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RESUMO 

 
Negligência familiar, tipo de violência doméstica, é caracterizada pela 
omissão de cuidados básicos familiares para com a manutenção vital da 
criança/adolescente. Esses “cuidados familiares” correspondem a atribuições 
socialmente construídas no âmbito familiar (relações de gênero). Neste 
trabalho, interpretamos as concepções de gênero, família e negligência 
dos(as) conselheiros(as) do 2º Conselho Tutelar de Fortaleza. A pesquisa foi 
qualitativa e quantitativa, realizando-se através de pesquisa bibliográfica e de 
campo. Após análise, percebemos que os(as) conselheiros(as) representam 
de maneira diferenciada a negligência materna e a paterna, pautando-se no 
modelo de família burguesa. Estas representações influenciam suas ações no 
cotidiano de trabalho institucional. 
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ABSTRACT 
 

Familiar negligence, type of domestic violence, is characterized by the 
omission of familiar basic cares with the vital maintenance of the 
child/adolescent. These "familiar cares" correspond the constructed 
attributions in the familiar ambit (relations of gender). In this paper, we 
interpret the conceptions of gender, family and negligence of the counselors 
of the 2nd Guardian Council of Fortaleza. The research was qualitative and 
quantitative. We did bibliographical research and we went to the institution. 
After analysis, we perceive that the counselors represent in differentiated 
forms the negligence of the mothers and fathers one, reflecting about the 
bourgeois model of families. These representations influence its daily action of 
institucional work. 
 
Keywords: negligence, family, gender, Guardian Council. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Palavra de origem latina, negligência significa, segundo alguns dicionários, 

preguiça, descuido, incúria, desleixo, abandono, sendo ainda explicada como falta de 

cuidados, desatenção, esquecimento. Assim negligenciar é, segundo essa compreensão, 

tratar com negligência, desatender, descurar, descuidar, desleixar. Partindo desse 

entendimento, o que é negligência familiar? Como estão entendidas as relações entre 

negligência e família? Uma família que deixa de fazer algo para seus(suas) filhos(as) é 

considerada negligente? Por que isso acontece? Quais fatores explicam e/ou determinam a 

questão da negligência contra crianças e adolescentes no âmbito da família? 
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Ao refletirmos sobre esses questionamentos, consideramos que o conceito de 

negligência familiar está fortemente ligado às construções sociais de gênero em torno da 

instituição família. Geralmente quando nos referimos à negligência familiar, pressupomos 

que determinada família se descuidou de alguma coisa e/ou de alguém, e, no nosso caso, 

não cuidou “corretamente”, isto é, como deveria, de sua criança ou adolescente, sendo por 

isso considerada negligente. Se a família não cumpriu com seus deveres, faltando com 

cuidados para com seu(sua) filho(a), podemos afirmar, então, a existência de certas 

“funções” ou atribuições para a família?  

Essas atribuições de “funções” para a família existem e são construções sociais, 

encontrando-se intimamente ligadas aos contextos histórico, social, político e econômico  de 

cada realidade. A definição de direitos e deveres no interior na família é um fato 

historicamente determinado, revelando as construções de gênero1 presentes nas 

representações em torno do masculino e do feminino. Sendo assim, não podemos pensar a 

negligência familiar sem nos referir às construções sociais de gênero em torno do masculino 

e do feminino dentro da família.  

 

2 NEGLIGÊNCIA FAMILIAR: alguns estudos 

 

Muitos(as) estudiosos(as) costumam classificar a negligência familiar como um 

tipo de violência contra crianças e adolescentes, sendo na maioria das vezes perpetrada, no 

próprio interior das famílias, pelas figuras do pai e/ou da mãe das crianças e adolescentes. 

Entretanto, freqüentemente acabam não se aprofundando na discussão dessa temática, 

apesar de ela ter um dos maiores índices de incidência nas estatísticas que tratam da 

questão da violência contra crianças e adolescentes. Em sua maioria, os estudos sobre a 

temática são superficiais e pouco discutem a fundo o problema, procurando encontrar seus 

determinantes de classe e de gênero. 

Dentre os(as) autoras estudiosos(as) da negligência, existem duas que se 

destacam, pois são tidas como referência principal para grande parte dos estudos na área 

da violência doméstica contra crianças e adolescentes, a saber: Azevedo e Guerra.   

Segundo Guerra (2001), a negligência é umas das modalidades de violência 

doméstica contra crianças e adolescentes (as outras são violência física, sexual e 

psicológica), sendo a violência doméstica entendida como: 

 

 

                                                 
1 Ver o conceito de gênero, cf. Scott (1990) e Barbiere (1993). 
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[...] todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra 
crianças e adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou 
psicológico à vítima – implica, de um lado, uma transgressão do poder/dever de 
proteção do adulto e, de outro, uma coisificação da infância, isto é, uma negação do 
direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento (GUERRA, 2001, p. 32). 

 

Para Azevedo e Guerra (1998), a negligência se caracteriza quando os pais ou 

responsáveis pelas crianças e adolescentes não agem no sentido de  suprir as 

necessidades físicas, de saúde, educacionais, higiênicas de seus filhos(as) e/ou de 

supervisionar suas atividades, as quais proporcionam um desenvolvimento bio-psicossocial 

saudável e isento de riscos. Acrescentam a essa conceituação que essa falha dos pais só 

poderá ser caracterizada como negligência “quando tal falha não é o resultado das 

condições de vida além do seu controle” (AZEVEDO; GUERRA, 1998, p.177). Afirmam 

também que a negligência ainda se apresenta como uma violência diferenciada das outras, 

visto que não é caracterizada pela ação dos(as) agressores(as), mas sim pela omissão.  

Todavia, podemos nos perguntar: quais as condições que estão sob o controle dos pais e 

mães e quais estão fora do controle individual? As determinações de classe e de gênero 

estão dentro ou fora do controle da família? 

 

3 CONSELHO TUTELAR: primeiras aproximações com o objeto 

 

Certamente nosso desejo de pensar a temática não foi fruto do acaso. Nossos 

primeiros contatos2 com a temática da negligência familiar foi no 2º Conselho Tutelar de 

Fortaleza3, pois cabe a esse órgão, dentre outras competências, a apuração de denúncias 

acerca de qualquer forma da violação ou mesmo suspeita de violação aos direitos das 

crianças e adolescentes. A negligência familiar é, no Conselho Tutelar, compreendida como 

uma das maneiras de negar alguns direitos às crianças e adolescentes, sendo essa 

“cometida” pela família, na grande maioria das vezes, pelas figuras do pai e/ou da mãe. 

No cotidiano de trabalho do 2º Conselho Tutelar, surgem diariamente denúncias 

de casos de negligência familiar como demandas que solicitam a intervenção dos(as) 

conselheiros(as)  tutelares. Observando os atendimentos realizados por esses(as) 

                                                 
2 Realizamos o estágio curricular do Curso de Serviço Social nesta instituição, durante o período de janeiro/2001 
a outubro de 2002. 
3 O conselho tutelar foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sendo um órgão permanente, 
autônomo e não jurisdicional, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos estabelecidos pelo ECA, quer 
a efetivação desses direitos dependa da família, do Estado ou da sociedade de modo geral. O ECA estabelece 
que cada município tenha pelo menos um Conselho Tutelar. Atualmente, Fortaleza tem 06 Conselhos Tutelares, 
sendo que o atendimento à demanda segue a divisão administrativa do município de Fortaleza em 6 Secretarias 
Executivas Regionais (SERs). 
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profissionais para apurar as denúncias, percebemos que as suas concepções e atitudes 

sobre a negligência e a família nos inquietavam.  

A partir do cotidiano do nosso estágio e dessas observações iniciais, alguns 

questionamentos foram surgindo. Na tentativa de compreender mais claramente o assunto, 

desenvolvemos, em 2002, uma pesquisa que investigou tais questões. Em nossa 

investigação nos propomos investigar e analisar as representações sociais de gênero em 

torno dos conceitos de negligência e família, presentes nas falas e ações dos(as) 

conselheiros(as) tutelares do 2º Conselho Tutelar. Portanto, a nossa pesquisa teve os 

seguintes objetivos:  

 Objetivo geral - Interpretar e analisar as representações sociais de gênero, 

família e negligência presentes nas falas e ações dos(as) conselheiros(as) do 2º Conselho 

Tutelar, quando esses(as) apuram denúncias de negligência familiar contra crianças e 

adolescentes.  

 Objetivos específicos 

• compreender e interpretar as concepções dos(as) conselheiros(as) tutelares 

acerca da negligência familiar contra crianças e adolescentes.; 

• compreender e interpretar as visões desses(as) profissionais sobre a família. 

• compreender e interpretar as relações estabelecidas pelos(as) 

conselheiros(as) tutelares entre a negligência familiar e as relações de 

gênero; 

• compreender e interpretar como os processos de socialização (escola, 

família, igreja etc) dos(as) conselheiros(as) tutelares influenciam sua maneira 

de lidar com a negligência familiar. 

• investigar se há conceitos diferenciados de negligência para as mães e para 

os pais, nas representações e ações dos(as) conselheiros(as) tutelares; 

• Compreender acerca dos tipos de encaminhamento dados pelos(as) 

conselheiros(as) às mães e aos pais considerados negligentes com 

seus(suas) filhos(as). 

 

4 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 
 

Na tentativa de alcançar esses objetivos, decidimos trabalhar com as pesquisas 

qualitativa e quantitativa. Estabelecemos dois principais caminhos que a investigação 

seguiu: a pesquisa bibliográfica e a de campo. Os(as) informantes dessa pesquisa foram 
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os(as) cinco conselheiros(as) da primeira gestão4 do 2º Conselho Tutelar de Fortaleza, 

sendo quatro mulheres e um homem.  

A pesquisa bibliográfica ocorreu a partir de junho de 2002 e estendeu-se até os 

momentos finais da pesquisa. Teve como objetivo principal conhecer e aprofundar de 

maneira reflexiva e crítica as leituras das produções teóricas sobre negligência familiar, 

família, maternidade, paternidade e representações sociais de gênero.  

Por sua vez, a pesquisa de campo foi dividida em três momentos: a) a 

construção de um perfil sociocultural e de gênero dos(as) cinco conselheiros(as) tutelares, 

fazendo uso de um questionário; b) a entrevista semi-estruturada gravada com os(as) cinco 

conselheiros(as) e c) a pesquisa documental nos processos sobre negligência familiar do 2º 

Conselho Tutelar. 

 
5 NEGLIGÊNCIA-FAMÍLIA-GÊNERO: interpretando os dados 

 

Na tentativa de facilitar a compreensão, dividimos o material coletado em três 

momentos de interpretação e análise: 1) a construção do perfil sociocultural e de gênero 

desses(as) profissionais, onde conheceremos quem são e como suas vidas se entrecruzam; 

2) as representações dos(as) conselheiros(as) acerca da família, gênero e negligência; e 3) 

o registro de suas ações no Conselho Tutelar referentes à questão da negligência familiar.  

Neste trabalho, entretanto, apresentaremos apenas a interpretação das informações sobre 

as concepções desses profissionais sobre família, gênero e negligência.  

 

5.1 - O que pensam sobre família, gênero e negligência? 

5.1.1 - família 

O significado de família para a maioria dos(as) informantes parece convergir 

para a mesma idéia de família como o primeiro núcleo de socialização do indivíduo, onde a 

criança forma sua personalidade e aprende a agir em sociedade. Sob essa óptica, a 

educação e os valores repassados ao indivíduo na família determinarão suas relações com 

a sociedade.  

Sendo assim, predomina a concepção de família assentada na lógica 

funcionalista em que,  

 
[...] a família teria as funções básicas e irredutíveis de socialização primária das 
crianças, para que se tornem membros da sociedade na qual nasceram, e de 
estabilização das personalidades adultas da população (BRUSCHINI, 1990, p. 53). 

 

 
                                                 
4 A primeira gestão do 2º Conselho Tutelar iniciou em outubro de 1999 e permaneceu até outubro de 2002.  
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5.1.2 - gênero 

Nos depoimentos de todos(as) os(as) informantes, observamos que a identidade 

feminina está muito ligada à concepção tradicional da mulher como mãe, como procriadora, 

atribuindo também algumas características  inatas à mulher, a saber: carinhosa, sensível, 

maternal etc. Logo, sentimos que a mulher, na visão dos(as) conselheiros(as), se relaciona 

com a questão da afetividade, da sensibilidade e da maternidade. 

A respeito da identidade masculina, a maioria dos(as) conselheiros(as) 

exprimem uma diferenciação entre o “ser homem” e o “ser macho”. Na visão desses(as) 

profissionais, o “macho” é um indivíduo grosseiro, individualista, egoísta e autoritário. 

Acrescentam também que o “macho”, diferentemente do homem, ainda não percebeu que a 

mulher não pode mais ser tratada como um objeto, que ela conquistou seus espaços.  

Percebemos também a forte presença de elementos tradicionais nas 

representações de todos(as) profissionais. Quando questionados sobre o significado do “ser 

mulher”, sentimos que a identidade feminina aparece ainda intrinsecamente vinculada à 

figura da mãe e aos atributos construídos em torno do feminino (mulher é frágil, carinhosa, 

sensível, afetuosa, etc.), sempre vinculados às explicações biológicas.  

5.1.3 - negligência 

De modo geral, nos depoimentos dos(as) conselheiros(as), a negligência parece 

estar vinculada à falta/ausência no cumprimento de certos deveres ou responsabilidades 

atribuídas aos homens e mulheres no âmbito da família. Tais obrigações podem ser 

estabelecidas pela Lei ou talvez sejam deveres construídos e atribuídos socialmente, 

evocando assim as construções de gênero na família. 

Embora os(as) informantes afirmem que a negligência do pai também está na 

falta de carinho e amor, observamos que um dos principais deveres cobrados ao pai se 

refere ao provimento financeiro dos(as) filhos para a compra de alimentos. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Após a realização da investigação, percebemos que a negligência, além de ser 

vista como violação dos direitos estabelecidos em lei, estava, antes disso, relacionada com 

a questão de gênero, em que atributos historicamente construídos em torno do masculino e 

do feminino eram determinantes para a caracterização do pai e da mãe considerados 

negligentes.  

Ao que tudo indica, os dados obtidos na pesquisa apresentaram duas formas de 

negligência distintas: a paterna e a materna. A primeira relacionava-se na maioria das vezes 

à alegação de uma falta paterna em prover financeiramente a criança ou adolescente, 
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reforçando o entendimento do homem/pai no seu “papel único” de provedor financeiro da 

família; a segunda comumente se referia à falta dos outros cuidados para com os/as 

filhos/as, tais como: providenciar (comprar) os alimentos, dar banho, levar ao médico, não 

deixar na rua etc, enfatizando a “função maior” da mulher/mãe de cuidar dos/as filhos/as e 

da casa. 

Para além dessa investigação, faz-se necessário contextualizarmos o fenômeno 

a partir de uma reflexão das transformações societárias atuais, nas famílias, no trabalho, 

nas relações sociais em geral, pensando também no impacto das ações institucionais na 

garantia dos direitos das crianças e adolescentes em Fortaleza.  

Nessa perspectiva, outros questionamentos se colocam para o aprofundamento 

das reflexões sobre o tema, os quais, neste momento, estão sendo investigados nos nossos 

estudos de mestrado, a saber: Como (re)pensar a questão da negligência familiar contra 

crianças e adolescentes diante das mudanças contemporâneas na estrutura, composição e 

relações familiares? Quais determinantes estão presentes no fenômeno atualmente? Como 

compreender o trabalho de instituições voltadas para a garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes no interior das famílias? Qual é o impacto do trabalho dessas instituições no 

cotidiano das famílias atendidas no sentido de "impedir" a violação dos direitos, em especial, 

para o combate à negligência familiar? Qual o impacto dessas ações nas famílias do ponto 

de vista das relações de gênero?  
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