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Resumo 

O presente artigo possui como objetivo apresentar um panorama sobre avanços e 
retrocessos frente às Políticas Públicas da infância e adolescência no Brasil. Para tanto, 
buscamos contextualizar a trajetória das políticas de atendimento deste público desde os 
primórdios até a atualidade para compreendemos os desafios e possibilidades. Através do 
resgate histórico realizado, evidencia-se que mesmo com todos os avanços consolidados 
através das legislações se faz necessário travar lutas para garantir que estas sejam 
legitimadas socialmente, pois ainda hoje existem políticas pontuais que atuam no sentido da 
culpabilização e criminalização da pobreza, ao invés de assegurar proteção integral sob 
princípios universais. 
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Abstract 

This article aims to present an overview of advances and setbacks in relation to the Public 
Policies of childhood and adolescence in Brazil. To do so, we seek to contextualize the 
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policies trajectory of attendance of this public from the beginnings to the present time to 
understand the challenges and possibilities. Through the historical rescue carried out, it is 
evident that even with all the advances consolidated through legislation, it is necessary to 

struggle to ensure that these are legitimated socially, because even today there are specific 

policies that work towards the victim blaming and criminalization of poverty, rather than ensuring 

full protection under universal principles. 
  

Key-words: Child and adolescent; Public policy; Criminalization of poverty. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo possui como objetivo central realizar uma reflexão sobre os 

avanços e retrocessos frente o arcabouço de legislações voltadas à Criança e ao 

Adolescente no Brasil.  

Com a pretensão de buscar elementos para contribuir com tal objetivo, foi realizado 

um levantamento bibliográfico para contrução de uma breve contextualização das políticas 

de atendimento voltadas à criança e ao adolescente desde o Brasil Colônia até os dias 

atuais, visando com este resgate histórico, apreender a tragetória do atendimentodestinado 

a este público desde os primórdios até a consolidação do atendimento enquanto Política 

Pública, que segundo Arantes (2011), só obteve seu devido lugar, a partir do Brasil 

República.Até então, o atendimento destinado a este público foi realizado, na sua grande 

maioria das vezes pela Igreja Católica.  

Desta forma,durante três séculos e meio, a assistência voltada para a área da 

infância pobre no Brasil foi quase que exclusivamente de caráter religioso, o que por sua vez 

acaba por mostrar a omissão do Estado no que se refere a uma política pública que 

realmente atendesse a criança e o adolescente na sua totalidade, abarcando essas pessoas 

enquanto sujeitos de direitos (ARANTES, 2011). 

Com o passar dos anos, e com as trasformações ocorridas em nossa sociedade, em 

decorrência da abolição da escravatura, da industrialização e da urbanização, o cenário 

político, econômico, cultural e social se altera, deixando milhares de crianças e adolescentes 

nas ruas, sem moradia, que, em busca de sua sobrevivência, começaram a praticar 

pequenos furtos, e a partir de então, a sociedade começa a exigir a intervenção do Estado.  

Contudo, é de extrema importância ressaltar que a intervenção do Estado, marcou o 

cenário por meio de ações repressivas, autoritárias, moralizantes e controladoras, seja por 

meio do arcabouço de lesgislações, seja por meio das instituições que destinavam 

atendimento para o público em questão. Tais instituições atuavam no sentido da 
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criminalização da pobreza sob a perspectiva de culpabilização das famílias, tanto que eram 

voltadas a disciplinar e corrigir os possíveis desviantes da sociedade.  

A partir da década de 1980 o cenário altera. Tanto a Constituição Federal de 1988, 

bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxeram novas perspectivas 

democrática para a área da infância e da adolescência. Tais legislações preconizam o 

desenvolvimento e a proteção integral, sob princípios universais, de modo que os direitos 

deste segmento sejam garantidos em sua integralidade e plenitude.  

Contudo, mesmo com todos os avanços consolidados e com o rompimento do 

paradigma da situação irregular, ainda encontramos algumas políticas e programas que 

atuam de forma pontual e fragmentada, com uma perspectiva conservadora, visto que 

retiram toda a perspectiva do direito que foram conquistadas por um longo processo de lutas 

e resistências, e consolidam-se por meio de uma perspectiva conservadora ao passo que 

desconsideram os direitos já assegurados pelas legislações e asseguram práticas e 

métodos voltados para criminalização da pobreza e para culpabilização das famílias.  

 

1 BREVE RESGATE HISTÓRICO DA PERSPECTIVA DA CRIMINALIZAÇÃO DA 
POBREZA 

Com a mudança do sistema feudal para o capitalismo, a partir da revolução industrial no 

século XVIII e principalmente no século XIX, há o surgimento de problemas que podem 

ameaçar essa nova ordem e segundo Donzelot (1986) seriam duas coisas: A pauperização 

crescente aumentando o número de indigentes, exigindo que o Estado tomasse 

providências e as diferenças profundas nas condições de vida dos trabalhadores e dos 

burgueses que são minorias, podendo haver um conflito entre os chamados por Donzelot de 

povo bárbaro que perambulavam pela cidade e ameaçavam destruí-la.  

Diante disto percebeu-se que algo deveria ser feito para garantir o desenvolvimento 

dessa economia liberal, para manter a ordem, a dominação e pacificação. E a filantropia 

surge como resposta através de uma intervenção privada nos problemas sociais e não 

seriam trabalhados concepções de direitos garantidos pelo Estado, despolitizando assim 

esta classe, com esses trabalhos assistencialistas de cunho religioso.  

Outro trabalho que surge aliado a essa filantropia são os médicos-higienistas que 

pelas condições de insalubridades, doenças que surgiram a partir dessa industrialização, foi 

preciso pensar, estudar como previnir e combater essas questões. Para trabalhar essas 

questões, começaram pensando nas famílias, no sentindo de controlá-las. Segundo 

Donzelot (1986, p.58): 
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Se as normas higienistas em relação à criação, aos trabalho e à educação 
das crianças surtissem efeito é porque elas ofereciam a estas e, 
correlativamente às mulheres, possibilidade de uma autonomia maior contra 
autoridade patriarcal no interior das famílias. 

 

A pobreza é algo que incomodava e tentavam solucioná-la ou amenizá-la para que a 

ordem burguesa capitalista não fosse afetada, porém essa revalorização da família é uma 

forma de responsabilizá-las por todos os males, inclusive pela pobreza, que na verdade é 

causado por esse sistema desigual e explorador. Contudo começam as fiscalizações nas 

famílias a partir de preceitos morais, a fim de enquadrá-las nos padrões estabelecidos por 

essa sociedade burguesa.  

É possível perceber que desde os primordios da sociedade capitalista há uma 

criminalização da pobreza, há um paradoxo, esta sociedade que cria essa condição de 

pobreza é a mesma que a criminaliza, entretanto se o cerne da questão é a sociedade 

capitalista geradora dessa desilgualdade e, portanto causadora da pobreza, não há 

soluções para a pobreza neste sistema, e sim ações que são feitas em busca de amenizar, 

controlar a situação. 

Como afirma Mioto (2010, p.168) a família “não é apenas uma construção privada, 

mas também pública e tem um papel importante na estruturação da sociedade em seus 

aspectos sociais, políticos e econômicos.“ Portanto a família é atravessada pelas questões 

sociais e, contudo não pode ser responsabilizada pelo bem estar de todos os seus membros 

sem contar com as questões econômicas, sociais, territóriais, entre outras que devem ser 

consideradas. Responsabilizar, culpabilizar as famílias por todos os problemas sociais de 

seus membros, é desresponsabilizar os Estado, o qual deveria garantir os direitos a esta 

família, antes de puní-las.  

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA TRAGETÓRIA DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO 
VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES NO BRASIL 

No que se refere ao atendimento voltado para infância e para adolescência no Brasil, 

constata-se que este processo foi marcado e tensionado pela relação entre o setor público e 

privado. Desde a formação do Estado brasileiro, os interesses privados, em sua grande 

maioria das vezes, se sobrepunham aos interesses públicos, demarcando um terreno 

repleto de forças autoritárias, na perspectiva de articulação do assistencialismo e 

clientelismo (FALEIROS, 2011).   

Nos primórdios do Brasil Colônia, o atendimento a este público ficou marcado pela 

ausência de ações estatais. Uma das primeiras formas de atendimento para as crianças e 
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para os adolescentes ocorreu através da intervenção dos padres jesuítas a mando da Coroa 

Portuguesa na tentativa de subordinar às crianças indígenas à ordem vigente, assim eram 

submetidas ao aprendizado da doutrina cristã da igreja católica, e depois utilizavam das 

próprias crianças na tentativa de “catequisar” os indíos adultos, já que estes eram 

considerados selvagens, e de certa forma, precisariam ser moldados, até porque, se bem 

disciplinados poderiam ser utilizados como força de trabalho gratuita (ARANTES, 2011; 

RIZZINI, 2011). 

Posteriormente, a responsabilidade de destinar assistência para este público ficava a 

cargo das Camaras Municipais, porém, estas não exercia de fato seu compromisso, 

atribuindo para as Santas Casas de Misericóridia o compromisso e o dever de cuidar das 

crianças abandonadas. Para cumprir com tal abjetivo, a Santa Casa criou o sistema de 

Rodas dos Expostos, que perdurou durante os três períodos, desde o Brasil colônia, 

perpassando pelo Império até o Brasil República, quando foi abolida (MARCILIO, 2011). 

Com o passar dos anos, impulsionada pela proclamação da República em 1889, pelo 

processo de industrialização e logo pela urbanização, que se acelera em 1930, a pobreza se 

agravou. Encontra-se no cenário, uma crescente população, inclusive, crianças e 

adolescentes em situação de rua, sem moradia ealimentação, o que agravoua incidência de 

furtos. A partir de então, inicia-se um questionamento das formas de atendimento 

destinadas a este público até então, o que impulsionou um debate sobre a contrução de 

uma legislação específica para crianças e adolescentes, visando através destas, disciplinar 

os considerados desviados que já incomodava profundamente parcela da sociedade.  

A partir de então, com objetivo de corrigir e disciplinar os “menores delinquentes”, o 

Estado passa a ser mais atuante nesta questão, visto que até então, o atendimento era de 

responsabilidade da Igreja Católica, conforme também destaca Simões (2009, p. 218): 

 

No Brasil colonial e imperial, a assistência a crianças e adolescentes 
abandonadas era atribuída a entidades da igreja e às irmandadesnde 
misericórdia, a exemploda Europa, com caráter assistencialista ou 
benemérito, de sentido caridoso (SIMÕES, 2009, P. 218). 

 
Frente à extrema pobreza agravada pelo processo de industrialização, inúmeras 

crianças eram submetidas a várias formas de trabalho, tendo sua mão-de-obra explorada, 

tudo isso, para complementar a renda de suas famílias. O Estado foi chamado a intervir, e 

então, cria-se o Primeiro Juízo de Menores, em 1923, no Rio de Janeiro. Posteriormente, 

em 1927 foi criado o primeiro Código de Menores, decreto n° 17.943-A que teve como 

principal autor um Juíz de Menores do Rio de Janeiro, Mello Matto (FALEIROS, 2011). 
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A matéria da legislação possuia enfoque à justiça voltada para assistência, logo, 

consolidava um viés assistencialista e higienista. Dentre as carcterísticas presentes no 

referido código, destaca-se tanto a perspectiva higienista, voltada para vigilância da saúde 

das crianças através da ispeção médica; bem como o caráter extremamente disciplinador, 

autoritário, controlador, pautado sob uma visão jurídica moralista e repressiva, a qual previa 

o internamento dos menores (FALEIROS, 2011; RIZZINI, 2011). 

De acordo com oa autoesr supracitado, sob vigênca do Governo paternalista de 

Getúlio Vargas, entre 1930 a 1945, ocorreu uma crescente produção de legislações voltadas 

à infância e a adolescência, legislações estas que preconizavam assistência apenas para 

um segmento das crianças e dos adolescentes, aqueles que advinham de classes 

subalternas, aos ditos “menores delinquentes”, e ossocialmente e moralmente 

“abandonados”. Este público era atendido através de serviços3de carater assistencial, tutelar 

e repressivo, os quais visavam o controle para manutenção da ordem vigente.  

Sob vigência da ditadura militar, emerge a proposta de criação da Funandação 

Nacional do Bem-Estar do menor – FUNABEM através da lei 4.513 de 1964, a qual 

começou entrar em falência a partir da década de 1974. Nesta mesma década, emerge um 

novo Código de Menores, o código de 1979, promulgado através da lei 6.697 que veio para 

consagrar a Doutrina da Situação Irregular, visando disciplinar e controlaros menores 

visando enquadrá-losde acordo com a ordem vigente (ARANTES, 2011). 

A partir da década de 1980 emerge um movimento da sociedade se colocando 

contra esse cenário autoritário, repressivo e controlador, e a partir de então, começam a 

lutar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, e logo pelas legislações que 

assegurem os seus direitos em sua totalidade. Desta forma, do ponto de vista das lutas e 

resistências, a década de 1980 foi profícua visto que é neste momento que florescem os 

movimentos sociais lutando pelos direitos humanos(ARANTES, 2011). 

 

 

3 PRINCIPAIS MARCOS QUE ASSEGURAM A PROTEÇÃO INTEGRAL PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES:CONTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; ESTATUTO DA JUVENTUDE 

 

                                                 
3
 O Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) criado no ano de 1938, o Departamento Nacional da Criança, 

criado em 1940, o Serviço Nacional de Assistência aos Menores (SAM), criado em 1941 e a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), criado em 1942. Para mais informações consultar FALEIROS (2011).  
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Atualmente, temos consolidado no Brasil, através de influências e normativas 

internacionais, um arcabouço de legislações que asseguram os direitos das crianças e 

adolescentes, destinando para este segmento, proteção integral e prioridade absolta, tanto 

no atendimento direto, quanto na formulação e implementação de políticas públicas.  

Na década de 1980, o cenário político, repleto de forças democráticas, consolida um 

avanço de extrema importância no campo dos direitos com a promulgação da Constituição 

Federal na década de 1988. A referida Constituição assegura para todos os cidadãos, 

inclusive, para as crianças e adolescentes os direitos sociais, conforme o artigo a seguir: 

 

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição (BRASIL, 1988, grifos nossos).  

 
Desta forma, ressaltamos que os novos ares democráticos impulsionados pelos 

movimentos sociais, marcou significativamente a área da infância e da adolêscencia, ao 

passo que, coloca a criança e o adolescente como prioridade absoluta por parte do Estado, 

da família e da sociedade em geral, conforme assegurado no artigo 227 da Carta Magna, e, 

porteriormente, reafirmado através do artigo 4° do Estatuto da Criança e do Adolescente4. 

 
Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, á liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).  

 
Na década de 1990, outro marco de grande valia no que se refere à criança e o 

adolescente, foi à promulgação do Estatudo da Criança e do Adolescente – lei n° 8.069 de 

1990. De acordo com a matéria da legislação, é considerado criança, a pessoa de 0 a 12 

anos de idade incompleto e adolescente aqueles que possuem de 12 a 18 anos de idade. 

Através desta lei, são assegurados os direitos fundamentais à vida e à saúde para 

todas as crianças e adolescentes preconizando a proteção integral desde a gestação, 

nascimento até o desenvolvimento pleno, tais direitos serão ofertados por meio das políticas 

públicas como reafirma o artigo 7º: 

 

                                                 
4
 “Art. 4°É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e 
à convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 1990). 
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Art. 7° 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 e harmonioso, em condições dignas 
de existência (BRASIL, 1990). 

 

Assegura ainda o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, assim fica explicito 

no artigo 15 que:  

 
Art. 15 A criança e adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na 
Constituição e nas leis (BRASIL, 1990). 

 

 A matéria desta legislação representou um salto qualitativo ao passo que rompe 

totalmente com a Doutrina da Situação Irregular oficializada pelo Código de Menor de 1979, 

e a partir de então, regulamenta e consolida a Doutrina da Proteção Integral, assegurando 

para este segmento, proteção e desenvolvimento integral.  

Nessa perspectiva, cabe salientar que o Estatuto da Criança e do Adolescente rompe 

com paradigmas que estigmatizavam as crianças e os adolescentes adivindos de famílias 

pobres, uma vez que esses eram considerados em “situação irregular”, sendo denominados 

de “menores”, e então, submetidos à tutela e medidas judiciais por parte do Estado, 

passando a adotar concepções e práticas pedagógicas até então nunca abarcadas por 

nenhuma legislação brasileira, concebendo-os enquanto “sujeitos de direitos”, respeitando 

sua “consideção peculiar de desenvolvimento”, tudo isso devido à prioridade absoluta.  

 
Os princípios constitucionais, que inspiraram o ECA, espelharam-se no 
direito internacional, especialmente, entre otras, nas seguintes normas da 
ONU: Declaração dos Direitos da Criança (1959); Regras Mínimas das 
Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude 
(1985); e Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência 
Juvenil (1988) (SIMÕES, 2009, p.224). 

 

A referida legislação incorpora concepções inovadoras, haja vista que contempla 

mecanismos democraticos de viabilização da participação social na formulação e no 

controle de políticas públicas, como é o caso dos Conselhos, que não serão comtempledos 

neste artigo unicamente por motivos da extensão da sua abordagem e de sua 

complexidade, que não caberia em tão poucos parágrafos, considerando outros assuntos 

pertinentes que ainda deverão ser tratados na sequência desta reflexão. 

Outro marco de grande relêvancia no que concerne à área foi à promulgação do 

Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude, Lei n° 12.852 foi promulgado no dia 05 de 

agosto de 2013. A matéria do Estatuto considera jovem a pessoa que possui entre 15 e 29 
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anos de idade, considerando-os enquanto sujeito de direitos, garantindo para todos que 

possuem entre essa faixa etária, direitos que garantam o seu desenvolvimento universal.  

Para os efeitos desta lei, é assegurado aos jovens o direito à cidadania, à 

participação social e política e à representação juvenil, de acordo com o artigo 4°: 

 

Art. 4° O jovem tem direito à participação social e política e na formulação, 
execução e avaliação das políticas públicas de juventude. 
 Parágrafo único.  Entende-se por participação juvenil: 
 I - a inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a partir da sua 
concepção como pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma 
posição central nos processos políticos e sociais; 
 II - o envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas que 
tenham por objetivo o próprio benefício, o de suas comunidades, cidades e 
regiões e o do País; 
 III - a participação individual e coletiva do jovem em ações que contemplem 
a defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos aos jovens; e 
 IV - a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com 
direito a voz e voto (BRASIL, 2013).  

 
Esses e muitos outros direitos são legalmenete garantidos aos jovens no Estatuto da 

Juventude, o qual consolida avanços de extrema importância para o cenário da juventude, 

principalmente quando assegura tanto o direito a liberdade de expressão, bem como quando 

define princípios e diretrizes para as políticas públicas da juventude.  

Estas legislações representam um salto qualitativo na área da infância, da 

adolescência e da juventude ao passo que rompe com paradigmas que estigmatizavam este 

público, passando então a considerar todas as crianças e adolescentes, independentemente 

de sua origem, classe, raça, gênero enquanto sujeitos de direitos em condição peculiar de 

desenvolvimento, portanto, destinando prioridade absoluta e proteção integral.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em decorrência do surgimento do capitalismo emergiram questões como: um 

pauperismo que provocou violências e questões ligadas a insalubridades que gerou 

doenças, assustando a população e alarmando seguimentos da sociedade eesses 

começaram agir, atráves das filantropias, na maioria da vezes associados à Igreja, essa era 

uma forma de despolitizar e atribuir uma perspectiva da caridade, do assistencialismo em  

detrimento do direito. Grupos médicos-higienistas também trabalhavam para previnir e curar 

as doenças. Tais medidas que visavam solucionar os problemas, vinham com um carater 

coersitivo de criminalização da pobreza. 
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As legislações para as crianças e adolescentes foram avanços conquistados ao 

longo de anos, através de muitas lutas, por parte dos movimentos sociais. Tivemos algumas 

legislações no início do Brasil República, porém todas com um caráter coersitivo, de 

criminalização da pobreza e culpabilização da família. 

Foram nos anos 1980 com a constituição federal de 1988 e logo após em 1990 com 

o Estatuto da Criança e do Adolescente que conseguimos alguns avanços significativos para 

a área em questão. Ambas as legislações rompem com o caráter repressivo que vigorava 

até então, abarcando a dimensão pedagógica voltada a práticas educativas. Em 2013 temos 

o Estatuto da Juventude que vem afirmar e ampliar garantia de direitos.  

Pela primeira vez na história brasileira a matéria dessas legislações consideram 

todas as crianças e adolescentes, sem distinção, como sujeitos de direitos, assegurando 

para estes proteção integral e prioridade absoluta. 

Porém é preciso que hoje essas legislações sejam efetivadas, implementadas de 

fato, diante desse cenário atual de desmontes de direitos é uma situação muito 

preocupante, a sociedade civil deve está organizada, através dos movimentos sociais, para 

lutar pelos direitos. 
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