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Em um clima de efervescência política e mudanças democráticas, após a 
Constituição Brasileira de 1988, foi elaborado e sancionado no Brasil, em 13 de julho 
de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instrumento jurídico que 
representou um marco político na história dos movimentos sociais em defesa da 
infância brasileira. 

É consenso que o Estatuto da Criança e do Adolescente alargou fronteiras ao 
adentrar no âmago de questões relacionadas ao atendimento e à proteção desse 
segmento etário, considerado há séculos em plano de subordinação e inferioridade. 
No entanto, já se passaram anos e até hoje as leis que constam neste documento 
têm sido tão desrespeitadas quanto as próprias crianças e adolescentes que as 
mesmas pretendem proteger. 

Desse modo, preocupada com a população infanto-juvenil que, em razão de 
condições econômicas e sociais, vivenciam processos de exclusão, decidi focar meu 
olhar em uma instituição de atendimento à infância localizada em um município da 
região de Campinas, com o intuito de, num primeiro momento, apreender as tramas 
que se construíam na cotidianidade desta realidade institucional e conhecer, de fato, 
quem eram as crianças institucionalizadas. 

No entanto, logo nos primeiros dias de observação, pude notar algo estranho 
acontecendo com as crianças, algo que era paradoxal: crianças que não viviam em 
família, mas que falavam de família, produziam textos cujo tema era família, 
desenhavam uma família, confeccionavam bonecos de massinha que se referiam 
aos elementos que compunham uma família e encenavam papéis familiares no jogo 
simbólico. 

Além disso, comecei a observar outras situações intrigantes: crianças ora 
afirmando que gostavam da instituição, ora que queriam sair de lá; crianças que 
haviam vivenciado situações de violência física/simbólica por parte dos pais, mas 
que desejavam voltar a viver com os mesmos; crianças que falavam do pai, falavam 
da mãe, mas chamavam qualquer visitante de pai ou de mãe; crianças que diziam 
que o maior sonho de suas vidas era voltar a morar com os pais, mas que 
“agarravam” os visitantes, pedindo que os mesmos as levassem para casa. 

Estas situações observadas fizeram com que algumas questões começassem 
a ser colocadas: Quem são as crianças que vivem em instituições de atendimento à 
infância? Qual é o contexto histórico que situa o problema da institucionalização de 
crianças e legitima a existência da própria instituição? Se essas crianças não vivem 
em família, por que falam continuamente de família? De que modo e em que 
situações elas falam de família com os seus pares e com os adultos que trabalham 
na instituição ou que vão visitá-las? Qual o impacto dessa experiência nas relações 
que se instauram entre adulto/criança e criança/criança na instituição? 



Estas perguntas e o impacto provocado pelos primeiros dias de visita na 
instituição, permitiram-me compreender que as situações que eu havia observado só 
iriam adquirir inteligibilidade, na medida em que eu contextualizasse o solo histórico 
e cultural em que o problema da institucionalização dessas crianças havia sido 
engendrado. 

Pensando sobre esses aspectos, meu primeiro passo para seguir o 
movimento de conjunto que se esboçava na realidade observada, foi realizar um 
estudo bibliográfico sobre as crianças que viviam em instituições de atendimento à 
infância, com a intenção de verificar o modo como os grupos organizados da 
sociedade civil e os teóricos de diversas áreas ou setores ligados ao Estado, 
estavam debatendo este tema amplo, complexo e multidisciplinar. 

Nesse momento, foi possível notar que a imprensa falada e escrita do país, as 
organizações governamentais e não-governamentais, e grande parte dos estudos de 
diversas áreas do conhecimento faziam referência às crianças que viviam em 
instituições semelhantes à que visitei como “crianças abandonadas”. Sem contar 
que, ao considerarem a família como ponto fundamental de referência para nortear e 
situar a criança no mundo, estas diferentes instâncias estavam estabelecendo uma 
correlação entre a presença ou a ausência da família e o desenvolvimento cognitivo, 
afetivo e social da criança. 

Embora a linha deste trabalho não estivesse direcionada no sentido de 
empreender uma discussão conceitual extensa acerca dos termos: “abandono” e 
“família”, percebi que seria necessário ao menos apresentar elementos de reflexão 
teórica para que fosse possível compreender quem eram as crianças que viviam em 
instituições de atendimento à infância e, principalmente, qual era a essência do 
paradoxo observado. 

 
“Abandono” e “Família”: imagens contraditórias 

 
Após retomar algumas vozes que discutem o fenômeno do abandono 

(MARCÍLIO, 1988; VENÂNCIO, 1999) com o intuito de colocá-lo em seu contexto 
histórico, econômico, político e social, foi possível não somente perceber que há 
uma visão distorcida do próprio conceito de abandono, decorrente da ocultação da 
questão social que ele evoca, como também foi possível desvelar os pressupostos 
ideológicos que estão implícitos no uso deste termo. 

Na verdade, o conceito de abandono somente se configura como tal, a partir 
do momento em que o mesmo ganha uma conotação jurídica e passa a ser 
resultado de um não cumprimento de direitos garantidos por lei. 

Desse modo, se na Antigüidade e na Idade Média a criança ainda não era 
sujeito de direitos, então nesses períodos de nossa história não havia abandono de 
fato, uma vez que este fenômeno era aceito e em algumas situações até mesmo 
incentivado. Portanto, somente quando a criança passa a ser sujeito de direitos é 
que os contornos conceituais do fenômeno do abandono começam a se esboçar. 

Craidy (1993) e Martins (1993), ao aprofundarem seus estudos sobre a 
questão do abandono chamam a atenção para dois aspectos fundamentais a serem 



considerados nesse debate. O primeiro deles refere-se ao equívoco de 
denominarmos as crianças como “abandonadas”, uma vez que a maioria delas tem 
família. O segundo aspecto refere-se ao fato dessas crianças terem seus direitos 
cotidianamente violados e negados, por serem provenientes de famílias que 
carecem das condições mínimas de sobrevivência. 

Atentando para tais aspectos, acreditar que a família abandona a criança 
porque os pais não cumprem seus deveres ou não têm responsabilidades, implica 
em tirarmos conclusões precipitadas, em mantermos a ideologia da classe 
dominante e, conseqüentemente, em ocultarmos o foco da problemática; afinal, 
como garantir o núcleo familiar se não há propriedade, alimentação, assistência 
médica, saneamento básico, educação, justiça e segurança social? 

Por outro lado, dizer que o Estado abandona a criança, do mesmo modo nos 
faz cair em uma armadilha ideológica, afinal, o Estado usa o argumento de que está 
cumprindo o seu papel ao legitimar a importância jurídica do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e ao criar e manter entidades assistenciais de atendimento à 
infância. 

Portanto, o Estado, no sentido restrito do termo, realmente não “abandona” a 
criança; o que ele faz de fato, e é ainda mais inaceitável, é não reconhecer 
devidamente os direitos das crianças e jovens das camadas populares à cidadania. 

Em outros termos, o Estado não utiliza recursos necessários para que esse 
reconhecimento se concretize, fazendo com que as políticas empreendidas 
produzam situações de abandono. Portanto, para que haja o cumprimento dos 
direitos, a família precisa ter propriedade e a propriedade precisa ser construída pelo 
trabalho. Se a família não tem trabalho, ela não tem propriedade. E se a família não 
tem propriedade, ela não tem como garantir, através da moral, o núcleo familiar. 

De acordo com Lefebvre (1977, p. 72), as relações de propriedade que 
emergem e inserem-se no tecido da vida social, constituem um direito. No entanto, 
como as relações burguesas de propriedade formaram-se em função das relações 
de produção capitalista e tenderam desde então a estabilizar a sociedade burguesa, 
o direito estabelecido já não basta, é necessário mais que isso, é necessário que 
haja reconhecimento desse direito e condições para se adquirir a propriedade. 

Desse modo, se não há o reconhecimento devido dos direitos por parte do 
Estado, então o Estado joga a responsabilidade do problema do abandono de 
crianças à família, a fim de permanecer omisso em sua função de reconhecimento 
dos direitos do cidadão. 

Sendo assim, a dinâmica que se instaura é a de que o Estado e a sociedade, 
ao perceberem que a moral não está sendo cumprida, decidem denunciar 
inquestionavelmente a família, com o intuito de darem continuidade à falsidade da 
estrutura de família nuclear, já que a moral existe, justamente, para garantir o núcleo 
familiar. 

De acordo com Ribeiro (1987, p. 37), não se pode pretender a redução de 
uma instituição histórica como a família a um conceito fixo, porque o que se encontra 
impostado dentro dessa formulação é a idéia incorreta de que há um tipo 
determinado de família, da qual se passa a avaliar todos os núcleos familiares 



existentes. E é isso que parece estar implícito quando se fala, de modo equivocado, 
em família desestruturada, desorganizada e incompleta. 

Nas sociedades contemporâneas, como a maioria das famílias não tem 
acesso aos bens necessários à manutenção da vida e, conseqüentemente, no 
interior das mesmas não há transmissão de patrimônio, as formas de 
obrigatoriedade social em que se pautam as relações familiares se debilitam e se 
dissolvem. 

Portanto, embora o modelo de família nuclear teoricamente exista e imponha 
regras, determinando aos pais, por exemplo, a obrigação de garantir de modo 
seguro a vida material de seus filhos, na prática esse modelo falha, pois se os pais 
não têm condições de suprir as necessidades básicas dos filhos, “são acusados de 
abandoná-los”. 

Nesse quadro, como toda relação familiar define certo conjunto de direitos e 
deveres, para conservar-se e perpetuar-se a família precisa continuar fundada no 
princípio do “sangue” e do parentesco natural, bem como no afeto permutado e, 
acima de tudo, na “obrigação moral”: “deve-se” amar, obedecer e respeitar os pais, 
da mesma maneira que se deve esperar afeto e respeito dos mesmos. Dever implica 
direito, assim como direito implica dever. Deveres e direitos são recíprocos. Os pais 
têm o dever de cuidar dos filhos; os filhos têm o direito de receber cuidados dos 
pais. Do mesmo modo, os filhos têm o dever de respeitar e obedecer aos pais, e os 
pais têm o direito de serem respeitados pelo filho. Entretanto, essa imagem de 
família sem conflitos que a sociedade burguesa nos impõe, na verdade é uma farsa. 

De qualquer forma, nesse contexto, marcado pelo modo de produção 
capitalista, onde se tem a exploração da força humana e a presença de uma 
sociedade cuja mentalidade faz da condição econômica o critério que determina a 
qualidade das relações humanas, é possível perceber que tanto o termo abandono, 
quanto o termo família, na verdade, são “mitos”. 

 
Sob o véu das aparências 

 
Lefebvre (1973) a partir de uma perspectiva materialista histórica, nos coloca 

diante da idéia de que na sociedade contemporânea, a representação social ocupa o 
lugar do mito, uma vez que esta, exprime à sua maneira a situação concreta, 
dissimulando a realidade e contribuindo para mantê-la e reproduzi-la. 

Nessa linha de argumentação, os termos “abandono” e “família”, da maneira 
como vêm sendo tratados, tanto nas conversações cotidianas como no imaginário 
que subentende a legislação e as políticas sociais, revelam o seu verdadeiro papel: 
dissimular sob as aparências, mascarar o essencial do processo histórico, disfarçar 
as contradições e, conseqüentemente, velar a superação do modo de produção 
reinante, sob falsas soluções. 

Portanto, das discussões empreendidas até aqui, vejo que a representação 
social dos termos abandono e família é utilizada pelo Estado e por aqueles que 
detêm os meios de produção para assegurar determinadas funções e posições 
sociais. 



A análise da representação social de família desmascara, por um lado, o 
modo como estão sendo reproduzidos e legitimados os valores de uma sociedade 
dominante que impõe preconceitos e estereótipos às crianças que vivem em 
instituições de atendimento à infância. E, por outro lado, tal análise revela que o 
paradoxo observado – crianças que não vivem em família, mas falam o tempo todo 
em família – é apenas um paradoxo aparente. Afinal, se viver em família não faz 
parte da natureza humana, mas faz parte do mundo da cultura, então pode-se dizer 
que as crianças observadas não estão propriamente falando de família. O que 
ocorre é que o paradoxo surge num contexto em que as crianças estão privadas do 
convívio familiar e falam o tempo todo de família. Mas se o paradoxo é 
aparentemente contraditório, onde está a essência da contradição? Se estas 
crianças não estão falando de família, então de que elas estão realmente falando? O 
que elas não têm e desejam? Por que elas “agarram” os visitantes? A que se 
referem as vozes insinuando o que está faltando? 

Com o intuito de buscar respostas para estas questões, procurei adotar um 
estilo coerente com a abordagem histórico-cultural e optar por uma orientação 
metodológica voltada para a escolha de técnicas e procedimentos que 
privilegiassem a obtenção de dados de natureza qualitativa e que permitissem uma 
análise semiótica centrada em minúcias indiciais, ou seja, em um relato minucioso 
dos acontecimentos, que conservasse a complexidade do fenômeno – considerando 
a conjuntura social, econômica, política e cultural que o produz – bem como a 
riqueza de seu contexto peculiar. 

Ginzburg (1989) discute um paradigma de natureza indiciária, fundamentado 
na semiótica, cujas formas de saber assumidas implicam uma atitude orientada para 
casos individuais, que devem ser reconstruídos e compreendidos por meio de sinais, 
signos, pistas e indícios. Como decifrar e ler por meio de pistas é rebuscar o miúdo e 
mostrar nele uma grandeza, uma singularidade insuspeitada, estabelecendo elos de 
coerência indeléveis entre eventos, o componente narrativo faz parte das 
interpretações indiciárias. 

Seguindo esta linha de pensamento, durante as visitas realizadas à 
instituição, uma vez por semana, no período de um ano, como se estivesse munida 
de uma lupa, decidi observar as atitudes, os gestos, os desenhos, o silêncio, a 
linguagem oral/escrita e as brincadeiras (jogo simbólico) das crianças nos momentos 
em que elas estivessem sozinhas e, principalmente, nos momentos em que 
estivessem interagindo com as outras crianças, com os funcionários, com os 
familiares e com os visitantes. 

Em função dos objetivos propostos, passei igualmente a observar as 
situações recorrentes que faziam parte do cotidiano da instituição, assim como 
aquelas peculiares, tais como: a visita dos familiares, a chegada e/ou a saída 
definitiva de crianças da instituição e as festas realizadas em finais de semana ou 
em datas comemorativas. Seguindo as recomendações de Thiollent (1980), todas 
estas observações, bem como a transcrição das gravações realizadas em áudio e 
em vídeo, foram registradas num Diário de Campo. 



Visando à efetivação desse estudo, também priorizei os 
depoimentos/conversas informais com a assistente social, com as monitoras e com 
os visitantes (familiares ou não) e coletei como documento fotos, desenhos e 
produções escritas das crianças. Este material empírico, tal como preconiza a 
pesquisa em Educação, numa abordagem qualitativa (ANDRÉ E LUDKE, 1986), 
sofreu alguns recortes e foi organizado em sete episódios, os quais se 
transformaram em objeto de análise. 

Nesse momento, os pressupostos teórico-metodológicos de Vigotski (2000; 
1995) e Lefebvre (1983; 1979) marcaram o meu modo de olhar, de tal forma que o 
“não-significativo” se transformou em indício, em pista possível, demarcando o 
terreno da investigação e revelando, conforme bem observaram Ezpeleta e Rockwell 
(1989), conflitos pouco visíveis na rotina diária da instituição. 

 
Em busca de reconhecimento social 

 
A análise dos registros cuidadosamente organizados mostrou 

fundamentalmente duas coisas. A primeira é que as crianças estavam desejando 
algo que supostamente consideravam ser a família, porque as pessoas, de um modo 
geral, chamavam isso a que elas se referiam de família. Em outros termos, as 
crianças estavam querendo dizer algo que não conseguiam expressar de outro 
modo. A segunda, e a mais importante, é que o que as crianças estavam desejando, 
o que as crianças estavam reclamando e o que elas não tinham, eram determinadas 
funções ou papéis sociais a serem desempenhados pelas pessoas com as quais 
elas entravam em relação. No fundo, o que as crianças estavam procurando eram 
relações sociais de reconhecimento de seus direitos. Portanto, as crianças estavam 
falando em voz alta aquilo de que estavam precisando e ninguém escutava. 

Segundo Vigotski (1996), como as relações sociais entre as pessoas dão 
origem às funções psicológicas superiores, a natureza psicológica dos homens 
representa o agregado de relações sociais internalizadas que se tornaram para o 
indivíduo funções e formas da sua estrutura. 

Se por um lado, Vigotski concentrou suas análises nas relações sociais 
concretas entre as pessoas mostrando como elas se tornam “funções da pessoa”, 
por outro lado, de acordo com Pino (2005), diversos textos de Vigotski sugerem que 
o termo função possui tanto o sentido sociológico de posição social, quanto o 
sentido de uma correspondência matemática entre dois elementos de um conjunto. 
Estes dois sentidos distintos, a partir de uma perspectiva dialética, podem ser 
combinados se aceitarmos que toda posição social é função de outra posição, ou 
seja, se admitirmos que só existe posição de mestre se houver posição de servo, 
que só existe posição de professor se houver posição de aluno, que só existe 
posição de pai se houver posição de filho, entre outras posições. 

Em nossa sociedade o sujeito pode ocupar simultânea e contraditoriamente 
diversas posições sociais. Uma pessoa pode ser ao mesmo tempo: pai e filho, aluno 
e professor, patrão e empregado. Cada posição é acompanhada de funções que a 



sociedade determina, uma vez que as posições sociais são criadas pelos homens a 
partir das estruturas das organizações sociais próprias do mundo da cultura. 

Conforme Pino (1996) bem observou, como “essas funções, na sua origem, 
são ‘relações sociais entre pessoas’, as quais, ao serem internalizadas, tornam-se 
funções da pessoa” (PINO, 2005, p. 102, grifo do autor), pode-se dizer que é através 
das relações sociais que o indivíduo assume a posição que lhe cabe frente ao outro 
dentro da relação. 

A posição social de pai é função da posição social de filho, assim como a 
posição social de filho é função da posição social de pai. Do mesmo modo que uma 
posição não pode ser pensada sem a outra, as funções que cada sujeito 
desempenha dependem da posição social recíproca que cada um deles ocupa. 
Cada uma dessas posições sociais se constitui a partir da oposição e da negação 
que uma exerce sobre a outra. 

Em nossa sociedade, por exemplo, a posição de pai significa ao filho as 
funções ou papéis sociais da paternidade, funções estas que a sociedade determina: 
o pai deve garantir as necessidades materiais básicas do filho, bem como dar 
segurança, proteção, carinho. Do mesmo modo, e em sentido contrário, o filho deve 
exercer as funções ou papéis da filiação determinados de acordo com o grupo 
cultural do qual faz parte, funções sociais estas de respeito, carinho, obediência. 
Estas são as funções das relações que convencionalmente se esperam deles. 

No entanto, como cada sujeito vivencia um processo semiótico que lhe 
permite atribuir, de forma pessoal, significação social às múltiplas relações em que 
está envolvido ao longo da sua história pessoal, o modo de desempenhar as 
funções das relações pode ser diverso dentro de uma sociedade, favorecendo 
práticas sociais, tipos de interação e experiências também diversos, que dependem 
da história da sociedade, dos discursos circulantes, das esferas institucionais e da 
relação entre os eventos singulares e os outros planos da cultura. 

Com base nessas considerações, pode-se afirmar que a significação das 
relações não só depende da mediação da sociedade, que atribui significação às 
respectivas “posições de sujeito” que estão em relação, como também depende da 
mediação do outro que ocupa posição simultânea e contrária. 

Daí a importância de se pensar as funções que os sujeitos desempenham uns 
em relação aos outros em determinada sociedade e as atitudes, os sentimentos, os 
modos de linguagem, que se esperam deles em razão das posições sociais que 
ocupam socialmente. 

Ao termo dessa discussão surge, necessariamente, a contribuição de Peirce 
(1975) ao propor uma estrutura relacional onde o signo é posto em relação com seu 
objeto em função de um terceiro elemento (interpretante), que é a razão ou o 
princípio da relação. 

Considerando que existe uma semelhança entre essa estrutura triádica de 
signo de Pierce (1975) e a estrutura de qualquer relação, cuja “relação social” é um 
tipo específico, pode-se dizer que S1 ocupa o lugar do signo, S2 ocupa o lugar do 
objeto e Z, é o significado dessa relação. Desse modo, se S1 se contrapõe a S2, ao 



se mudar a posição social de S1, conseqüentemente irá mudar não somente a 
posição social de S2, como também a função da relação que se estabelece entre 
eles. Dessa maneira, não podemos nos esquecer que as posições sociais implicam 
funções e as funções se manifestam através de relações. 

Transpondo esse raciocínio para a estrutura das relações sociais, é possível 
depreender daí que o outro que as crianças analisadas chamam de pai e/ou de mãe 
pode ser representado como S1; a criança que, supostamente poderia ser chamada 
de filho, seria representada como S2 e as relações entre eles seriam representadas 
como Z. 

Todavia, se no mundo da cultura existe um espaço instituído, relacional e 
simbólico, chamado família, onde o pai ou a mãe (S1) entram em relação com o filho 
(S2), historicamente não importa se as pessoas que ocupam S1 mudam (se são os 
pais, os avós, os tios, ou se é uma pessoa qualquer); o que importa é a função da 
relação que se estabelece entre S1 e S2. Desse modo, como as funções das 
relações estão em contínua transformação, o que está em jogo é Z, ou seja, o 
conjunto de funções recíprocas e dialéticas. 

Nesse momento, é inevitável supor que as crianças analisadas estão, na 
verdade, falando de relações sociais com o outro, lugar simbólico que tanto pode ser 
ocupado pelo pai, pela mãe, pela avó, pela tia, pela madrinha, quanto pelos 
funcionários da instituição, pelos visitantes, ou por qualquer outra pessoa que possa 
dar o que elas têm por direito: reconhecimento, educação, respeito, proteção, 
cuidados, afeto, carinho, segurança. Sim, porque as necessidades básicas com 
relação aos aspectos materiais, de alguma forma estão sendo satisfeitas pela 
instituição. 

Atentando para estes aspectos, pude notar que a instituição na medida do 
possível procurava suprir as necessidades materiais das crianças oferecendo 
moradia, alimentação, vestuário, saneamento básico, condições de higiene e 
assistência médica. Quanto às pessoas que cuidavam das crianças na instituição, 
pude constatar que as mesmas tinham como formação apenas o ensino 
fundamental, às vezes incompleto, geralmente até a 4ª série, de tal forma que não 
havia equipes integradas para pensar a educação das crianças. A instituição 
mandava as crianças para a escola mais próxima e a partir dos quatorze anos, já 
eram introduzidas em subempregos tais como guardas-mirins, recepcionistas, 
telefonistas, babás. Em outros termos, a instituição assumia o cuidado dessas 
crianças de acordo com o nível de formação de seus profissionais e com os recursos 
disponíveis, funcionando, na verdade, como reprodutora e mantenedora das 
profundas desigualdades sociais e da situação de extrema pobreza existente no 
país. 

Desse modo, como propiciar condições materiais básicas não é o suficiente, 
as crianças estavam procurando relações sociais de reconhecimento. Não eram 
relações simplesmente humanas, de caráter pessoal, porque as funcionárias da 
instituição ofereciam esse tipo de relação às crianças: as alimentavam, as trocavam, 
as colocavam para dormir, não as maltratavam. 



As relações sociais pertencem a uma estrutura mais ampla, pois são 
decorrentes do sistema social do modo de produção capitalista na qual estamos 
todos envolvidos. Dentro desse quadro geral, estão as relações pessoais entre os 
sujeitos. 

Portanto, as crianças entravam em relação com o outro, esperando que esse 
outro exercesse determinadas funções ou papéis sociais de reconhecimento e de 
respeito, na falta de uma sociedade que as tratava com indiferença e de um Estado 
que as ignorava e que não lhes dava condições para que as funções sociais de que 
elas necessitavam fossem vivenciadas. 

No entanto, como essas crianças carregam as marcas das relações sociais 
das classes populares, ou melhor, como são o resultado de relações injustas em 
nossa sociedade que têm como referência as relações de trabalho, elas estão 
reclamando de uma sociabilidade que é justamente falha do próprio modelo de 
desenvolvimento econômico que impera em nosso país. 

Nesse contexto, bem se vê que por trás das vozes das crianças havia um 
drama: a busca incessante pela concretização dos direitos à vida e não a qualquer 
forma de existência. 

Por fim, fica explícito que esses meninos e meninas que vivem em instituições 
de atendimento à infância, em nossa sociedade, são “filhos de ninguém”, não porque 
o pai e/ou a mãe não lhes oferece cuidados, mas porque o Estado/a sociedade 
ignoram os seus direitos, procurando substitutos para a falta de cumprimento de 
suas obrigações básicas. 
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