colocadas na berlinda como 

desestruturadas e sem compromisso com os seus membros são as famílias pobres, vítimas 

da questão social. Torna-se necessário compreender que a pobreza deixa os indivíduos 

mais vulneráveis à situação de risco, à exploração, ao abandono e, por isso, na maioria das 

famílias que ocorre a perda do poder familiar é constatada a pauperização. A pobreza está 

intrínseca a “[...] um conjunto de ausência relacionado à renda, educação, trabalho, moradia 

e rede familiar e social de apoio” (FÁVERO, 2001, p. 79). 

Em uma sociedade marcada pelo capitalismo, em que o importante é o ter e não 

o ser, a ausência de renda fragiliza mais ainda os vínculos familiares, dificultando cada vez 

                                                           
4 A medida visa garantir o direito de uma criança ou jovem de ser educado sem o uso de castigos 

corporais. Atualmente, a Lei 8.069, que institui o ECA, condena maus-tratos contra a criança e o 
adolescente, mas não define se os maus-tratos seriam físicos ou morais. Com as alterações, o 
artigo 18 passa a definir “castigo corporal” como “ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso 
da força física que resulte em dor ou lesão à criança ou adolescente”. Para os infratores, as penas 
são advertências, encaminhamento a programas de proteção à família e orientação psicológica. A 
lei traz as mesmas penas já previstas no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) para os pais, 
mães e cuidadores de crianças e adolescentes, visando justamente impedir os maus-tratos contra 
elas, vítimas diárias da intolerância, da ignorância e da prepotência de adultos (MOREIRA; 
TREVIZANI, 2014, p. 4). 



 
 

                  

mais a efetivação de direitos sociais e a luta contra a negação de direitos já conquistados. 

Percebe-se que com a desproteção do Estado e com as oportunidades desiguais para os 

indivíduos que “[...] por detrás de uma criança abandonada existe uma família que foi 

primeiramente abandonada e excluída socialmente [...]” (AGUERA; CAVALLI; OLIVEIRA, 

2010, p. 6). 

É preciso uma humanização e uma preocupação não só com os interesses 

individuais, mas com os interesses coletivos. Freire (2007, p. 87) descreve que “[...] o 

verdadeiro compromisso é a solidariedade, e não a solidariedade com os que negam o 

compromisso solidário, mas com aqueles que, na situação concreta, se encontram 

convertidos em coisa”. 

Para Fávero (2007), a melhor forma de transformar a sociedade em um 

ambiente mais justo é através da luta pela ampliação de oportunidades, minimização da 

questão social e a percepção de que soluções como a destituição do poder familiar não 

estão protegendo, mas sim criando problemas que só poderão vir à tona depois de muitos 

anos, aumentando um problema que deveria ter sido solucionado no início.  

Com isso, refletir, questionar e analisar os fatos é a melhor forma de agir, tendo 

como objetivo minimizar os riscos para os indivíduos, pois através do questionamento é 

possível desvelar o que está além do aparente. É preciso entender que a destituição do 

poder familiar só ocorre em casos extremos e, por isso, compreender o que causa a perda 

do poder familiar é importante para se desenvolver um trabalho preventivo (FÁVERO, 2007). 

Em uma época de acesso fácil às informações, às respostas e aos 

questionamentos não se deve esquecer de articular o presente e o passado, o contexto 

histórico do país. É importante acreditar na mudança dos fatos negativos que cercam 

diariamente a sociedade. Fávero (2007, p. 20) endossa a discussão, quando descreve: “[...] 

a contaminação do olhar, em razão da vivência ou do envolvimento, é menos significativo do 

que a possibilidade do desenvolvimento dessa prática na direção da contribuição para 

mudanças na realidade”. Por isso, é importante sempre lutar para efetivar ações que 

causem transformações positivas, respeitando as particularidades de cada família. 

É preciso conhecer a vida, a realidade e as vicissitudes de cada indivíduo antes 

de agir. É fundamental um trabalho que analise do macro para o particular, com o intuito de 

efetivar ações que protejam os pais, as crianças e os adolescentes. Enfim, ações que 

apoiem as famílias, para que elas não sofram com medidas como a destituição do poder 

familiar. 

 

V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 
 

                  

Trazer à tona a temática destituição do poder familiar como uma expressão da 

questão social faz com que seja abordada a realidade de pais, de crianças e de 

adolescentes que convivem diariamente com a privação e a negação de direitos já 

adquiridos. Com isso, buscou-se compreender a importância da família e apontar os novos 

tipos de famílias existentes na contemporaneidade, no intuito de afirmar que, independente 

do formato, o núcleo familiar é um local de proteção, de cuidado, e que funciona como um 

pilar de sustentação para uma sociedade mais harmônica.   

Ciente dessa realidade, as expressões da questão social interferem na 

destituição do poder familiar, e observa-se, ainda, que é necessário que o Estado garanta 

proteção às crianças e aos adolescentes e, por conseguinte, às suas famílias, que na 

maioria das vezes, vivem em condições de vulnerabilidade, evitando que medidas como a 

destituição do poder familiar não sejam efetivadas. 

De maneira geral, torna-se necessário compreender que uma parte da 

população vive em situação de exploração, excluídos socialmente, sem ter assegurados 

direitos como proteção e segurança, vivenciando situações de abandono e de pobreza. 

Pobreza essa que é desencadeada por várias questões existentes na contemporaneidade, 

como a desigualdade social, os conchaves políticos, os conflitos de raça, de gênero, as 

relações antagônicas entre as esferas públicas e privadas, e outras questões. 

Com isso, muitos pais se veem impossibilitados de cuidar dos seus filhos em 

virtude das condições precárias em que vivem. Contudo, pode-se perceber que é exigido 

dos pais o cumprimento dos seus deveres para com seus filhos, mas para que isso ocorra é 

necessário que o Estado garanta o cumprimento de programas sociais e de políticas 

públicas que visem à garantia dos direitos de crianças e de adolescentes. 

Afirma-se ainda a necessidade de aprofundar as pesquisas nesse tema, por se 

tratar de assunto pertinente à sociedade, diante do recuo do papel do Estado em não 

garantir para muitas famílias condições mínimas de sobrevivência, deixando-as expostas às 

adversidades presentes no cotidiano. 
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