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RESUMO 

 

O presente trabalho a infância e adolescência brasileira: e a trajetória da construção 
de direitos e deveres analisou o entendimento atual de como  a sociedade mudou o 
seu conceito sobre a educação da criança, visto que o ato de educar acompanha as 
transformações que vão ocorrendo nesta mesma sociedade. A pesquisa também 
busca compreender a influência da escola ao longo da história quando substitui a 
aprendizagem dada anteriormente no interior  da comunidade familiar, aprendizagem 
essa aplicada como um dos únicos meio de se educar. Abordou-se apontamento s 
referentes a construção das principais políticas de amparo à criança e ao 
adolescente ao longo da história até os dias atuais, e de que forma a escola passou 
a fazer parte deste processo. Na sequencia sobre o papel da escola no tange ao 
sistema de proteção integral proposto pelo estatuto da criança e do adolescente, 
bem como as a lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN/9394/96) 
fazendo um balanço entre a e o ECA (1990) e Constituição Federal de 1988.Foi 
utilizado como metodologia a pesquisa bibliográfica a partir da leitura e 
interpretação, o método dedutivo, que consiste em um recuso de combinação de 
idéias em sentido interpretativo, pode se dizer que o raciocínio caminha do geral de 
pesquisa para o particular. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 

Ao tratar do tema relativo a infância e adolescência brasileira e a 

trajetória da construção de direitos e deveres o presente trabalho tem por objetivo 

mostrar especificamente uma trajetória de como a criança vem sendo tratada ao 

longo dos séculos. Ressalta, por exemplo, que a infância sempre esteve ligada à 

idéia de dependência, assim a criança, no decorrer da história, vem sendo tratada 

como alguém com perspectiva de "vir- a- ser", mas que ainda não é. A infância 

permaneceu no anonimato por vários anos, que, no entanto, a indiferença não 

ocorria apenas no que diz respeito às imagens, mas as roupas usadas pela criança 

daquela época comprovavam bem quanto à infância era pouco particularizada na 

vida real. Assim que o recém-nascido deixava os cueiros, passava, então, a ser 

vestido como os adultos.  

Em seu primeiro capítulo será apresentado a Infância: uma 

Construção Social onde a desigualdade social retrata-se igualmente na educação, 

pois esta só era acessível às classes altas, isto é, os preceptores privados só 

existiam apenas para alguns grupos sociais, um dos sexos e nas cidades, 

apresentando suas espécies como: Uma breve “história” da infância; a As diversas 

representações acerca das noções de infância. 

No segundo capítulo abordará sobre os reflexos da idéia de 

“infância” no Brasil, fazendo um Breve histórico, na seguencia abordando sobre Os 

direitos das crianças e adolescentes na atualidade, relatando que daí em diante, a 

adolescência se expandiria, empurrando a infância para trás e a maturidade para 

frente. Assim, a adolescência, teve na escola e no exército seus elementos 

concretos de formação. De maneira mais precisa, foi através da observação das 

experiências dessas duas instituições que a sociedade moderna pôde compor uma 

nova realidade psicológica, a adolescência. A partir deste momento a criança deixa 

de ser oculto na sociedade e a família se torna sólida, unida com outros valores que 

antes era obscuro, era a cultura da época, com o passar do tempo iniciou-se um 

processo na transformação na educação da criança, a criança deixa de viver o 

mundo dos adultos iniciando uma nova etapa na infância, seguindo o ciclo natural de 

cada etapa da vida humana. Esse processo de construção da família está baseado 
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na articulação entre a história da família e a história da infância, com o surgimento 

de um sentimento de família e de um sentimento de infância. 

Após definir, em caráter geral, sobre a infância, será analisado em 

seu terceiro capítulo do direito à educação à garantia de sua efetivação Normas 

sócio - ideológicas onde a LDB consubstancia normas que revelam o caráter de 

compromisso liberal/neo-liberal do Estado com a sociedade, estas normas estão 

inscritas no título III - do Direito à Educação e do Dever de Educar (Art. 4º, 6º e 7º). A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor (Lei nº 9.394/1996 junto 

com o ECA/1990 denota que a educação como direito. Apesar  de  constar  do  

artigo  6º  da  CF/1988 no mesmo nível dos demais direitos  (educação, saúde, 

trabalho, lazer, segurança, previdência social etc.). 

Ressalta-se que o presente trabalho se atentará, que é inegável 

que, se bem atendido, o direito à educação aumenta a chance de a pessoa ter 

também atendidos os demais direitos sociais,  pelo simples fato de que ela se torna  

potencialmente mais consciente e disposta  a lutar por isso; este talvez seja um dos 

motivos pelos quais a educação é o primeiro direito a ser nomeado no texto 

constitucional. 

A metodologia de pesquisa utilizada foi por meio do método 

hipotético-dedutivo, entendido como sendo um conjunto de procedimentos que quer 

encontrar, passo a passo, as grandes hipóteses que servem para guiar a 

investigação. 

 A fonte de informações se dará por pesquisa bibliográficas, 

considerando as opiniões em diversas obras, como artigos, livros e internet, assim 

como consultas na Constituição Federal de 1988 e na LDB (Lei nº 9.394/1996), e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), através de uma necessidade e 

curiosidade como as questões relacionadas sobre o tema. 
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CAPÍTULO I 

 

1 INFÂNCIA: UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL 

 

 O primeiro capítulo tem por objetivo situar a ideia de infância no tempo 

histórico para que se entenda o surgimento dessa cultura de “cuidado” para com a 

criança e o adolescente, bem como compreender de que forma essa cultura se 

organizou. 

 Entende-se que para abordar a questão da construção de uma rede de 

proteção à criança e ao adolescente - foco dessa pesquisa -, faz-se necessário a 

apresentação de um breve histórico sobre a idéia de infância que, por sua vez, nem 

sempre esteve presente na sociedade humana, ou seja, isso significa que essa é 

uma construção social, elaborada a partir de um determinado contexto histórico e 

cultural. 

 

1.1 Uma breve “História” da Infância 

 

 A referência para esta discussão está baseada, a princípio, nas concepções 

apresentadas por Philippe Ariès (1986) que em sua obra “História Social da Criança 

e da Família”, dedica-se às análises de concepções da criança e da família, desde a 

idade média até aos dias atuais. 

 A ideia central de Ariès (1986), é que nas sociedades europeias durante a 

idade média, não havia um sentimento de infância. Segundo sua análise, naquele 

contexto a criança era vista como um “adulto em miniatura”. 

 
Tão logo o pequeno pudesse abastar-se fisicamente habitará o mesmo 
mundo que os adultos, confundindo-se com eles. Nesse mundo adulto, 
aqueles que hoje chamamos crianças, eram educados sem que existissem 
instituições especiais para eles (ARIÈS, 1986, p. 17). 

 

 Com isso podemos constatar que não havia nenhum cuidado especial para 

com os pequenos, conforme analisa Kohan: “Não havia, naquele tempo, nenhuma 

ideia ou percepção particular ou específica da natureza de infância diferente da 

adultez”(KOHAN apud ARIÈS, 2003, p. 64). 
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 Segundo Ariès (1986) as crianças eram vestidas como adultos, assim que 

pudessem deixar as faixas de tecido que eram enroladas no corpo, enquanto bem 

pequenas. 

 As crianças morriam em grande número pelas precárias condições de higiene 

e saúde, e as que sobreviviam se confundiam rapidamente com os adultos. De 

acordo com Ariès (1986), essa mortalidade era considerada natural, os adultos 

ficavam indiferentes frente ao grande número de mortes e acreditavam que a criança 

não tinha alma. 

 O infanticídio era um crime severamente punido. No entanto, era praticado em 

segredo, constantemente, talvez, camuflado sob a forma de um acidente: as 

crianças morriam asfixiadas naturalmente na cama dos pais, onde dormiam. Não se 

fazia nada para conservá-las ou para salvá-las, naquele momento: 

 

[...] O fato de ajudar a natureza a fazer desaparecer criaturas tão pouco 
dotadas de um ser suficiente não era confessado, mas tampouco era 
considerada vergonha. Fazia parte das coisas moralmente neutras da Igreja 
e do Estado, mas praticadas em segredo, numa semiconsciência no limite 
da vontade, do e da falta de jeito(ARIÈS, 1986, p. 17). 

 

 Por outro lado, existia um sentimento superficial da criança, a “paparicação” 

em seus primeiros anos de vida. As pessoas se divertiam com a criança pequena 

como se esta fosse um animal de estimação. 

 Ariès (1986, p. 159) afirma que “esse sentimento da infância pode ser ainda 

melhor percebido através de reações críticas que provocou [...] algumas pessoas 

rabugentas consideravam insuportável à atenção que dispensava então às 

crianças”. 

  Sabattini (2003), analisando o contexto apresentado por Ariès (1986) afirma 

que a identidade da criança está definida pelo não sentimento de infância, não havia 

uma consciência da particularidade infantil, ou seja, não se distinguia a criança do 

adulto. 

 Neste contexto, as crianças eram mantidas pouco tempo no âmbito da família, 

bastava à criança abastecer-se fisicamente e naturalmente estaria no mesmo mundo 

dos adultos, confundindo-se com eles. 

 Segundo Kohan (2003), não havia, nenhuma ideia e percepção particular ou 

específica de natureza da infância diferente da adultez. Não existiam nessa época, 
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fases como a adolescência ou juventude, as crianças passavam de bebês a homens 

ou mulheres jovens. De acordo com Kohan: 

 
Uma série de práticas sociais como jogos, ocupações, trabalhos, profissões 
e armas, não estava determinada para idade alguma. 
[...] Não existia o atual pudor frete às crianças a respeito de assuntos 
sexuais (KOHAN, apud ARIÈS, 2003, p. 65). 

 

 Desta forma, fica evidenciada a convivência de crianças e adolescentes no 

mesmo “mundo” dos adultos. 

 

1.2 As diversas representações acerca das noções de Infância 

 

 Contudo, de acordo com Ariès (1986), inicia-se um novo período nos séculos 

XVI e XVII na existência da infância. Junto com a revolução industrial há uma 

mudança da posição da família na sociedade moderna. É o surgimento da família 

moderna segundo o autor, que torna possível a existência de um espaço de 

afetividade e de intimidade entre seus membros. 

Entendemos como família um grupo de pessoas diretamente unidas por 

conexões parentais, cujos membros adultos assumem a responsabilidade pelo 

cuidado das crianças (GIDDENS, 2005, p. 152). 

 Essa alteração na vida dos indivíduos, de acordo com o autor, insere novos 

elementos nas formas tradicionais na vida familiar, provocando muitas mudanças na 

esfera privada.   

 
O termo relacionamento aplicado a vida pessoal, passou a ser usado 
amplamente há apenas vinte ou trinta anos, assim como a idéia que há 
uma necessidade de intimidade ou compromisso na vida pessoal. Na 
nossa recente era moderna, o relacionamento é algo ativo – que você tem 
que se empenhar (GIDDENS, 2005, p. 151). 
 

 O reduto familiar torna-se cada vez mais privado e progressivamente assume 

funções antes não assumidas, como os cuidados básicos com a criança. Isto é, 

somente nas estruturas de relações de propriedade e poder “a criança existe como 

minha, tua, nossa, sua criança, ou seja, dentro de uma estreita privatização de 

relações e definições” (FRABBONI, 1998, p. 67). 

 Os pais não se contentaram mais em pôr seus filhos no mundo, em 

estabelecer (sustentar, educar, criar...) apenas alguns deles, desinteressando-se de 

outros. “A moral da época lhe impunha proporcionar a todos os filhos, e não apenas 
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ao mais velho uma preparação para a vida. Ficou convencionado que essa 

preparação fosse assegurada pela escola” (ARIÈS, 1986, p. 227). 

 Neste período passou-se a ter interesses e preocupações morais em relação 

às crianças e a escola passa a ser um espaço separado da família para o 

aprendizado. “Surge a ideia da noção da fraqueza da infância e o sentimento da 

responsabilidade moral dos mestres” (ARIÈS, 1986, p. 180). 

 
A família, gradualmente vai organizando-se em torno das crianças, dando-
lhes uma importância desconhecida até então: já não se pode perdê-las ou 
substituí-las sem grande dor, já não se pode tê-las tão em seguida, precisa-
se limitar seu número para poder atendê-las melhor. (KOHAN apud ARIÈS, 
2003, p. 66). 

 

 Com estas mudanças a criança passou a ter uma atenção dirigida 

especialmente à elas, a família passou a estar organizada em torno da criança e não 

havia de maneira tão evidenciada a indiferença e as práticas de infanticídio. 

 Tendo como base a obra de Philippe Ariès (1986), o italiano Franco Frabboni, 

em seu trabalho, “A escola infantil entre a cultura da infância e a ciência pedagógica 

e didática” (1998), organiza três identidades: a primeira identidade refere-se à ideia 

de infância negada, dada a ausência de cuidados específicos e a constante 

negligência da família com a criança. 

 O pensamento de que não deveria haver, de fato, nenhum cuidado ou 

atenção diferenciada a criança, freqüentemente pairava sobre os adultos.  Já o 

sentimento de negação da infância, envolve na perspectiva de Ariès (1986) a prática 

da “paparicação” da criança, conforme citado anteriormente, que referenciam os 

primeiros anos da criança como um mimo dos adultos. Para representar essa forma 

de pensamento citamos uma música escrita por Coulanges e dedicada aos pais de 

família, apresentada por ARIÈS (1986, p. 160-161). 

 
Para bem educar vossas crianças, não poupeis o preceptor; mas, até que 
elas cresçam, fazei-as calar quando estiverem entre adultos, pois nada 
aborrece tanto como escutar as crianças dos outros. 
O pai cego acredita sempre que seu filho diz coisas inteligentes, mas os 
outros, que só ouvem bobagens, gostariam de ser surdos; E, no entanto é 
preciso aplaudir a criança. 
Quando alguém vos disser por polidez que vosso filho é bonito e bem 
comportado ou lhe der doces, não exijais nada mais, fazei vosso filho, assim 
como seu preceptor, agir como um servidor. 
Ninguém acreditaria que uma pessoa de bom senso pudesse escrever pra 
criancinhas de três anos, se as de quatro não sabem ler, no entanto, há 
pouco tempo, vi um pai entregue a essa tola diversão. 
Sabei ainda caros amigos, que nada é mais insuportável do que ver vossos 
filhinhos, pendurados na mesa como uma réstia de cebolas, moleques que, 
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com o queixo engordurado, enfiam o dedo em todos os pratos, que eles 
comam em outro lugar, sob as vistas de outra pessoa que lhes ensine a 
limpeza e não seja indulgente, pois não se pode com rapidez, aprender a 
comer com limpeza. 

 

 Nesta musica, podemos identificar situações que aparentemente demonstram 

certa preocupação dos adultos em relação à criança: “o pai cego acredita sempre 

que seu filho diz coisas inteligentes” e vi um pai entregue a essa tola diversão 

“(escrever livros para crianças). Entretanto, o sentimento de negação de infância, 

envolve na perspectiva de Ariès (1986) a prática de “paparicação” da criança, que 

referenciam os primeiros anos da criança como um mimo dos adultos. 

 Sendo assim, a ideia da infância negada inclui não apenas as negligencias e 

maus tratos e a não atenção a esta categoria etária, mas também toda a forma de 

subestimação do comportamento do desenvolvimento infantil, visto como 

divertimento. 

 Para Frabboni (1998), há um momento histórico que pode caracterizar a 

segunda identidade da criança, que o autor chama de infância institucionalizada. As 

transformações históricas, sociais e econômicas entre os séculos XVII e XVIII, 

influenciaram significativamente nas vivências familiares. 

 O reduto familiar torna-se cada vez mais privado e progressivamente 

assumem funções antes não assumidas, como os cuidados básicos com a criança. 

 É a criança institucionalizada “[...] o direito de ser criança (de ter atenções – 

gratificações – espaços – jogos) é legitimado somente sob a condição de pertencer 

a este tipo de família a este tipo de escola”. (FRABBONI, 1998, p. 67). Isto é, 

somente nas estruturas de relações de propriedade e poder “as crianças existe 

somente como minha, tua, nossa, sua criança, ou seja, dentro de uma estreita 

privatização de relações e definições” (FRABBONI, 1998, p. 67). 

 Já a terceira identidade da infância reconhecida por Frabboni (1998), é a da 

criança como sujeito de direitos, que configura-se como aquela em que a criança é 

legalmente e socialmente reconhecida a partir de direitos específicos que 

reconhecem as peculiaridades e as vulnerabilidades desses sujeitos. 

 Neste momento, faremos uma breve referência à infância pobre e 

abandonada no Brasil. 
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1.3 Os reflexos da idéia de “infância” no Brasil 

 

 Vimos, historicamente, que a noção de uma nova categoria etária como a 

infância, foi sendo construída a partir de vários elementos estruturais da 

modernidade (revolução industrial), bem como as novas formas de pensamento que 

foram constituídas principalmente acerca da privacidade familiar que favoreceram as 

novas percepções da infância e que sucederam a cuidados específicos. 

 Os maus-tratos, o abandono enfim, todas as formas de negligência, estiveram 

sempre presentes na história universal da infância. Com relação ao Brasil, a 

inserção dessa idéia de “infância”, tendo em vista a vulnerabilidade das crianças 

pobres e/ou abandonadas, veio historicamente relacionada ao período de 

escravidão, visando trabalho precoce, a institucionalização do abandono e a punição 

dos desviantes. 

 
Para atender à internação de crianças ilegítimas foi implantada a “roda”, um 
cilindro giratório na parede da Santa Casa que permitia que a criança fosse 
colocada de fora sem que fosse vista de dentro, e, assim, recolhida pela 
instituição que criou um local denominado “Casa de Expostos”. O objetivo 
desse instrumento era esconder a origem ilegítima da criança e salvar a 
honra das famílias. A grande maioria dessas crianças enjeitadas ou 
expostas era branca ou parda, filhos de brancos com negros. A primeira 
roda, na Bahia, foi criada em 1726, e a ultima só foi extinta nos anos 
cinquenta do século XX. As crianças enjeitadas, uma vez colocadas na 
roda, poderiam permanecer na instituição até um ano e meio. Em geral, 
eram entregues a amas-de-leite alugadas, ou a famílias que recebiam 
pensões muito pequenas e utilizavam as crianças para o trabalho 
doméstico. Na Casa de Expostos, havia grande mortalidade. Em torno de 
90% das crianças morriam, por omissão ou falta de condições da própria 
Santa Casa ou por desinteresse da Corte. Além das Santas Casas, cabia as 
Câmaras Municipais cuidar dos abandonados, podendo para isso criar 
impostos. Algumas Câmaras prestavam assistência aos órfãos e 
abandonados através da colocação familiar, ou seja, entrega de crianças a 
algumas famílias em troca de pagamento (FALEIROS, 2007, p. 17). 

 

 Sendo assim, se faz possível notar, que não havia um real interesse por parte 

das famílias que recebiam a “tutela” das crianças abandonadas, tratava-se de pura 

barganha. As famílias “cuidavam” das mesmas, em troca de pagamento. 

 Desta forma, é preciso que se entenda o surgimento dessa cultura de 

“cuidado”, e observamos com esse retrospecto que, não só há uma história da 

infância e juventude, como as mudanças nos direitos definidos internacionalmente 

acompanham o sentimento e as atitudes predominantes de cada época. 
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CAPÍTULO II 

 

2 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO 

BRASIL: UMA LENTA CONSTRUÇÃO 

 

Nesse segundo capítulo temos como principal objetivo fazer um apontamento 

referente a construção das principais políticas de amparo à criança e ao adolescente 

ao longo da história até os dias atuais, e de que forma a escola passou a fazer parte 

deste processo. 

 

2.1 Breve Histórico 

 

 Muitas concepções sobre a ideia de infância foram e continuaram sendo 

modificadas ao longo do devir histórico. Contudo, ao refletirmos sobre a criança na 

atualidade (enquanto sujeito social e sujeito de direitos), podemos perceber muitos 

avanços em relação à idade média retratada em estudos como de Ariès (1986), 

principalmente em torno do reconhecimento da especificidade do desenvolvimento 

infanto-juvenil. 

 A especificidade da infância receberá, com o passar do tempo, uma atenção 

cada vez maior. Tanto em nível nacional (com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990) quanto internacional (Convenção dos Direitos da Criança (1989), 

a criança passou a ser foco de atenção e legislações específicas. Dessa forma, é 

possível perceber a sensibilidade em relação à criança não mais nas entrelinhas dos 

códigos legais, mas nas próprias linhas, não mais de uma forma implícita, mas, sim, 

explícita. 

 De acordo com as propostas mais amplas de organização da assistência à 

criança abandonada e delinquente, ganhou destaque a de Alcino Guanabara, 

apresentada ao Congresso Nacional, em 1906 e reapresentada em 1917:  

 
O projeto colocava qualquer menor, em situação de abandono moral 
ou de maus-tratos, sob a proteção da autoridade pública, criava 
estabelecimentos exclusivos para o recolhimento desses menores e 
um juízo privativo para a proteção, defesa, processo e julgamento dos 
menores abandonados e delinqüentes. (ALVAREZ, 1996, p. 222).  
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 Da segunda vez em que foi examinado pelo Congresso Nacional, o projeto 

ganhou um reconhecimento maior, principalmente em função do agravamento dos 

problemas sociais, entretanto, não foi aprovado. 

 O código de menores de 1927 foi organizado como substitutivo para o de 

Alcino Guanabara e dava conta das principais problemáticas da época: o abandono, 

o trabalho, a educação e a delinqüência. 

 A atuação do movimento pelos direitos da criança e do adolescente está 

relacionada ao conceito da criança como sujeito de direitos, que deve ser colocado 

“a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão”, para citar o que está definido na Constituição Federal (1988, 

art. 227). A Declaração de Genebra1 foi a primeira a estabelecer internacionalmente 

as bases dos direitos da criança e do adolescente. Philippe Áries (1986), a 

despeito das inúmeras críticas recebidas, mostrou um ponto que, a partir da 

publicação de seu livro História Social da Criança e da Família, fica difícil ignorar: há 

uma história da infância. O sentimento dos adultos em relação às crianças não é 

constante ao longo da história humana. Para Áries (1986), conforme analisado no 

capítulo um, até o século XVIII, a ideia de infância como uma fase separada da vida 

humana não existia.  

 A premissa de que épocas e regiões distintas compreendem a criança de 

forma diferente, permite situarmos a Declaração de Genebra em um período em que 

já havia a preocupação com o bem estar das crianças. Mais importante é também 

essa premissa que possibilita compreender as inúmeras Declarações e Convenções 

como expressões desse sentimento. Não só há uma história da infância, como as 

mudanças nos direitos definidos internacionalmente acompanham o sentimento e as 

atitudes predominantes. 

 Sobre a aprovação da Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), 

muito dos direitos e liberdades contidas nesse documento, já estavam presentes na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Contudo, a justificativa para um 

documento à parte foi à condição especial das crianças, como se pode verificar no 

preâmbulo do texto: 

                                                 
1 Havia sido escrita, originalmente, pela organização britânica Save The Children, fundada em 1919 
por Eglantyne Jebb, membro da elite inglesa. Seu objetivo com a criação da Save era salvar as 
crianças da fome, principalmente nos países que haviam sido inimigos da Inglaterra. 
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[...] VISTO que a criança, em decorrência de sua imaturidade 
física e mental, precisa de proteção e cuidados especiais, 
inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do 
nascimento, VISTO que a necessidade de tal proteção foi 
enunciada na Declaração dos Direitos da Criança em 
Genebra, de 1924, e reconhecida na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e nos estatutos das agências 
especializadas e organizações internacionais interessadas no 
bem-estar da criança, VISTO que a humanidade deve à 
criança o melhor de seus esforços [...] (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA, 1959). 

 
 
 Cerca de 30 anos após a aprovação dessa Declaração, a ONU aprovou a 

Convenção dos Direitos da Criança (1989). Esse texto detalhou ainda mais os 

direitos da criança e adolescente, abrangendo temas como o da violência e do 

trabalho infantil. 

 A mesma época em que os direitos da criança estavam sendo discutidos 

internacionalmente no âmbito das Nações Unidas, no Brasil, grupos organizados da 

sociedade civil e de políticos aprovou dois marcos de extrema importância na luta 

pelos direitos da criança e do adolescente: o artigo 227 da Constituição Federal 

Brasileira (1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). O artigo 227 da 

Constituição Federal Brasileira estipula que é: 

 
[...] dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à Criança e ao 
Adolescente, com absoluta propriedade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (FEDERAL, Constituição, 
1988, art. 227). 

 
 
 Dois anos após a promulgação da Constituição, em 1990, foi assinado o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), revogando o Código de Menores de 

1979. O ECA (1990) estabeleceu a proteção integral à criança e ao adolescente 

(artigo 1), além de determinar que: 

 
[...] 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 (ECA, 1990, art. 5º). 

 
 A visão colocada por esses dois instrumentos legais – de que a criança é 

sujeito de direitos – justificou e continua a justificar a ação de muitas organizações, 

entidades e projetos, tanto na sociedade civil quanto governamentais. 
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 Mas no atual contexto em que vivemos principalmente em países com baixo 

desenvolvimento, podemos notar duas infâncias: a da criança de classe média ou 

alta, que pode desfrutar das brincadeiras e de condições de vida melhor e a da 

criança pobre ou em situação de miséria que é obrigada a trabalhar desde muito 

pequena e contribuir com o sustento de família. 

 Apesar dos abismos sociais que separam as distintas realidades no Brasil, a 

criança e o adolescente são sim, sujeitos de direitos afirmados através de leis 

específicas. Mas a história da cidadania da infância brasileira ainda é muito recente. 

Segundo Frota (2003), essa visão da criança hoje, era muito distinta de tempos 

anteriores. Para a autora o primeiro código brasileiro para a criança e adolescente foi 

o código de menores Mello Mattos de 1927 e “foi destinado aos menores de 18 anos 

de idade, em “situação irregular”, ou seja, aos abandonados moral e materialmente.” 

(FROTA, 2003, p. 61). 

 Essa legislação via a criança ou adolescente como delinquente e mesmo que 

ela não tivesse cometido atos de infração, à ausência, por exemplo, de meios de 

subsistência dos responsáveis, já se constituía como possibilidades da criança ou 

adolescente praticar atos contrários a moral e aos bons costumes. 

 Para Frota (2003) é importante considerar que o ECA (1990) trata dos direitos 

sociais a todas as crianças e adolescentes, sem exclusão de qualquer natureza e 

trata também dos direitos de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e 

social. Conforme o referido documento: “É dever de todos prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente” (ECA, 1990, p. 19). 

 O ECA (1990) é considerado hoje um instrumento importante na 

regulamentação da criança como sujeito de direitos. O presente estatuto é 

considerado um avanço na luta pela garantia dos direitos da infância. 

 A Constituição Federal (1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA/1990) definem que a negligência aos direitos fundamentais a vida da criança e 

da proteção deve ser tratada como violência delituosa, cabendo sanções de prisão.  

 Ao colocar na letra da lei que a proteção não é um dever exclusivo do Estado, 

mas também da sociedade como um todo, foi incentivada a ação de ONGs e de 

parcerias entre entidades privadas ou filantrópicas e governamentais.  

 Sabendo que o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (LEI FEDERAL 

8069/90) é a legislação que estabeleceu o sistema de Garantia de Direitos, que 

exige agora, na forma da lei, a aplicação da doutrina de Proteção Integral, o mesmo 



 

 

18 

estabeleceu uma junção entre as políticas públicas através dos órgãos: Conselhos e 

Secretarias das Políticas Públicas; dos poderes Judiciário, legislativo e Executivo, do 

Ministério Público e do Conselho Tutelar. 

 Esses conselhos foram, a partir de 1988, considerados como órgãos 

autônomos e, assim, os municípios passaram a ser responsáveis pelos programas 

de atendimentos e pela forma como os mesmos devem ser organizados a fim de que 

cumpra seu papel (CONANDA, resolução nº 71, 2001, p. 23) 

 Com relação ao Conselho Tutelar que também foi regulamentado pelo ECA 

(1990) esclarecemos que ele surgiu da participação popular nas ações do Poder 

Público.  

A ação dos conselhos deliberativos de Direitos, em articulação com os 
conselhos deliberativos de Políticas Setoriais Públicas, é fundamental para 
a consolidação do Sistema de Garantias de Direitos [...] (ZIMMERMANN, 
2004, p.9).     

  
 

Após a implantação do ECA (1990) e seu reconhecimento como Lei, vamos 

falar de duas diretrizes do CONANDA ( Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente) que surgiram no ano de 2001, para embasar ainda mais as Leis de 

direito da criança e do adolescente. 

 

2.2 Os direitos das crianças e adolescentes na atualidade 

 

A primeira resolução2 dispõe sobre a necessidade do registro de Entidades 

Não Governamentais e sua inscrição em programas de Proteção e Sócio-Educativo 

das governamentais e não governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de atendimento e dá outras providências a este respeito 

(CONANDA, 2001, p. 23). 

O Programa de Proteção se destina às crianças e adolescentes cujos direitos 

são violados ou ameaçados. É constituído de quatro regimes: orientação, apoio 

sócio-familiar, apoio sócio-educativo em meio aberto, colocação familiar (tutela, 

guarda e adoção) e abrigo. 

Estes regimes são compostos por um conjunto de ações especiais com vistas 

ao acesso ou complementação; tais como: atividades de acompanhamento e 

complementação escolar; escolarização alternativa; grupos terapêuticos, 

                                                 
2
 RESOLUÇÃO N° 71 (10 de junho de 2001). 
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psicossociais: de apoio e orientação; atividades lúdico-pedagógicas; atividades 

formativas e preparatórias para inserção no mundo do trabalho; atendimento 

protetivo em abrigo; encaminhamento e acompanhamento em família substituta, de 

acordo com a Resolução N°71 (2001). 

A inscrição dos programas com a especificação dos regimes de 
atendimento tanto das entidades não governamentais, quanto das 
governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente é obrigação que se impõe no ECA (1990).   

 
Desta forma, cabem as “entidades” a adequação e inscrição, e ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estimular e/ou incentivar essas 

entidades a se adequarem em conformidade com as Políticas Públicas, atendendo e 

focando a “condição peculiar da criança e do adolescente como cidadão em 

desenvolvimento”, em conformidade também, com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990)(ECA, 1990). 

Já a segunda resolução3 é de suma importância, pois baseados nos arts. 131 

à 138 do ECA (1990), dispõe sobre os parâmetros legais para a criação e 

funcionamento dos Conselhos Tutelares e com relação a outras providências. 

 Com relação ao art. 131, trata-se de um órgão permanente havendo mudança 

apenas de seus membros, é autônomo não tem vinculação político-partidária ou 

subordinação à autoridade política; existe liberdade na atuação funcional, sobretudo 

para aplicar as medidas de proteção, não é jurisdicional possui natureza executiva e 

administrativa, portanto, não cabe ao Conselho estabelecer sanção para forçar o 

cumprimento de suas decisões. 

 O art. 132 discorre sobre composição e formação dos membros do Conselho 

Tutelar. O Objetivo é encontrar um articulador que representa um saber popular e 

comunitário que tenha uma concepção educativa e de direitos na aplicação do 

Estado.  

 Já o art. 133 se refere a idoneidade moral, a maioridade (21 anos) e 

residência no município. Há alguns municípios, no entanto, que ampliaram os 

requisitos estabelecidos pelo Estado. 

 Quanto ao art. 134 rege sobre a autoridade reguladora, estabelecendo que a 

Lei Municipal estabelecerá o local, dia e horário de funcionamento, bem como se 

haverá ou não remuneração para o cargo assumido. A cotação orçamentária do 

Conselho deve estar prevista na Lei orçamentária do Município. 
                                                 
3 RESOLUÇÃO Nº 75, (22 de Outubro de 2001). 
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 Quanto a escolha dos conselheiros (art. 139 do ECA), o Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e do Adolescente é o órgão responsável para organizar o 

processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e a instalação do mesmo, 

sob fiscalização do Ministério Público. 

 Quanto as atribuições do conselho (art. 136 do ECA), trata-se de espaço 

político. Este órgão tem como função pressionar, sobretudo, o Poder Público para 

que ocorram mudanças na cultura política a fim de ampliar a rede de atendimento e 

de proteção aos direitos. Portanto, deve mobilizar a comunidade, bem como o Poder 

Público para criar soluções alternativas, tendo em vista o diagnóstico sociopolítico e 

as necessidades do município em que atua.  

Deve indicar ao Conselho as carências de programas de atendimento, além 

da ausência de recursos, apontado assim, necessidades de novos investimentos ou 

programas em face de novas demandas, sua finalidade é fiscalizar se há respeito 

pelos direitos instituídos por parte da família, da sociedade e do Poder Público. 

Sendo assim, promover a apuração de responsabilidade dos que descumprem seus 

deveres ou os que cumprem de maneira irregular4 (CONANDA, resolução nº 75, 

2001, p. 25). 

Vimos que, o programa de proteção integral da criança e do adolescente 

depende da integração de vários órgãos, mas também, da sociedade civil como um 

todo. 

Desta forma, cremos que o lugar da Instituição Escolar está bem delineado 

neste meio. Ainda que isto seja fato, nos aprofundaremos no papel da Instituição 

Escolar frente aos direitos adquiridos por essa classe “especial”, que ainda se 

encontra em constante desenvolvimento. 

 

2.3 A escola como instituição social 

 

A escola foi constituída historicamente como uma importante instituição pelo 

seu papel de socializar às novas gerações. Para Ariès (1986, p. 11) a escola fez com 

que a criança deixasse de ser misturada aos adultos e de aprender apenas através 

do contato com eles “[...] a criança foi separada dos adultos e mantida a distância 

numa espécie de quarentena (a escola, o colégio) antes de ser solta no mundo.”  

                                                 
4 RESOLUÇÃO, idem, p. 25. 
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Segundo Panncio-Pinto (2006, p. 27 apud por Áries (1986) vê a escolarização 

como um reflexo do movimento de moralização dos homens. “Para ele, é entre os 

moralistas e educadores do século XVII que observa a formação do sentimento da 

infância como inocente que coloca os adultos como responsável por sua vida e 

educação”. 

 A partir de então os educadores passaram a ser responsabilizados pela alma 

dos alunos e a tarefa de educar e instruir passou a ser organizada por duas idéias: A 

noção de fraqueza da infância e a responsabilidade moral do mestre, gerando três 

características principais: A vigilância, a delação e ampla aplicação dos castigos 

corporais. Com relação ao ultimo, certamente podemos crer que na atualidade seria 

caracterizado como violência física (agressão). 

 Mas, no determinado momento histórico, cultural e educacional acima citado 

(século XVII), tudo aquilo era visto com grande naturalidade, pois se tratava apenas 

de uma forma eficaz de manter a ordem e disciplina, dois adjetivos indispensáveis 

para um aluno de boa conduta. 

 Crendo, termos alcançado o objetivo deste capítulo em fazer um breve 

levantamento sobre as principais políticas que foram criadas, voltadas para a 

infância e adolescência, no devir histórico, e sabendo que o direito a educação 

permeia essas políticas, introduzimos no texto a idéia de como a escola passou a 

fazer parte deste processo. 

  
A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória 
pelo menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de 
promover a sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais 
oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir 
juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um 
membro útil da sociedade. (...) e as organizações voluntárias as 
autoridades locais e os Governos nacionais reconheçam estes direitos e se 
empenhem pela sua observância mediante medidas legislativas e de outra 
natureza, progressivamente instituídas [...] (DECLARAÇÃO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA, 1959, PRINCÍPIO 7º). 

 
 Fica explícito que, a educação é direito adquirido pela forma da Lei e que, 

desta maneira, deve ser garantida pela sociedade em geral. 

 
A criança gozará proteção contra atos que possam suscitar discriminação 
racial, religiosa ou de qualquer natureza. Criar-se-á num ambiente de 
compreensão, de tolerância [...]. (DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA, 1959, PRINCÍPIO 10º). 
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 Sabemos que a escola corrobora com o desenvolvimento da sociedade civil, 

mas, esse desenvolvimento não é único e exclusivamente o educacional, é certo 

que a escola também deva cumprir seu papel social. Para que se entenda melhor 

seu papel, é de extrema importância que o Corpo Docente de cada instituição 

escolar esteja interado dos indicativos de ações que o ECA (1990) traz para a 

mesma, no sentido de assegurar o direito a freqüentar a escola principalmente a 

respeito das Crianças e Adolescentes que estão cumprindo medidas Sócio-

Educativas. 

 Esse papel social da escola não está exclusivamente ligado à formação e 

preparação do educando para o mercado de trabalho. Na verdade vai muito além 

disso, trata-se da formação para a cidadania, um dos princípios da educação 

apontados, implica em educar para se conhecer os direitos (civis, políticos e sociais) 

e os deveres, como parte da formação do sujeito. 

 
(...) um dos papeis da escola centra-se nesta questão, ou seja, de 
contribuir para que o aluno-cidadão tenha ciência de seus direitos e 
obrigações, sujeitando-se à normas legais e regimentais, como parte de 
sua formação (FERREIRA, 2008, p. 59-60). 

 

 Desta maneira, fica explicito o sentido dado ao papel social da escola, e a 

forma com a qual essa abordagem deverá ser feita pelas escolas. 

 Aprofundaremos melhor, neste aspecto, no capítulo a seguir, atentando para 

as implicações do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) na Escola. 
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CAPÍTULO III  

 

3 DO DIREITO À EDUCAÇÃO À GARANTIA DE SUA EFETIVAÇÃO 

 

 Neste terceiro e último capítulo faremos alguns apontamentos sobre o papel 

da escola no tange ao sistema de proteção integral proposto pelo estatuto da criança 

e do adolescente. 

 Sabe-SE que a lei de diretrizes e bases da educação nacional 

(LDBEN/9394/96) é um documento de suma importância no que se refere à 

educação e que sua contribuição é muito significativa para o campo da educação e 

que este documento representa um forte impacto nas instituições de ensino e que, 

por esse motivo, as informações nele contidas devem ser consideradas por a toda 

comunidade envolvida e, acima de tudo, preocupada com as questões referentes à 

educação em nosso país. 

 Na LDB a educação é contemplada no sentido de processo de formação 

ampla e abrangente, inclusive no que se refere à cidadania e Ao trabalho como 

princípio educativo, portanto, de forma alguma, fica restrita às instituições de ensino. 

Assim, vemos nascer à possibilidade de se contemplar a legislação educacional com 

a legislação que recolhe todos os atos e fatos jurídicos que tratam da educação 

como direito social do cidadão e do direito público subjetivo5 dos educandos. 

 Tendo como base de sustentação a legislação educacional nos atentaremos 

ao direito à educação e ao dever de educar, conforme dispostos nos art. 4º A 7º. O 

dever do Estado para com a educação é tratado no art. 4º da LDB, no qual dispõe 

sobre a oferta de educação escolar gratuita6, inclusive apontando os padrões 

mínimos de qualidade de ensino. O art. 5º regulamenta o direito subjetivo à 

educação7, especificando quem poderá exercê-lo, e vai do recenseamento de 

educandos, até a vigilância e zelo pela freqüência escolar.  

                                                 
5 Direito público subjetivo é o direito que os cidadãos possuem por força constitucional contra a ação 
do estado. É o que dicionário Houaiss entende como sendo a faculdade, assegurada a qualquer 
pessoa de visar a realizar algo e a reagir até onde o seu direito não atinja o de outrem; 
6 Art. 4º inc. I ao X (LDBEN/9394/96); 
7 3- Art. 5º § 1º inc. I ao III, § 2º, §3º, §4º e § 5º (LDBEN/9394/96); 
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O art. 6º estabelece que a matrícula no ensino fundamental8 se dê a partir do 

seis anos de idade e não mais aos sete anos. Este mesmo dispositivo afirma ser dos 

pais ou responsáveis o dever de efetivar a matrícula dos menores. 

 Por fim, o art. 7º, e último ao qual fazemos referência, dispõe sobre a 

liberdade à iniciativa privada9 atendendo a algumas condições, que vão do 

cumprimento das normas gerais, a capacidade de autofinanciamento (LDB, 1996). 

 Fazendo um balanço entre a LDB (1996) e o ECA (1990), podemos observar 

que os objetivos contemplam basicamente os mesmos interesses, quanto a garantia 

do direito à educação. É fundamental explicitar, para compreensão deste novo 

contexto resultando do Estatuto da Criança e do Adolescente, que este se estrutura 

a partir de três grandes sistemas de garantia, que são convergentes entre si. 

Este tríplice sistema, de prevenção primária (políticas públicas), prevenção 

secundária (medidas de proteção) e prevenção terciária (medidas socioeducativas), 

opera de forma convergente, com acionamento gradual de cada um deles. De 

acordo com Saraiva (2006), quando a criança e o adolescente escapar ao sistema 

primário de prevenção, aciona-se o sistema secundário, cujo grande agente 

operador deve ser o Conselho Tutelar. Estando o adolescente em conflito com a lei, 

atribuindo-se a ele a prática de algum ato infracional, o terceiro sistema de 

prevenção, operador das medidas socioeducativas, será acionado, intervindo aqui o 

que pode ser chamado genericamente de sistema de Justiça (Polícia, Ministério 

Público, Defensoria, Judiciário, Órgãos Executores das Medidas Socio-educativas).  

 Sabe-se que um dos direitos principal e fundamental garantido por Lei e 

fundamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), é a Educação. 

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990, Art. 4º). 

 

 Quando falamos de direitos fundamentais nos referimos ao fato dos mesmos 

estarem intimamente ligados aos direitos humanos que são universais - para todos. 

Esses direitos representam conquistas históricas e, no campo da Educação, não é 

diferente, ainda que na prática possam existir algumas falhas. 

 
                                                 
8 Art. 6º (LDBEN/9394/96) e   
9 Art. 7º inc. I ao III (LDBEN/9394/96); 
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No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e 
históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de 
cultura. (BRASIL, 1990, Art. 58). 

 

 O conceito de educação é extremamente amplo, pois abrange a educação 

infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino técnico e superior, além de 

incluir outras práticas extra-escolares, como educativas (esporte, cultura e lazer). 

Inclui, por sua vez, na mesma abrangência e alcance, o atendimento especializado 

aos portadores de deficiência. Também, não há justificativa na lei que possa 

fundamentar a falta de vagas nas escolas, e tampouco, a falta de organização ou 

estrutura para abrigar dignamente os educandos. 

 O direito à educação definido nos artigos 53 e 59 do ECA (1990) consiste em 

garantir igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, ser 

respeitado por seus educadores, contestar critérios avaliativos, direito de 

organização e participação em entidades estudantis e, principalmente, o acesso à 

escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

O Estatuto, entre outras conquistas importantes, institui os Conselhos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis, nacional, distrital, 

estaduais e municipais, com o caráter deliberativo e de controle das ações 

governamentais e não governamentais, de composição paritária, com o objetivo de 

assegurar políticas para a efetivação dos direitos. Já os Conselhos Tutelares, têm 

como papel zelar pelo cumprimento da Lei e atender os casos de violações dos 

direitos de crianças e adolescentes.  

A privação de liberdade, neste contexto, surge como último recurso, 

após outras formas de advertência e repreensão, de conformidade à gravidade do 

ato infracional, como um meio de proteger e possibilitar ao adolescente, atividades 

educacionais que lhe forneçam novos parâmetros de convívio social. Nesse sentido, 

 
A medida sócio-educativa, como o próprio nome indica, significa obter a 
regeneração do adolescente. Entendida a infração como uma anomalia 
social, deve-se dar ao doente a dose exata do remédio para sua cura, para 
que o infrator possa, reabilitado, voltar a conviver em sociedade, não 
causando mais prejuízo a mesma (OLIVEIRA, p.01, 2006) 

 

De acordo com Tonial (2006), dizer que a medida socioeducativa tem 

natureza sancionatória ou penal consistiria em uma meia verdade. O sancionamento 

se condiciona e se legitima apenas quando estritamente necessário a uma atividade 
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pedagógica. A percepção de que a socioeducação é a finalidade última da sanção 

nos é dada pelo art. 100, aplicável às medidas sócio-educativas por força do art. 113 

do Estatuto.  

Já o art. 123 § único é claro ao determinar que mesmo nas internações 

provisórias as atividades pedagógicas são obrigatórias. Dir-se-á, então, que a 

medida socioeducativa, seja ela qual for, tem uma natureza híbrida: pedagógico-

sancionatória (BRASIL, 1990, art. 123). 

Em outras palavras, é uma sanção finalisticamente dirigida a uma proposta 

pedagógica, sem a qual não poderá ser aplicada.  

 

A sanção somente se fundamenta pedagogicamente e, como o reverso de 
uma mesma moeda, a medida pedagógica somente é defensável como 
resposta a uma conduta infracional. Há uma evidente vinculação umbilical 
entre uma finalidade e a outra (TONIAL, 2006, p.03). 

 

Desta natureza híbrida, portanto, extraímos a conclusão de que a aplicação 

da medida socioeducativa não pode ser tratada exclusivamente como resposta a 

uma necessidade pedagógica. Não se pode aplicar sequer uma advertência para um 

adolescente que não tenha praticado uma conduta definível como crime ou 

contravenção penal. De outro lado, não podemos tolerar que quaisquer das medidas 

sócio-educativas sejam aplicadas com uma finalidade exclusivamente sancionatória, 

sem qualquer finalidade pedagógica. 

No âmbito da reforma educativa iniciada no nosso país e cujas linhas 

fundamentais constam da Lei de diretrizes e Bases da educação nacional 

(LDBEN/9394/96) tem vindo a chamar-se à atenção para a necessidade de se 

operar uma efetiva mobilização comunitária, dada considerar-se a escola como um 

território ou espaço educativo construído pela interação dos professores, alunos, 

pais, pessoal auxiliar da ação educativas e representantes da comunidade 

envolvente, a todos cabendo assumir a sua cota de responsabilidade na vida da 

escola. 

Para isso, o sistema educativo deverá organizar-se por forma a contribuir para 

a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da personalidade, da 

formação do caráter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente 

sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e assegurando a formação 

(cívica e moral) dos jovens. 
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Em concordância com Perrude (2007), nesse contexto se faz necessária uma 

reflexão sobre a escola, no sentido de que ela também não só é reprodutora e 

conivente com a exclusão, como também compactua com a violência, preconceito e 

discriminação. Nessa perspectiva, 

 
Essa realidade é alimentada na medida em que a escola constrói um 
modelo de escola, de aluno e de família que é ideal, fundamentada sobre o 
modelo burguês no qual quem não se encaixa é considerado 
“desestruturado” e “desajustado (PERRUDE, 2007, p. 4). 

 

Procura-se que a educação promova o desenvolvimento do espírito 

democrático e pluralista respeitador dos outros e das suas idéias, aberto ao diálogo 

e à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito 

crítico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua 

transformação. 

A relevância da discussão do papel social da escola se faz clara, na medida 

em que buscamos um espaço democrático. Segundo Venzon e Kohler (1994, p. 32), 

não há possibilidade de a escola contemplar o que o ECA prevê, sem antes 

desenvolver um amplo processo de educação emancipadora que forme sujeito 

sociais construindo o cidadão criança e cidadão adolescente. 

Face à natureza prioritária e insubstituível da missão educativa dos pais, 

compete à Escola completar e desenvolver, subsidiariamente, na vertente educativa, 

os valores da personalidade, promovendo uma educação para a inserção na vida 

social e profissional e para o exercício responsável da cidadania, através do 

desenvolvimento das faculdades e capacidades físicas, intelectuais e morais dos 

seus alunos, num processo educativo integrado e personalizado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No transcorrer do presente trabalho traçou-se, inicialmente, os aspectos 

essenciais da infância uma construção social abordando suas políticas de 

atendimento à criança e ao adolescente no Brasil mostrando uma lenta construção. 

Já na parte final, tendo claramente o que propõe a referida teoria, fez considerações 

acerca do direito à educação à garantia de sua efetivação, propondo uma reflexão 

sobre a maneira de como esta teoria foi inserida no texto legal.  

Ressaltando que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente recepcionaram toda a essência filosófica contida nos Documentos 

Internacionais sobre a infância. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), vindo com o objetivo geral de desenvolver e integrar no meio social 

em que vive a criança e o adolescente. Segundo as diretrizes e parâmetros dessas 

dessa nova lei, para se desenvolver o trabalho pedagógico deve ser traçado um 

plano de curso em que sejam determinados os conteúdos conceituais, 

procedimentais de forma integrada, definido por regras de estímulos e o 

desenvolvimento das capacidades de cada uma das crianças 

No entanto, a materialização de todos esses documentos que protegem a 

infância resultou de um longo processo, não só porque estabelecem compromissos, 

metas e obrigações, mas, principalmente contribuições para a formação da  

Pedagoga, onde esta exigência junto ao Eca e à LDB mostram em suas legislações 

objetivamente, que a proteção à criança e ao adolescente seja integral e com 

absoluta prioridade. Mais do que isso, representa uma verdadeira mudança de 

paradigma, retirando da criança e do adolescente da posição (condição) de meros 

objetos de “proteção” dos adultos ou do Estado, colocando-os na posição de sujeitos 

de direitos. 

Entretanto, apesar da materialização de tantas obrigações à sociedade, ao 

Poder Público e à família em relação ao atendimento à criança e ao adolescente, 

todo esse arcabouço normativo continua praticamente sem operar. 

Conclui-se que este é um tema de discussões atuais, ainda não apresenta 

uma natureza jurídica bem definida, mesmo sendo ponto controverso da doutrina  a 

política de atendimento à criança e ao adolescente  mesmo se firmando em 

apresentar de forma graduada, as teses, problemas, soluções, pretensões, 

responsabilidades, sujeitos, direitos, deveres e histórico de um fato tão novo de 
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suma importância. Sabe-se que a questão do Direito à educação não se esgotou, 

todavia, espera-se que a leitura deste trabalho alcance os objetivos pretendidos, só 

assim este estudo se realizará por completo. 
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