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A evolução legislativa, em amplo sentido, parece óbvia e decorrente do 
fluir dos tempos e do desenvolvimento do entendimento do homem acerca da 
necessária relação entre o regramento jurídico e os indivíduos a quem é 
dedicado. Com o direito da criança e do adolescente não poderia ser diferente, 
havendo, com o passar do tempo, um aperfeiçoamento legislativo no trato com 
os infantes. 

No entanto, o direito da infância e da juventude mostra-se hoje evoluído 
de forma peculiar em relação aos demais ramos do Direito, considerando, 
principalmente, a visível disparidade (a pior) existente entre o tratamento social 
dedicado aos menores em relação aos adultos em tempos passados. Veja-se 
que não se fala aqui em disparidade de direitos, e sim se dá ênfase ao 
comportamento social humano, já que houve época em que sequer existiam 
direitos positivados reservados aos menores. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, considerado a melhor norma 

protetiva para as crianças em âmbito internacional, precisa ainda ser bastante 

trabalhado internamente, principalmente em decorrência da mudança de visão 

de como deviam ser tratadas as crianças e como devem ser tratadas as 

crianças. 

Para poder consolidar as diretrizes da Carta Magna foi promulgado o 
Estatuto da Criança e do Adolescente em 13 de julho de 1990. Assim, temos 
um documento de direitos humanos com o que há de mais avançado em 
termos de direitos das crianças e dos adolescentes. 

Apesar do ECA ter completado 21 anos de sua publicação, agora em 
julho de 2011, ele ainda precisa ser implementado e parte de sua configuração 
precisa ser analisado e conhecido pela sociedade como um todos. O conjunto 
de direitos previstos para as crianças e para os adolescentes são 
desconhecidos para a maioria da população brasileira, desrespeitando assim, 
esses direitos e esses valores. 

Cumpre lembrar que, não basta uma visão normativa, por mais que 
esteja em conformidade com as aspirações mundiais, para alterar uma visão 
sócio-cultural. Esse é um processo lento – e muitas vezes até doloroso. 

A saída da situação irregular para a doutrina da proteção integral ainda 
não foi assimilada pela nossa sociedade. A ideia de segregação ainda continua 
existindo e os lugares para onde são direcionados os adolescentes que 
cometeram atos infracionais não estão tão distante assim da FEBEM. 

Os pais ainda se consideram “donos” de seus filhos, oriundo da ideia 
romana – e recebida pelo Código Civil de 1916 do pátrio poder – que se 



transformou em poder familiar e as pessoas ainda não perceberam essa 
diferença. 

A necessidade de respeitar os direitos das crianças e dos adolescentes 
lembrando que eles são pessoas em desenvolvimento, sujeitos de direito, e 
que, portanto também tem um conjunto de direitos fundamentais. Se queremos 
que os nossos direitos fundamentais sejam respeitados, já que somos adultos, 
porque não respeitar também os direitos fundamentais das crianças e dos 
adolescentes ? 

É necessário construir uma nova visão de nossas crianças e 
adolescentes, partindo do conjunto de normas previstas no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, regido pela Doutrina da Proteção Integral, e tendo como 
base os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor. 

O princípio da prioridade absoluta reflete em todo o sistema jurídico 
devendo cada ato administrativo ser pensado e analisado se está em 
consonância com o art. 227 da Constituição Federal, já que a criança, o 
adolescente e o jovem tem prioridade absoluta em seus cuidados. 

O princípio da Prioridade Absoluta é um princípio constitucional previsto 
no artigo 227 da CF e também com previsão no artigo 4º. Da Lei 8.069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Assim encontramos no artigo 227 da CF que 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 a 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

No art. 4º da Lei 8.069/90 temos que é dever da família, comunidade, da 
sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Sabemos que o problema da criança e do adolescente, antes de estar 
centradas neles, encontra-se centrado na família. Assim, a família deve ser 
fortalecida. E com isso acontecendo os seus membros menores não serão 
privados da assistência que lhes é devida. 

 

Destaca-se como possibilidades de atuação dos psicólogos nas Varas 

da Infância e Juventude: acolhimento de crianças e adolescentes em 

instituições (abrigamento); as discussões das medidas de proteção e as 

medidas sócio-educativas mais coerentes com a situação das crianças e 

adolescentes; os casos de adoção; a apresentação de pareceres técnicos nos 

processos, estimulando a estruturação de rede que possa oportunizar 



atendimento eficaz; a verificação e o incentivo ao cumprimento do ECA; a 

participação e promoção de eventos relacionados ao trabalho das Varas; os 

estudos de casos realizados a fim de buscar alternativas mais viáveis para 

defender os direitos fundamentais de crianças e de adolescentes; o incentivo à 

promoção de ações que visem a prevenir o abandono, a negligência e a 

marginalização; salvaguardando o bem-estar psicológico de crianças e 

adolescentes. 

O Código Civil dispõe acerca da adoção nos artigos que vão do 1.618 

até o 1.629, estabelecendo que somente as pessoas maiores de 18 (dezoito) 

anos podem adotar, sozinhas ou conjuntamente (desde que constituam um 

casal conforme casamento ou união estável), e sempre que haja uma diferença 

etária de no mínimo 16 (dezesseis) anos entre o adotante e o adotado. 

No caso da guarda discutida na 1ª Vara da Infância e Juventude, a 

pessoa é designada judicialmente a realizar atos de assistência, educação, 

criação, cuidados básicos como alimentação, higiene, a crianças ou 

adolescentes que não são seus filhos naturais, e sim de terceiros – parentes, 

amigos ou desconhecidos. 

Segundo o ECA, o abrigamento é uma medida provisória e excepcional, 

não podendo ser utilizado como recurso para tentar a solução de conflitos 

familiares. 

As crianças não só são penalmente inimputáveis como também não são 

penalmente responsáveis, ou seja, quando cometem algum ato que infrinja a lei 

só podem receber medidas de proteção estabelecidas pelo ECA. Já os 

adolescentes, também são penalmente inimputáveis, porém já se pode afirmar 

que respondem por seus atos que infringem a lei, de acordo com o que 

preconiza o ECA, através das medidas sócio-educativas (Méndez, 2006). 

De acordo com o ECA, quando o adolescente comete um ato infracional, 

só pode ser apreendido em duas hipóteses: em flagrante delito ou por ordem 

escrita e fundamentada do juiz da infância e juventude. 

Os sócio-educadores devem investigar como a família está 

compreendendo a sentença judicial e buscar transmitir sua importância no 

processo sócio-educativo, assim como o adolescente deve ser levado a refletir 

sobre as razões pelas quais a medida foi aplicada. Desta forma, os princípios 

da ação pedagógica devem ser sempre lembrados, permeando as ações 

desenvolvidas, para assegurar sua continuidade. 

A doutrina jurídica adotada pela Constituição Federal em relação à 

criança e ao adolescente foi a da Proteção Integral, que representava a nova 

concepção advinda da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 

da ONU e da Declaração Universal sobre os Direitos da Criança. E o Estatuto 



da Criança e do Adolescente tratou de detalhar a nova doutrina, contemplando 

o exercício dos direitos estabelecidos, conforme seu artigo 4º., que manteve a 

mesma redação do artigo 227 da Constituição Federal, onde se declara ser 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, 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. 

A doutrina jurídica da proteção integral tem seus princípios expressos 

basicamente em três artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja: 

• Criança e adolescente como sujeitos de direito - artigo 3º.  

• Criança e adolescente como destinatários de absoluta prioridade - artigo 4º.  

• Respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento - artigo 6º 

 

Criança e adolescente como sujeitos de direitos: deixam de ser objetos 

das medidas que lhes digam respeito ou meros sujeitos passivos, para terem 

assegurados todos os direitos fundamentais consagrados na Constituição, da 

mesma forma que a pessoa adulta. Até porque a Constituição Federal, ao 

prever a igualdade perante a lei, determina que homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações e não faz distinção entre as pessoas maiores ou 

menores de idade. 

Criança e adolescente como destinatários de absoluta prioridade: implica 

na primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e 

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude (ECA., art. 4º, parágrafo único). Isso significa 

que os direitos assegurados à população infanto-juvenil devem ser efetivados 

com prioridade sobre quaisquer outros direitos, garantindo-lhes uma ordem de 

preferência sobre os demais. Respeito à sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento: os direitos consagrados à pessoa adulta também se aplicam 

ao cidadão-menor, mas levando-se em consideração o fato de que ainda é um 

ser em formação, o que exige adaptações para a consolidação desses direitos. 

Entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, apontados pela 

Constituição Federal de 19886 , encontram-se a cidadania e a dignidade da 

pessoa humana. Para a efetividade desses fundamentos, tratou o legislador 

constituinte de dedicar capítulo específico referente aos direitos e garantias 



fundamentais da pessoa humana, essenciais à manutenção da vida em 

sociedade. 

Com a Constituição, as crianças e os adolescentes também foram 

reconhecidos como cidadãos e passaram a usufruir todos os direitos 

constitucionalmente consagrados, que se aplicam às pessoas maiores de 18 

anos. Passaram da situação de menor para a de criança cidadã e adolescente 

cidadão. A base de sustentação da Constituição Federal de 1988, em relação 

aos direitos fundamentais da criança e do adolescente foi a Convenção sobre o 

Direito da Criança, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 

de novembro de 1989, que adotou o princípio da proteção integral e a 

necessidade de reconhecer a criança como pessoa em desenvolvimento, 

merecedora de proteção especial. Essa proteção integral e especial, 

consubstanciada nos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, 

foi estabelecida em todos os artigos (5º ao 17 da CF) que se aplicam à pessoa 

maior de idade, com a ressalva de que, em relação à criança e ao adolescente 

deve ser considerada a sua condição de pessoa em desenvolvimento. Com 

destaque, e de forma específica em relação à população infanto-juvenil, a 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu: 

 

Art. 6: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.  

Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente, 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, crueldade 

e opressão. 

Podem ser arrolados, em relação à criança e ao adolescente, como 

fundamentais, os direitos à (ao): 

 

• vida  

• saúde  

• alimentação  

• educação  

• lazer  



• profissionalização  

• cultura  

• dignidade  

• respeito  

• liberdade  

• convivência familiar e comunitária  

• proteção contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

crueldade e opressão 

 • inimputabilidade penal 

 

A lei ainda criou outros órgãos, como o Conselho Tutelar, e conferiu 

legitimidade a outras instituições (Ministério Público e as Associações 

legalmente constituídas) para a garantia desses direitos. Exigiu, também, a 

criação dos Conselhos de Direitos para estabelecerem a política relativa à 

efetivação dos direitos fundamentais no Município, Estado e União. 

Verifica-se que o Estatuto não criou qualquer direito novo em benefício 

da criança e do adolescente, tendo apenas regulamentado o que já tinha sido 

especificado pelo legislador constituinte, reconhecendo-os como sujeitos de 

direitos. Deixou consignado, o texto legal, que a ação ou omissão relacionadas 

aos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes devem ser punida 

na forma da lei, estabelecendo que não serão admitidas ações negligentes, 

discriminatórias, cruéis, violentas, de exploração e opressão dirigidas à 

população infanto-juvenil (ECA, art. 5º). 

A vida e a saúde, garantidas com o nascimento da pessoa e seu 

posterior desenvolvimento, encontraram, no Direito, um instrumento importante 

para a sua efetivação. Houve necessidade da intervenção legal, uma vez que 

as relações que se firmavam, principalmente com a criança e o adolescente, 

não se apresentavam de forma protetiva e saudável. O direito à vida e à saúde 

das crianças e dos adolescentes precisou ser garantido por lei, diante do 

flagrante desrespeito instaurado. 

O ECA tratou do direito à vida e à saúde em capítulo próprio, 

estabelecendo diretrizes para a sua concretização. Porém, em outros capítulos 

e artigos, deixa consignada a relação que se firma com este tema, ressaltando 

a importância de sua análise. Ao estabelecer que criança e adolescente devem 

ser prioridade absoluta, o Estatuto deixa evidente que essa prioridade deve ser 



considerada também na área da saúde, com ações que venham a materializar 

esse comando. Nesse sentido, diz a lei: 

 

Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 

Público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 

à vida, à saúde .... 

 

Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais. Ainda em relação às normas de caráter geral que 

abrangem o direito à vida e à saúde das crianças e dos adolescentes, merece 

registro o direito ao respeito com que devem ser tratados, que consiste na 

inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e moral (ECA, art. 17). 

 

O Estatuto tratou do direito à vida e à saúde no Capítulo I – artigos 7º. a 

14, onde se afirma que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida 

e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

seu nascimento e seu desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência. 

Pelo ECA, toda ação ou omissão que prejudiquem o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de dignidade e de 

liberdade, configuram maus-tratos. Portanto, a criança e o adolescente não 

devem ser objetos de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, sendo coibidas tanto a prática omissiva quanto a 

comissiva. 

 

Os maus-tratos podem ser: 

 

FÍSICOS: uso de força física de forma não acidental, geralmente praticado 

pelos pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas à criança ou ao 

adolescente, com o objetivo claro ou não de ferir, deixando ou não marcas 

evidentes. São ações contundentes, cortantes ou calóricas, podendo ser 

exemplificadas por murros, tapas, chutes, mordidas, agressões com objetos, 

espancamentos e queimaduras.  



PSICOLÓGICOS (emocionais): interferência negativa dos responsáveis pela 

criança ou adolescente. Embora não provoquem lesões evidentes, trazem 

prejuízos psicológicos, propiciando o desenvolvimento de sentimento auto-

destrutivo, o que influencia em seu caráter e personalidade. Esse tipo de maus-

tratos configura-se por meio de rejeições, hostilidade, frieza, agressões verbais, 

depreciação, desrespeito, discriminação, exigências incompatíveis com a idade 

da criança ou adolescente, chantagem, etc.  

SEXUAIS: utilização de criança ou adolescente para gratificação sexual de um 

adulto, adolescente mais velho ou criança maior, envolvendo a exploração 

sexual, a prostituição, a exibição de pornografia ou o uso de criança ou 

adolescente para produção de pornografia. As condutas podem ser realizadas 

com ou sem violência. A verificação do abuso sexual se dá por meio da 

percepção de comportamentos exteriorizados pela criança ou adolescente, que 

ficam lesados emocionalmente.  

NEGLIGÊNCIA: ato de omissão do responsável pela criança ou pelo 

adolescente, que se caracteriza pela ausência de provimento, ou de 

provimento adequado das necessidades básicas para seu perfeito 

desenvolvimento. Ocorrem nos casos em que a criança ou o adolescente não 

recebem os nutrientes adequados, além das situações em que não são 

oferecidas proteção e supervisão adequadas. 

 

Como decorrência do direito da criança e do adolescente de ter a 

companhia dos pais ou responsável nos casos de internação, os responsáveis 

que se recusarem a acompanhar o filho internado, poderão sofrer alguma das 

medidas previstas no artigo 129 do ECA, em especial a advertência, por parte 

do Conselho Tutelar (ECA, art. 136, II), que é o órgão a ser acionado pelo 

hospital. 

A aplicabilidade da lei, no que diz respeito ao direito à vida e à saúde, 

requer a possibilidade de impor uma sanção ao infrator no caso de 

descumprimento. Assim, para a efetividade de tais dispositivos, estabeleceu o 

Estatuto da Criança e do Adolescente a ocorrência de crime e infração 

administrativa para algumas situações. Os crimes previstos referem-se aos 

encarregados de serviço ou dirigente de hospitais que não cumprirem as 

obrigações impostas pelo ECA quanto à manutenção de registro de suas 

atividades e o fornecimento da declaração de nascimento (Art. 10). 

 

Ao estabelecer que crianças e adolescentes têm direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade como pessoas em desenvolvimento, assegurando-lhes 

direitos civis, humanos e sociais, o Estatuto elevou-os à condição de cidadãos, 



retirando-os da situação de meros receptores de benefícios para satisfação de 

suas necessidades básicas, considerando-os agentes que podem trabalhar, 

direta ou indiretamente, para a conquista dos direitos contemplados, 

assumindo, em contrapartida, as obrigações que lhe são naturais. 

Ao tratar da integridade psíquica e moral, como parte do direito ao 

respeito, inovou o legislador a fim de garantir, a crianças e adolescentes, pleno 

desenvolvimento nos aspectos físico, mental, moral, espiritual e social (ECA, 

art. 3º), em condições de liberdade e dignidade, respeitando sua condição de 

pessoa em desenvolvimento. 

A preocupação com a garantia à integridade psíquica e moral do jovem 

encontra-se presente em todo Estatuto, refletindo na criação dos serviços 

auxiliares do Judiciário, com equipe interprofissional, formada principalmente 

por psicólogos e assistentes sociais, para aconselhamento, orientação, 

encaminhamento e prevenção, bem como com o estabelecimento de regras e 

fixação de parâmetros para os casos referentes a guarda, educação, trabalho e 

prevenção, entre outros. Na verdade, todo o capítulo da prevenção 

estabelecido pelo Estatuto busca o desenvolvimento digno da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer ofensa à sua integridade psíquica e 

moral. A integridade psíquica acarretou a criação de medidas de proteção 

(ECA, art. 101) aplicadas a crianças e adolescentes, como acompanhamentos 

temporários, inclusão em programas de auxílio comunitários, tratamentos 

psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. 

O direito à dignidade é tratado no artigo 18 do ECA e resume-se ao 

tratamento respeitoso que deve ser dispensado a crianças e adolescentes. 

 

Art. 18. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor. 

Como decorrência da regra estabelecida no artigo 227 da Constituição 

Federal, impõe-se garantir como direito da criança e do adolescente a 

convivência familiar e comunitária, o que significa, como regra geral, que toda 

criança ou adolescente devem ser criados e educados no seio de sua família 

biológica, ou seja, naquela ligada a eles pelos laços de consanguinidade. 

Como exceção, podem criar-se e educar-se em família substituta nacional, 

como medida de proteção, nas modalidades de guarda, tutela e adoção, tendo 

como característica principal a inexistência de vínculo biológico entre pai e 

filho. Excepcionalmente, fugindo à regra geral e à sua exceção, a criança ou o 

adolescente podem ainda ser criados em família substituta estrangeira (ECA, 

art. 31), mas somente na modalidade de adoção. 



O objetivo da criação e educação da criança e do adolescente no seio de sua 

família (biológica ou substitua) é afastar a possibilidade de sua colocação em 

abrigos ou internatos, privando-os da convivência familiar, indispensável para o 

seu regular desenvolvimento. Esse novo paradigma acarreta a mudança de 

postura dos abrigos existentes, que devem promover a convivência familiar e 

comunitária, sem a segregação ou o isolamento do abrigado. A família deve 

apresentar condições para o desenvolvimento sadio da criança e do 

adolescente, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 

substâncias entorpecentes (ECA, art.19), ou da hipótese de maus-tratos, 

opressão, ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável (ECA, art. 130). 

Deve ser afastada toda situação que se mostre incompatí- vel com o 

desenvolvimento digno, sadio e respeitoso da criança e do adolescente e que 

não lhe ofereça um ambiente familiar adequado. 

Com um lar digno, não devem a criança e o adolescente ser alvos de 

discriminações relativas ao estado de filiação. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art. 20), repetindo a regra prevista no artigo 226, parágrafo 6º. da 

Constituição Federal, igualou, em direitos e obrigações, os filhos havidos, ou 

não, da relação do casamento, ou por adoção, proibindo a discriminação até 

então em vigor. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com a regra 

estabelecida na Constituição Federal (artigo 226, § 4º.), definiu família natural 

como sendo a comunidade formada pelos pais, ou qualquer deles e seus 

descendentes. As famílias legalmente constituídas, a proveniente de união 

estável e a monoparental foram protegidas pela lei menorista, no afã de 

garantir-lhes a guarda da criança e do adolescente, como regra geral para sua 

criação. 

Entre as relações decorrentes do poder familiar, está aquela relativa ao 

direito dos pais de ter os filhos sob sua companhia e guarda (art. 1634, II do 

Código Civil) que é exercitado tanto pelo pai como pela mãe, como um dos 

deveres decorrentes do casamento19, não importando a relação existente 

entre eles (casamento ou união estável). No caso de ocorrer a dissolu- ção da 

sociedade ou do vínculo conjugal pela separação judicial ou divórcio, o Código 

Civil20 estabeleceu regras pertinentes à guarda e proteção dos filhos. 

Tendo por base os artigos 1728 a 1766 do Código Civil22, o ECA, nos 

artigos 36 a 38, define a tutela como uma forma de colocação de crian- ça ou 

adolescente em família substituta, visando substituir o poder familiar em razão 

do falecimento dos pais ou de suspensão ou destituição do poder familiar, 

conferindo a uma terceira pessoa capaz o direito de reger a pessoa e 

administrar os bens de um incapaz. Confere ainda o direito de representação, 

assumindo uma abrangência maior do que a guarda. Exemplo típico deste 

instituto é quando irmãos ou avós assumem os cuidados de crianças ou 



adolescentes em razão do falecimento dos pais. Pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, portanto, o instituto da tutela é uma forma de colocação em 

família substituta e deve ser aplicada pelo Juízo da Infância e da Juventude 

aos menores que tenham até dezoito anos de idade incompletos e, que se 

encontrem em situação de risco pessoal ou social, configurando dever de 

guarda (art. 36), o que implica, para o tutor, assumir a assistência material, 

moral e educacional do tutelado. 

Estágio de convivência: A adoção exige o estágio de convivência, que 

consiste em verificar a adaptação da criança, ou do adolescente, à família dos 

requerentes. Está disciplinado no artigo 46 do ECA. 

Cadastro dos adotantes e adotados: O Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabeleceu que a autoridade judiciária deve manter, em cada 

comarca, um cadastro de crianças e adolescentes disponíveis para adoção 

bem como um cadastro de pessoas interessadas na adoção26 Com relação à 

criança ou adolescente disponível para adoção, o cadastro é realizado com 

base nos estudos técnicos realizados nos procedimentos de acompanhamento, 

onde se verifica a impossibilidade da manutenção da criança e do adolescente 

na família natural. Assim, esgotados os meios legais para que a família assuma 

a criança ou o adolescente, poderá o Ministério Público ingressar com a 

competente ação judicial de destitui- ção do poder familiar, ficando os filhos 

disponíveis para a colocação em família substituta, quando integrarão o 

cadastro de menores em condições de serem adotados. Os interessados em 

adotar, por sua vez, serão submetidos a um procedimento prévio de análise 

judicial para posteriormente integrarem o cadastro dos adotantes. O 

procedimento para o cadastro dos adotantes deve ser instruído com 

documentos pessoais dos interessados, que serão submetidos a avaliação 

social e psicológica. A seguir, com a manifestação do Ministério Público, o 

pedido é apreciado pelo juiz que determinará o registro no cadastro. 

O cadastro representa uma garantia para os interessados em adotar, 

posto que passam por uma avaliação prévia que não será, necessariamente, 

repetida quando ingressarem com o pedido de adoção. Nessa avaliação, são 

analisados todos os requisitos para a adoção, e os futuros adotantes são 

questionados sobre a motivação para adotarem, bem como sobre a revelação 

da situação à criança adotada, etc. Os interessados cadastrados serão os 

primeiros a ser chamados quando houver uma criança ou um adolescente 

disponível para adoção. 

Quanto à responsabilidade dos pais e responsáveis em relação aos filhos ou 

pupilos em idade escolar, estabeleceu o Estatuto:  

a) o direito de ter ciência do processo pedagógico;  



b) participar da definição das propostas educacionais - parágrafo único do art. 

53;  

c) obrigatoriedade de matricular o filho na escola – art. 55. O não cumprimento 

dessas obrigações é passível de sanções de natureza civil e penal aos pais e 

responsáveis. Na esfera cível, é cobrada responsabilidade em razão do poder 

familiar32, e na penal, sujeitam-se à infração do artigo 246 do Código Penal, 

referente ao crime de abandono intelectual. Podem ainda sofrer medidas 

previstas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 129). 

Quanto à reiteração de faltas injustificadas e à evasão escolar, a 

comunicação vincula-se ao prévio esgotamento dos recursos escolares. A lei 

não fixou o número mínimo de faltas injustificadas. Assim, a comunicação 

efetivar-se-á quando a ausência do aluno puder comprometer o seu 

desenvolvimento escolar ou revelar alguma situação, quer no âmbito familiar 

quer no social, que colabore para a sua ausência. 

Ao adolescente maior de 16 anos são assegurados todos os direitos 

trabalhistas e previdenciários e, ao aprendiz, bolsa de aprendizagem. Ao 

portador de deficiência, por sua vez, garante-se o trabalho protegido, como 

decorrência da norma constitucional (art. 227, Parágrafo 1º, II) que estabelece 

a criação de programas de atendimento e treinamento, considerando, nesses 

casos, o tipo de deficiência e o grau de dificuldade apresentada, mas que 

efetivamente o prepare para a atividade a ser desenvolvida. Esse trabalho 

protegido ao deficiente também implica a reserva de vagas no mercado de 

trabalho. 

O Conselho de Direitos tem como objetivos e atribuições o 

acompanhamento, a avaliação, o controle e a deliberação das ações públicas 

na área da infância e da juventude visando assegurar a existência e a 

efetividade de políticas direcionadas à população infanto-juvenil. 

Com a criação do CONSELHO TUTELAR, o ECA confere à sociedade 

papel fundamental na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

que não dependem mais apenas da intervenção do poder judiciário para tê-los 

assegurados. 

O Ministério Público brasileiro foi integralmente reformulado a partir da 

atual Constituição Federal que, no artigo 127, definiu-o como “instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis”. Esse perfil constitucional apresenta o Ministério 

Público como “fiscal da lei e defensor dos interesses sociais”, com o dever de 

zelar pela concretização da ordem social, da cidadania e da dignidade da 

pessoa humana, que são fundamentos do Estado Democrático de Direito. Na 

área da infância e da juventude, a atuação do Promotor de Justiça foi 



devidamente estabelecida53 como defensor intransigente dos direitos da 

criança e do adolescente. 

Diante da relevância da atuação do Promotor de Justiça, e para alcançar 

maior resultado em suas ações, é necessário que ele integre a rede de 

assistência e proteção à população infanto-juvenil, mantendo contato direto 

com todos os segmentos que atuam na área da infância e da juventude, como 

o poder público, as entidades de abrigo, programas de atendimento, Conselho 

Tutelar, Conselho Municipal, professores e diretores de escola, médicos, etc. 

Quando entrou em vigor, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi alvo 

de severas críticas em face dos direitos estabelecidos. Na verdade, o 

posicionamento contrário à sua vigência baseava-se no argumento que, além 

de ser uma lei que garante somente direitos às crianças e aos adolescentes, 

ignorando suas obrigações, seria uma legislação para o primeiro mundo e, 

portanto, inadequada à nossa realidade. 

A existência de um texto legal que reconhece a criança e o adolescente 

como sujeitos de direitos, por si só não mudará a realidade. Essa lei tem que 

“pegar”, ou seja, ser efetivamente aplicada em todos os seus termos, para aí 

sim, poder se alterar a situação das crianças e dos adolescentes no que diz 

respeito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

convivência familiar, à liberdade, ao respeito e à dignidade. Em síntese, para 

garantir a cidadania dessa parcela da comunidade, há necessidade de fazer da 

lei uma realidade. O desafio encontra-se aí, ou seja, na efetivação ou 

concretização do ECA. Pois se temos uma boa legislação, bem redigida e 

avançada, ela não surtirá nenhum efeito, porém, se não for implementada em 

sua íntegra, o que requer o compromisso de todos: família, sociedade e poder 

público. Do contrário, continuaremos a criticá-la de maneira equivocada, pois 

da mesma forma que não se pode criticar um remédio que não fez efeito em 

relação à determinada enfermidade, sem tomá-lo, não há como criticar o ECA 

sem implantá-lo. E, passados vários anos do início de sua vigência, verifica-se, 

em muitos municípios, que a lei ainda não está sendo obedecida.  

Pela primeira vez na história brasileira, uma Constituição Federal (1988) 

reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, garantidos na 

forma da lei, como qualquer cidadão brasileiro. Trilhando o caminho da 

Constituição, foi sancionada a Lei Federal 8.069 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA), de 13 de julho de 1990, que considera criança a pessoa 

de até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos 

de idade. A infância e a adolescência são períodos cruciais do 

desenvolvimento humano e, por essa razão, necessitam de condições 

especiais para que transcorram de modo pleno e saudável. 

 



O que é violação de direitos? 

É toda e qualquer situação que ameace ou viole os direitos da criança 

ou do adolescente, em decorrência da ação ou omissão dos pais ou 

responsáveis, da sociedade ou do Estado, ou até mesmo em face do seu 

próprio comportamento. 

Abandono, negligência, conflitos familiares, convivência com pessoas 

que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, além de todas as formas de 

violência (física, sexual e psicológica), configuram violação de direitos infanto-

juvenis. 

 

A comunicação das situações de violência à Vara da Infância e da 

Juventude do DF (VIJ/DF) ocorre por meio dos vários serviços que prestam 

atendimento à criança e ao adolescente, tais como entidades de acolhimento, 

creches, conselhos tutelares, escolas, delegacias locais, hospitais, centros de 

saúde, outros órgãos do Judiciário, Ministério Público e serviços que atendem a 

clientela infantojuvenil. A Vara da Infância e da Juventude poderá ser acionada 

em todos esses casos, desde que os órgãos primários não tenham obtido 

sucesso nas interven- ções, e naqueles que dependam de medidas judiciais 

(aplicação de medidas protetivas, tais como advertência, afastamento do autor 

da violação da moradia comum como medida cautelar, perda da guarda, 

destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar). 

O procedimento desde a denúncia até a cessação da violação do direito e a 

responsabilização do(a) autor(a) difere conforme a situação. 

 

Direitos fundamentais da criança e adolescente 

 

Os direitos fundamentais constituem elemento basilar do 

constitucionalismo hodierno. Um breve apanhado histórico dos direitos 

fundamentais confunde-se com a própria construção do constitucionalismo. 

As liberdades constituídas na Inglaterra ao longo do Séc. XVII – Petition 

of Rights de 1628, Lei do Habeas Corpus de 1679 e o Bill of Rights de 1689 – 

foram incorporadas à sistemática jurídica dos Estados Unidos, agora em sede 

constitucional, na Declaração de Virgínia. Ingo Wolfgand Sarlet afirma que a 

nota distintiva desta declaração encontra-se em sua supremacia normativa e a 

posterior garantia de sua justiciabilidade por intermédio da Suprema Corte e do 

controle judicial da constitucionalidade.  A Declaração francesa de 1789 eleva 

ao grau máximo seu caráter universal, já que baseada restritamente na 



racionalidade, da qual absolutamente todos os homens seriam dotados. Os 

mesmo ideais de liberdade, igualdade e fraternidade foram também garantidos 

na Constituição de 1791 – inspiração girondina – e de 1793 – de inspiração 

jacobina. Esta última chega a acrescentar direitos como ao trabalho, à proteção 

contra a pobreza e à educação. O Séc. XIX foi marcado pela denúncia da 

insuficiência dos direitos individuais e conseqüente reivindicação dos direitos 

econômicos e sociais. São de capital importância duas constituições do início 

do séc. XX: a mexicana de 17 e a de Weimar de 19. Estas primaram pelo 

intento de conjugar em um único sistema direitos de cunho individual e 

econômico – social. 

O fato de haver o legislador constituinte garantido aos direitos 

fundamentais a impossibilidade de emenda (art. 60, § 4º, inciso IV) e ainda a 

aplicabilidade imediata dos mesmos (art. 5º § 1º CF) pode ser apontado como 

indicador da essencialidade dos mesmos. Pretendemos dar maior destaque 

aqui à impossibilidade de emenda, já que presenciamos hodiernamente grande 

ímpeto reformador por parte do legislador ordinário. Sustentamos que qualquer 

emenda que pretenda ou tenda a abolir qualquer dos direitos fundamentais da 

criança e adolescente fere frontalmente a Constituição Federal. O legislador 

constituinte reservou certa rigidez para o processo de emenda, já que 

formulada para ajustes de natureza restrita e específica. Estabeleceu assim 

limites denominados formais, temporais e materiais. Interessam-nos, 

especificamente, os limites materiais que visam assegurar a permanência de 

determinados conteúdos constitucionais tidos como fundamentais. O 

reconhecimento de limitações de cunho material significa um ponto de 

equilíbrio entre a necessidade de preservação de um conteúdo mínimo 

estabelecido pelo constituinte e a contínua imperiosidade de adequação da 

Constituição à realidade social. 

A possibilidade de restrição ou abolição dos direitos políticos e sociais 

levariam ao comprometimento da estrutura e identidade da própria Constitui- 

ção. Afinal, a dignidade da pessoa humana, fundamento da República 

brasileira, foi densificada pelo constituinte por meio da garantia dos direitos 

fundamentais, sejam eles individuais, políticos, sociais, econômicos, culturais e 

ambientais. No que tange a nossa proposta de reconhecer os Direitos 

Fundamentais da criança e adolescente como cláusulas pétreas, sejam estes 

de cunho individual ou coletivo, cabe novamente lembrar que estes encontram-

se no sistema constitucional de duas formas, como supra sustentado. Portanto, 

os direitos fundamentais da criança e do adolescente, fundados dispersamente 

no Texto Constitucional, ou ainda os consagrados pela ratificação dos diplomas 

acima relacionados constituem um limite mínimo a ser respeitado pelo 

legislador ordinário. 

A “lei do silêncio”, por meio da qual tais formas criminais são 

mascaradas, cria uma relação de poder difícil de ser desafiada. Em geral, a 



vítima é a única testemunha e as evidências físicas de abuso sexual existem 

apenas em uma pequena porcentagem de casos. Na hipótese de abuso sexual 

no âmbito familiar, os procedimentos do atual sistema criminal desencorajam e 

dificultam os cuidados especiais com a criança. Não é rara a traumática 

experiência de uma acareação entre a criança e o acusado. Nestes casos, a 

criança pode sentir uma culpa adicional caso este seja condenado. 

Sentimentos conflitantes para com o acusado são, em geral, uma causa 

significante do trauma experimentado pela criança abusada sexualmente. A 

oitiva da criança nessas circunstâncias merecem especiais cuidados devendo 

ser criadas condições que facilitem a expressão espontânea da criança, 

evitando situações de angústia e linguagens técnicas incompreensíveis, 

permitindo-lhe expressar seus interesses e conflitos com maior liberdade. Deve 

ser implantada uma efetiva mudança de cultura no atendimento de crianças 

vítimas de abuso sexual. Deve o Instituto Médico Legal, por exemplo, 

proporcionar um atendimento especial à criança por técnicos capazes de ouvir 

e manifestar a sua compreensão à vítima; a possibilidade do exame do DNA 

por este órgão permite a identificação imediata e irrefutável do abusador. 

Os direitos da criança e do adolescente ganham cada vez mais espaço 

na sociedade contemporânea. Por um longo período, esses direitos 

mantiveram-se quase que inexistentes, com pouca ou nenhuma inserção no 

cenário jurídico mundial. A existência de um sistema protetivo pouco eficaz 

passou, ao longo do tempo, a ser motivo de preocupação para a população 

mundial, que via o índice de crianças e adolescentes abandonados e 

explorados aumentar cada vez mais. A exposição quanto à situação, por vezes, 

deplorável, a que crianças e adolescentes eram submetidos, fez com que essa 

questão ganhasse cada vez mais espaço na sociedade. Assim, para que 

possamos fazer uma reflexão a fim de compreender no que consiste 

efetivamente a mudança de paradigma ocorrida, é necessário, como ensina 

Veronese, que se recupere: “o histórico das nossas leis e ações em favor da 

criança brasileira”.2 Importante lembrar que, a interpretação da mudança de 

ótica em torno dos direitos da criança e do adolescente são fartas de críticas; o 

que é essencialmente importante, visto que as leis, nesse caso, protetivas, não 

nascem por acaso. 

 

Direito à Infância 

 

A infância é um conceito descoberto há pouco mais de 200 anos. E, de 

lá pra cá, assistimos avanços e retrocessos na concepção que nós, adultos, 

construímos e reconstruímos a respeito da criança. O modo como esta é 

encarada nos dias atuais pode ainda conservar traços de concepções que 

pertenceram a outros tempos e contextos. Por exemplo, percebemos hoje até 



mesmo a visão idealista que manifesta-se nas idéias de infância como idade de 

inocência; ou como um dado atemporal e universal; como período de grandes 

potencialidades humanas; como período de progressão linear e sujeito a 

mudanças contínuas, graduais, cumulativas e previsíveis. Isso acontece porque 

foi construído, ao longo da convivência dos adultos com as crianças, maneiras 

de conceber a criança de acordo com os valores, os costumes e os ideais de 

uma comunidade. 

A extensão de direitos fundamentais atribuídos à criança (art. 227, 

CF/88) é um avanço que, a passos lentos vem se concretizando, mas que pode 

gerar um clima de incredulidade quando os olhamos pela lente da realidade da 

infância brasileira. De fato, embora eles sejam amplamente reconhecidos não 

significa que conquistamos a plenitude de sua efetivação por parte das 

instituições sociais que têm o dever de aplicá-los nas situações cotidianas da 

vida infantil. Além do dever de atuação de todos os responsáveis em aplicar 

esses direitos, é dever, inclusive, assegurar e apoiar o seu exercício pela 

própria criança-cidadã. Reconhecer a criança como sujeito de direitos e de 

liberdades não é suficiente para garantir o exercício da cidadania e a proteção 

contra todas as formas de violência a que, muitas vezes, estão submetidas. 

A escola, como segmento da sociedade, tem o dever de garantir os 

direitos da criança modelando o seu contexto na busca de efetivá-los por meio 

de ações concretas, de mudança de postura e de transformação. Consoante 

essa premissa, consideramos o brincar um direito liberdade, portanto, 

fundamental para garantir o direito à infância e ao pleno desenvolvimento da 

criança que está em condição peculiar de formação. Por isso, destacamos que 

o brincar como direito de liberdade a ser exercido pela pessoa da criança nas 

suas manifestações singulares deve contar com o dever de apoio do educador 

também no contexto escolar.  O direito de brincar encontra seu fundamento 

dentro do ordenamento jurídico internacional de forma clara. 

O brincar é essencialmente um direito de liberdade da criança que é 

reconhecida como pessoa com interesses, desejos e vontades muito 

singulares. Por isso, deve ser garantido já que é sua realidade bem como um 

elemento indispensável para que ela se desenvolva de forma plena e saudável. 

O brincar é a manifestação da liberdade da criança e é reconhecido como um 

direito porque somente ela pode exercê-lo por si contando com o apoio, o 

respeito e o estímulo do adulto. Dessa maneira, garantir e efetivar o direito de 

brincar é promover o bem-estar da criança e a valorização de sua 

individualidade como pessoa e cidadã. O direito de brincar na Constituição de 

1988 se depreende da conjugação dos direitos ao lazer, à convivência familiar 

e à convivência comunitária, e ao direito ao não-trabalho, que é muito mais do 

que um “direito ao ócio”. Por ser extensão do direito à infância, deve ser 

considerado como tutela autêntica, completa e compartilhada entre a família, a 

sociedade civil e o Estado, pois assim afirma a Constituição Federal de 1988. 



O direito de brincar está estabelecido no ECA em seu Livro I da Parte 

Geral, sob a égide do Título II que trata dos direitos fundamentais, mais 

especificamente artigo 16 do Capítulo II que elencam os direitos de liberdade, 

ao respeito e à dignidade da criança. 

Considerando o homem como um ser social, o conceito de infância 

também é determinado socialmente, ou seja, está intimamente relacionado à 

maneira como o homem produz seu modo de existência e se organiza em 

sociedade. Nesse sentido, a infância pode ser tratada enquanto uma categoria 

social e historicamente construída. 

Ao educador que atua com crianças é imprescindível apreender o 

significado da infância, o que exige a investigação das diferentes 

conceituações a ela atribuída em distintos momentos e lugares da história 

humana. 

Com efeito, a infância é concebida como inoperante, incapaz por ser a 

criança um ser que nada pode realizar, daí a necessidade de ser guiada pelo 

adulto. 

A criança é capaz de aprender e tem portanto capacidade, não sendo 

mais, ao contrário, um ser inerte. Portanto, a Modernidade põe em relevo o 

papel social da educação e a família se torna um núcleo de afetos animada por 

um “sentimento da infância”, que resulta do reconhecimento e da valorização 

que as crianças passaram a ter no meio em que viviam. 

Acontece que educar bem os pequenos não é tarefa apenas da escola. 

Essa também é uma responsabilidade da família. Para que a criança possa 

aprender e se desenvolver desde cedo, ela tem que receber estímulos em 

casa. E isso se faz com carinho, atenção e muita brincadeira. 

O acesso à educação infantil nos primeiros cinco anos de vida é um 

direito da criança. É o que diz a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Por lei, é 

tarefa do município assegurar o atendimento a todas as crianças de zero a 

cinco anos de idade, em creches e pré-escolas. 

Os primeiros anos da infância são decisivos na vida da criança. Quando 

uma criança nasce, ela já tem 100 bilhões de neurônios, ou seja, quase o total 

que precisará usar a vida inteira. Mas os neurônios ainda não estão ligados em 

uma complexa rede, necessária para ações e pensamentos elaborados. Essa 

rede se forma até os cinco anos. É a época em que a criança aprende a 

aprender e por isso precisa de estímulos. Tem que brincar, ouvir música, 

escutar histórias, ser ouvida, usar a imaginação. Só assim, é possível 

desenvolver habilidades importantes como andar, falar e se relacionar com os 

outros. 



Com a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o 

ensino fundamental obrigatório ganhou um ano a mais. Passou de oito para 

nove anos. A nova série foi acrescentada no início do ciclo e corresponde à 

última etapa da pré-escola. Com a mudança, a criança que antes entrava no 

ensino fundamental aos sete anos, agora pode ser matriculada aos seis anos. 

Mas a idéia não é alfabetizar antes do tempo. O objetivo da nova primeira série 

é permitir que as crianças entrem mais cedo na escola e possam desenvolver 

as habilidades necessárias para sua faixa etária. 

Os pais e responsáveis pela criança têm papel fundamental no 

desenvolvimento infantil. São eles os primeiros a interagir com a criança. Por 

isso, é importante que a família esteja preparada para oferecer a cada menina 

e menino todos os cuidados necessários nessa fase da vida. Afinal, crescer em 

uma ambiente saudável, sem violência, com boa alimentação, e 

principalmente, com atenção e carinho é um direito da criança. 

A história dos direitos das crianças se encontra vinculada à história dos 

direitos do homem. Sua origem está pautada nos princípios de liberdade, 

igualdade e fraternidade que se propagaram com as correntes filosóficas da 

Revolução Francesa (1789-1799).Assim, compreender as tensões, debates e 

embates que caracterizam as relações entre modernidade e 

contemporaneidade é fundamental, pois, como escreveu Cambi (1999), com a 

modernidade mudam-se os fins e os meios da educação. 

A longa e dura luta, social e política, pelos direitos das crianças e a 

produção acadêmica sobre a criança como sujeito de direitos, revelam que é 

necessário avançar na compreensão do entendimento de criança e de infância 

na atualidade para a legitimação da criança como sujeito de direitos. 

Desde os marcos legais que legitimam a criança como sujeito de 

direitos, há uma ampliação da produção acadêmica sobre a temática no âmbito 

de diversas áreas e também da veiculação de outros materiais, especialmente 

por meio de livros infantis, didáticos e materiais multimídias. Esse aumento 

significativo da produção sobre a temática contribui para o reconhecimento 

social do estatuto de sujeito de direitos. 

A recorrente abordagem do tema sobre a criança como sujeito de 

direitos, não emerge descontextualizada, mas ligada a conjuntura social, 

política e histórica. Reconhecemos que a legitimação da criança como sujeito 

de direitos é precursora de um importante aprofundamento sobre o sentido e 

significado dessa definição que, por mais superficial e retórica que sua 

veiculação aparente ser, foi fundamental para iniciar a discussão sobre a 

criança como sujeito de direitos na pesquisa acadêmica educacional. 

A consideração da criança como sujeito de direitos significa reconhecê-

la enquanto ser humano, sujeito histórico e cultural que é capaz de participar 



do seu próprio processo formativo, pois toda a criança tem o direito de ler o 

mundo, de conhecer e debater sobre os seus próprios direitos, de conhecer, 

aprender e participar do seu próprio processo formativo e de ser respeitada 

enquanto sujeito de direitos. 

 

Direito à Juventude 

 

Do Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação 

Juvenil 

 

Art. 4º O jovem tem direito à participação social e política e na formulação, 

execução e avaliação das políticas públicas de juventude. 

 

Art. 5º A interlocução da juventude com o poder público pode realizar-se por 

intermédio de associações, redes, movimentos e organizações juvenis. 

 

Sem prejuízo das atribuições do órgão governamental específico para a 

gestão das políticas públicas de juventude e dos conselhos de juventude com 

relação aos direitos previstos neste Estatuto, cabe ao órgão governamental de 

gestão e aos conselhos dos direitos da criança e do adolescente a interlocução 

institucional com adolescentes de idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos. 

Art. 7º O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garanti a de 

educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram 

acesso na idade adequada.  

§ 1º A educação básica será ministrada em língua portuguesa, assegurada aos 

jovens indígenas e de povos e comunidades tradicionais a utilização de suas 

línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem. 

 § 2º É dever do Estado oferecer aos jovens que não concluíram a educação 

básica programas na modalidade da educação de jovens e adultos, adaptados 

às necessidades e especificidades da juventude, inclusive no período noturno, 

ressalvada a legislação educacional específica.  

§ 3º São assegurados aos jovens com surdez o uso e o ensino da Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, em todas as etapas e modalidades 

educacionais.  



§ 4º É assegurada aos jovens com deficiência a inclusão no ensino regular em 

todos os níveis e modalidades educacionais, incluindo o atendimento 

educacional especializado, observada a acessibilidade a edificações, 

transportes, espaços, mobiliários, equipamentos, sistemas e meios de 

comunicação e assegurados os recursos de tecnologia assistiva e adaptações 

necessárias a cada pessoa.  

§ 5º A Política Nacional de Educação no Campo contemplará a ampliação da 

oferta de educação para os jovens do campo, em todos os níveis e 

modalidades educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


