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RESUMO: O presente artigo é fruto de um estudo sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a articulação dos direitos infanto-juvenis nas ações das políticas públicas. Para 

o desenvolvimento deste estudo, foi elaborada uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória, 

bibliográfica, a fim de responder o problema de pesquisa: “Como ocorre a materialização dos 

direitos de crianças e adolescentes preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

nas diferentes políticas públicas?”. O artigo contempla um resgate teórico sobre o ECA, 

direitos sociais e políticas públicas. No primeiro item aborda-se o contexto histórico que 

antecede o ECA até a implantação do Estatuto em 1990. Na seqüência o artigo reflete as 

principais contribuições do ECA, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos. Em seguida articula-se a discussão entre ECA e políticas públicas a fim de evidenciar 

as ações que materializam os direitos preconizados pelo ECA. No estudo elaborado evidencia-

se que muitas são as ações desenvolvidas pelo Estado através das políticas públicas, no 

entanto, ressalta-se que as ações são paliativas atendendo emergencialmente, não garantindo a 

proteção integral deste público.  

Palavras - chaves: Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos Sociais e Políticas 

Públicas 

 

1- INTRODUÇÃO 

Sabe-se que antigamente crianças e adolescentes eram vistos como 

delinqüentes, ou seja, eram considerados como pessoas desajustadas. Diante disso, houve a 
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necessidade de algumas mudanças, que fizesse com que este público começasse a ser visto 

como sujeito de direitos. Esta transformação só seu deu por conta do surgimento do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, legitimando os direitos infanto-juvenis e modificando assim a 

concepção de criança e adolescente. 

Tendo em vista isso, o presente trabalho é oriundo de uma pesquisa qualitativa 

com caráter bibliográfico, visando responder o problema de pesquisa que é “Como ocorre a 

materialização dos direitos de crianças e adolescentes preconizados pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente nas diferentes políticas públicas?”, já que o mesmo visa analisar e articular os 

direitos  infanto-juvenis juntamente com ações das políticas públicas. 

Utilizou-se como base teórica documentos do ECA, legislações e também 

depolíticas públicas existentes no âmbito da saúde, assistência social e da educação, com o 

objetivo de materializar  os direitos das crianças e dos adolescentes. Diante da pesquisa, 

percebe-se que a criação do estatuto propiciou para que o público infanto-juvenil se inserisse 

na sociedade como cidadãos, além de propagar a garantia da proteção da infância e da 

juventude, através da articulação da família, poder público e sociedade. Entretanto, a maioria 

das ações planejadas não garante a plenitude da totalidade dos direitos, evidenciando assim a 

imediaticidade das mesmas. 

 

2- BREVE CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE OS AVANÇOS DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Até o início do século XX a criança era vista como um problema social e 

também inexistiam políticas públicas para esta classe. Neste período, o Brasil tinha como base 

o modelo francês, onde as crianças e os adolescentes pobres eram excluídos da sociedade, 

como também eles não podiam ser vistos pelas elites burguesas, fazendo com que eles fossem 

recolhidos, mascarando assim a Questão Social e a pobreza existente. 



3 
 

 

Diante disso, na década de 1920, cria-se no Rio de Janeiro o “Serviço de 

Assistência e Proteção à Infância Abandonada e Delinquente”, como também em 1923 a 

Fundação do Juizado de Menores no RJ, visando estabelecer uma nova relação entre o Estado 

Brasileiro e a Assistência aos menores. Além disso, nesta mesma época é criado o Código de 

Menores, que tinha o menor como alguém criminoso e delinquente, como nos afirmaRizzini 

(1993, p.96) apud Silva (S/A, p.8): 

 

“Menor não é apenas aquele indivíduo que tem a idade inferior a 18 ou 21 anos 

conforme mandava a legislação em diferentes épocas. Menor é aquele proveniente 

de família desorganizada onde imperam os maus costumes, a prostituição, a 

vadiagem, a frouxidão moral e mais uma infinidade de características negativas, tem 
a sua conduta marcada pela amoralidade e pela falta de decoro, sua linguagem é de 

baixo calão, sua aparência descuidada, tem muitas doenças e pouca instrução, 

trabalha nas ruas para sobreviver e anda em bandos com companhias suspeitas.” 

 

Este Código de Menores serviu para a sistematização de uma política voltada 

para a infância, além de organizar formas de trabalho, educação, prevenção e recuperação dos 

menores “delinquentes”. Tendo em vista regulamentar algumas questões, tais como o trabalho 

infantil, tutela, pátrio poder, delinquência e liberdade vigiada. 

Os atendimentos eram baseados na internação de crianças em instituições, 

distantes do convívio social e às vezes familiar, tendo o juiz como instância máxima. Porém, 

somente em 1940, que se retifica o Código de Menores, tornando ele um documento com 

caráter menos punitivo e mais social, ou seja, ele será mais preventivo, assistencial e 

regenerador.Percebe-se que nesta época tinha-se uma prática excludente e discriminadora, 

propiciando assim a criação do SAM (Serviço de Assistência ao Menor) em 1941. O SAM era 

um órgão do Ministério da Justiça voltado para o adolescente autor de ato infracional e para o 

menor carente e abandonado. 

Este órgão atuava em todo o território nacional e visava organizar o 

atendimento para este público, realizar estudos sobre os menores e racionalizar as formas de 

tratamento. Além disso, fazia-se o uso de vários instrumentos, mas tinha como principal o 
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levantamento dos antecedentes morais e familiares dos menores. Segundo Alvin e Valladares 

(1988, p.8) 

 
“Por trás da ideia do SAM estão presentes representações amplamente aceitas e 

discutidas: a imagem da criança pobre enquanto abandonado física e moralmente; 

uma concepção da infância enquanto uma idade que exige cuidados e proteção 

específicos; as grandes cidades como lócus de vadiagem, criminalidade e 

medicância; os espaços públicos (ruas, praças, etc) como espaços da socialização da 

marginalidade. Por fim, a ideia de que cabe a instituições especializadas a 

“recuperação” e a formação de uma infância “moralizada”. Recuperando a “infância 
desvalida”, o Estado contribuiria para a formação de indivíduos úteis a sociedade, 

futuros bons trabalhadores.”  

 

 

Já na década de 60, o SAM passa a ser considerado repressivo, desumanizante 

e conhecido por alguns como “Universidade do Crime”. Neste mesmo período formula-se 

uma política nacional de atendimento e exatamente em 64 a criação da FUNABEM 

(Fundação Nacional do Bem Estar do Menor), que visava uniformizar e centralizar a política 

de bem estar do menor. 

Logo após, cria-se no âmbito estadual a FEBEM (Fundação Estadual do Bem 

Estar do Menor), tendo como funções básicas a triagem, o recolhimento e a internação dos 

menores. Os profissionais que atuavam nestas instituições eram na sua grande maioria 

Médicos, Assistentes Sociais, Psicólogos, Psiquiatras, Pedagogos e Juristas. 

Vê-se antigamente que tanto as crianças quanto os adolescentes eram 

culpabilizados, enquanto que o Estado era desresponsabilizado dos problemas sociais que 

aconteciam. Somente na década de 80 com o início da democratização no país, e dos 

movimentos populares, como o Movimento de Meninas e Meninos de Rua (MMMR) que se 

ratifica a Constituição Federal de 1988 e também se cria o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). 

Este estatuto se difere completamente do Código de Menores, pois com a 

implantação do ECA, o público infanto-juvenil começa a ser visto como sujeitos de direitos e 
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pessoas em desenvolvimento, além deles terem proteção integral e serem prioridade em 

qualquer atendimento. Outro contraponto ao Código de Menores, é que as crianças e os 

adolescentes terão acesso à convivência familiar e os responsáveis por eles serão 

primeiramente a família, depois o Estado e por último a sociedade. 

 

2.1 Asprincipais contribuições do estatuto da criança e do adolescente  

Sabe-se que somente com a consolidação do ECA que as crianças e os 

adolescentes tornam-se sujeitos de direitos, ou seja, eles começam a ser considerados 

cidadãos. Além disso, o Estatuto vem assegurar todas as oportunidades e facilidades, com a 

finalidade de facultar o desenvolvimento físico, moral, mental, espiritual e social, como 

também quebrar velhos paradigmas que orientavam as ações sobre o tema. 

Vale-se ressaltar que o Estatuto contribui para que toda criança e adolescente 

gozem dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como afirma o Art. 227 da 

Constituição Federal de 1988: 

 

“ È dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, e exploração, 

violência, crueldade e opressão.”(BRASIL, 2013, p.9 ) 

 

Um dos aspectos que o Estatuto da Criança e do Adolescente ressalta, éo 

direito à vida e à saúde, onde ele aborda que toda criança e adolescente deve ter um 

desenvolvimento sadio e harmonioso, e se ele for deficiente deve-se ter um atendimento 

especializado, lembrando que a criança tem o direito do atendimento integral à saúde e 

também a condições especiais para a sua internação. Sendo que se alguma criança ou 

adolescente apresentar sinais de maus-tratos, deverá ser comunicado e denunciado aos órgãos 

competentes, como o Conselho Tutelar. 
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Art. 131 O Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos nesta lei. 

Art. 132 Em cada município haverá no mínimo um Conselho Tutelar composto de 

cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, 

permitida uma recondução. (BRASIL, 2013, p. 54 – 55). 

 

 

Já outro aspecto que o ECA aponta como prioridade é o direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade. Neste ponto ele afirma que toda criança e adolescente tem o direito de 

ir e vir, de se divertir, de praticar esportes, de se expressar, como também participar da vida 

familiar e da vida política, ressaltando que jamais deve-se violar a sua integridade física, 

psíquica e moral. 

Além disso, tem-se o direito à convivência familiar e comunitária, onde se diz 

que toda criança deve ser criada e educada no seio da família, sendo que os pais é quem são 

os responsáveis pelo sustento, guarda e educação dos filhos menores. No entanto em caso de 

família substitutiva, o ECA determina que a criança deve ser ouvida previamente, 

considerando suas relações de afinidade, como também sobre os casos de adoção
4
, tutela

5
 e 

guarda
6
. 

Outro fator importante é o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, 

onde se tem o objetivo de preparar a criança e o adolescente para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, devendo o Estado garantir o ensino fundamental obrigatório e 

                                                             
4Adotar significa acolher, mediante ação legal e por vontade própria, como filho legítimo, uma criança e um 

adolescente que se encontra de alguma forma desamparado pelos genitores. Ao filho adotado será concedido 

todos os direitos que são concedidos ao filho natural, assim sendo, o filho adotado é de toda forma equiparado ao 
filho biológico, como está disposto que deve ser pelo art. 227 §6º da CF/88. 
5 Tutela é o encargo atribuído pela Justiça a um adulto capaz, para que proteja, zele, guarde, oriente, 

responsabilize-se e administre os bens de crianças e adolescentes cujos pais são fortalecidos ou estejam ausentes 

até que completem 18 anos de idade. Disponível em 

<http://www.civel.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9>.   
6Uma maneira de assegurar o direito à convivência familiar sem implicar necessariamente na destituição do 

poder familiar. Dessa forma, há a possibilidade de manter o vínculo entre a criança e o adolescente e sua família 

de origem,ao mesmo tempo que se mantém o instituto da guarda. A guarda em família substituta, ou guarda 

estatutária, é tratada no ECA nos arts. 33 - 35 especificamente.  
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gratuito, oferecendo também creches e pré-escolas para crianças de até 6 anos, sendo que os 

pais tem a obrigação e dever de manter os filhos na rede regular de ensino. 

Diante disso, vê-se que o ECA retrata diversas questões, tendo como mais um 

deles o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, onde nos informa que é proibido 

o trabalho para menores de 14 anos, como também o exercício do trabalho em locais 

insalubres, penosos ou em horários noturnos.Portanto, em vista a todos os direitos 

conquistados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltamos sua importância no 

âmbito das políticas públicas. Nesse sentido, é extremamente necessário respeitarmos os 

direitos das crianças e dos adolescentes, visando interagir o Estado com a Sociedade.  

Todos os direitos referendados noECA em relação à proteção da infância e 

adolescência estão neste âmbito formalizados no ponto de vista legal. No entanto é preciso 

materializar os direitos das crianças e dos adolescentes através das ações concretas de 

políticas publicas. É neste sentido que ressalta-se a importância do ECA como balizador para 

a construção de políticas publicas de proteção às crianças e aos adolescentes. E para 

compreender a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, desenvolve-se no item a 

seguir o mapeamento de ações de políticas públicas voltados para este público específico. 

  

3- AINTERFACE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Pensando na materialização dos direitos das crianças e adolescentes previstos 

no ECA, se faz necessário problematizar o trabalho desenvolvido nas ações das políticas 

públicas com vistas a tender o previsto nesta normativa. Segundo Behring e Boschetti (2007) 

no resgate sobre a constituição das políticas sociais no Brasil na área da infância e da 

juventude destaca-se o código de menores, e o Serviço de Assistência ao Menor de 

características assistencialista e punitiva, apresentando uma contradição em relação aos 



8 
 

 

objetivos de proteção ás crianças e adolescentes. No entanto com a aprovação do ECA em 

1990, e as mudanças ocorridas no bojo da organização da políticas sociais a partir da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, um novo cenário começa a desenhar-se no sentido de 

incorporar na agenda das políticas públicas sociais os direitos de crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos.  

Para que os direitos preconizados pelo ECA e demais legislações sejam 

materializados na prática da proteção da infância e juventude, é preciso que o conjunto de 

políticas sociais destinadas a inclusão das crianças e adolescentes estejam em pleno 

funcionamento e suas ações sejam planejadas e pensadas no sentido de garantir a vivência do 

acesso aos direitos. As políticas estão organizadas em áreas centrais como a saúde, educação, 

assistência social, trabalho e geração de renda, com suas normativas próprias e estruturas 

funcionais. (GONZÁLEZ, 2012). 

Atualmente, pode-se visualizar diversas ações em diferentes políticas públicas 

que materializam os direitos de crianças e adolescentes preconizados pelo ECA. Destaca-se a 

seguir algumas das ações identificadas para o público infanto-juvenil: 

  

Política 

Pública 
Onde Ação 

Artigos do ECA 

(Direitos) 

Assistência 

Social 

Sistema Único de 

Assistência Social 

– SUAS 

- PAIF (Programa de 

Atendimento Integral à 

Família) 

- PAEFI (Serviço de Proteção 

e Atendimento Especializado 

à Famílias e Indivíduos) 

- Art4 e 15 - 18 do ECA 

- Art 5, 19 - 21, 23 - 24, 

28 - 32 do ECA 

Educação 
Ministério de 

Educação e 

- Política Nacional de 

Educação 

 

-Art 4  
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Cultura - MEC - Política Nacional de Ensino 

Fundamental 

- Capítulo 4 do Estatuto 

da Criança e do 

Adolescente (Art 53 – 

59) 

 

Saúde 
Sistema Único de 

Saúde - SUS 

- Saúde da criança, 

- Pré-natal 

- Atendimento médico- 

hospitalar 

- Aleitamento materno 

- Campanhas de vacinação 

- Na saúde mental, o 

atendimento nos CAPS 

infantil 

-Art 4 

- Capítulo 1 do Estatuto 

da Criança e do 

Adolescente (Art 7 – 14) 

Quadro 01: Sistematizado pelas autoras. 

 

No Sistema Único de Assistência Social (SUAS)destaca-se as ações do PAIF 

que tem como objetivo o de prevenir situações de risco e também de fortalecer os vínculos 

familiares e comunitários, tendo em vista que o público prioritário é aquela população que 

vive em situação de vulnerabilidade social, dentre eles estão a criança e o adolescente. Além 

disso, através do PAIF se materializam o direito à cultura, ao esporte e lazer, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e principalmente a convivência familiar e comunitária, que se encontram 

preconizados no art4 e art 15-18 do ECA. Ainda no âmbito da política de assistência 

destacam-se as ações da proteção social especial pelo PAEFI, instituições de longa 

permanência e família acolhedora que visam garantir a integralidade e proteção de crianças e 



10 
 

 

adolescentes que vivenciam situações de violência e negligencia preconizados nos art5, 19 - 

21, 23 - 24, 28 - 32 do ECA.  

Em relação à política de educação, evidenciam-se as ações que garantem ao 

direito da formação escolar conforme citado pelo art4 como “dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público” (BRASIL, 2013), as ações 

executadas pela Política Nacional de Educação Infantil com vista ao atendimento de crianças 

de 0 a 6 anos e também a Política Nacional de Ensino Fundamental para crianças a partir dos 

6 anos, além disso ressalta-se que o direito à educação é apontado como um direito 

fundamental conforme indica o capítulo IV  do ECA. 

Em seu capítulo I, o ECA dispõe sobre o direito à vida e à saúde de crianças e 

adolescentes, direitos estes que se materializam nas ações da política pública de saúde a partir 

do Sistema Único de Saúde – SUS, as ações voltadas para crianças e adolescentes na saúde 

são: saúde da criança, pré-natal, atendimento médico-hospitalar, aleitamento materno, 

campanhas de vacinação voltadas para crianças, e na saúde mental ao atendimento nos CAPS 

infantil. Além disso, vale ressaltar que a saúde é considerada um direito fundamental, tendo 

em vista que é o Estado que tem o dever de desenvolver e criar políticas públicas neste 

âmbitovisando que este direito seja garantido por todos, dentre eles está o público infanto - 

juvenil. Como nos diz a Carta Magna da Constituição Federal do Brasil, 

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais 

e econômicas que a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.” (BRASIL, 1988) 

 

A criação ou manutenção de programas de atenção á crianças e adolescentes 

tem sido cada vez mais alimentado pelos objetivos das políticas públicas, no sentido de 

garantir na vivência os direitos normatizadospelo ECA. Cabe destacar que muito é preciso 

desenvolver no sentido de proteger a infância, no entanto não se pode negar os avanços que já 



11 
 

 

ocorreram com a aprovação do próprio Estatuto e da incorporação de ações que dão 

visibilidade a este instrumento pelas políticas públicas.  

 

4- CONCLUSÃO 

Concluímos que o Estatuto da Criança e do Adolescente é de suma importância 

para a sociedade brasileira, e que foi através deste Estatuto que as crianças e os adolescentes 

se inserem na sociedade como cidadãos e não mais como delinquentes. Além disso, ele nos 

coloca a importância da família como fonte principal para que essa efetivação ocorra não 

tirando o dever do Estado em consolidar uma política pública de proteção. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente vem de uma longa trajetória que dura até hoje, visando atendera 

população infanto-juvenil de forma integral e universal, garantindo assim, o seu 

desenvolvimento pleno, concretizando os seus direitos em vários âmbitos tais como na 

Educação,na saúde e entre outros. Vale-se ressaltar que a responsabilidade para que haja a 

garantia destes direitos, não é somente da família, mas também do Poder Público e da 

sociedade. Portanto, mesmo diante de tantos obstáculos, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, obteve muitas conquistas, no entanto ainda trava uma luta diária para que os 

direitos das crianças edos adolescentes sejam respeitados,garantindo a todos uma formação 

física e moral tanto no âmbito familiar, como perante a sociedade. É mister afirmar que a 

materialização dos direitos das crianças e adolescentes passa pela consolidação das políticas 

públicas e suas diversas ações protetivas. Pode-se observar nas ações previstas nas áreas da 

saúde, educação e assistência social como as políticas se organizam dando legitimidade aos 

direitos previstos no ECA, contudo, as ações planejadas não são suficientes para garantir a 

integralidade da proteção da infância e de seus direitos. 
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