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Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

Como são belos os dias 

 Do despontar da existência! 

- Respira a alma inocência 

Como perfumes a flor... 

 Poema Meus oito anos. Casemiro de 
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Adolescentes: De Objetos a Sujeitos de Direitos. 2018. 73. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Serviço Social) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 
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RESUMO 

 

Partindo da premissa de uma abordagem teórico-metodológico, as ferramentas 
utilizadas compreende uma análise qualitativa, através de pesquisa bibliográfica 
fundamentados em livros, teses e artigos científicos. O presente trabalho consiste 
num resgate histórico exploratório sobre o abandono de crianças e adolescentes 
através dos séculos perpassando a trajetória legislativa e das politicas públicas a 
respeito dos avanços sobre os direitos dessa faixa etária. Realiza-se o litígio entre a 
Lei 8069/1990 – ECA que sugere a plena garantia de direitos, ou seja, emerge o 
princípio da proteção integral sem ser benevolente com a criminalidade e violência 
infanto-juvenil, e a PEC 171/1993, que instiga a Redução da Maioridade Penal, 
fundamentada na cultura Judaico-cristã, reflexo do avanço neoconservador que 
encontrou espaço nas últimas décadas no Brasil. Para tal, objetiva-se analisar a 
tentativa de desconstrução dos direitos da infância e adolescência brasileira, da 
prática contemporânea de violência policial legitimada pelo Estado por meio do 
genocídio ostensivo, dos mecanismos jurídicos disciplinadores de corpos em seu 
percurso histórico, visando à reflexão sobre o impacto que tal PEC trará nos âmbitos 
individual, familiar e social. Por esse acontecimento é que o Serviço Social luta na 
contramão do pensamento e prática neoconservadora, a partir das perspectivas do 
seu Projeto Ético-político, para rupturas cotidianas e vislumbre de uma sociedade 
justa e igualitária. A apesar da proibição de expor crianças, a situação remanesce, a 
Roda dos Expostos ressurge na Europa e Ásia, desde 2000, está revitalizada, 
encontrou uma nova roupagem, como a Janela da Esperança e Janela de Moisés. 
 
Palavras-chave: Chacina; Criminalização; Institucionalização; Movimentos Sociais; 
Mídia; Roda dos Expostos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CRUZ, Cristiane de Jesus da. From the old to the new world the historical 
construction of collective and Anonymous Personal Atrocities in the everyday 
life of children and Teenagers: from objects to subjects of rights. 2018. 73. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Serviço Social) – Centro Universitário Anhanguera 
de Niterói, Niterói, 2018. 
 

ABSTRACT 

 
Starting from the premise of a theoretical-methodological approach, the tools used a 
qualitative analysis, through bibliographical research based on books, theses and 
scientific articles. This paper is an exploratory on the historic rescue abandonment of 
children and adolescents through the centuries, bypassing the legislative trajectory 
and the public policies concerning the human rights advances of this age group. The 
dispute between the law 8069/1990-ECA that suggests the full guarantee of rights, 
namely, emerges the principle of comprehensive protection without being lenient with 
crime and youth violence, and the PEC 171/1993 that encourages the reduction of 
Criminal Majority, grounded in Judeo-Christian culture, a reflection of the 
neoconservative advance he found space in the last decades in Brazil. To this end, 
the goal is to analyze the attempt of deconstruction of the rights of brazilian children 
and adolescents, the contemporary practice of police violence legitimized by the 
State through the ostensible genocide, legal mechanisms of disciplinarians bodies in 
your history, in order to reflect on the impact that such a PEC bring in individual, 
family and social spheres. For this event is that the Social Service struggle against 
the neo-conservative thinking and practice, from the perspective of your Ethical-
political Project, to daily breaks and glimpse of a just and egalitarian society. The 
despite the ban to expose children, the situation remains, the wheel of Exposed 
resurfaces in Europe and Asia, since 2000, is revitalized, found a new guise, as the 
window of hope and Moses window. 
 
Keywords: Slaughter; Keywords: Slaughter; Criminalization; Institutionalization; 
Social Movements; Media; Wheel of Exposed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa traz em seu âmago o propósito em reconhecer as 

questões referentes à trajetória do abandono infantojuvenil. Trata-se de um resgate 

histórico sobre a descoberta humana da criança e do adolescente desconhecidas 

durante toda idade média período compreendido entre o século V ao XV bem como 

das políticas públicas anteriores a Constituição Federal de 1988, sendo estas 

medidas de viés caritativo religioso, de caráter escasso, com conteúdo punitivo 

visando à criminalização da pobreza.  

Este estudo abordou temas subjacentes a infância e a adolescência como a 

família, a institucionalização, assim como, a distância entre a ―letra da lei‖ e o 

processo lento de mudanças de paradigmas que na prática deveriam conduzir os 

sujeitos de direitos (crianças e adolescentes) a crescer em família, na comunidade e 

sem violência. O artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA versa sobre 

a importância em não separá-los de suas ―raízes‖ por motivos de pobreza, violência 

e por práticas equivocadas de ―proteção‖ que as encaminham à institucionalização. 

A infância sempre existiu, porém sua concepção como ocorre nos dias de 

hoje e com ideal mais humanitário já criado é uma invenção do período 

Renascentista surgindo por volta do século XVI como estrutura social e como 

condição psicológica.  

A infância e a adolescência precisavam ser protegidas ampliando este 

conceito há no século XVIII o surgimento do movimento Iluminista, estes 

acreditavam que a principal força transformadora era a razão, a capacidade humana 

de raciocinar. Os iluministas propunham uma nova sociedade, baseada na 

descentralização do poder absolutista exercido por reis e na igualdade de direitos 

dos cidadãos, na liberdade individual e nas qualidades naturais das crianças, tendo 

Montesquieu, Voltaire e Rosseau como os principais filósofos desse movimento.  

A motivação pelo tema infância e adolescência revelou-se na inquietude do 

―meu olhar‖ sobre a trajetória do abandono infantojuvenil, no que se refere a 

ausência histórica de seus direitos, por serem responsabilizados pela violência e 

pelo aumento desta, pano de fundo para aprovação da PEC 171/1993. A pesquisa 

almeja intensificar junto ao corpo social e a comunidade academicista a necessidade 

de efetivação do princípio da proteção integral descritos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA/1990 em razão de que a infância e adolescência tem ―seu papel‖ 
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na sociedade e este deveria passar longe do trabalho, prostituição, evasão escolar 

dentre outros, sendo assim apresentados à sociedade como seres humanos em fase 

peculiar de desenvolvimento. 

Diante a narrativa exposta indaga-se, por qual motivo alguns setores da 

sociedade contemporânea como a mídia tradicional, a política partidária e o Estado 

ainda persistem em desconsiderar crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos?  

A pesquisa tem como objetivo apresentar os motivos pelos quais alguns 

setores da sociedade contemporânea como a mídia tradicional, a política partidária e 

o Estado ainda persistem em desconsiderar crianças e adolescentes como sujeitos 

de direitos. A importância dessa abordagem desdobra-se em três objetivos 

específicos: em conhecer a trajetória histórica dessa ―população‖ sempre numa 

perspectiva crítica reflexiva; identificar situações de violência pelas quais essa 

―população‖ foi inserida e demonstrar a sociedade (povo) que esta tem sido 

manipulada pela mídia, pela política partidária e pelo Estado no que se refere a 

insistente construção da infância e adolescência como delinquentes.  

Diante ao exposto a metodologia utilizada compreende uma análise 

qualitativa, através de pesquisa bibliográfica fundamentados em livros e artigos 

científicos, considerando os marcos legais, alterações sociais e culturais que 

colaboraram para novas perspectivas no que tange os direitos inerentes à pessoa 

humana da criança e do adolescente, com análise anterior e posterior a 

promulgação da CF de 1988. Através de pesquisa teórica relativa às políticas 

públicas referentes à construção da legislação dispensadas a esta fase realizou-se 

uma análise crítica, histórica promovendo o debate entre os Códigos de Menores de 

1927 e 1979 com o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei (8069 de 13/07/1990) 

e o PEC 171/1993 que sugere a redução da maioridade penal. O neoliberalismo tem 

encontrado espaço na sociedade contemporânea, avança com intuito de criminalizar 

a pobreza e retroceder os direitos e a proteção social dessa população, abstendo-se 

as expressões da questão social grande impulsionadora da miséria material, física e 

mental. Analisa-se fundamentar teoricamente a discussão sobre os impactos de tal 

PEC e suas implicações na sociedade política e civil.      

O corpus do trabalho contará com autores de grandes áreas, a saber: 

Antropologia (Diégues), Direito (Carlos Simões), História (Phillipe Ariès/Del 

Priori/Irma Rizzini), Serviço Social (Fávero/Guerra/Martinelli/Netto/Iamamoto), 
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Sociologia (Diégues e Negrão) Jornalismo (Daniela Arbex e Márcia Gatto), e das 

Políticas Sociais (Behring; Boschetti/Carvalho; Del Priori) campos fundamentais para 

substanciar o pretendido debate.  

Através de pesquisa teórica relativa às políticas sociais realizou-se uma 

análise crítica, sobre a Proposta de Emenda à Constituição - PEC 171/1993 do Sr. 

Benedito Domingos, ex-deputado federal pelo PP-DF (Partido Progressista). Esta 

PEC caminha na contramão da Cláusula Pétrea versada no Art. 60, § 4 e IV da CF 

de 1988 que dispõe sobre a não deliberação nem por PEC que venha abolir os 

direitos e as garantias individuais, ora manifestos nos Art. 227 e Art. 228 no que 

tange os direitos dessa população, sem ponderar os rebatimentos causados pelas 

expressões da questão social fomentada pela politica de austeridade neoliberal e 

suas estratégias nos desmontes das garantias, dos benefícios sociais. 

Na esteira desses argumentos verifica-se a evolução histórica e legislativa 

bem como as mudanças ocorridas ao longo do tempo cujos rebatimentos produziram 

mudanças significativas na sociedade atual assim como a inserção da infância e 

adolescência nas intenções de proteção social.  

A presente pesquisa fundamenta-se também em dois Projetos de Lei. O PL 

2747/2008 este institui o parto anônimo como forma de ―prevenir‖ o abandono de 

recém-nascidos, assim como, o PL 3220/2008 este regula o direito ao parto 

anônimo, ou seja, ambos trazem em seu inteiro teor mecanismos para ―ressuscitar‖ 

a Roda dos Expostos aqui no Brasil, realidade europeia e asiática em pleno início do 

século XXI.  

No primeiro capítulo aborda-se as considerações sobre a concepção da 

infância e adolescência; no subcapítulo 2.1 descreve-se os traços históricos do 

Brasil colonial; no subcapítulo 2.2 identifica-se os jesuítas e as crianças no Brasil 

quinhentista: a raiz das práticas coercitivas e punitivas; no subcapítulo 2.3 aborda-se 

o contexto histórico da ordem religiosa a ―primeiro corpo docente‖; 2.4 promove-se 

um percurso sobre a infância negada: a evolução histórica da legislação, e desse 

modo conhecer a trajetória histórica dessa ―população‖ sempre numa perspectiva 

crítica reflexiva.   

No segundo capítulo identifica-se os espaços de violência nos quais crianças 

e adolescentes foram inseridos; no subcapítulo 3.1 aborda-se o processo de 

criminalização da pobreza em favorecimento do capital; no subcapítulo 3.1.1 expõe-

se o trabalho de crianças e adolescentes no processo de produção e reprodução do 
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capital; no subcapítulo 3.2 trata-se o alvorecer das políticas públicas no Brasil: a 

conquista dos primeiros direitos humanos; no subcapítulo 3.3 demonstra-se o 

nascimento e aprimoramento dos movimentos de classes e as lutas sociais.  

No terceiro capítulo aborda-se a construção dos direitos humanos da infância 

e adolescência: no subcapítulo 4.1 expõe-se a violência policial legitimada pelo 

Estado; no subcapítulo 4.1.1 aborda-se o papel da mídia vinculado à 

institucionalização do ―menor‖; 4.1.2 aborda-se a pretensa revitalização da roda dos 

enjeitados fundamentada em princípios judaico-cristão, no conservadorismo, e no 

sistema de governo neoliberal através do PL do parto anônimo; no subcapítulo 4.2 

versa-se sobre a trajetória da Assistência Social, ―um pulo‖, da caridade ao direito, 

seus avanços e desafios; no subcapítulo 4.3 aborda-se o compromisso do Serviço 

Social através de uma perspectiva crítica e de debate mais acentuados sobre o 

tema, assim como as ações do assistente social no sentido de aprimoramento diário 

do saber profissional, incluindo sempre as três dimensões. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONCEPÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  

 

O surgimento da caridade às crianças deu-se após o papa Inocêncio III 

escandalizar-se com bebês mortos no rio Tibre, adotou então o sistema de ―Roda‖ 

em Marselha (França) no ano de 1188, como prática assistencialista a infância 

desprotegida. Concomitante a introdução deste sistema o Hospital Santo Spirito, 

próximo ao Vaticano, passou a receber, por ano, cerca de três mil enjeitados. No 

Brasil segundo Negrão (2016) o descaso com a infância tornou-se explicito com a 

instalação da primeira Roda dos Expostos, em Santos, em 1543, já no século XVI, 

na Capitania de São Vicente.  

A infância e a adolescência são conceitos percebidos na contemporaneidade 

como fenômenos naturais, todavia, nem sempre foi assim. De acordo com Del Priori 

(2016) as crianças, sobretudo a negra, eram desvalorizadas, pois morriam com 

facilidade. Para esta autora, o século XIX ratificou a descoberta humanística da 

infância e adolescência a partir de suas especificidades.  

O conceito de infância mediante o entendimento da Igreja Católica era de que 

esta terminava aos 07 anos tanto para criança negra como para todas as outras. 

Com essa concepção a Igreja, delimitou a ―infância‖ apenas pela ausência da fala ou 

fala imperfeita, estabelecendo assim a primeira infância como a ―idade da razão‖, 

julgando ―miúdos e ingênuos‖ capazes de discernir entre o bem e o mal, tendo como 

valor maior a idade cronológica, pouco importando o seu desenvolvimento mental. 

A infância foi compreendida por Ariès (1978, p. 25) como o primeiro ―degrau‖ 

da vida, para este autor, uma forma de conceber a biologia humana, bem como as 

funções sociais. Ariès assimilou a concepção dessa faixa etária a partir do 

nascimento com duração até os sete anos, período chamado de enfant (criança), 

que significa não falante. Nesse percurso do nascimento até 07 anos se ―plantavam‖ 

os dentes, após, ―verificava-se‖ o rompimento da incapacidade de compreensão da 

fala, logo, se compreendiam o que diziam os adultos tornavam-se desse modo 

adultos em miniatura, ou seja, era o indicativo de aptidão ao trabalho. 

Conforme Del Priori (2016) nesse período a criança era entendida como ―cria 

da mulher, compreensão advinda do ato de criar, de amamentar‖. Concomitante a 

essa descoberta, a adolescência era observada por atributos físicos e pela conquista 

da maturidade. No Brasil, cuidados universais como saúde e educação viriam a ser 

consolidados na CF de 1988.   
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De acordo com Ariès (1978) no tempo compreendido como idade média entre 

os séculos V ao XV a infância era uma fase desconhecida e sem importância, havia 

ausência de palavras que identificasse tal fase da vida. Nesse período, as crianças 

foram absorvidas como seres produtivos, substituíveis, utilitários, não havia 

diferença entre crianças e adultos por isso o infanticídio era comum.  Entregar os 

filhos aos conventos ou para outras famílias era um hábito natural. Essa ausência de 

afeto gerou altos índices de mortalidade infantil, (DEL PRIORI, 2016).  

É na década de 1980 período abarcado por movimentos sociais que o 

advento da CF de 1988 instituiu mudanças significativas para esta faixa etária na 

perspectiva da desconstrução de um passado imerso em maus tratos para a 

construção de um presente abarcado pela perspectiva de cidadania.  

  

2.1 TRAÇOS HISTÓRICOS DO BRASIL  

 

Nos idos de 1500 a sucinta, porém precisa, carta de Caminha narra a 

descoberta de um ―Novo Mundo‖ ao rei de Portugal D. Manoel I, o que ele disse a 

respeito dos índios jamais foi desmentido. As narrativas de viajantes que pousaram 

no Brasil e, mais acentuadamente, nas cartas ou informações dos padres da 

Companhia de Jesus constituíram a primeira de uma série de crônicas ou narrativas 

que se prolongaram pelos séculos seguintes. As relações entre lusitanos e 

indígenas amiudaram-se com a vinda mais intensa de correntes humanas 

portuguesas, em particular a partir de 1534, quando deram inicio a ocupação do 

Brasil. (DIÉGUES, 1974, p. 13).  

Projetavam-se os novos ―donos‖ da ―terra vermelha‖ futuramente denominada 

por Brasil modificações com caráter colonizador, imposição do cristianismo, controle 

político econômico e social, bem como, a introdução da ―nova família‖ com padrão 

de organização burguês, sem função afetiva. Ariès (1978).  

Os portugueses foram impondo seu dominio no ―novo mundo‖. A recente 

colônia, conforme atesta Azevedo e Guerra (2005) constituiu-se campo fértil para 

subjugar indígenas e mais tarde seria a vez dos escravos negros, desse modo, 

foram destruindo formas familiares próprias desses grupos ao passo em que 

construíam aqui no Brasil, uma realidade europeia, a família nuclear burguesa, uma 

organização fundamental com atribuições financeiras e politicas.  
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Nesse contexto as autoras Azevedo e Guerra, (2005, p. 52) identificam, a 

relevância de alguns acontecimentos que foram fundamentais para a introdução de 

uma nova percepção de vida além da colonização e que alteraram a maneira de 

conceber a vida cotidiana ao final da segunda metade do século XV como o 

desenvolvimento da alfabetização, a disseminação da leitura, a expansão de novas 

formas de religião sobretudo graças a um invento, a imprensa.  

De acordo com Simon (1971, p.122-133) ―um método eficiente de imprimir 

com tipos móveis de chumbo, coberta por uma tinta à base de óleo, criada por volta 

de 1440, provavelmente aperfeiçoado por Johann Gutemberg‖, tornando-se possível 

realizar acontecimentos inebriantes que mudaram a História.  

 

2.2 OS JESUÍTAS E AS CRIANÇAS NO BRASIL QUINHENTISTA: A RAIZ DAS 

PRÁTICAS COERCITIVAS E PUNITIVAS  

 

Fábulas, lendas e contos foram ―tecidos‖ ao longo do tempo no imaginário 

infantil como estratégia de submissão verbalizado a bel prazer sobre ingênuos e 

miudos na ótica de pais e responsáveis, autoridades eclesiásticas, institucionais e 

estatais, que não observavam as fragilidades da infância como fase inerente à 

construção do novo ser social. Orientações coercitivas foram desenvolvidas, 

alimentadas, modernizadas e vinculadas as consequências que pode ocorrer caso o 

indivíduo contrarie orientações subordinantes.  

Para eleucidar tal aspecto, a autora Negrão declara:  

A educação jesuítica invadiu a cultura indígena para transformar crianças 
em ―jesusinhos‖, pela pedagogia do pecado, da ameaça e do medo, e, para 
tanto, já a representação do órfão era de submissão servil. Desde a época 
colonial, emergiu uma estratificação social brasileira herdada da 
estratificação portuguesa, acrescida pelo direito de conquista sobre os 
indígenas e, posteriormente, sobre a escravidão negra. (NEGRÃO, 2016, p. 
176). 

 

De acordo com Del Priori (2016, p. 97) o castigo fisíco não era novidade 

colonial, vícios e pecados mesmo cometidos por pequeninos, deviam ser combatidos 

com ―açoites e castigos‖. Tal barbaridade fora introduzido no Brasil no século XVI 

pelos padres jesuitas, para horror dos indios que, desconheciam o hábito de bater 

em crianças. 

A Igreja Católica e o Estado tiveram um papel fundamental na descoberta da 

infância no ―Velho Mundo‖, escolheram as crianças indigenas como o ―papel blanco‖, 
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a cera virgem, em que tanto se desejava escrever e inscreveram demasiada 

preocupação com teor moral. Demonstraram os padres, através do juízo de valor, 

preconceitos a cerca dos elementos culturais indígenas, vislumbrando na 

antropofagia, na nudez e na poligamia uma ―bandeira de luta‖ religiosamente 

conservadora (DEL PRIORI, 2016).  

A partir do século XV de acordo com Azevedo e Guerra (2005), a ―coroa 

portuguesa‖ (o Estado) passou a interferir com mais frequência no espaço social 

antes entregue as comunidades, o governador Mem de Sá mandara fazer tronco e 

pelourinho, ―para o meirinho (oficial de justiça) meter os moços quando esses 

resistiam à escola‖. Os padres eram advertidos pelos principais da Companhia e 

tinham o cuidado de não aplicar castigos físicos pessoalmente, delegando tal tarefa 

a alguém de fora da companhia (DEL PRIORI, 2016). 

Com a introdução do cristianismo e suas doutrinas os adultos foram se 

tornando cada vez mais arredios, assim sendo, toda a atenção era voltada as 

crianças que segundo Del Priori (2016) aprenderam a repreender duramente seus 

pais, bem como delatá-los para regozijo dos padres. 

Segundo Simões (2012) tanto os índios bem como os filhos dos colonos, 

foram integrados ao sistema de catequese, formando assim um exército de  

pequenos jesuítas, as crianças indígenas passaram a ―colaborar‖ na conversão pela 

pregação cristã pelas matas e sertões, ao passo que serviam de interpretes aos 

jesuitas, representando assim, o trabalho infantil. Dessa forma, aprenderam a ter 

uma outra relação com o corpo, agora macerado e domado. (DEL PRIORI, 2016).  

 

2.3  DE ORDEM RELIGIOSA AO PRIMEIRO ―CORPO DOCENTE‖ 

 

A Companhia de Jesus criada por Inácio de Loyola1, e liderada aqui no Brasil 

pelos padres Manoel da Nóbrega e José de Anchieta tinha como premissa a difusão 

da fé católica, aos poucos, conforme sinaliza Del Priori (2016), tranformou-se no que 

a autora idenfica como sendo a primeira ―ordem docente‖. No período colonial 

brasileiro de 1549 a 1759, o primeiro ―corpo docente‖ manteve esforços centrados no 

rígido ensino, somente para meninos (NEGRÃO, 2016).   

                                            

¹ Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus para evangelizar o mundo a serviço  do papa e da 
Igreja atribuindo a Ordem caráter militar. Os jesuítas, soldados de Cristo, cultivavam os exercícios 
espirituais, com meditação e silêncio. (FRANÇA, 1952). 
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Com a chegada dos jesuítas ao Brasil, houve mudanças significativas 

conforme sinaliza Del Priori (2016) estes, foram além dos aspectos religiosos e 

implantaram os elementos: ler, escrever e contar, evento já ocorrido na Europa como 

bem notifica Ariès (1978) ―no ano de 1549, o diretor de um colégio, de um 

estabelecimento de educação, chamado Baduel, escrevia ao pai de um de seus 

jovens alunos, a respeito da necessidade de um enxoval‖.  

Rezende e Cavalcanti (2009) apontam aspectos hierárquicos no período 

colonial no que tange o ensino pioneiro jesuítico, este fora composto por 

diferenciações de classe e etnia. As escolas elementares, para filhos de colonos e 

índios, pois esta compunha objetivo evangelístico. As de formação serviam aos 

filhos não primogênitos das elites, para as mulheres restava o ensino religioso nos 

conventos.  

Contestações a respeito da educação já ―marcavam presença‖ no período 

quinhentista, Del Priori, (2016, p. 176) sinaliza o problema da falta de ―operários‖. A 

falta de recursos na educação não é recente, principalmente, para manter os 

colégios que sustentavam parte de seus estudantes em estudos mais avançados 

como gramática, latim, grego, hebreu, siro, caldeu. As queixas eram constantes e 

faziam parte dos apelos das cartas Quadrimestrais e Ânuas dos jesuítas 

endereçadas a seus irmãos e à nobreza europeia no decorrer do século XVI. 

Contudo, a Companhia de Jesus teve auxilio da sociedade civil à época, ou 

seja, dos moradores, bem como do próprio governador Tomé de Souza, este doara 

uma parcela de terra e com autorização de Lisboa fundaram a Confraria Colégio dos 

Meninos de Jesus que teve função jurídica ambígua, pois, ―funcionava como 

instituição religiosa, como confraria, e sociedade civil por cuidar de órfãos. O 

patrimônio crescia abundantemente, conforme Del Priori (2016) isso, não era bem 

visto pelos portugueses‖.  

Nos dias que corre, e após 30 anos da promulgação da Constituição Cidadã 

de 1988 legitimar em seu Art. 6º o direito à educação, as queixas permanecem 

assíduas como em meados de 1500.   

De acordo com Del Priori (2016) na segunda metade do século XVIII, ou seja, 

em 1759 as Aulas Régias foram instituindas no Brasil pelo Marquês de Pombal. O 

castigo físico atribuido as crianças pelos jesuítas adentrou o âmbito da escolarização 

compreendida por Ariès (1978) como a primeira revolução, uma espécie de 

―liberdade‖.  
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A palmatória era um instrumento de correção por excelência, deveria ser 

usada tão somente para lembrar as crianças do respeito que devem conservar 

aqueles a quem os ensina, da mesma maneira que, para repreender a preguiça, 

entendida como responsável pelos erros das crianças (DEL PRIORI, 2016). 

O método pedagógico dos Jesuítas o Ratio Atque Instituto Studiorum 

Societatis Jesu2 (ou, simplestmente Ratio Studiorum) foi a ―bússola‖ da educação 

jesuítica. No que se refere as regras do ajudante do professor ou Bedel, o prescrevia 

ao superior tanto a metodologia bem como deveria ser o procedimento em caso de 

aluno displicente, era disposto desta forma:  

O que deve referir ao Superior. - Se notar que algum dos nossos estudantes 
não comparece às lições, repetições, disputas ou deixa de cumprir algum 
dos deveres relativos ao estudo ou à disciplina, leve-o ao conhecimento do 
Superior. (FRANÇA, 1952, p.7). 

 

Em recomendação aos reitores Del Priori (2016) evidencia que o próprio 

Inácio de Loyola, já em 1553 recomendava que não faltasse a ―correção conveniente 

aos que necessitam, mas, que esta correção não fosse administrada pela mão de 

nenhum da companhia‖, afinal, os jesuítas, eram caracterizados como soldados de 

Cristo deveriam cultivar os exercícios espirituais, com muita meditação e silêncio. 

Esse comportamento assegurava-lhes uma ―majestosa soberania‖ na história da 

pedagogia, assim sendo:  

Recurso ao corretor. – Entendam que, em tudo quanto se refere ao estudo e 
à disciplina, se forem ineficientes as ordens e os avisos, recorrerão os 
Professores ao corretor para puni-los. Os que recusarem aceitar recusar o 
castigo, ou não derem esperança de emenda ou incomodaremos colegas e 
com o seu exemplo lhes forem prejudiciais, saibam que serão despedidos 
dos nossos colégios (FRANÇA, 1952, p.7). 
 

A autora Del Priori (2016) sinaliza também, em 1568 o primeiro visitador da 

província, padre Inácio de Azevedo insistia nessa advertência para alunos externos 

da Companhia. A finalidade do método Ratio Studiorum de acordo com Del Priori 

(2016) era eminentemente a ―prática do bem‖ em nome de nosso Senhor e para o 

                                            

2 Para normatizar o trabalho em colégios jesuítas, codificou-se o Plano de Estudos da Companhia de 
Jesus – o Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Jesu –, para garantir a uniformidade de 
procedimentos, de mente e coração dos educadores jesuítas e dos alunos, opondo-se à turbulência 
do movimento reformista do século XVI. O ―Ratio Studiorum‖ permaneceu por quase dois séculos, até 
a supressão da ordem, em 1773, pelo Papa Clemente XIV que proibiu jesuítas em seus colégios. O 
Papa Pio VII, em 1814, restaurou a ordem, reelaborando-se o ―Ratio Studiorum‖ (FRANCA, Leonel E. 
da S. O método pedagógico dos jesuítas: o “Ratio Studiorum”: introdução e tradução), Rio de Janeiro: 
AGIR, 1952. 
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bem da Companhia. Embora alguns jesuítas não preceituassem castigos corporais, 

outros não os suprimiram de todo. Permitiam-se, desde que houvesse justificativa. 

Chicote ou palmatória, os golpes não deveriam ultrapassar a seis, evitando-se atingir 

o rosto ou a cabeça.  

Para clarificar tal contexto, França dispõe: 

No dia solene da investidura, como símbolo da sua missão disciplinadora, 
recebia oficialmente o professor um chicote. E não o recebia em vão. Pierre 
Tempête, Principal do Colégio de Montaigu, mereceu a triste alcunha 

de Grand fouetteur des enfants" (FRANÇA,1952, p. 60). 
 

Na esteira desses argumentos ―é possível‖ reconhecer que as práticas de 

cunho coercitivo, punitivo do Código de Menores de 1927 e 1979, da Fundação 

Nacional do Bem Estar do Menor - FUNABEM criada em 1964 e da Fundação 

Estadual do Bem Estar do Menor - FEBEM criada em 1976 tenham ―bebido‖ na fonte 

das regras da Companhia de Jesus, fundamentadas no Ratio Studiorum. As práticas 

instituidas pelos padres jesuítas foram exercidas ao longo do tempo, sua ―presença‖ 

foi notada em instituições como o Serviço de Assistência ao Menor – SAM criada em 

1941 (BRASIL, 1941).  

A principio, o SAM fora instituído com objetivos de proteção e assistência 

pedagógica aos menores carentes e infratores da lei em todo território nacional, 

todavia, tais objetivos, conforme clarifica Carvalho (2000) não se concretizaram, de 

um lado, a assistência financeira prevista não se materializou, por outro lado, as 

escolas de reeducação aplicavam como instrumentos de correção a ―cultura da 

época‖, a ―disciplina‖ dos maus-tratos.  

Um dos fundamentos basilares da CF de 1988 e de nosso Estado 

Democrático de Direito é a proteção dos Direitos Humanos. O legislador, no que se 

refere à área dos direitos infantojuvenil, particularizou dentre os direitos 

fundamentais, aqueles que são indispensáveis à formação do individuo ainda em 

desenvolvimento, aboliu a doutrina da ―Situação Irregular‖ e adotou a Doutrina da 

Proteção Integral como fonte garantidora da preservação da dignidade humana à 

crianças e adolescentes. (QUEIROZ, 2012).  
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2.4 UM PERCURSO DA INFÂNCIA NEGADA: A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 

LEGISLAÇÃO 

 

Segundo Negrão (2016) encontra-se no Direito Romano o fundamento, a 

―raiz‖ que identifica a trajetória da inexistência do direito protetivo à infância, 

consequentemente a adolescência. No Brasil esse entendimento em não conceder 

direitos a ambas as fases ―muda‖ a partir da CF de 1988.  

Neste contexto, a autora evidencia no Direito Romano a total legalidade 

paterna sobre a infância, para tanto, declara: 

Revisitando o Direito Romano, a família configurava-se como o conjunto de 
pessoas sob o poder de um chefe – o paterfamilias, com prerrogativas 
outorgadas pela Lei das XII Tábuas de rejeitar os filhos recém-nascidos, 
abandoná-los, expô-los – “jus exponendi” vendê-los como escravos e até 
matá-los – “jus vitae ac necis” – (direito da vida ou da morte). (NEGRÃO, 
2016, p. 172). 

 
De acordo com Negrão (2016, p. 172) esse poder absoluto concedido 

―legalmente‖ ao pai sobre os filhos gerou como consequência um incomensurável 

número de crianças rejeitadas. Faleiros (2004, p. 3) identifica como ―política pública 

a caridade que se fazia à época pela Igreja Católica, o recolhimento de crianças 

enjeitadas na Roda dos Expostos‖.  

 

Figura 1: Grupo de asilados antes da recente epidemia de gripe no Asilo dos Expostos. 

 

Fonte: Revista A Cigarra, Ano VI, nº. 121, de 1º de outubro de 1919
3
 

Esta tinha como objetivo ―salvar a honra das famílias‖, crianças oriundas de 

relacionamentos ilegítimos eram despachadas nas Santas Casas de Misericórdia, e 

                                            

3
 Asilo dos Expostos. Disponível em:  www.cocen.unicamp.br/noticias/artigo/117/resgate-recebe-

submissoes-para-dossie-?historia-economica-e-demografia-historica? Acesso em: 02 Dez 208. 
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seus Asilos. O assistencialismo de cunho religioso continha, segundo o autor o 

interesse de proteger a honra privada, bem como, ―facilitar o trabalho doméstico‖. 

Também ―para não se dividir a herança, para não abalar a imagem da ―nobre‖ família 

e para poder continuar explorando a mãe dessa criança‖. (PAGANINI, 2011). 

A população brasileira infantojuvenil é ―detentora de citações‖ em um vasto 

ordenamento jurídico, iniciando com o Código Penal Imperial de 1830 que veio a 

―abolir‖ o conteúdo cruel do Livro V das Ordenações Filipinas4, ordenamento este, 

que segundo Negrão (2016) não poupava sequer as crianças das torturas e pena de 

morte. Por sua vez, o Código Penal da República de 18905 revogou o Código 

Imperial de 1830, todavia, segundo Negrão (2016) a ―nova‖ Lei não contemplou 

diretrizes protetivas à esta ―população‖.  

Para elucidar tal aspecto destaca-se o artigo 292 que versa desta forma: 

Expor, ou abandonar, infante menor de 7 annos, nas ruas, praças, jardins 
públicos, adros, cemitérios, vestíbulos de edifícios ou particulares, emfim em 
qualquer logar, onde por falta de auxilio e cuidados, de que necessite a 
victima, corra perigo sua vida ou tenha logar a morte (BRASIL, 1890). 

 

Em harmonia com Negrão (2016) Faleiros (2004, p.5) conceitua que o 

aspecto preventivo se dava por atenção aos ―venenos sociais‖, sujeitos oriundos de 

uma classe social imersa em extrema pobreza, estes poderiam causar malefícios à 

sociedade devido o abandono por seus familiares, nesse contexto compreende 

Simões (2012, p. 222) que se ―afrontava a paisagem urbana (higiene e social)‖.  

―Caminhando‖ com a legislação, o Código Penal de 1940 ―atribuiu‖ 

responsabilidade penal aos 18 anos e ―fixou bases de proteção‖ também à 

maternidade além da infância e adolescência, contudo, houve no decorrer de todo 

esse processo legislativo uma ―larga‖ distância entre a letra da Lei e sua real 

aplicação (BRASIL, 1940).  

Consoante ―as bases de proteção‖ segundo Bernal (2000) inúmeras foram as 

previsões sobre o futuro da infância, no entanto, o discurso societário hegemônico 

permanece segregador. A autora articula distintamente a existência de ―duas 

                                            

4
 As Ordenações do Reino constituíram-se na mais importante codificação ao longo da história do 

direito português. A palavra ―ordenações‖, no conceito amplo, era sinônimo de leis, podendo significar 
ordens, normas jurídicas avulsas, com característica regimental ou não, e também as coletâneas 
elaboradas dos preceitos que emanavam do direito português.  
 
5
 O Código Penal de 1890 foi antecedido pelo Código Criminal do Império de 1830. Importa registrar a 

importância desse código de 1830, uma vez que fez cessar no Brasil a vigência do Livro V das 
Ordenações Filipinas, o qual tratava da dimensão criminal, com penas rigorosíssimas e muito cruéis. 
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infâncias‖ uma vista com otimismo; outra num tom de completo pessimismo, ―sua 

majestade, a criança, atrás desse sorriso, virá contemplar-nos a grandeza do Brasil, 

que ajudaremos, assim, a construir‖; outras, ―a infância desamparada, ela crescerá 

como planta daninha, cujos frutos serão a ociosidade, a embriaguez, a prostituição e 

o crime; na melhor das hipóteses, representará ela peso morto ou quantidade 

inexpressiva na dinâmica social‖. (BERNAL 2004, p. 42) 

Esse entendimento contribuiu para fomentar estereótipos sobre a infância 

pobre, abandonada, vadia, pervertida, e infratora, um contexto sempre presente no 

cotidiano da ―infância pessimista‖ além das expressões da questão social, tem sido 

segundo Del Priori (2016) a ausência de afeto. Segundo Acosta e Vitalle, (2002) ―a 

ausência de afeto consiste em negar ou desprezar a afetividade é nada menos do 

que negar ou desprezar o homem, sua humanidade, é o ato em negar a própria 

vida‖. Nessas circunstâncias juristas, médicos e filantropos lutavam para que 

questões referentes à infância desprotegida e a adolescência desvalida fossem 

objetos específicos de uma normatização. (SILVA, 2007). 

Ainda de acordo com Silva (2007) no Brasil as ―teorias científicas anteriores a 

CF de 1988 indicavam que comportamentos diferentes dos moralmente aceitáveis 

eram resultados da influência do meio social (miséria), e de características 

hereditárias (relações de hierarquia), ou seja, a pobreza já era criminalizada‖, por 

isso fazia-se necessário a ―proteção‖ dessa faixa etária. Naquele contexto, juristas, 

filantropos, médicos, entre outros, lutavam para que as questões referentes ao 

―menor‖ se tornassem objetos específicos de uma normatização, uma vez que a 

criminalidade aumentava e o tratamento repressivo do Código Penal de 1890 

precisava ser revisto (SILVA, 2007). 

Desde o ―achamento‖ do Brasil em 1500 a 1ª condição para romper com o 

danoso lastro de inexistência de direitos infantojuvenil é recente e data de 1990, ou 

seja, após 488 anos de desrespeito à condição peculiar da pessoa em 

desenvolvimento (crianças e adolescentes) a CF de 1988 ―dá a luz‖ ao Art. 227 e 

este abre uma fenda salutar na Carta Magna ―gerando‖ o ECA, hoje com 28 anos de 

existência ainda está aquém da realidade, pois em seu interior não há espaço que 

trate a psicopatia infanto-juvenil.  

O ECA além de dispor integralmente sobre a proteção integral da criança e 

adolescente regulamentou os direitos e buscou dar efetividade a norma 

constitucional, baseando-se em dois fundamentos: a condição peculiar de pessoa 
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em desenvolvimento e a afirmação de que a criança e o adolescente são sujeitos de 

direito sim. (QUEIROZ, 2012). 

É importante salientar que a letra da Lei (ECA) ao contrário das legislações 

anteriores, não se refere aos sujeitos na fase infantojuvenil em ―desalinho‖ com a Lei 

como ―delinquentes‖, ―pivetes‖, mas é composto sim de amparo, são portanto, 

normas de caráter protetor que não coadunam com a violência e criminalidade, mas 

que atuam dentro de um contexto social bastante complexo. Daí nasce a liberdade 

de afirmar que existe uma disparidade sem igual entre o que seria a idealização da 

lei e o contexto real, o qual não depende apenas do Direito para que haja uma 

mudança da realidade socioeconômica. Deve-se perceber que a maioria das 

crianças e adolescentes em nosso país vive com as mais básicas políticas públicas 

de educação, de segurança e de cultura. (QUEIROZ, 2012).    
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3 OS ESPAÇOS DE VIOLÊNCIA NOS QUAIS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

FORAM INSERIDOS  

  

De acordo com Netto (2008) ―o século XIX surge com o Estado criado pela 

burguesia triunfante, o Estado burguês‖. Esta nova classe é descrita pelo autor como 

dominante, pois, têm ―a seu serviço ―órgãos onipresentes‖ de que falava Marx (o 

exército, a política, a burocracia)‖. Segundo Netto (2008) a nova classe dominante 

articulou a superestrutura necessária para o desenvolvimento das novas forças 

produtivas conhecida, como modo de produção capitalista6. 

Adiante, a expressão questão social, segundo (Netto, 2001, p. 42) tem seu 

surgimento datado na ―terceira década do século XIX para dar conta do fenômeno 

mais evidente da história, sendo ―fabricado‖ na Europa Ocidental, ou seja, os 

impactos da primeira onda industrializante‖, o ―pauperismo‖.  

 

Figura 2: Os Mineiros: meninos disjuntores. 

 

Fonte: Página History on the net
7
. 

                                            

6
 O ―Modo de produção Capitalista‖ determina uma época histórica e um tipo de ordenamento social 

em função da forma e das relações dominantes pelas quais se produz riqueza e se distribui. [...] em 
que os produtores diretos (trabalhadores livres) foram despojados dos meios de produção 
(transformados em capital), e obrigados a vender sua força de trabalho (transformada em mercadoria) 
ao capitalista, que os emprega, recebendo um salário em troca, e tendo parte do produto do seu 
trabalho (mais-valia) expropriada, alienada, explorada, pelo capitalista.   
 
7
 Disponível em: https://www.historyonthenet.com/industrial-revolution-working-conditions/Photografhs 

of Lewis W. Hine: Disponível em: Acesso em: 05 set 2018.    
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O pauperismo é um ―instrumento‖, faz parte do sistema capitalista que não 

eximiu sequer a inserção da mão de obra infantojuvenil na Revolução Industrial. 

Segundo Martinelli (2011, p. 73) houve por parte dos trabalhadores a necessidade 

da construção de uma identidade de classe ―em torno de interesses comuns‖, [...]. O 

trabalhador enfim ―descobre que é ele quem produz o capital, ao produzir mais-valia, 

o proletariado começa a libertar-se da dominação burguesa‖.  

Deu-se inicio o processo de rompimento com a alienação, ―os trabalhadores 

começavam a se colocar em condições de discernir a importância de seu papel no 

circuito do capital‖, ou seja, reconhecerem-se como classe em si, segundo MARX 

(1976, p. 136 apud MARTINELLI, 2011, p.73).  

A partir daí de acordo com Martinelli (2011, p. 73) ―os trabalhadores foram 

elaborando consciência politica [...] transformando os seus movimentos em 

movimentos políticos, de classe‖. Para elucidar o termo ―questão social‖ destaca-se 

a fala de Iamamoto: 

A ―questão social‖, seu aparecimento, diz respeito diretamente à 
generalização do trabalho livre numa sociedade em que a escravidão marca 
profundamente seu passado recente. Trabalho livre que se generaliza em 
circunstâncias históricas nas quais a separação entre homens e meios de 
produção se dá em grande medida fora dos limites da formação econômico-
social brasileira. Sem que se tenha realizado em seu interior a acumulação 
(primitiva) que lhe dá origem, característica que marcará profundamente 
seus desdobramentos. (IAMAMOTO, 2014, p. 133).   

 

O processo de inclusão da mão de obra infantojuvenil segundo Del Priori 

(2016, p. 262) assegurou à República Velha a ―alcunha‖ de ―o espelho fiel do baixo 

padrão de vida da família operária, pautados em salários insignificantes e em índices 

de custo de vida extremamente elevados‖. Del Priori (2016, p. 379) sinaliza que ―as 

crianças operárias uniram-se aos adultos na greve de 1º de maio de 1907, em 

defesa da jornada de oito horas de trabalho‖, sendo assim, foram inseridos também 

nos movimentos sociais de luta por seus direitos trabalhistas.  

Segundo Martinelli (2011, p. 62) há na sociedade burguesa certa ―falsidade de 

consciência‖, ou seja, ―as classes dominantes nunca tiveram compromisso 

democrático e redistributivos, ao contrário, reconhece na burguesia o domínio 

econômico e político, um projeto hegemônico em detrimento ao proletariado‖. 

Assim sendo, as politicas públicas ―surgiram‖ como respostas as expressões 

da questão social, politicas resultantes da contradição entre (K x T) que gerou a 

questão social e suas expressões, em respostas a essas expressões a classe 
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operária realizou mobilizações (greves). (BEHRING; BOSCHETTI, 2008).  

O período colonial e imperial do Brasil deu inicio ao histórico de exploração da 

mão de obra infantojuvenil, foram ―criadas várias casas dos expostos‖, conforme 

regime lusitano, segundo Del Priori (2016, p. 196) ―tais instituições recebiam e 

mantinham crianças que seguidamente eram enviados nos arsenais ou em navios 

mercantes‖.  

Adiante, os quadros I e II demonstram o encaminhamento e/ou tratamento 

dado a crianças e adolescentes para a ―transformação sistemática dos meninos 

enjeitados em soldados‖. DEL PRIORI (2016, p. 198- 200).   

 

Quadro 1: Atividades de aprendizes marinheiros. 

 

Fonte: DEL PRIORI, 2016, p. 200
8
. 

 

Em ―harmonia‖ com os períodos históricos supracitados, a infância e 

adolescência desvalida fora ―agraciada‖ também no período republicano com três 

mecanismos de ―desproteção‖: ―os enjeitados recebidos nas casas dos expostos, os 

enviados pela polícia e os ―voluntários‖, sendo neste último recebidos em troca, à 

época de cem mil réis‖. DEL PRIORI (2016, p.199).    

No Brasil, as atitudes frente ao recrutamento de crianças foram no mínimo 

ambíguas. [...], após a independência, recrutou-se crianças para a Marinha, [...] em 

um segundo momento, marcado pela Guerra do Paraguai, os burocratas imperiais 

assumiram uma postura arcaica, enviando inúmeras crianças sem treinamento 

                                            

8
 Ofícios e mapas sobre a Companhia de Aprendizes Artífices e Marinheiros. Arquivo Nacional. Cód. 

XM – 530.    
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algum aos campos de batalha. (DEL PRIORI, 2016, p. 192).  

Crueldades inimagináveis de cunho familiar, institucional e governamental 

incorporaram o cotidiano de crianças e adolescentes, durante longo tempo foram 

submetidos a diversas formas de violência, afinal, eram tidos como objetos e não 

como sujeitos de direitos. (DEL PRIORI, 2016).   

 

Quadro 2: Crianças recrutadas pela Marinha do Brasil: 1865-1870 

 

Fonte: DEL PRIORI, 2016, p. 208
9
. 

 

         Propostas de enfrentamento as situações de violência às quais essa 

―população‖ foi inserida viriam com a promulgação do marco regulatório, a CF de 

1988 em seus artigos 227 e 228. Nesse sentido, segundo Netto (2001) em harmonia 

com Piana (2009) sinalizam o significado das políticas públicas e sociais como 

―formas de enfrentamento no sentido de minimizar essas expressões‖ da questão 

social, contudo, o Estado encontra-se fundamentado no desinteresse em erradicar 

                                            

9
  Fichário 19, gaveta 1, Guerra do Paraguai. Arquivo Nacional. 
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essas expressões, segundo Piana (2009) tais políticas são gestadas como 

―estratégias, ora como concessão, ora como mecanismos de manutenção da força 

de trabalho‖.     

           A presente pesquisa não poderia deixar de mencionar um dos períodos mais 

macabros da nossa história: a barbárie e a  desumanidade praticadas, durante a 

maior parte do século XX no maior hospício do Brasil, conhecido por Colônia, 

situado na cidade mineira de Barbacena. A autora Arbex (2013) ―traz à luz‖ o 

genocídio cometido, sistematicamente, pelo Estado brasileiro, com a conivência de 

médicos, funcionários, da população, bem como, pelos familiares, pois nenhuma 

violação dos Direitos Humanos mais básicos se sustenta por tanto tempo sem a 

omissão dos diversos setores da sociedade. 

Crianças dividiram com os adultos as condições degradantes do Hospital 

Colônia em Barbacena. Segundo a autora, ―apesar de existir uma ala infantil, ela era 

tão desbotada quanto às outras, ―eles, que foram chamados de ―doidos‖, denunciam 

a loucura dos ―normais‖. (ARBEX, 2013).  

 

Figura 3: Os Meninos de Oliveira. 

 

Fonte: Página Política e Direito 
10

.   

 

Segundo Arbex (2013) pelo menos 60 mil pessoas morreram entre os muros 

da Colônia entre 1903 e 1980. Em sua maioria, haviam sido internadas à força. 

Cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença mental, alguns eram apenas 

tímidos. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, gente que se 

                                            

10
 O Holocausto Brasileiro. Hospital Colônia na cidade de Barbacena, Minas Gerais/Brasil, 1976. Foto 

por Luiz Alfredo. Disponível em: http://politicaedireito.org/br/wp-content/uploads/2017/02/Holocausto-
Brasileiro-Daniela-Arbex-1.pdf. Acesso em: 24 out 2018. 

http://politicaedireito.org/br/wp-content/uploads/2017/02/Holocausto-Brasileiro-Daniela-Arbex-1.pdf
http://politicaedireito.org/br/wp-content/uploads/2017/02/Holocausto-Brasileiro-Daniela-Arbex-1.pdf
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rebelava ou que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas 

grávidas violentadas por seus patrões, esposas confinadas para que o marido 

pudesse morar com a amante, filhas de fazendeiros que perderam a virgindade 

antes do casamento, homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. 

A autora Arbex (2013) traz à tona relatos cruéis direcionados aos ―Meninos de 

Oliveira‖. O Hospital Colônia de Neuropsiquiatria Infantil da cidade mineira de 

Oliveira, com 450 leitos atendia crianças rejeitadas pelas famílias com qualquer 

deficiência física e mental. Eram tratadas com uso de eletroconvulsoterapia.  

Conforme Arbex (2013) em 1976, com a Reforma Psiquiátrica, o Hospital 

Colônia de Neuropsiquiatria Infantil foi fechado, 140 crianças de Oliveira foram 

enviadas para o Colônia, em Barbacena, MG sem nenhuma referência familiar. 

Segundo a autora, esperavam resgatar, no novo endereço, a infância roubada. Logo 

perceberam que os tempos eram novos, mas o tratamento, não.  

Segue relato da autora sobre a violência sexual praticada com a paciente Elsa 

durante sua permanência no Hospital Colônia de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira:  

 
Figura 4: Elza Maria do Carmo hoje. Sobrevivente do Colônia, estuprada dentro da instituição 
psiquiátrica aos nove anos de idade. 

 
Fonte: Página Política e Direito

11
.   

 
 

Um homem velho e gordo a puxou com violência. Assim como Joice, ele 
impediu que a menina gritasse. Cheirava a bebida. Surpreendeu Elzinha por 
trás e a imobilizou pela cintura. Conseguiu abafar os gritos dela com as 
mãos, quase a sufocá-la. — Eu estava de blusa e saia. Ele tirou minha 
calcinha e fez maldade comigo. Depois me deixou no mato, ensanguentada, 
chorando de dor. Fui encontrada pela polícia, que me levou de volta. A dor 
mais forte, porém, eu senti no coração. Pensei que fosse morrer ali. Acho 
que morri um pouco — conta Elzinha aos sessenta e sete anos. Enquanto 

                                            

11 O Holocausto Brasileiro. Hospital Colônia na cidade de Barbacena, MG/Brasil, 1976. Foto por Luiz 

Alfredo. Disponível em: http://politicaedireito.org/br/wp-content/uploads/2017/02/Holocausto-Brasileiro-
Daniela-Arbex-1.pdf. Acesso em: 24 out 2018.  
 

http://politicaedireito.org/br/wp-content/uploads/2017/02/Holocausto-Brasileiro-Daniela-Arbex-1.pdf
http://politicaedireito.org/br/wp-content/uploads/2017/02/Holocausto-Brasileiro-Daniela-Arbex-1.pdf
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fala, ela mantém sobre o colo a boneca que não teve na infância, época em 
que foi internada em virtude de crises de epilepsia. Sobre as décadas de 
internação, ela se lembra de tudo, menos de ter brincado. 
 

A violência ocorrida contra a menina e, mais tarde, com outros tantos 

internados em Oliveira não foi responsável pela interdição do hospital, mas sim uma 

telha que caiu sobre a cabeça do diretor culminando com o fechamento, em 1976.  

  

3.1 CONSTRUÇÃO DA CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA  

 

O final do século XIX inaugura ―novos padrões de convívio‖ impetrados por 

―processos modernos, estabelecidos e permeados pela industrialização, urbanização 

e a crescente pauperização‖ dos mais empobrecidas. (DEL PRIORI, 2016). 

Conforme sinaliza Netto (2001) ―a pobreza crescia na razão direta em que 

aumentava a capacidade social de produzir riquezas‖, acarretando assim, 

expressões como a miséria, a fome, o desemprego, inserindo dessa forma a 

população de ―camadas inferiores‖ segundo Kuhn;Scheffel (2016) ―em processo de 

criminalização da pobreza‖.  

Nesse sentido, as autoras Kuhn;Scheffel (2016) compreendem o Estado 

como ―agente capaz de promover a proteção social‖, no entanto, logo após a 

promulgação da Carta Magna de 1988, as políticas de cunho neoliberal tornaram-se 

um entrave para a efetivação de direitos, pois, implicaram na redução de 

investimentos em políticas públicas e sociais, em contrapartida, fortaleceu as 

políticas criminais concedendo como resposta ―o implante de políticas penais cada 

vez mais rígidas visando assim, o controle social‖. 

As políticas criminais brasileiras são orientadas por teorias positivistas que 

buscam compreender o comportamento criminal a partir do comportamento do 

indivíduo, desconsiderando, em grande medida, a conjuntura social. Estas políticas 

buscam muito mais refrear os crimes cometidos contra a propriedade privada, do 

que combater o que pode ser o cerne dos processos de violência e criminalidade – 

as desigualdades sociais – oriundas do modo de produção capitalista. (KUHN; 

SCHEFFEL 2016, p. 256).   

Nesse contexto gesta-se o processo de criminalização da pobreza, ―aparato‖ 

burguês fundamental para a conjuntura do modo de produção capitalista, que desde 

a década de 1970 tem sido orientado pela ideologia neoliberal, sistema que 
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―fortaleceu‖ o estigma de que a população inserida em condição de pobreza é 

potencialmente perigosa. (KUHN;SCHEFFEL, 2016).  

Del Priori (2016) sinaliza a ―presença do menor de idade‖ nas estatísticas 

criminais em São Paulo entre 1900 e 1916, a autora descreve o coeficiente de 

prisões: 307,32 maiores e 275,14 menores.  

A natureza dos crimes cometidos por menores era muito diversa [...] das 
prisões de menores foram motivadas por ―desordens‖, [...] por vadiagem, [...] 
embriaguez e [...] por furto ou roubo. [...]. As estatísticas mostram que os 
menores eram responsáveis neste período por [...] gatunagem, [...] furtos e 
roubos, [...] desfloramentos e [...] ferimentos. [...] delitos envolvendo 
menores, que tinham na malícia e na esperteza suas principais ferramentas 
de ação; e nas ruas da cidade, o local perfeito para pôr em prática as 
artimanhas que garantiriam sua sobrevivência.  (DEL PRIORI, 2016, p. 214). 

 

Políticas criminais, segundo Kuhn;Scheffel (2016) possuem como ―alvo 

privilegiado‖ a classe trabalhadora e pobre, essa dimensão toma ―novo contorno‖ a 

partir da CF de 1988, e da promulgação de leis intraconstitucionais como o ECA12 e 

a  LOAS13. Com a implementação dessas e outras leis, é que o Estado assume suas 

responsabilidades sobre a assistência de crianças e adolescentes, tornando-os 

cidadãos sujeitos de direitos.  

A desvalorização da vida durante a infância foi salientada pelo abandono 

destas no sistema de Roda14, de acordo com Faleiros haviam (2004, p. 3) crianças 

de toda ―sorte‖ branca ou parda, filhos de brancos ou de brancos e negros. Ainda 

segundo Faleiros (2004) o objetivo desse instrumento era salvar a honra das famílias 

condenando o futuro de milhares de crianças ao abandono, a morte, aos maus 

tratos.  

                                            

12
 Finalmente, em 13/07/1990, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/1990 

regulamentando os Arts. 227 e 228 da CF de 1988, para proteção dos seus direitos, articulado com 
os paradigmas internacionais de proteção integral, como pessoas em desenvolvimento, com 
prioridades absolutas. A concepção de menor em situação irregular do Código de Menores de 1979, 
revogado pelo ECA, foi substituída pela proteção integral, de natureza universal, abrangendo todas 
as crianças e adolescentes do aís, de qualquer classe social.  (SIMÕES, p. 225). 
 
13

  Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 regulamenta e estabelece normas e critérios 
para a organização da assistência social em prol da infância, à adolescência e à velhice, o amparo às 
crianças e adolescentes carentes, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, entre 
outros que estão instituídos no documento.  
 
14 Segundo Faleiros (2004, p. 3) trata-se de um cilindro giratório de madeira implantado no muro ou 

na janela da instituição que recebia a criança de fora para dentro mantendo em anonimato quem 
abandona. Recolhida pela instituição que criou um local denominado ―Casa dos Expostos‖, quem 
abandona puxa a corda que toca uma sineta e imediatamente a pessoa retirava-se do local. 
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Segundo Faleiros (2004) e Simões (2014) no Brasil a primeira Roda foi criada 

na Bahia em 1726, contudo de acordo com Negrão (2016) integram nessa breve 

retrospectiva:  

A fundação das Santas Casas de Misericórdia, nos moldes das lusitanas, a 
primeira em Santos, em 1543, já no século XVI, na Capitania de São 
Vicente, por Brás Cubas, e, sucessivamente, as outras com Asilos anexos, 
e também com a ―Roda de Expostos‖ em seus muros ou entradas. 
(NEGRÃO, 2016, p. 180). 
   

Sendo capturados segundo Del Priori (201.6) por policiais e despachados nas 

casas de correção, o que deixava ―claro‖ as dificuldades dos pais em cuidar dos 

seus filhos e da ―receptividade‖ do Estado em absorvê-los.  

Os que não recebiam esse ―cuidado‖ sofriam maus tratos dos próprios pais 

com famílias extensas, filhos desnutridos e sem frequentar escolas vagavam nas 

ruas o que as impeliam para a criminalidade, consubstanciados de acordo com 

Queiroz (2012) por irresponsabilidade dos pais que os geraram e os abandonaram, 

pela dissolução da família, na gestação atribulada e muitas vezes não programada, 

na subnutrição da infância, no analfabetismo hereditário, nas estruturas sociais 

injustas que o marginalizam.  

 Concomitante ao desprezo familiar e institucional, pela infância e 

adolescência segundo Negrão (2016) a Igreja Católica, permaneceu durante muito 

tempo solidificada em suas instituições educacionais jesuítica, contudo, com o 

passar do tempo precisou enfrentar ―resistências dos intelectuais leigos, que a 

proclamaram como agente do atraso na cultura nacional‖.  

 

3.1.1 Crianças e Adolescentes no Processo de Produção e Reprodução do Capital  

 

Para elucidar o debate sobre o tema explicitado, é necessário fundamentar 

historicamente o contexto no qual a infância e a adolescência estiveram inseridas. 

Conforme sinaliza Del Priori (2016, p. 10) o ―capitalismo instalou-se no alvorecer da 

Idade Moderna, o Brasil, país pobre, apoiado inicialmente no antigo sistema colonial 

e, posteriormente, numa tardia industrialização, não deixou muito espaço‖ para 

questões sociais como a escolarização.  

O cotidiano de crianças e adolescentes, principalmente aquelas oriundas e 

imersas em situações de pobreza, consequentemente criminalizadas, segundo 

Kuhn;Scheffel (2016) tiveram como destino ―as fábricas e oficinas do período sempre 
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para situações – limite cuja versão mais alarmante traduz-se nos acidentes de 

trabalho, mas que infelizmente neles não se esgotam, incorporando a violência em 

vários níveis‖. (DEL PRIORI, 2016, p. 260).   

Para tanto a autora declara: 

Não foram poucas as crianças e foram muitos adolescentes vitimados em 
acidentes do trabalho, em decorrência do exercício de funções impróprias 
para a idade, das instalações precárias dos estabelecimentos industriais, 
enfim, de condições de trabalho deploráveis. (DEL PRIORI, 2016, p. 259-
260).  

 

A trajetória histórica social, civil e legislativa da infância e adolescência revela 

a importância em construir segundo Del Priori (2016) o saudável exercício de ―olhar 

para trás‖ por demonstrar a importância da valorização da ―cultura‖ da criança e do 

adolescente através do reconhecimento da vulnerabilidade que permeia esta fase, 

para que possam deixar de fato o ―status‖ de objetos e ―abraçar‖ a condição de 

sujeitos de direito tanto em âmbito público como no privado.  

 

Figura 5: Brasil não cumpre meta de erradicar trabalho infantil até 2016. 

 

Fonte: Página Brasília De Fato, - FNPETI
15

.  

 

          Segundo Del Priori (2016, p. 265) a indústria têxtil representava o setor de 

maior empregabilidade de crianças e adolescentes, cita o ―período em 1890, 

segundo a Repartição de Estatística e Arquivo do Estado, os menores 

representavam aproximadamente um quarto da mão de obra empregada nesse setor 

da capital‖ São Paulo. 

                                            

15 Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) e Ministério Público do 

Trabalho. Disponível em:  http://brasiliadefato.com.br/politica-e-brasil/2017/10/brasil-nao-cumpre-

meta-de-erradicar-trabalho-infantil-ate-2016-mostra-relatorio. Acesso em: 23 set 2018. 
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A presença infantojuvenil sempre foi apreciada por ―indústrias de confecções, 

alimentícias, de produtos químicos, na metalurgia‖, nas fábricas como sopradores de 

vidro, no setor da construção civil [...]. Nesse contexto, houve intenso contato em 

situações como acidentes de trabalho. ―Paralelamente, o sexo feminino canalizava 

sobre si atitudes descritas como indecorosas, senão lascivas‖, que não poupavam 

meninas e meninos. (DEL PRIORI, 2016, p. 266).   

A abolição da escravidão ―foi um divisor de águas‖, o trabalho infantojuvenil 

teve multiplicadas expressões de cunho ―público e privado, norteado pelo preparo de 

crianças e adolescentes para o trabalho, na indústria e na agricultura‖. O ―grande nó‖ 

fomentado nos períodos: colonial, imperial, republicano é: ―o trabalho seria a solução 

para o problema do menor abandonado e /ou delinquente‖ teoria persistente em 

pleno século XXI. (DEL PRIORI, 2016, p. 376-377).    

 

3.2 O ALVORECER DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 
 
 

Tal como especificam Behring; Boschetti (2008), até 1887, não se registra 

nenhuma legislação social. Em 1888 há a criação de uma caixa de socorro para a 

burocracia pública dando início a uma categoria de instituição de direitos que 

substanciará a proteção social brasileira até os anos 1960. No ano de 1889 os 

funcionários da Imprensa Nacional e os ferroviários conquistam o direito à pensão e 

a quinze dias de férias, conquista esta que se estende aos funcionários do Ministério 

da Fazenda no próximo ano.  

Em 1891 inaugura-se a legislação para a assistência à infância no Brasil, 

regulamentando o trabalho infantil (a qual jamais foi cumprida) desse modo, fica 

clara a distância entre intenção e prática no que tange a legislação social brasileira; 

em 1892 estabelece-se o direito à pensão aos funcionários da Marinha.  

A partir de 1903 ocorre a formação dos primeiros sindicatos, na agricultura e 

nas indústrias rurais, e em 1907 aos demais trabalhadores urbanos, passando a ser 

reconhecido o direito de organização sindical. ―Esse processo se dá sob uma forte 

influência dos imigrantes que traziam os ares dos movimentos sociais anarquistas e 

socialistas europeus para o país‖. As mudanças explicitadas nesse contexto político 

e social alteram a correlação de forças e marcam um novo cenário.  
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Em 1911 foi reduzida a jornada de trabalho para doze horas diárias; em 1919 

foi regulamentada a questão dos acidentes de trabalho no Brasil, tratada, porém via 

inquérito policial enfatizando a responsabilidade individual.  

Em 1923 foi aprovada a lei Eloy Chaves, que institui obrigatoriedade de 

criação de Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs), para algumas categorias de 

trabalhadores. Os direitos trabalhistas e previdenciários foram reconhecidos para 

categorias de trabalhadores inseridas no processo de produção e circulação de 

mercadorias peculiares à economia da época. ―As CAPs foram as formas originárias 

de previdência social brasileira, junto com os Institutos de Aposentadoria e Pensão 

(IAPs), sendo os funcionários públicos os primeiro a serem beneficiados‖, em 1926.  

Em 1927 após o caso do adolescente Bernardino repercutiu na opinião 

pública, na imprensa e sob a presidência de Washington Luís Pereira de Souza 

aprova-se o primeiro Código de Menores, com conteúdo punitivo, caracterizando o 

que foi chamado de delinquência juvenil. Tal código fora ―inspirado‖ no caso do 

adolescente de apenas 12 anos, este trabalhava como engraxate e foi aborrecido 

por um cliente que se recusou a pagar pelo serviço feito nas ruas do Rio de Janeiro, 

em 1926. Por sujar a calça do cliente com graxa, permaneceu preso por 04 

semanas, foi brutalmente violentado por 20 adultos, segundo notícia do Jornal do 

Brasil, à época.  

Nesse contexto republicano de tantas discussões envolvendo o atendimento a 

infância desprotegida e a adolescência desvalida, na dimensão jurídica, tornou-se 

ambiente fecundo para a aprovação do Código de Menores pelo Decreto 17.943 de 

12/10/1927. (BRASIL, 1927). 

Segundo Behring; Boschetti (2008) os direitos sociais foram sendo 

incorporados sob pressão, com luta por implementação, garantia e efetividade. Tal 

situação sofre mudanças a partir dos anos 1930 com a chegada de outras 

oligarquias ao poder que não a política do ―café com leite‖ rompendo a hegemonia 

vigente e trazendo variedades para a agenda modernizadora.   

Elucidando tais aspectos históricos, as autoras Behring; Boschetti (2008) 

definem a passagem do final do século XIX para o XX como uma tentativa de 

inclusão do liberalismo à brasileira, pois, este não comportava a questão dos direitos 
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sociais. A agenda modernizadora não possuía nenhum aspecto democrático, 

tratava-se de um processo de modernização conservadora16. 

Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder executivo, em 1937, instaura-se a 

ditadura do Estado Novo. No decorrer do período entre 1937 a 1945 são registrados 

conflitos diversos estes foram amortecidos e controlados via repressão policial, pois 

a ditadura Varguista tratava as expressões da questão social como caso de polícia 

sem se dá conta dos rebatimentos implementados pelo capitalismo concorrencial.17 

No ano de 1930 é criado o Ministério do Trabalho; em 1932 a Carteira de 

Trabalho, documento da cidadania regulada, ou seja, direitos que somente 

assistiam aos trabalhadores inseridos formalmente no mercado de trabalho, bem 

como a seus familiares; em 1933 os IAPs – Institutos de Aposentadorias e Pensões 

cobriam riscos ligados a perda da capacidade laborativa para algumas categorias 

de trabalhadores, sob aspecto contributivo. Behring; Boschetti (2008). 

Em 1937 é criado o Departamento Nacional de Saúde: a saúde pública era 

conduzida através de campanhas higienistas. O Estado intervém a partir da 

medicina previdenciária ligada aos IAPs para quem pudesse acessar. Há também a 

saúde privada e filantrópica exercidas nas Santa Casa de Misericórdia, 

principalmente. (Ibidem).  

Em 1942 é criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA) para atender às 

famílias dos pracinhas enviados à Segunda Guerra Mundial coordenada pela 

primeira dama Sra. Darci Vargas, caracterizando tutela, favor e clientelismo entre 

Estado e a sociedade. (Ibidem).   

Em 1943 efetiva-se a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT): retratando 

um modelo corporativista e fragmentado do reconhecimento dos direitos no Brasil. 

Os anos de 1946 a 1964 são marcados por intensa disputa de projetos e luta 

de classes, a elite burguesa encontrava-se fragmentada e as organizações político 

partidárias surgiam com forte expressão. O Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, 

na década de 1950, emergia com proposta de crescimento de ―cinquenta anos em 

cinco‖, dando concretude ao desenvolvimentismo. (ZALESKI, 2017). 

                                            

16
 Trata-se de modernização conservadora a estratégia para a manutenção de hegemonias sob o 

capitalismo, onde princípios conservadores são mantidos com ―ares‖ de modernização. As elites 
dominantes asseguram seus interesses mantendo antigos padrões sob novas perspectivas.  
  
17

 Capitalismo concorrencial fase do capitalismo que teve início com aparecimento de máquinas 
movidas por energia não-humana. Inicia na Inglaterra com a máquina a vapor, por volta de 1746 e 
finda com o início dos monopólios.   
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O trato das políticas públicas, nesse cenário, é percebido por sua expansão 

lenta, seletiva e focalizada com alguma melhora institucional, como o ―divórcio‖ entre 

os Ministérios da Saúde e da Educação em 1953, e a criação de novos IAPs. Após 

um período de dormência nesse campo enfim são aprovadas em 1960 e 1963 a Lei 

Orgânica da Previdência Social (LOPS) e a Previdência Rural. Behring; Boschetti 

(2008).  

O golpe de 1964 instaurou uma ditadura que durou vinte anos, dando impulso 

a uma nova agenda conservadora, trazendo consequências significativas para a 

política social no Brasil. A expansão e modernização das políticas públicas foi uma 

estratégia do bloco militar-tecnocrático-empresarial para conseguir adesão e 

legitimação. (ZALESKI, 2017). 

Em 1966 ocorre a centralização, uniformização e unificação da previdência 

social no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), tratada de forma técnica e 

atuarial. Em 1974 é criada a Renda Mensal Vitalícia para idosos e pobres, meio 

salário mínimo aos que contribuíram pelo menos um ano para a previdência. Nesse 

mesmo ano cria-se o Ministério da Previdência e Assistência Social, incorporado à 

Legião Brasileira de Assistência (LBA). Behring; Boschetti (2008). 

Em 1977 se dá a associação entre assistência, previdência e saúde com 

caráter de forte medicalização, atendimento curativo, individual e especializado em 

detrimento da saúde pública. Havia também íntima relação com a indústria de 

medicamentos (CARVALHO, 2000).  

A ditadura fomenta a política nacional de habitação através do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), numa estratégia de impulsionar a economia com 

associação a empreiteiras sem nenhuma transparência sobre os gastos públicos. 

(ZALESKI, 2017).  

Ao passo em que estimulavam políticas públicas enquanto estratégia de 

legitimidade viabilizavam saúde, educação e previdência de forma privada, 

separando quem pode e quem não pode pagar. Com sinais de esgotamento o 

projeto modernizador começa a esvair-se em função dos impactos na economia bem 

como por seus limites internos. (ZALESKI, 2017).  

Começa uma lenta transição para a democracia, com vigilância impetuosa 

das elites para que as demandas populares, muito enfáticas nesse momento 

histórico, não se efetivassem de forma radical (ZALESKI, 2017).  
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3.3  O DESPERTAR DOS MOVIMENTOS DE CLASSE E AS LUTAS SOCIAIS  
 

 
 Com o ―fim da escravidão‖ em (1888), o advento da proclamação da 

República em (1889), e inspirados em novos ares chegam ao Brasil imigrantes 

italianos e espanhóis. Idealizaram um novo tempo, vieram trabalhar nas diversas 

atividades da vida produtiva do país, e os filhos também, no entanto a realidade 

encontrada mostrou-se hedionda. Conforme sinaliza (DEL PRIORI, 2016):  

Veio um século no qual muitas crianças e jovens experimentaram 
crueldades inimagináveis. Crueldades geradas no próprio núcleo familiar, 
nas escolas, nas fábricas e escritórios, nos confrontos entre gangues, nos 
internatos ou nas ruas entre traficantes e policiais.  A dureza da vida levou 
os pais a abandonarem cada vez mais os filhos [...]. (DEL PRIORI, 2016, p. 
347). 

 

Alguns voltaram, mas o que ficaram denunciaram o que encontraram, 

condições de trabalho semiescravas para adultos, incluindo o trabalho infantojuvenil, 

ainda que o decreto 13.113 de 17/01/1891 proibisse o trabalho de crianças em 

máquinas em movimento e na faxina. Estes ficaram conhecidos como anarquistas, 

denunciaram as condições desumanas na qual a infância e adolescência estavam 

imersa, desse modo, eclodiu então uma greve geral em julho de 1917 (DEL PRIORI, 

2016, p. 352).  

Segundo Silva (2011) o final do século XIX e início do século XX traz a 

dinâmica da implementação de uma política de assistência à infância desprotegida e 

a adolescência desvalida. No entanto, este mesmo século XX ficou caracterizado 

acima de tudo pela busca da modernização por meio do processo de expansão do 

mercado. 

Nesse mesmo contexto, segundo Generoso (2017) o Brasil foi permeado 

ideologicamente por correntes de pensamento de diversas manifestações política: o 

positivismo, o liberalismo fiel representante da ideologia burguesa associado ao 

desenvolvimento do capitalismo potencializador das expressões da questão social, o 

anarquismo, o socialismo e o comunismo.  

De acordo com Generoso (2017) autores diversos debruçaram-se sobre o 

despertar dos movimentos sociais no Brasil e elencaram suas principais 

características, desde a primeira metade do século XIX, contudo, mesmo estes 

analisando que foram ―movimentos frágeis não organizado‖, consideram que o 

principio destes movimentos foram expressivos e de resistência.  
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Na esteira desses argumentos Generoso (2017) analisa as plataformas 

iniciais dos movimentos sociais no Brasil, de acordo com o autor estas não 

possuíam uma base político-ideológica e a ausência de classes sociais delimitava a 

ação e as possibilidades entre os setores e as possíveis alianças, sendo assim, o 

autor sinaliza que a ausência destes pressupostos dificultava a direção única para 

as lutas sociais dentre outras características cita a ausência de unidade entre eles 

bem como a inexistência de significados comuns.  

Assim sendo, em harmonia com Behring; Boschetti (2008), Del Priori (2016) e 

Generoso (2017) identificam a relevância histórica dos movimentos sociais no Brasil, 

que segue avançando na linha do tempo, quando as lutas sociais, na segunda 

metade do século XIX, foram absorvidas pelo movimento abolicionista, permeando o 

início do século XX. As lutas sociais ganham novas roupagens e ressignificações, 

por conta do contexto social, político e econômico que se estabelecia no Brasil 

sendo este fortalecido por aqueles que ficariam conhecidos como anarquistas. 

A chegada de imigrantes italianos e espanhóis nos grandes centros urbanos 
contribuiu decisivamente para alterar este quadro chamando atenção para o 
descaso governamental ante os direitos dos homens e dos trabalhadores e, 
das crianças [...]. (DEL PRIORI, 2016, p. 347). 

 

Com ascensão de Getúlio Vargas e implantação da República Nova em 1930 

por meio de golpe, os movimentos populares não cessaram, ao contrário adentraram 

este novo espaço. Nesse contexto o papel do Estado volta-se para o 

desenvolvimento de ―políticas sociais de proteção/contenção da organização do 

proletariado‖. (GENEROSO 2017).  

Enquanto no cenário externo se discutia a construção de um primeiro 

documento internacional com força de obrigação no que tange os direitos da criança, 

no Brasil, a ―sociedade lutava contra a ditadura e no futuro, pela redemocratização‖. 

(CDEDICA/CEJUR 2017). 

Em 1964 o Golpe de Estado, civil-militar, decretou o AI-5, fechando um ciclo 

de mobilização e articulação na sociedade civil brasileira, de um lado segundo 

Carvalho (2000) foi um período de grandes restrições dos direitos civis e político. A 

ditadura foi caracterizada por forte censura, ausência de eleições, repressão violenta 

aos opositores, sendo estes presos, torturados, exilados, mortos e/ou 

desaparecidos. De outro lado ainda conforme Carvalho (2000) houve a ampliação 

dos direitos sociais como, por exemplo: a ampliação da previdência social aos 
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trabalhadores rurais 1971, aos empregados domésticos 1972, os jogadores de 

futebol 1973 e aos ambulantes 1978. 

Nesse contexto é possível sintetizar os movimentos de resistência em dois 

ciclos, sendo o primeiro de 1964 a 1968 e o segundo, de 1978 a 1984. No primeiro 

ciclo, destacam-se: a participação dos estudantes no enfrentamento e resistência, 

através da UNE; a Passeata dos Cem Mil, em junho de 1968; a desarticulação e os 

assassinatos dos guerrilheiros; a participação da população nas passeatas 

organizadas pelos estudantes; a organização e a derrota das guerrilhas urbanas e 

rurais; a instituição do Ato Constitucional nº 5 (AI/5). (GENEROSO 2017).  

No segundo ciclo de resistência ao Regime Militar teve início na década de 

1970, com a organização de diversos setores da sociedade, como: Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entre outros. (Ibidem). 

Este ciclo teve como principais eventos: o retorno do movimento operário, 

principalmente no ABC Paulista, com a greve geral dos metalúrgicos, a 

reorganização dos trabalhadores rurais, culminando no Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a preparação para a redemocratização. 

(Ibidem). 
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4 INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: DIREITOS HUMANOS EM CONSTRUÇÃO 

 

Terminada a II Guerra Mundial em 1945, visto o grave Holocausto, conforme 

determinava a lei alemã, o mundo reuniu-se em Paris através da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e instituiu em 10 de dezembro de 1948 a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH) por meio da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral 

como uma norma a ser alcançada por todos os povos e nações.  

Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de 

diversas regiões do mundo a (DUDH) é um documento marco na história dos direitos 

humanos para que não houvesse, nunca mais, a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.  Esta declaração transporta a 

mensagem de que cada ser humano é uma ―célula‖ inviolável, e de que todo ser 

humano deve ser respeitado, ela estabelece pela primeira vez, a proteção universal 

dos Direitos Humanos.  

Este tratado ―dá a luz‖ de forma universal aos cuidados e atenções especiais 

à criança. Tal reconhecimento deu-se, sobretudo, por força do item 2 do artigo XXV, 

onde se dispôs claramente que "a maternidade e a infância têm direito a cuidados e 

assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, 

gozarão da mesma proteção social". (CDEDICA/CEJUR, 2017).  

A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia 

das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959 sendo o Brasil um de seus 

signatários, é o mais amplo tratado internacional de Direitos Humanos na história ao 

afirmar que "a Humanidade deve à criança o melhor de seus esforços", a Declaração 

passou a constituir-se num marco, pois, visam à criança como sujeitos de direitos 

sim (CDEDICA/CEJUR, 2017).  

Essa Declaração tornou-se, segundo Simões (2016, p. 223) um guia para a 

“atuação dos Estados a instituírem, como política pública a responsabilidade pela 

assistência e proteção à infância necessitada”.  

No Brasil a CF de 1988 traz como fundamento da República, a dignidade da 

pessoa humana, portanto, o Art. 60 refere-se às cláusulas pétreas, não podendo 

estas ser alteradas, nem por PEC, estão intrinsicamente vinculadas ao Art. 5º que 

dispõe sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, os Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)&Lang=E
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
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Contudo, sob a égide do ideário neoliberal quanto aos sistemas de proteção 

social equivale ressaltar segundo Silva (2007) o ―deslocamento da gestão social da 

esfera público-estatal para a esfera privada, seja pela redução da ação do Estado, 

pela gestão compartilhada na forma de parcerias, pela transferência de 

responsabilidades ou – no caso de empresas – pela privatização‖, eventos paralelos 

à instauração do Estado Democrático de Direito no ano de 1988.  

Ao longo do tempo, o capitalismo investe em ―uma nova roupagem‖, 

contemporaneamente, está fundamentado de acordo com Silva (2007) em duas 

estratégias: a estratégia neoliberal voltada à minimização do Estado, e pela 

estratégia de ―fortalecimento da sociedade civil‖. Este autor compreende a relevância 

da gestão social como um ―conjunto de estratégias voltadas à reprodução da vida 

social que não se submeta à lógica mercantil, mas que se aplique na ampliação do 

acesso à riqueza‖, na forma de fruição de bens, recursos e serviços, como direitos 

sociais, sob valores democráticos como equidade, universalidade e justiça social.  

O Art. 227 da CF de 1988 nos dá a ―perfeita dimensão‖ do lócus estatal, 

sempre por último:  

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, à 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).  

 

Em relação ao Tratado Universal sobre os Direitos Humanos da Criança em 

1959, o artigo supracitado enfim ―dá à luz‖ a infância e adolescência como sujeitos 

de direitos como nunca antes a legislação brasileira o fez, contudo, o histórico de 

abusos contra essa população, é longo, persiste nos dias de hoje numa ―sútil 

distância‖ entre a ―letra‖ da lei e a prática desta (CDEDICA/CEJUR, 2017).  

Vale lembrar, o Estado retraiu há pouco seu papel institucional e indelegável 

de atuar concretamente na área da promoção social, abarcado pela política de 

austeridade neoliberal pós-golpe de 2016 via PEC do Teto dos Gastos Públicos, 

popularmente conhecida como “PEC da Morte‖, esta congelou investimentos na 

saúde, educação dentre outras políticas públicas permitindo o avanço das 

expressões da questão social, desta forma, crianças e adolescentes pobres 

permeiam o ―mundo do trabalho‖, sobretudo, os pardos, os negros, os moradores de 

periferia. E para quem trabalham?  
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Para clarificar este contexto destaca-se a fala de Del Priori: 

Para seus donos, no caso das crianças escravas da Colônia, e do Império; 
para os ―capitalistas‖ do inicio da industrialização, como ocorreu com as 
crianças órfãs, abandonadas ou desvalidas a partir do final do século XIX; 
para os grandes proprietários de terras como os boias-frias; nas unidades 
domesticas de produção artesanal ou agrícola; nas casas de família; e 
finalmente nas ruas, para manterem a si e as suas famílias (DEL PRIORI, 
2016, p. 376). 

  
A construção de políticas sociais para a infância e adolescência estabelece o 

princípio da proteção integral, são seres humanos em fase de desenvolvimento, 

deve-se, portanto, cingi-los por direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. 

Tal princípio teve iniciativa com o avanço dos movimentos sociais na segunda 

metade da década de 1980 momento em que o país passou por uma transição da 

ditadura militar para a democracia, entendimento contrário ao da construção cultural, 

social e jurídica de que a população infantojuvenil oriunda dos espaços carentes 

seja delinquente, ―menores em situação irregular‖. (CARVALHO, 2000).  

A CF de 1988 foi o marco regulatório desse evento, contudo para consolidar o 

Art. 227 foi preciso implementar a lei intraconstitucional Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA (Lei Federal 8069 de 13/0/1990) que dispõe sobre a garantia de 

direitos, sem ser benevolente com a criminalidade e violência infanto-juvenil.  

Conforme Carvalho (2000) vale ressaltar o reordenamento institucional 

preconizado pelo ECA, bem como, o processo descentralização/municipalização 

político-administrativo no planejamento e execução das políticas sociais 

reconhecidos no Art. 204 da CF de 1988. A importância da criação dos Conselhos 

Tutelares e dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA responsável pela aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – FMDCA. 

De acordo com Sales, Matos e Leal (2010) é necessário compreender, nos 

dias que corre crianças e adolescentes ainda são ―herdeiros‖ das expressões da 

questão social e das estratégias do grande capital no desmonte dos direitos sociais. 

Crianças e adolescentes continuam sendo submetidos a traumas condicionados por 

diversas formas de crueldade seja: intrafamiliar, institucional ou estatal. Estes 

autores sinalizam a relevância da interferência do Estado sim, pois, muito se fala em 

democracia e cidadania, porém são poucos os atores sociais que falando em 

democracia, falam também de infância e adolescência.    
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4.1 A VIOLÊNCIA POLICIAL LEGITIMADA PELO ESTADO  
 

 
Segundo Del Priori (2016, p. 212-213) ―a recém-instaurada República tecia e 

estruturava os símbolos de um novo país‖, sob a pretensão de alavancar a indústria. 

O ―grito‖ de ―ordem e progresso‖ já ecoava desde 1880, nesse compasso moldava-

se segundo a autora a dicotomia entre ―o mundo do trabalho e a vadiagem‖ 

construída protagonizado pelo ―imigrante (portadores de ideias nocivas) e pelo 

escravo‖ (representante de um passado a esquecer).  

No passado, os ―personagens‖ supracitados foram hostilizados por uma elite 

eugênica, na contemporaneidade leia-se século XXI estes mesmos ―personagens‖ 

continuam ―dispostos‖ à margem da sociedade, como detentores de artimanhas 

criminais, para tanto, essa elite utiliza-se ―dos mecanismos de repressão cada vez 

mais especializados‖. (DEL PRIORI, 2016, p. 213). 

A contemporaneidade reflete os princípios da elite ainda eugênica desde os 

primórdios do Brasil sob a ―tutela‖ da criminalidade infantojuvenil, abstendo-se a 

precariedade de condições sociais e habitacionais, sendo ignorados pelo ―discurso 

oficial, que ainda estabelece oposição entre lazer-trabalho e crime e honestidade‖. 

(DEL PRIORI, 2016, p. 215).  

De acordo com (Gatto 2016, p. 25) o ―menor abandonado‖ era uma categoria 

jurídica que implicava nas ações do Juiz de Menores e do Código de Menores de 

1927. A adoção deste termo ―menor‖ passa a ser uma nomenclatura jurídica e social, 

adotada na virada do século XX, classificando a infância pobre, distinguindo-a de 

outros segmentos infantis, tanto no passado quanto no presente. 

Para clarificar o uso do termo ―menor‖ a autora sinaliza: 

O menor era visto como uma ameaça social, e o atendimento a ele 
dispensado pelo Poder Publico tinha por fim corrigi-lo, reformá-lo pela 
reeducação, a fim de devolvê-lo ao convívio social desvestido de qualquer 
vestígio de periculosidade, cidadão ordeiro, respeitador da lei, da ordem, da 
moral e dos bons costumes. COSTA (1993, p. 27 apud GATTO, 2016, p. 
25). 
 

No presente, ―meninos e meninas em situação de rua‖ continuam sendo 

subjugados como ―perigo das ruas‖, ―criminosos em embrião‖ esse cenário persiste, 

bem como, o ato mais hediondo em lidar com esses ―atores sociais‖, o extermínio. 

(GATTO, 2016). 

As informações a seguir ―expressam‖ o ato mais extremo que os seres 

humanos cometem aos seus ao tirar-lhes a vida, nesse contexto, as chacinas: 
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Tabela 1: Chacinas e execuções sumárias de adolescentes negros e pobres: vítimas de violência 
policial no Estado do Rio de Janeiro. 

1990 1993 1993 2003 2005 2012 2015 2015 

Acari Candelária Vigário 
Geral 

Morro 
do 

Borel 

Baixada 
Fluminense 

Mesquita Acari Costa 
Barros 

11 08 21 04 29 06 05 05 

Corpos 
nunca 

encontrados 

Todos 
eram PMs 

     111 
tiros 

            Fonte: Gatto; Serra (2016, p. 54-55). Total Geral: 94.  

 
Ora se a fase infanto-juvenil é sacrificada por uma sociedade de consumo, 

desumana e muitas vezes cruel, ―há que ser tratado e não punido, preparado 

profissionalmente e não marcado pelo rótulo fácil de infrator, pois foi a própria 

sociedade que infringiu as regras mínimas‖ que deveriam ser oferecidas ao ser 

humano quando nasce, não podendo, depois hipocritamente agir com rigor 

(QUEIROZ, 2012).  

Em sua tese de doutorado a autora Gatto (2017) no subcapítulo denominado 

Audiência Pública Genocídio da população negra e periférica, realizada na 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro - ALERJ em 13/09/17 pela: Comissões de 

Segurança Pública, Direitos Humanos, Combate à Discriminação, Política Urbana 

cita depoimentos diversos. 

 Dentre os depoentes, destaca-se a fala do pai de uma das vítimas da chacina 

de Costa Barros, segue o seguinte trecho: 

Sr. Jorge (emocionado, pai do um dos 05 adolescentes mortos com 111 
tiros, em Costa Barros, em 2015) – Cinco jovens foram executados! Meu 
filho, 16 anos, foi executado com mais de 111 tiros! Essa dor não passa 
nunca! A gente não consegue esquecer! Todos são iguais perante a lei... 
Mas, que lei é essa?! Perdi um filho de forma covarde! 16 anos, no primeiro 
emprego.... Eu não desejo isso a ninguém. Inverteram o valor da vida.... Eu 
com 50 anos perdi meu filho com 16 anos... É uma dor que não desejo a 
ninguém! (GATTO, 2017, p. 257). 
 

De acordo com Monteiro (2014) a população desconhece os ―bastidores‖ da 

instituição PMERJ. Há no ―imaginário popular‖ devidamente construído pela mídia, 

pela política partidária e pelo próprio Estado a desinformação, ou seja, a 

desproteção desse importante agente da lei pelos Direitos Humanos, e que este 

somente atende a bandidos. O policial militar, é integrado à sociedade pelo Estado, 

deveria conceber em suas ações a função constitucional ―Servir e Proteger, contudo, 

alguns desses agentes têm suas ações pautadas pelo extermínio, veem na 

população supracitada, um mau social a ser eliminado. (GATTO,2016).   
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Segundo a Lei Estadual 5467/2009 em seu Art. 1° ―O efetivo da Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro é fixado em 60.471 (sessenta mil e quatrocentos e 

setenta e um) Policias Militares‖. (Brasil, 2009). Estes são distribuídos em 42 

batalhões tendo um quantitativo de 18 assistentes sociais vinculadas a Diretoria de 

Assistência Social – DAS sendo esta devidamente instituída pela Lei Estadual nº 

5.467, de 08 de junho de 2009 em seu Art. 3º cria o quadro de oficiais assistentes 

sociais na PMERJ. (BRASIL, 2009). 

 

Figura 6: Diretoria de Assistência Social - DAS 

 

Fonte: Página da Diretoria de Assistência Social no Facebook
18

.  

 

Para que se possa ter uma visão mais profunda sobre os amparos legais que 

tratam das possibilidades de atendimento as necessidades de apoio social por parte 

de policiais militares, segundo Monteiro (2014) elencam-se adiante alguns itens das 

bases legais deste contexto: 

 Decreto Estadual 874, de 03/09/1976 (Inciso III Art. 5º) – encarrega à Diretoria 

de Assistência Social (DAS), as atividades normativas e técnicas dos 

assuntos relativos à assistência social aos policiais militares; 

 Portaria PMERJ 310 de 08/09/2008 e BOL PM 147, de 08/092008 – 

regulamenta a função de agente de apoio social na PMERJ; 

 BOL PM 078, de 6//52014 – estabelece a rotina para o atendimento na DAS... 

                                            

18
Diretoria de Assistência Social DAS/PMERJ é a unidade responsável por elaborar, propor e 

implantar: planos, programas, serviços, convênios e projetos sociais (Decreto Estadual Nº 874, de 03 
de setembro de 1976), além do atendimento direto ao usuário na sede ou através de seus núcleos. 
Disponível em: https://www.facebook.com/dasoficial.pmerj/. Acesso em: 23 out 2018. 
 

https://www.facebook.com/dasoficial.pmerj/
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Ainda conforme Monteiro (2014) a DAS oferece atualmente a seguinte carteira de 

serviços e benefícios/encaminhamentos: 

 Aos cartórios para isenção de taxas para casamento civil; 

 De mudança segura para policiais ameaçados por criminosos em áreas 

conflagradas; 

 De visita e acompanhamento a policiais militares vitimados em serviço...  

 

Há crianças e adolescentes que padecem por mau contato inicial com a 

polícia, muitas vezes traduzido em violências abomináveis e desnecessárias. O 

assassinato de crianças e adolescentes segundo (GATTO 2016, p. 51-57) ―em 

especial no Rio de Janeiro carrega a marca da impunidade, é o contexto de 

desigualdade social no Brasil, em seus aspectos econômicos, que passam por suas 

dimensões culturais étnico-raciais―.  

Segundo Maior (2016) a prevenção à criminalidade e a recuperação da 

―desobediência‖ infantojuvenil como supõe o Estado e a sociedade civil se darão, 

com a efetivação e o fortalecimento das políticas sociais básicas, sendo esta 

ofertada no Centro de Referência de Assistência Social19 (CRAS), não obstante, faz 

necessário a geração de renda através de empregos, bem como, o fortalecimento da 

Proteção Social Especial, ofertada no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social20 (CREAS).  MAIOR (2016).  

O fortalecimento das políticas públicas supracitadas é realizado através do 

Sistema Único de Assistência Social (Suas). Sistema público que organiza os 

serviços de assistência social no Brasil. Com um modelo de gestão participativa, ele 

articula os esforços e os recursos dos três níveis de governo, isto é, municípios, 

estados e a União, para a execução e o financiamento da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios 

nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. (MDS, BRASIL). 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA 

através da resolução 139/2010 dispõe em seu § 1º que ―Para assegurar a equidade 

                                            

19
 O CRAS é a porta de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente 

em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com 
o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.  
 
20

 O CREAS é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e 
pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. 
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de acesso, caberá aos Municípios e ao Distrito Federal criar e manter Conselhos 

Tutelares, observada, preferencialmente, a proporção mínima de um Conselho para 

cada cem mil habitantes‖. (BRASIL, 2010).  Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE em 2010 a população gonçalense era de 999.728, em 

2018 estima-se 1.077.687 para 03 Conselhos Tutelares. Os dados mencionados 

comprovam a ineficiência do Estado na esfera municipal no que tange efetivação 

das políticas sociais básicas. 

Para clarificar o parágrafo anterior expõe-se a atividade física ofertada a 

crianças e adolescentes na Proteção Social Básica. 

 

Figura 7: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV. Futebol na Praça do Rocha 

em São Gonçalo/RJ 2017 

 

Fonte: Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Galo Branco/SG. 
 
 

A autora Capriglione (2015 apud Gatto 2016, p. 56) evidencia nos 

movimentos sociais em torno da ―população‖ infantojuvenil desprotegida o 

―incômodo causado ao Estado e o desnuda em duas lógicas‖. Neste subcapitulo 

abordou-se ―a lógica policial militar, que entende os cidadãos negros, pobres e 

domiciliados nas periferias como inimigos potenciais do Estado‖ que os negligencia e 

―exclui‖, por vezes, os extermina.  

A Redução da Maior Idade Penal parece ser o ―pano de fundo‖ e a principal 

intenção política, com forte pressão da sociedade civil influenciável, por vezes 

levada a erros irreparáveis, tanto pela mídia como por lideranças políticas 
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partidárias. O retrocesso, ―o avanço do conservadorismo e das medidas de 

repressão e encarceramento denunciam um cenário de muitas violações de Direitos 

Humanos, no qual crianças e adolescentes em situação de rua e moradores da 

periferia‖ são algumas das maiores vítimas. (GATTO, 2016, p. 13). 

Neste contexto, inconstitucionalmente tramita no congresso a Proposta de 

Emenda à Constituição PEC 171/1993, esta ―altera‖ a redação do artigo 228 da 

Constituição Federal (imputabilidade penal do maior de dezesseis anos) do ex-

deputado Benedito Domingos PP/DF. A PEC supracitada desconsidera tratados 

internacionais, bem como, o ECA/1990. A justificativa adotada é o critério da 

avaliação biológica ―ao aferir-se esse grau de entendimento do menor, tem-se como 

valor maior a sua idade, pouco importando o seu desenvolvimento mental‖.  

Retomando reflexões anteriores, aborda-se a PEC 171/1993, pois, se traduz 

enquanto ―exercício de hegemonia, uma vez que o autor do projeto é um 

representante da sociedade civil atuando no parlamento (enquanto deputado 

federal), apropria-se da lei para consolidar interesses de projetos religiosos com 

perfil conservador‖. (ZALESKI, 2017). 

Para tanto declaram os 178 deputados assinantes:  

A uma certa altura no Velho Testamento o profeta Ezequiel nos dá a 
perfeita dimensão do que seja a responsabilidade pessoal. Não se cogita 
nem sequer de idade: ―A alma que pecar, essa morrerá" (Ez. 18). A partir da 
capacidade de cometer o erro, de violar a lei surge a implicação: pode 
também receber a admoestação proporcional ao delito - o castigo. (PEC 
171/1993) 

 

Utilizando a ―representatividade e a capilaridade expressas pela igreja 

evangélica para interferir nas políticas públicas, tem se formado nas últimas décadas 

―um bloco político-parlamentar‖ denominado ―bancada evangélica‖, a qual tem 

difundido pautas conservadoras em relação a diversas dimensões da vida social‖ 

como: educação, política, religião, cultura, ética. Tais aspectos trazem à tona a 

necessidade urgente de uma reflexão sobre tal contexto. (ZALESKI, 2017).  

Em síntese, a aprovação da PEC 171/1993, ―no singular, representa 

exclusão, discriminação e profundo retrocesso de todas as conquistas sociais 

alcançadas duramente no processo histórico‖. (ZALESKI, 2017).  

 

4.1.1 O Papel da Mídia: a Institucionalização 
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Adiante, a segunda lógica desvelada pelos movimentos sociais em torno da 

infância desvalida e a adolescência desprotegida segundo a autora Capriglione 

(2015 apud Gatto 2016, p. 56) traz à tona o ―incômodo‖ estatal, é ―a lógica da 

violência simbólica operada principalmente pela mídia tradicional, que desumaniza e 

criminaliza as vítimas atuando como salvo-conduto para a prática da violência 

policial‖, que entende os cidadãos negros, pobres e periféricos como inimigos 

potenciais do Estado. 

A autora (Gatto, 2016, p. 11) sinaliza ―ao longo dos últimos anos, 

especificamente no que tange as organizações para os Megaeventos, o Brasil em 

suas principais capitais apresenta um cenário de violação e retrocessos em relação 

aos Direitos Humanos de crianças e adolescentes‖, tanto as que estão em situação 

de rua, quanto as provenientes da periferia e de comunidades empobrecidas.  

A mídia contribuiu com a instalação do medo, e na produção de 
subjetividades sobre os ―jovens perigosos‖, com a divulgação sistemática de 
imagens de roubos, furtos e arrastões nas praias e outras áreas da cidade, 
gerando um clima muito desfavorável aos jovens objetos das ações, bem 
como estimulando a ação de ―justiceiros‖, especialmente com as 
declarações do Governador, Prefeito e Secretário de Segurança Pública 
afirmando que iriam continuar retirando os meninos dos ônibus, pois 
consideram que adolescentes sem dinheiro, sem documentos, 
descamisados e de chinelo já representam, por si só, ―uma atitude 
suspeita‖. (GATTO, 2016, p. 12).  
 

De acordo com (Gatto, 2016, p. 13) há superlotação nas unidades de 

internação do Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE o que tem 

sido objeto de denúncias, bem como, no Conselho Estadual dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – CEDCA dentre outros.  

 Conforme Rizzini et al., (2007) o efeito da institucionalização é pautado em 

um modelo assistencialista que historicamente marcou o atendimento a essa 

população sendo estes, sempre mantidos na pobreza e sujeitos a politicas 

fragmentadas, focalizadas e clientelistas.  

A institucionalização é um tipo de intervenção que deveria ser exceção, mas 

não é. Este tipo de política tem como alvo a família pobre consubstanciado pela falta 

de articulação, de clareza de atribuições, pela falta de aparatos de cunho médico, 

educacional, e psicológicos de que dispõe famílias abastadas. (RIZZINI, et al., 

2007). 

A institucionalização retira crianças e adolescentes do convívio familiar e 

comunitário sendo um equívoco naturalizado o que afasta a compreensão do 

problema inibindo agentes da sociedade civil e do governo de perceberem a origem 
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criadora desse ―desestruturamento‖ familiar, ou seja, as expressões da questão 

social. ―Há que se criar condições de suporte preventivo às famílias, evitando com 

isso os traumas de naturezas diversas como: violência intrafamiliar, institucional e 

estatal‖. (RIZZINI et al., (2007). 

A Lei 8.069/1990 – ECA dispõe de medidas socioeducativas ao adolescente 

alcançado a idade de 12 anos, em razão da prática de ato infracional21, assim como 

a CF de 1988, ―mudando o paradigma da situação irregular‖, prevista no Código de 

Menores 1927 e de 1979 ―para o princípio da proteção integral‖, doutrina das 

Nações Unidas sobre o tratamento à infância, promoveu crianças e adolescentes à 

―condição de sujeitos de direitos e não mais objeto de tutela e da repressão‖. 

―Tempo sombrios‖, nenhum desses acontecimentos parece algo que mobilize a 

sociedade. (GATTO, 2016, p. 92-93). 

Segundo a Comissão de Direitos Humanos e Minorias ATA 0864/15 

o ―pano de fundo‖ para redução da maioridade penal, conforme, sinaliza o Sr. Ari 

Friedenbach, vereador do Município de São Paulo e que perdeu a filha vítima de 

crime cometido por um sujeito menor de idade, é a privatização de presídios, o 

fomento de empresas de segurança, assim como, da indústria armamentista e de 

blindados. Este lembra a maioridade penal em outros países, é de 18 anos. O 

vereador entende que ―Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito e não a causa‖. 

(BRASIL, 2015). 

Crianças e adolescentes padecem devido à ―incompreensão dos adultos e 

das distorções dos meios de comunicação em massa, da falta de preparação 

profissional, que os colocam na situação de subemprego permanente‖, daqueles que 

deveriam assisti-los nos institutos de ―acolhimento‖ e mal preparados contribuem 

para a maior deformação de sua personalidade. (QUEIROZ, 2012).  

A proporção de crianças e adolescentes vítimas de violência é mais 

significativa do que aquelas relativas aos praticantes de atos infracionais, o que não 

parece atrair a atenção da imprensa ou da sociedade. Em toda série analisada 

foram 151.751 crianças e adolescentes vítimas.  (GATTO, 2016). 

Cerca de 88,5% de crianças e adolescentes forma vítimas  de crimes contra a 

Pessoa ou contra a Dignidade Sexual, o que representou cerca de 26.689 jovens até 

                                            

21
 Artigo 103 do Estatuto da Criança e do adolescente: considera-se ato infracional conduta descrita 

como crime ou contravenção penal.  
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17 anos, 11,5% dos adolescentes estiveram em conflito com a lei, significando 3.466 

jovens entre 12 e 17 anos. 

Adiante, segue tabela conforme dados do Dossiê Criança 2012. (GATTO, 

2016, p. 93). 

Tabela 2: Série histórica de crianças e adolescentes vítimas no estado do Rio de Janeiro 2005 a 

2011 – valores absolutos: 

 
Fonte: Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro/ASPLAN/GEPDL/DGTIT. 
 

 

4.1.2 Revitalizando a Roda: Projeto de Lei do Parto Anônimo 

Ao buscar na história informações sobre a entrega e o abandono de crianças 

verifica-se que esse fato é um ―fenômeno antigo e atual‖, segundo (Fávero, 2007, p. 

51) ―ao longo da história, as dificuldades de subsistência contribuíram para que 

muitas mães, sobretudo solteiras ou viúvas, abandonassem os filhos ou, tivessem 

suas crianças enjeitadas ou expostas‖. 

O abandono de filhos não atingia apenas segmentos da população 

empobrecida, conforme Fávero, 2007, p. 52 clarifica que famílias ―imersas‖ em 

situação econômica ―satisfatória‖ também praticavam, na medida em que a ―honra 

das mulheres ou a divisão de posses estavam em jogo‖. 

Nesse âmbito, segundo Sales, Matos e Leal (2010) a família vem sendo 

redescoberta como importante agente privado de proteção social, vai aos poucos 

deixando de ser um ambiente de reprodução e manutenção de patrimônio 

permitindo-se a construção de novos arranjos familiares, propiciando a 

desidealização da família nuclear burguesa fundamentada segundo Ariès (1978) em 

conceitos patriarcal e conservador.  
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Contemporaneamente há, portanto, um abismo entre o Projeto Ético-político 

do Serviço Social com o PL 2747/08 que ―Cria mecanismos para coibir o abandono 

materno e dispõe sobre o instituto do parto anônimo e dá outras providências‖; e o 

PL 3220/08 este ―Regula o direito ao parto anônimo e dá outras providências‖. 

 

Figura 8: Rodas de bebês enjeitados ressurgem na Europa
22

.  

 

Fonte: Página da BBC. 

 

Abismo que começa a se abrir quando elucidamos a dicotomia entre ambos - 

o Projeto do Serviço Social tem sua gênese fincada na ruptura com o 

conservadorismo. 

Nesse contexto ambos os projetos de lei representam o conservadorismo em 

sua essência. De acordo com Behring (2013) o processo de ruptura do Serviço 

Social brasileiro com o conservadorismo é marcado, sobretudo, na luta contra a 

ditadura militar (1964/1985). Posteriormente, a postura política da categoria se volta 

para o trabalhador com apoio à reforma na sociedade brasileira no processo de 

redemocratização que culminou na Constituição Federal de 1988. (ZALESKI, 2017). 

O Serviço Social mobiliza-se junto aos movimentos sociais e altera sua 

perspectiva rumo à ruptura com o conservadorismo, visando superar o autoritarismo 

e o psicologismo que marcaram a sua trajetória. Os Códigos de Ética são 

reavaliados em 1986 e 1993, adequando-se as necessidades ético-políticas e 

profissionais. O acúmulo teórico na profissão passa a ser maior no início dos anos 

                                            

22 Rodas de bebês enjeitados ressurgem na Europa, Janela de Moisés. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/06/120626_roda_europa_crescimento_lgb. Acesso 
em: 23 Jun 2018.  
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1990, dando consistência para frente de luta contra o avanço do neoliberalismo e a 

retração de direitos da classe trabalhadora. (ZALESKI, 2017).  

Essa frente de luta avança pela contemporaneidade e reflete no Projeto Ético-

político da profissão: ―no processo de recusa e crítica do conservadorismo que se 

encontram as raízes de um projeto profissional novo, precisamente as bases que se 

está denominado Projeto Ético Político‖ (NETTO, 2006, p. 141). Tal projeto traça o 

horizonte da profissão, estabelece os princípios do seu Código de Ética e afirma o 

compromisso com a sociedade, todavia, ―surge‖ na sociedade movimentos 

contrários.  

Para tanto Bianchi (2015) declara: 

A sociedade brasileira parece, nos últimos anos, ter se tornado mais 
intolerante, autoritária e individualista. O tradicionalismo comportamental, o 
conservadorismo político, o liberalismo econômico e o fundamentalismo 
religioso aparentemente estão dando as cartas. (BIANCHI, 2015). 

 

Há urgência em desenvolver a efetivação, de fato, sobre a prática do princípio 

da proteção integral descritos no ECA em razão de que crianças e adolescentes tem 

―seu papel‖ na sociedade e este deveria passar longe do trabalho, da prostituição, 

da evasão escolar dentre outros. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.2  ASSISTÊNCIA SOCIAL: DA CARIDADE AO DIREITO  
 

Segundo Lonardoni et al., (2006) pensar a assistência social como política 

social é uma possibilidade recente. A CF de 1988 ofereceu a oportunidade de 

reflexão e mudança, inaugurando um padrão universal de proteção social afirmativo 

de direitos que superasse as práticas assistenciais, clientelistas, focalizadas. Nesse 

âmbito a assistência social inicia seu trânsito para um campo novo: o campo dos 

direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal.  

A Constituição Cidadã de 1988 é o marco que reconhece a assistência social 

como política social junto às políticas de saúde e de previdência social compõe o 

sistema de Seguridade Social brasileiro em seu Art. 194 que assim dispõe: ―A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social‖. (BRASIL, 1988). 

A Assistência Social, garantida na CF de 1988 contesta o conceito de 

―população beneficiária como marginal ou carente, o que seria vitimá-la, pois suas 
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necessidades advêm da estrutura social e não do caráter pessoal‖ tendo, portanto, 

como público alvo os segmentos em situação de risco social e vulnerabilidade, não 

sendo destinada somente à população pobre. (LONARDONI et al., 2006).  

Segundo Couto et al., (2006) para regulamentar e institucionalizar os avanços 

alcançados na CF de 1988 tornou-se imprescindível a aprovação de leis orgânicas. 

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS ―nasce‖ como uma prática social, 

alcançando nesses marcos legais, o status de política social, convergindo ao campo 

dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal.  

A Política Assistência Social - PNAS não termina com a promulgação da 

LOAS, visto que esta Lei introduziu uma nova realidade institucional, propondo 

mudanças estruturais e conceituais, novas relações interinstitucionais e 

intergovernamentais, reconhecimento público da legitimidade das demandas de 

seus usuários e serviços de ampliação de seu protagonismo assegurando-se como 

direito não contributivo e garantia de cidadania‖. (LONARDONI et al., 2006).  

Segundo Couto et al., (2014) a Assistência Social, na condição de política 

social, ―orienta-se pelos direitos de cidadania e não pela noção de ajuda ou favor‖. 

Questiona o clientelismo e a tutela presente nas práticas da assistência social por 

considerá-los um dos grandes desafios a ser superado, uma vez que não favorecem 

o protagonismo e a emancipação dos cidadãos usuários, e, consequentemente, a 

afirmação da lógica dos direitos sócio-assistenciais. 

A proteção social é destinada ao usuário em sua subjetividade, não para 

proteger entidade familiar ou instituição familiar, mas os sujeitos sociais e seus 

vínculos. O assistente social não é um fiscal de comportamento, sua abordagem 

deve respeitar a liberdade e visar emancipação: ―É dever do assistente social abster-

se, no exercício da profissão de práticas que caracterizam a censura, o cerceamento 

da liberdade, o policiamento dos comportamentos [...]‖ (CFESS, 2012, p. 91).  

Nestes anos em que se aprofundaram desigualdades e exclusões, a análise 
do desempenho concreto da assistência social como politica de seguridade 
aponta para desacertos e adequação ao ambiente neoliberal. Movimento 
que não se faz sem resistências, encontradas, sobretudo na articulação 
permanente de fóruns de assistência social em todo o país, revelando 
capilaridade e expressão politica do controle social no encaminhamento de 
uma agenda que assegure direção social que se contraponha à hegemonia 
neoliberal. (COUTO et al., 2014).    
 
 

Traçou-se adiante o processo da desconstrução da caridade para construção 

de direito do cidadão e dever do Estado. (LONARDONI et al., 2006).  
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Quadro 3: A Trajetória da Assistência Social no Brasil. 

1942 Criação da LBA – Legião da Brasileira de Assistência: Princípios da 
caridade, Filantropia e solidariedade religiosa. 

1974 É criado o Ministério da Previdência e Assistência Social – Baseado na 
centralidade e exclusiva ação federal. 

1988 Promulgada a Constituição Federal Art. 203 e 204 – Criação do 
Ministério do Bem Estar Social nos moldes da LBA. 

1990 Primeira redação da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS.  

1993 Conferência ―Zero‖: Discussão do Projeto da LOAS, aprovada em 7 de 
dezembro de 1993. Aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) Lei n° 8.742  

1995 I Conferência: ―A Assistência Social como um direito do cidadão e dever 
do estado‖. 

1997 II Conferência: Editada a primeira Norma Operacional Básica - NOB. ―O 
Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social.  
Construindo a Inclusão: Universalizando Direitos‖. 

1998 Aprovada a primeira Política Nacional de Assistência Social – PNAS. 
Nova edição da Norma Operacional Básica NOB. 

2001 III Conferência: ―Política de Assistência Social: Uma trajetória de 
avanços e desafios‖. 

2003 IV Conferência: ―Assistência Social como Política de Inclusão: uma 
Nova Agenda para a Cidadania – LOAS 10 anos‖. Aprovada a 
implantação do SUAS. É criado o Ministério da Assistência Social.  

2004 É criado o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – 
MDS. Editada a nova Política Nacional de Assistência Social instituindo 
o SUAS. 

2005 V Conferência: “SUAS – PLANO 10: Estratégias e Metas para 
Implementação da Política Nacional de Assistência Social”.  Aprovada a 
nova Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS). 

2006 Aprovada a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 
SUAS. 

2007 VI Conferência- ―Compromissos e Responsabilidades para Assegurar 
Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS‖. 
Aprovado o Plano Decenal do SUAS – SUAS PLANO 10 – Aprovado o 
Pacto de Aprimoramento da Gestão. 

2008 VII Conferência - ―Participação e Controle Social no Suas‖. Aprovada a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e o Protocolo de 
Gestão Integrada entre Serviços e Benefícios. - Transição dos Serviços 
de Educação infantil para a área da educação. 

2009 VIII Conferência: ―Consolidação do Suas e Valorização dos 
Trabalhadores‖. Aprovada Lei N. 12435 do SUAS em 06/07/2011.  

2010 Tramitação do Projeto de Lei do Suas – Estudos para Alteração da 
NOB/SUAS e o reordenamento dos Benefícios Eventuais. 

2012 IX Conferência: "A Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS". 

2015 X Conferência: ―Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026‖.  

2017 XI Conferência: "Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS". 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social – MDS

23
. 

                                            

23
 Disponível em: http://www.mds.gov.br/cnas/conferencias-nacionais. Acesso em: 27 set 2018.  

http://www.mds.gov.br/cnas/conferencias-nacionais
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Um dos maiores impactos na vida da população é o emprego dos 

instrumentos normativos e os existentes para que possam garantir os direitos e os 

atendimentos desta população bem como de seus responsáveis.  

 

Figura 9: Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente – SGD 

 
 

Fonte: Ministério Público do Paraná
24

. 

 

A figura descreve as ―engrenagens‖ que representam os órgãos, instituições 

que ofertam programas, projetos e serviços e também clarificam a ideia de 

interlocução dos atores, bem como a necessidade de atuação de forma articulada, 

além de integrar as instituições públicas e a sociedade civil. ―Demonstra a 

articulação e integração dos ―elementos‖ envolvidos no processo de garantia de 

direitos de crianças e adolescentes‖. (FREIRE, 2017). 

Destaca-se avanços e alguns dos desafios e/ou limites a serem ultrapassados 

pela Rede de Proteção Social a infância e adolescência: 

 A mortalidade infantil: segundo a UNICEF o Brasil é uma das nações que têm 

se destacado por reduzir esse grande mal. No entanto, bebês de até 1 ano, 

                                            

24
 Entenda melhor a representação do ―Sistema de Garantias‖. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-235.html. Acesso em: 05 set 2018. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-235.html
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especialmente de populações indígenas, ainda morrem por causas que 

poderiam ser evitadas;  

 Na educação: o Brasil avançou em todos os indicadores da educação, o que 

deve ser celebrado. O desafio agora é promover a inclusão escolar dos que 

ainda estão fora da escola e a qualidade do ensino;  

 Registro Civil: o direito ao registro civil de nascimento é garantido a 95% das 

crianças brasileiras. O grande desafio é chegar aos 5% ainda excluídos, 

especialmente crianças indígenas e as que vivem em áreas isoladas; 

 Trabalho Infantil: o Brasil se tornou referência internacional no combate à 

exploração do trabalho infantil. Mas ainda 1,3 milhão de crianças e 

adolescentes têm seus direitos violados;  

 HIV/aids e Sífilis: o Brasil avançou no controle da transmissão do HIV de 

mães para bebês. No entanto, cresce o número de adolescentes infectados 

pelo vírus da aids;  

 Medidas Socioeducativas: com o ECA, o adolescente deixou de estar 

submetido às decisões arbitrárias de juízes de menores e passou a ser 

tratado como pessoa em condição especial de desenvolvimento. Passados 27 

anos, o Brasil vive a ameaça de retrocesso com as discussões sobre redução 

da maioridade penal de 18 para 16 anos;  

 Homicídios: desde a aprovação do ECA, o número de homicídios de crianças 

e adolescentes dobrou. Esses assassinatos formam a face mais trágica das 

violações de direitos que afetam meninos e meninas brasileiros.  

 

4.3 O COMPROMISSO DO ASSISTENTE SOCIAL  

 

Segundo Sousa (2008) a atuação do Serviço Social é apreendida através do 

conjunto de atribuições e competências dos assistentes sociais vinculadas aos 

princípios éticos da profissão, articulada a instrumentalidade do Serviço Social, ou 

seja, um conjunto de habilidades técnicas que permitem o desenvolvimento das 

ações profissionais junto à população usuária e às instituições contratantes (Estado, 

empresas, Organizações Não governamentais, fundações autárquicas etc.) 

―garantindo assim uma inserção qualificada no mercado de trabalho, que responda 

às demandas colocadas por empregados e empregadores, bem como pelos 

objetivos estabelecidos pelos profissionais e pela dinâmica da realidade‖.  
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Dessa forma a atuação do Serviço Social é alcançada quando articulamos 

teoria à prática, investigação à intervenção, pesquisa à ação, ciência à técnica. A 

articulação dessas habilidades não podem ser encaradas como dimensões 

separadas, elas garantem legitimidade e reconhecimento da sociedade.  

De acordo com Sousa (2008) a prática ocorre através de 03 dimensões que 

devem ser de domínio do assistente social: a competência ética-politica, técnica-

operativa e teórico-metodológica.   

Segundo Sousa (2008) a prática ocorre também através do conhecimento, é 

ele que fornece as bases para qualquer proposta de mudança ou transformação de 

realidades diversas. O conhecimento é a base para atuar no e sobre o cotidiano 

principalmente de populações ―fragilizadas‖, onde são encontradas número 

significativo de crianças e adolescentes com pais desempregados ou empregados, 

porém com renda mensal ínfima, ou oriundos de familiar monoparental chefiada na 

maioria das vezes por mulher inserida em atividades laborativas precarizadas. Pais 

ou responsáveis que saem de casa muito cedo para trabalhar e na maior parte do 

tempo os filhos ficam só, por vezes fora do ambiente escolar, sem condições dignas 

de moradia, saúde, alimentação etc.  

Há nesse âmbito crianças e adolescentes que embora vislumbrem parte das 

dificuldades que abarcam seu cotidiano, encontram-se inseridos em um ambiente 

familiar onde há cuidados, respeito mútuo entre os membros da família, é nesse 

contexto que (Sousa, 2008), sinaliza que a proposta é justamente a produção de 

conhecimento que rompa com a aparência para que se possa ―ir além do que está 

posto‖ é fundamental para a atuação do Assistente Social que se mantenha uma 

postura crítica, questionadora, não se contentando com a aparência.  

O Código de Ética do Serviço Social afirma:  

O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito e de 
discriminação por questões de classe social, etnia, religião, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física; o respeito 
à diversidade a garantia de pluralismo está circunscrito ao campo 
democrático e subordinado aos princípios da liberdade, da equidade e da 
justiça social (BARROCO; TERRA, 2016, p. 70).  
 

Sousa (2008) sinaliza que a prática ocorre a partir do momento que a 

demanda é solicitada. É imprescindível deixar de esboçar que o Serviço Social tem 

seus compreendimentos individuais, realização de tarefas, pareceres, 

encaminhamentos dentre outros com a finalidade de contribuir para a inclusão dos 

direitos sociais, dos envolvidos, ou seja, crianças, adolescentes e seus familiares.  
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A atuação do Assistente Social também se dá com os avanços realizados 

através da capacitação continua, conforme clarifica Lewgoy (2009) a dimensão 

teórico-metodológica, não é dada, ela precisa ser construída, e como tal, precisa ser 

alimentada (o que para a autora significa capacidade de apreensão do método, das 

teorias e sua relação com a prática, é apropriar-se do concreto para transformá-lo 

em concreto pensado vislumbrando a dinâmica da sociedade para além dos 

fenômenos aparente).   

O Serviço Social apropria-se de visão macro da questão social, sem preterir 

ou privilegiar. A proteção social é destinada ao usuário em sua subjetividade, não 

para proteger entidade familiar ou instituição familiar, mas os sujeitos sociais e seus 

vínculos. O assistente social não é um fiscal de comportamento, sua abordagem 

deve respeitar a liberdade e visar emancipação: ―É dever do assistente social abster-

se, no exercício da profissão de práticas que caracterizam a censura, o cerceamento 

da liberdade, o policiamento dos comportamentos [...]‖ (CFESS, 2012, p. 91). 

Os Códigos de Ética são reavaliados em 1986 e 1993, adequando-se as 

necessidades ético-políticas e profissionais. O acúmulo teórico na profissão passa a 

ser maior no início dos anos 1990, dando consistência para frente de luta contra o 

avanço do neoliberalismo e a retração de direitos da classe trabalhadora. Essa 

frente de luta avança pela contemporaneidade e reflete no Projeto Ético-político da 

profissão: ―no processo de recusa e crítica do conservadorismo que se encontram as 

raízes de um projeto profissional novo, precisamente as bases que se está 

denominado Projeto Ético político‖ (NETTO, 2006, p. 141). Tal projeto traça o 

horizonte da profissão, estabelece os princípios do seu Código de Ética e afirma o 

compromisso com a sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Com seus rostinhos negros, brancos e indígenas as crianças estão em toda 

parte, nas praias, nas praças, nos becos, nos esgotos, são ―onipresentes‖. Há 

aquelas que estudam, as que somente trabalham, as que são violadas no corpo, na 

mente e na alma. A concepção de infância e adolescência como ocorre nos dias de 

hoje e com ideal mais humanitário foi um processo construído no período 

Renascentista surgindo por volta do século XVI, ampliado pelo movimento Iluminista 

por volta do século XVIII como estrutura social e como condição psicológica. 

Processo ratificado no século XX pela Declaração dos Direitos Humanos, e por que 

precisam ser protegidas, sempre. O genocídio infanto-juvenil precisa ser ―freado‖.  

Nem sempre o lugar da infância e adolescência foi o de sujeitos direitos.  Não 

à toa o comércio e a indústria colaboraram progressivamente com a participação 

desses sujeitos na economia, como mão de obra. O século XIX trouxe a máxima de 

que para os filhos dos pobres o trabalho seria a ―melhor escola‖ não sendo 

necessária a educação, mas sim, sua transformação em cidadãos produtivos, 

enquanto para os ―filhos da elite‖ foi designado a ―educação de excelência‖. A 

saúde, o combate à mortalidade infantil, a exploração sexual, a educação são 

conquistas universais recentes.  

Os Direitos Humanos da infância e adolescência representados nos 

movimentos sociais e lutas de classes consolidaram ―via‖ CF de 88 a Lei 

intraconstitucional, o ECA. Este sinaliza a importância em não separá-los de suas 

―raízes‖ por motivos de pobreza, violência e por práticas equivocadas de ―proteção‖ 

que as encaminham à institucionalização. O bem-estar e o aprimoramento das 

relações entre pais e filhos são assuntos constantes de psicólogos, sociólogos, que 

produzem como contribuição uma melhor inserção da fase infanto-juvenil na 

sociedade.  

A partir das Ciências consultadas para elaboração desta pesquisa, conclui-se 

que as políticas públicas na área infantojuvenil teve avanços, sobretudo no que se 

refere às práticas violentas herdadas com o Ratio Studiorum, como castigos físicos, 

abarcado pelo SAM, Códigos de Menores de 1927 e 1979 que vincularam a pobreza 

à criminalidade sem ater-se as expressões da questão social. Somente a partir da 

CF de 88 esse passado imerso em coisificação infantojuvenil, pôde ser reavaliado, 

ou seja, inicia-se a desconstrução do ―Menor em Situação Irregular‖ para a 
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construção do ―Princípio da Proteção Integral‖ constantes no ECA. 

Os desafios dessa política permanece na retração do Estado de suas 

responsabilidades indelegáveis a outro, sobretudo, no que se refere às raízes da do 

pauperismo datadas na 3ª década do século XIX.  

A pesquisa propôs-se a resgatar a história da infância e adolescência 

descortinando seu passado e presente permeado de tragédias, mas também 

perceber para além do ―lado obscuro‖. A história da criança bem como suas formas 

de existência cotidiana, as mutações de seus vínculos sociais, e comunitários e 

afetivos, sua aprendizagem da vida através de uma história que na maioria das 

vezes, não é contada por ela.  

Demonstrou-se nesta pesquisa os motivos pelos quais alguns setores da 

sociedade contemporânea como a mídia tradicional, a política partidária e o Estado 

ainda persistem em desconsiderar crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos. Nos dias que correm, permanecem entraves a serem superados, crianças e 

adolescentes são compreendidos pelos setores supracitados, como: objetos de 

satisfação sexual, mão de obra escrava, ou seja, ainda são coisificados, são 

―motores da economia‖, por esses motivos os direitos descritos no ordenamento 

jurídico brasileiro encontram-se aquém de sua efetividade.    

Esta pesquisa testemunhou a trajetória histórica dessa ―população‖ sempre 

numa perspectiva crítica reflexiva, identificou situações de violência pelas quais essa 

―população‖ foi inserida, bem como, invoca em demonstrar a sociedade (povo) que 

esta tem sido manipulada pela mídia, pela política partidária e pelo Estado no que se 

refere a insistente construção da infância e adolescência sempre como delinquentes.  

No decorrer desta pesquisa descobriu-se projetos de lei como o 2747/2008 e 

3220/2008 que intentam ressuscitar a Roda Expostos, através do chamado ―parto 

anônimo‖, há também a PEC 171/1993 que intenta reduzir a maioridade penal de 18 

para 16 anos mesmo que ―esbarre‖ nas Clausulas Pétreas. O debate levantado a 

respeito da Proposta de Emenda a Constituição PEC 171/1993 – representa um 

contexto carregado de nuvens com violação de Direitos Humanos, retrocessos 

políticos, ódio e preconceitos, esta é a proposta da redução da maioridade penal 

justificando-a com contundência legal rasa e brados em nome de ―Deus e da 

Família‖.  

Descobriu-se também ao longo desta pesquisa o PL 3688/2000 engavetado 

há 18 anos, este dispõe sobre o atendimento por Assistentes Sociais e Psicólogos 
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no ensino público de educação básica em todo país. Ao sistema neoliberal, tal PL é 

despesa, na verdade ele representa investimento e desenvolvimento da politica de 

educação no Brasil. A atuação do PL 3688/2000 propõe reflexos na diminuição da 

evasão escolar, nos índices de todo tipo de abuso, servindo de apoio às famílias, a 

ação do (a) professor (a), trazendo como resultado sensíveis melhorias na 

aprendizagem dos estudantes, nos níveis de convivência familiar e societária, e por 

fim, qualidade de vida. 

A contribuição da pesquisa permeia à reflexão, ao compartilhamento das 

descobertas tanto no meio acadêmico quanto à sociedade civil. Quão bom seria o 

exercício de fato da cidadania, abstendo-se do senso comum através da busca pelo 

conhecimento em: palestras, seminários, conferências, no voto consciente pelo 

exercício dos direitos sociais, civis e políticos, a presença de pais e responsáveis 

nas reuniões escolares, contribuindo assim com a construção de uma sociedade de 

fato fundamentada em justiça social e equidade.   

O presente trabalho não encontrou obstáculos no que tange ao conteúdo 

bibliográfico, a biblioteca da própria instituição concedeu-me todo o material 

desejado, além de visitas realizadas à biblioteca UFF Gragoatá.   

A pesquisa, o debate, o aprofundamento intelectual são certamente 

ferramentas contundentes nesse processo de embate e as conclusões que 

contemplaram os objetivos nesse trabalho se fazem subsídios para o início de novas 

abordagens as quais não deu-se conta nessas páginas e que, por isso, necessitam 

devido à sua complexidade, de aprofundamento teórico. 
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