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1 RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar e circunscrever como o Projeto de 

Lei 394/2017 prevê a garantia ao direito à convivência familiar e comunitária às crianças e 
adolescentes institucionalizados. O referido Projeto de Lei dispõe acerca do Estatuto da 
Adoção, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Família (IBDFAM) através do trabalho 
empreendido pela Dra. Maria Berenice Dias (vice-presidente do IBDFAM) e pela Dra. Silvana 
do Monte Moreira (presidente da Comissão de Adoção), encaminhado ao Senador Randolfe 
Rodrigues (Rede/AP) no ano de 2017. O Senador Randolfe Rodrigues apresentou o Projeto de 
Lei com o intuito de eliminar os entraves burocráticos e de proporcionar celeridade aos 
processos de destituição do poder familiar e adoção, a fim de reformular a ótica do sistema, 
para assegurar às crianças e adolescentes que foram afastados da família de origem o direito 
à convivência familiar e comunitária que lhes é assegurado constitucionalmente, com prioridade 
absoluta. Neste sentido, esta pesquisa problematiza as ferramentas circunscritas enquanto 
modelo e solução para a infância carente, bem como questiona se a adoção seria uma medida 
em prol do melhor interesse de crianças e adolescentes pauperizados e/ou em condição de 
acolhimento institucional. Para empreender este trabalho, foram investigadas as legislações 
brasileiras concernentes à infância e juventude, bem como seus desdobramentos históricos e 
sociais a partir da mudança de paradigma no tocante à adoção com a promulgação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), que entrou em vigor em 13 de julho de 1990, além das 
proposituras do Projeto de Lei 394/2017. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Neste trabalho é feito um pequeno ensaio acerca dos motivos pelos quais 

o Projeto de Lei 394/2017 denominado Novo Estatuto da Adoção3 foi elaborado, 

sobretudo, no que concerne ao direito à convivência familiar e comunitária de 

crianças e adolescentes em condição de acolhimento institucional. Cabe 

esclarecer que este trabalho não teve o intuito de pormenorizar o Projeto de Lei, 

entretanto, elenca-se alguns pontos  considerados relevantes para reflexão caso 

esta Lei seja aprovada. 

 
1 Berenice Fischer Lindenberg - Estudante de Pós-Graduação - Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
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3 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131275  
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 O referido Projeto de Lei 394/2017 foi esboçado pelo Instituto Brasileiro 

de Direito de Família (IBDFAM) que encaminhou o anteprojeto do Estatuto da 

Adoção ao Senador Randolfe Rodrigues (Rede/ AP – 1º Vice-Líder do Estado do 

Amapá). Concerne destacar a descrição dada ao referido Instituto pelo Senador 

na justificativa do mencionado Projeto de Lei:  

 

O IBDFAM é uma entidade técnico científica sem fins lucrativos, cujo 
objetivo é desenvolver e divulgar conhecimento sobre o Direito das 
Famílias, além de atuar como força representativa nas questões 
pertinentes às famílias brasileiras (p. 34).  

 

 Com o intuito de detalhar o funcionamento do mencionado Instituto, 

ressalta-se a apresentação que consta da página eletrônica do IBDFAM4: 

 

O Instituto Brasileiro de Família – IBDFAM foi criado em 25 de outubro 
de 1997, em Belo Horizonte (MG), durante o I Congresso Brasileiro de 
Direito de Família. Atualmente, o IBDFAM registra a inscrição do 
associado de número 12.500 e reúne entre seus membros advogados, 
assistentes sociais, defensores públicos, desembargadores, 
promotores e procuradores de Justiça, juízes, psicanalistas, psicólogos 
e estudantes. Operadores do Direito do Brasil e do exterior. O Instituto 
é uma entidade técnico-científica, sem fins lucrativos, que tem o 
objetivo de desenvolver e divulgar o conhecimento sobre o Direito das 
Famílias, além de atuar como força representativa nas demandas 
sociais que recorrem à Justiça. Desde a sua fundação vem trabalhando 
para transformar o pensamento e construir um Direito das Famílias 
mais humano e humanizador, condizente com a realidade da vida. O 
IBDFAM tem a sua representação consolidada  por meio das diretorias 
estaduais em todos os estados brasileiros. Em 2017 completou vinte 
anos de novos paradigmas no campo do Direito das Famílias, sempre 
contribuindo para as reflexões e o amadurecimento das relações de 
família no Brasil. 

 

 

Como visto nas descrições acima, o IBDFAM caracteriza-se como uma 

“força representativa” no âmbito do Direito de Família. Deste modo, consoante 

Derrida (2018), compreende-se que o direito atua como uma força autorizada, 

isto é, uma força concedida para que sua aplicação se justifique, 

independentemente da aplicação da lei ser injusta ou injustificável. Para o autor, 

não há direito sem força, bem como entende-se a aplicabilidade da lei como uma 

força fundamentalmente implicada na própria definição de justiça enquanto 

direito, sobretudo da justiça na medida em que ela converte-se em lei.  

 
4 Dados extraídos do site do IBDFAM, disponível em: http://www.ibdfam.org.br/conheca-o-
ibdfam/historia 

http://www.ibdfam.org.br/conheca-o-ibdfam/historia
http://www.ibdfam.org.br/conheca-o-ibdfam/historia


Conforme Legendre (2010), o direito surge de um duplo sentido: 

enunciados e representações. Para o referido autor, a função dogmática da qual 

o direito circunscreve-se evidencia que o princípio da razão materializa-se 

através das instituições, reproduzindo-se através da palavra. Nestes 

enunciados, a verdade que fundamenta o direito é própria essência da 

normatividade, isto é, sua efetividade deriva da articulação de funções, entre elas 

o poder como forma de representação.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 
 
 

Segundo o Senador Randolfe Rodrigues, o Projeto de Lei tenciona 

suprimir os obstáculos burocráticos e dar celeridade aos processos de 

destituição do poder familiar para alavancar a ótica do sistema no que tange a 

adoção de crianças e adolescentes institucionalizados no Brasil5. Embora a 

justificativa  que se encontra no Projeto de Lei seja exígua e pouco distinta da 

motivação para o anteprojeto – que será explicitada a seguir – , ressalta-se 

algumas palavras do Senador Randolfe Rodrigues6: 

 

Importante destacar, que o sistema de adoção no Brasil é cruel com 
crianças e os adolescentes. Milhares estão em abrigos à espera de 
uma família, sem que ninguém tenha acesso a eles. Tornam-se 
invisíveis. Não são tratados como sujeitos de direitos. Como não dão 
voto, não têm voz nem vez.  Os procedimentos legais e o 
descomprometimento dos agentes públicos transforma esta espera 
infindável.  Assim, quando são disponibilizados à adoção, já se 
tornaram “inadotáveis”. De outro lado há uma legião de famílias e de 
pessoas que anseiam em adotá-los, chegam a esperar 10 anos pelo 
filho que nunca chega. Ou seja, para dizer o mínimo, é um sistema 
perverso! Todos fazem de conta que não veem essa violência de é 
perpetrada contra só quer ter um pai ou uma mãe que os chame de 
filhos, que lhe deem um lar (p. 34-35). 
 

 

 No que tange as razões sociais para a propositura do anteprojeto de Lei 

pelo IBDFAM, como principal argumento houve destaque para a quantidade de 

 
5 Informações extraídas da notícia veiculada pelo Instituto Brasileiro de Família – IBDFAM, disponível 
em: 
http://www.ibdfam.org.br/noticias/6471/Projeto%2Bde%2BLei%2Bque%2Bdisp%C3%B5e%2Bsobre%2B
o%2BEstatuto%2Bda%2BAdo%C3%A7%C3%A3o%2C%2Bidealizado%2Bpelo%2BIBDFAM%2C%2B%C3%A
9%2Bprotocolado%2Bno%2BSenado%2BFederal  
6 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131275  
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http://www.ibdfam.org.br/noticias/6471/Projeto%2Bde%2BLei%2Bque%2Bdisp%C3%B5e%2Bsobre%2Bo%2BEstatuto%2Bda%2BAdo%C3%A7%C3%A3o%2C%2Bidealizado%2Bpelo%2BIBDFAM%2C%2B%C3%A9%2Bprotocolado%2Bno%2BSenado%2BFederal
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131275


crianças institucionalizadas no Brasil. Consoante notícia veiculada pela revista7 

IBDFAM (2018), há mais de 46 mil crianças e adolescentes “depositados”, 

esquecidos intramuros pelas instituições de acolhimento do país. Com o intento 

de dar visibilidade às crianças e adolescentes institucionalizados, o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família elaborou, a partir do trabalho empreendido pela 

vice presidente do IBDFAM, Dra. Maria Berenice Dias8 e por Silvana do Monte 

Moreira9, o anteprojeto de Lei do Estatuto da Adoção, compreendido como 

conjectura para o lançamento do Projeto intitulado “Crianças Invisíveis”.  

 No tocante ao elevado número de crianças e adolescentes 

institucionalizados no país, em entrevista conferida à revista do IBDFAM (2018), 

Silvana do Monte Moreira salienta:  

 

É fácil identificar o porquê de existirem 46 mil crianças depositadas em 
abrigos: a ineficiência do Poder Judiciário e o fato de que o princípio 
constitucional da prioridade absoluta não é cumprido, o que faz com 
que crianças e adolescentes não recebam o devido valor (p. 8). 

 

 

 Na mesma matéria transmitida pela revista IBDFAM (2018), a Dra. Maria 

Berenice Dias salienta que a dificuldade maior para os processos de adoção no 

Brasil está embasada na ideia de que há um “apego” à tentativa de reinserir a 

criança ou o adolescente à família biológica. Segundo a Desembargadora:  

 

Trata-se de um desmensurado e imcompreensível apego à tentativa de 
manter a criança junto à família biológica, sendo feita uma leitura 
absolutamente equivocada do próprio Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), que diz que a família extensa é não só decorrente 
de quando existe relação de parentesco, mas também de vínculo de 
afetividade e convivência da criança com seus parentes. Além disso, 
não cabe ao Poder Judiciário buscar tio, avô etc... para ver se eles 
querem ficar com aquele menor. A única obrigação é com relação aos 
pais, que têm o poder familiar. Fora disso, não caberia e, se algum 
parente quiser eventualmente assumir a guarda de alguma criança, ele 
é quem deve procurar a justiça, saber onde a criança está, buscar 
conviver e conquistar a guarda para si. Outro erro é não ler o parágrafo 
único do artigo 2510 do ECA, que conceitua ‘família extensa’ – a qual 
não se resume ao vínculo de parentesco (p. 5).  

 
7 EDIÇÃO 31 – fevereiro/março 2018.  
8 Advogada e Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).  
9 Presidente da Comissão de Adoção do IBDFAM.  
10 Parágrafo Único: Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da 
unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 
o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.  
 



 

 

 No que diz respeito aos discursos sobre justiça, Derrida (2018) salienta: 

 

Não é preciso dizer que discursos sobre a dupla afirmação, o dom para 
além da troca e da distribuição, o indecidível, o incomensurável ou o 
incalculável, sobre a singularidade, a diferença e a heterogeneidade 
são também, de ponta a ponta, discursos menos oblíquos sobre a 
justiça (p. 12).  

 

 A partir de Derrida (2018) é possível compreender que discursos sobre 

justiça evocam a lógica oposicional na medida em que assinalam-se 

incoerências de valores, em grande parte  através de suas inscrições, 

especialmente em intervenões na vida de sujeitos, seja por intermédio do sujeito 

do direito, bem como o sujeito da moral. Para o referido autor, faz-se necessário 

questionar a relação entre direito e justiça, sobretudo refletir os fundamentos do 

direito, da moral e da política.  

Em referência às proposituras do Projeto de Lei do Estauto da Adoção, no 

que diz respeito ao direito à convivência familiar e comunitária, a vice-presidente 

do IBDFAM manifesta-se na revista do referido Instituto: 

 

Não deve haver nenhum movimento do Estado para que as crianças 
permaneçam e voltem a conviver com a família. E, como não cabe ao 
Estado buscar a família extensa, equanto se realiza essa audiência 
imediatamente se destitui o poder familiar de forma sumária – com a 
colaboração da Defensoria Pública, que atualmente só atrapalha, 
porque recorre de todos os processos de destituição do poder familiar 
e, equivocadamente, o juízes não entregam as crianças aos candidatos 
à adoção, fazendo com que lá permaneçam. E a família extensa, se 
quiser, que procure a justiça. Não cabe a ela [justiça] ir atrás dessas 
famílias (p. 6).  

 

No que tange a busca pela família extensa, o ECA evidencia: 

 

§ 3o  A busca à família extensa, conforme definida nos termos do 
parágrafo único do art. 25 desta Lei, respeitará o prazo máximo de 90 
(noventa) dias, prorrogável por igual período (Incluído pela Lei nº 
13.509, de 2017).  

 

No tocante à aplicabilidade das normas do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990), parte-se do pressuposto de que, na prática, esta 

aplicabilidade não deveria advir de critério subjetivo. Com o fito de minimizar 

margens de interpretação, o ECA dispõe em seu artigo 6º: 



 

Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e os deveres 
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em desenvolvimento (BRASIL, 1990).  

 

 Nesse sentido, as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990) apontam o encadeamento de princípios e orientações a serem seguidos 

para impulsionar o funcionamento das políticas públicas em prol da manutenção 

do vínculos familiares, haja vista que o ECA establece padrões para que sejam 

direcionados cuidados alterantivos em cenários em que não é possível a 

reinserção da criança na família de origem. 

 Consoante a matéria divulgada pela revista do IBDFAM (2018), não se 

poderia negar o direito à adoção para crianças e adolescentes. Conforme a vice 

presidente daquele Instituto, os candidatos à adoção precisariam ter a 

oportunidade de cativar estas crianças através do contato e acesso aos abrigos, 

o que vem sendo estimulado pelo trabalho produzido pelos Grupos de Apoio à 

Adoção, que “impulsionam” (p.7) as pessoas a adotarem crianças “inadotáveis”. 

Neste contexto, questiona-se: seria um dever do Estado promover a adoção? 

Para Hamad (2002), as obrigações do Estado para com crianças e adolescentes 

não derivam de uma obra de caridade, tendo em vista que, para o autor, entre o 

direito à adoção e a adoção em sua complexidade há uma longitude que deve 

ser respeitada. Isto é, um processo de adoção diz respeito também ao desejo de 

pessoas tornarem-se pais e mães, bem como o desejo de tornar-se filho deve 

ser sublinhado. Hamad (2002) reforça a necessidade da não materialização da 

criança e do adolescente como uma mercadoria comum, ou seja, pelo simples 

fato de estarem disponíveis à adoção, não siginifica que estão à venda. Nas 

palavras do autor:  

 

A criança também adota e, por isso, aqueles que cuidam do processo 
têm que zelar para que os candidatos à adoção e a criança se 
inscrevam mutuamente num projeto em que cada um é tanto portado 
como portador (p. 23).  

 

  

Partindo desta perspectiva, compreende-se que, mesmo as crianças 

consideradas invisíveis ou “inadotáveis” – portadoras de deficiência, as crianças 



e adolescentes maiores, de outra etnia etc –  não podem ser invisíveis em suas 

singularidades e subjetividades, bem como suas histórias de vida.  

Ao mencionar o lançamento do Projeto de Lei sobre o Estatuto da Adoção, 

a Dra. Maria Berenice ressalta na entrevista conferida à revista do IBDFAM que 

a linha de frente de proposta do Novo Estatuto se deu sobretudo a partir das 

séries e programas televisivos acerca do tema, com o intuito de  destacar as 

crianças “depositadas” nas instituições de acolhimento. Conforme a 

Desembargadora, o anteprojeto nasceu para dar visibilidade para as crianças 

invisíveis, isto é, aquelas que estão “depositadas” nos abrigos à espera de uma 

família. Segundo Fischer (2002), pesquisas e discussões teóricas assinalam a 

que a mídia desempenha papel fundamental na composição de subjetividades 

na medida em que opera não somente para propalar discursos, mas produzir 

significados.  

A partir dos múltiplos artifícios engendrados pela mídia, cativa-se a 

população através do deslumbramento pelo desejo de verdade e, baseados em 

imagens, os meios de comunicação endossam realidades e histórias que não 

derivam de quaisquer sujeitos, mas de vidas “reais” e, ainda que esses discursos 

sejam fabricados, incitam pessoas a assistirem e lerem determinados assuntos 

(HENNIGEN; RODRIGUES, 2015).  

No que tange ao tempo que crianças e adolescentes aguardam em uma 

instituição de acolhimento, bem como o tempo que famílias esperam para adotá-

las, observa-se certa pressão temporal neste cenário. Cabe salientar que, o 

tempo de espera dessas famílias refere-se ao andamento de um processo de 

adoção, sobretudo, na maioria dos casos, também o prosseguimento de um 

processo de destituição do poder familiar. Sublinha-se que, o último, por ser 

medida excepcional perante o que está previsto no ECA, necessita de um 

intervalo de tempo maior. Para Hennigen e Rodrigues (2015), a argumentação 

de que há longo período de espera, tanto por parte das famílias adotivas, quanto 

das crianças, para além de sublinhar que essas crianças estão perdendo suas 

infâncias, sobrepõe-se um modo de perceber como esses sujeitos se inserem 

nas instituições de acolhimento. O fato de estarem incluídos nestes serviços os 

rotulam como abandonados e, conforme a mídia veiculada neste contexto, 

crianças e adolescentes sem família são crianças e adolescentes com a infância 

perdida. Consoante as autoras citadas, faz-se necessário indagar por que a ideia 



de infância perdida impera nestes contextos e, por qual razão ela precisa ser 

continuamente reiterada. Hennigen e Rodrigues (2015) também questionam o 

modo de ver a infância  em relação às instituições de acolhimento: 

 

Por que um abrigo não pode ser viabilizado como um lugar onde uma 
criança pode se sentir protegida e, mais ainda, pertencente à 
comunidade que ali se constitui enquanto (provisóriamente) nele viver? 
Para além da espera, não haveria afetividade? Ou, no espaço do 
abrigo, a vida estaria sempre fadada à interrupção, à espera de um 
destino que conduza as crianças, enfim, a “viver a infância num local 
abençoado, onde só faltavam elas”, ou seja, no seio de uma família 
que viria a adotá-la? (p. 470).  

 

 Nesta direção, torna-se vital refletir acerca do que a mídia articula no que 

diz respeito aos modos de ser criança, sobretudo aquela que demanda a medida 

protetiva de acolhimento institucional, ou, ainda, atravessa um processo de 

adoção (HENNIGEN; RODRIGUES, 2015). Assim sendo, para além da 

interlocução dos ordenamentos jurídicos com a gestão das políticas públicas em 

prol da população infanto-junevil, faz-se necessário atentar-se aos discursos 

veiculados pela mídia com apelo emocional, constituídos através das estratégias 

de comoção, os quais circunscrevem a adoção como um simples ato de amor. 

 Segundo Bernardi (2018), as bases de pesquisas, bem como as análises 

realizadas pelo CRAS (PAIF) e pelo CREAS (PAEFI) evidenciam que a 

assistência conferida às famílias decresce consideravelmente o tempo de 

acolhimento de crianças e adolescentes. Verifica-se que, quando da efetuação 

do trabalho preventivo pode-se afastar a institucionalização. Contudo, o Projeto 

de Lei sobre o Estauto da Adoção determina no artigo 32 o prazo de quinze dias 

para o cumprimento do desígnio do Plano Individual de Atendimento (PIA)11, 

tornando passível a destituição do poder familiar de forma mais célere.   

 
11 O Plano Individual de Atendimento (PIA) é um instrumento que norteia as ações a serem realizadas 
para viabilizar a proteção integral, a reinserção familiar e comunitária e a autonomia de crianças, 
adolescentes afastados dos cuidados parentais e sob proteção dos serviços de acolhimento. É uma 
estratégia de planejamento que, a partir do estudo aprofundado de cada caso, compreende a 
singularidade dos sujeitos e organiza as ações e atividades a serem desenvolvidas com a 
criança/adolescente e sua família durante o período de acolhimento. A equipe interprofissional do 
serviço de acolhimento é responsável pela coordenação e elaboração do PIA, que deve ser construído 
em parceria com os profissionais da rede socioassistencial, especialmente dos Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) e dos 
demais órgãos e serviços de outras políticas públicas ou de organizações não governamentais que já 
estejam ou venham a atender a família e/ou a criança/adolescente, além das equipes multidisciplinares 
do sistema de justiça. Informações extraídas e disponíveis em: 



 Com a finalidade de problematizar a construção da perda do vínculo 

familiar e suas consequências, Ayres (2002) empreendeu uma pesquisa em 

processos do Juizado da Infância e da Juventude do Estado do Rio de Janeiro, 

do período de 1985 a 1994. Ante a fundamentação do trabalho realizado pela 

autora, verifica-se a idealização da relação abandono/pobreza como vetor à 

suposta suspensão dos elos familiares. De acordo com Ayres (2002), alguns 

discursos de especialistas da área da infância e juventude muitas vezes 

culpabilizam as famílias pobres, ainda que adimita-se a miséria experienciada 

por essas famílias, há a responsabilização destas com vistas a fracassos 

individuais. Ayres (2002) sublinha:  

 

Essa linha de pensamento transforma questões sociais em problemas 
indidviduais, ausenta o poder público de sua responsabilidade com 
relação à garantia de proteção aos direitos conquistados 
constitucionalmente, depositando essa responsabilidade nos “ombros” 
de crianças, jovens e famílias pobres. Ao se repassar essa tarefa à 
família, negam-se, ainda, as formas alternativas de estabelecimento e 
manutenção de vínculos familiares, na medida em que essa relação 
vem sendo estabelecida, entendida e aceita a partir de uma visão 
burguesa, constantemente ratificada pelos especialistas (p. 114-115).  
 
 

 Verifica-se que, a análise efetuada por Ayres (2002) sobre as décadas de 

1980 e 1990,  ainda permanece atual, especialmente no que concerne a 

justificativa para a elaboração do anteprojeto denominado “Estatuto da Adoção”. 

Outrossim, no que se refere à divulgação pela mídia sobre negligência e 

abandono de crianças, Ayres (2002) acentua: 

 

A veiculação maciça da mídia da existência de milhões de crianças 
abandonadas no Brasil parece entrar pelos nossos poros sem nenhum 
estranhamento. Dessa maneira, programas que viabilizam formas de 
integração dessas crianças em lares substitutos podem parecer, à 
primeira vista, a “solução possível”. A eficiência da produção da 
subjetividade “pobre-negligente” faz com que, através de uma 
veiculação massiva pelas classes dominantes, seja considerada cada 
vez mais essa “natureza incopetente”, fortalecida até mesmo pelos 
pobres, que diariamente aportam nos juizados em busca de 
encaminhamentos para suas vidas. Constata-se uma naturalização tão 
intensa, que quase não duvidamos que a família pobre, na primeira 
dificuldade, vai abandonar seus filhos (p. 112).  

 

 

 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/consulta_publica/MODELO_PIA_MDS
A.pdf  

https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/consulta_publica/MODELO_PIA_MDSA.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/consulta_publica/MODELO_PIA_MDSA.pdf


 Neste viés, é possível salientar outra perspectiva no que concerne ao 

conceito de abandono. Consoante Ayres (2002), neste cenário, trata-se do 

abandono operado pelo Estado para com essas famílias, não somente pela falta 

de políticas públicas, mas, sobretudo, pela prática tecnicista12 aplicada 

majoritariamente pelos especialistas da infância e juventude. Segundo a 

psicóloga citada, o binômio abandono/pobreza é relativizado perante discursos 

de naturalização da miséria.  

 No tocante à destituição do poder familiar, observa-se que, é também pelo 

binômio pobreza/abandono que vínculos familiares são interrompidos. Nesta 

perspectiva, faz-se necessário considerar que a morosidade dos processos de 

destituição do poder familiar, salientada pela vice-presidente do IBDFAM, parece 

oportuna ante sua complexidade. Ayres (2002) ressalta que,  grosso modo, a 

maioria dos processos de destituição do poder familiar advém não somente da 

não problematização das redes de proteção social, mas, especialmente, da 

atribuição de inaptidão materna conferida às mulheres pobres. Neste cenário, 

suprime-se o Estado de sua responsabilidade para com a garantia da cidadania 

destas famílias e, sobretudo, a violação ao direito à convivência familiar e 

comunitária, garantido Constitucionalmente, bem como pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente – ECA (1990). Outrossim, constata-se que, a naturalização do 

discurso que a mulher-mãe-pobre não apresenta condições de criar e educar 

seus filhos fomenta o afastamento das políticas de proteção, no qual reitera a 

desigualdade socioeconômica do país (BRITO; AYRES, 2004). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Notadamente, o Projeto de Lei 394/2017 não está em consonância com o 

que foi constituído pelos movimentos sociais no Brasil, através da Constituição 

Federal (1988), bem como dos avanços históricos na política nacional de direitos 

humanos de crianças e adolescentes, instituídos através da promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Além disso, ressalta-se que o 

 
12 Nas mais variadas situações, o especialista é convidado a ocupar a função de técnico, apresentando-se 
como um detentor de um saber-fazer. Entretanto, cabe sublinhar, um saber-fazer, ou uma técnica, são 
exercidos sobre objetos e não sobre sujeitos. Nesse sentido, podemos pensar que a categoria de sujeito 
não é uma mera categoria técnica, e não deve se submeter a ela. Ver Gondar, 1999.  



Projeto de Lei 394/2017 ao promover a adoção como solução, atua em 

desarmonia com as políticas públicas de promoção, proteção e defesa ao direito 

à convivência familiar e comunitária, enfatizado pela Lei 12.010/2009, bem como 

criminaliza a miséria ao culpabilizar as famílias pela carência de recursos. Neste 

contexto cabe indagar: a quem este Projeto de Lei protege? Em sua pesquisa 

Ayres (2002) já alertava:  

 

Apesar de as crianças e jovens brasileiros terem respaldo internacional 
e nacional para a garantia de seus direitos de cidadãos assegurados 
constitucionalmente, as ações de enfrentamento à pobreza (efeitos das 
macro e micropolíticas de exclusão social) seja pelo poder público, seja 
pela prática da sociedade civil, ainda são centradas em medidas 
individualistas e compensatórias (p. 121).  

 

 Para Ayres (2002), apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990) ter sido uma importante conquista no âmbito legislativo brasileiro, por si 

só, não é uma ferramenta para as mudanças necessárias no que tange a 

garantia de direitos de crianças e adolescentes no país. Consoante a psicóloga, 

é através da prática cotidiana que a Lei se insere. Entretanto, conforme sublinha 

Ayres (2002), o cenário socioeconômico com o qual nos deparamos indica que, 

em muitos casos, é através dos discursos de proteção que se engendra a 

exclusão nas famílias e, esta exclusão, não só retira o direito à cidadania, mas, 

sobretudo, a possibilidade de as famílias ficarem e auxiliarem sua prole.  
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